
 
 

ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΡΓΟΜΑΔΩΝ 

 
(Εφαρμογή στην Διαχείριση Έργων) 

(Groupware and Database Interactivity) 
 

 
 
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 
Υλοποίηση 
Χιωτέλλης Γαβριήλ 
 
Επιβλέπων Καθηγητής 
Ταραμπάνης Κωνσταντίνος 
 
Εξεταστής Καθηγητής 
Γεωργίου Ανδρέας 
 
 

 
 
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

Master In Information Systems (MIS) 
 
 
 
 
 

Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2002 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
 
 
 
 
 
Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή...........................................................................2 

1.1 Θεματικό αντικείμενο εφαρμογής ..................................................2 

Κεφάλαιο 2: Τεχνολογίες εργομάδων και ΒΔ........................................5 

2.1 Εργομάδες και Βάσεις Δεδομένων .................................................5 

2.2 Αναγκαιότητα ενοποίησης τεχνολογιών..........................................7 

Κεφάλαιο 3: Σχεδιασμός και μοντελοποίηση ....................................... 10 

3.1 Καθορισμός απαιτήσεων ............................................................. 10 

3.2 Σχεδιασμός εφαρμογής εργομάδων............................................. 12 

3.2.1 Μοντελοποίηση εφαρμογής Lotus Domino.......................... 12 

3.2.2 Μοντελοποίηση ροής διαδικασιών ....................................... 16 

3.3 Μοντελοποίηση ΒΔ Oracle......................................................... 19 

Κεφάλαιο 4: Υλοποίηση - Τεκμηρίωση................................................22 

4.1 Ανάλυση εφαρμογής ...................................................................22 

4.1.1 Γραφικό περιβάλλον χρήστη ................................................22 

4.1.2 Διαχείριση χρηστών ............................................................24 

4.1.3 Διαχείριση έργων ................................................................27 

4.1.4 Βιβλιοθήκη εγγράφων..........................................................35 

4.1.5 ΒΔ συζητήσεων...................................................................40 

4.1.6 Οικονομική παρακολούθηση έργων......................................42 

4.2 Πρόσβαση μέσο πλοηγού ιστοσελίδων ........................................47 

4.3 Διασύνδεση λογισμικού εργομάδων και ΒΔ..................................50 

4.4 Ελεγχόμενη πρόσβαση χρηστών .................................................55 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο
 
 
 
 

 
 

 
 

Εισαγωγή 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Θεματικό αντικείμενο εφαρμογής 
 

Στα πλαίσια αυτής της εργασίας δημιουργήθηκε ένα σύστημα διαχείρισης 
ομάδων εργασίας για την υλοποίηση έργων με χρήση λογισμικού εργομάδων και 
βάσεων δεδομένων σε  ένα ενοποιημένο περιβάλλον τελικού χρήστη. Σκοπός της 
εργασίας είναι η ανάδειξη της αναγκαιότητας ενοποίησης των δύο τεχνολογιών,  
αυτής των βάσεων δεδομένων και του λογισμικού εργομάδων.  

 
Εικόνα 1. 1 

-    - 3



Η πρόσβαση στην εφαρμογή γίνεται μέσο της ‘εφαρμογής πελάτη’ των 
εργομάδων, (σε τοπικό ή απομακρυσμένο δίκτυο TCP/IP, δημόσιο ή ιδιωτικό), ή 
μέσο οποιουδήποτε λογισμικού πλοήγησης στο διαδίκτυο, (εικόνα 1.1). 

Στην υλοποίηση τα δεδομένα είναι εικονικά και αφορούν μία εταιρία η οποία 
αναλαμβάνει την διαχείριση έργων. Η διαδικασία έγκρισης ενός έργου έχει ως εξής. 
Αρχικά συντάσσεται ένας προϋπολογισμός ο οποίος και κατατίθεται στον αρμόδιο 
φορέα προς έγκριση. Ο φορέας εγκρίνει τον προϋπολογισμό ή τον απορρίπτει οπότε 
και η εταιρία έχει το δικαίωμα αναθεώρησης και κατάθεσης τροποποιημένου 
προϋπολογισμού προς έγκριση. Η έγκριση ενός προϋπολογισμού συνεπάγεται και την 
έναρξη του έργου. Ένα έργο υλοποιείται στα πλαίσια κάποιου προγράμματος και 
χρηματοδοτείται από τον αρμόδιο φορέα χρηματοδότησης. Η εξέλιξη του έργου 
περιλαμβάνει δράσεις - ενέργειες ομάδων εργασίας, δαπάνες σύμφωνα με τις 
κατηγορίες εξόδων που καθορίζονται στην έγκριση καθώς και αποπληρωμές δόσεων 
σε τακτά χρονικά διαστήματα από τον αρμόδιο φορέα χρηματοδότησης όπως 
καθορίζεται στην έγκριση του έργου. Κάθε έργο σχετίζεται με κάποιες ομάδες 
εργασίας. Έτσι ένα έργο έχει μία ομάδα διαχείρισης, κάποιους συνεργαζόμενους 
φορείς και κάποιον φορέα υλοποίησης. Η ίδια η εταιρία συμμετέχει στο έργο είτε σαν 
φορέας υλοποίησης όταν είναι η ίδια υπεύθυνη για την εξέλιξη του έργου είτε σαν 
συνεργαζόμενος φορέας όταν υπεύθυνη για το έργο είναι άλλη εταιρία ή φορέας. Η 
εξέλιξη ενός έργου περιλαμβάνει κάποιες δράσεις οι οποίες θεωρούνται τμήματα του 
έργου και για κάθε ένα από αυτά αντιστοιχεί και μία ομάδα υλοποίησης υπεύθυνη για 
συγκεκριμένες ενέργειες.  

Η εφαρμογή αποτελείται από δύο βασικά μέρη. Μία βάση δεδομένων σε 
διακομιστή ΒΔ Oracle για την οικονομική παρακολούθηση των έργων στην οποία 
αποθηκεύονται τα δομημένα δεδομένα για την διαδικασία της οικονομικής 
παρακολούθησης των έργων, αυτά είναι: 

• Ο προϋπολογισμός του έργου 
• Η τρέχουσα κατάσταση σε σχέση με τον κύκλο ζωής του έργου, (κατάθεση, 
αναθεώρηση και έγκριση προϋπολογισμού, εξέλιξη, ολοκλήρωση και 
αρχειοθέτηση έργου) 

• Έγγραφα προϋπολογισμού έργων που κατατέθηκαν ή εγκρίθηκαν 
• Τιμολόγια δαπανών στα πλαίσια του έργου ανά κατηγορία εξόδων 
• Αποπληρωμές δόσεων από τον φορέα χρηματοδότησης σύμφωνα με την 
έγκριση του προϋπολογισμού 

Το δεύτερο βασικό μέρος της εφαρμογής αποτελεί ένα περιβάλλον λογισμικού 
εργομάδων, σε διακομιστή Lotus Domino, το οποίο διαχειρίζεται τόσο την δομημένη 
πληροφορία της σχεσιακής ΒΔ Oracle όσο και τις ακόλουθες διαδικασίες και 
αδόμητες πληροφορίες: 

• Ανθρώπινοι πόροι 
• Κατάσταση έργων 
• Ανάθεση και εξέλιξη δράσεων έργων 
• Ομάδες εργασίας 
• Οικονομική παρακολούθηση έργων 
• Κύκλος ζωής εγγράφων 
• Ομάδες συζητήσεων 
• Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
• Ελεγχόμενη πρόσβαση χρηστών 
• Ελεγχόμενες ροές εργασίας 
• Εφαρμογές διαχείρισης προσωπικών πληροφοριών (PIM) 
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Ο διακομιστής εργομάδων αποτελεί και τον κεντρικό διακομιστή μέσο του 
οποίου εξυπηρετείται ο τελικός χρήστης, τόσο όσον αφορά την πρόσβαση του σε 
εφαρμογές εργομάδων όσο και στις ΒΔ του διακομιστή βάσεων δεδομένων. Ο 
διακομιστής εργομάδων τρέχει μία σειρά από εφαρμογές διακομιστή τις οποίες και 
χρησιμοποιεί ο χρήστης σε ένα ενιαίο περιβάλλον. Οι σημαντικότερες από αυτές τις 
εφαρμογές είναι: 

• Διακομιστής εξυπηρέτησης ΒΔ εργομάδων, (.nsf) 
• Διακομιστής WEB, (HTTP) 
• Διακομιστής ομάδων συζητήσεων, (newsgroups, NNTP) 
• Διακομιστής υπηρεσιών καταλόγου, (directory server, LDAP) 
• Διακομιστής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, (POP3), για λήψη αλληλογραφίας  
• Διακομιστής δρομολόγησης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, (mail router, 

SMTP), για αποστολή αλληλογραφίας 
• Διακομιστής DECS για την άμεση διασύνδεση του περιβάλλοντος των 

εργομάδων με πολλαπλούς διακομιστές βάσεων δεδομένων 
Σκοπός της εργασίας είναι μέσο της υλοποίησης ενός ενοποιημένου 

περιβάλλοντος διαχείρισης έργων με χρήση ΒΔ και λογισμικού εργομάδων η 
ανάδειξη των πλεονεκτημάτων της διαλειτουργικότητας που προκύπτει με την 
ενοποίηση των δύο τεχνολογιών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο
 
 
 
 

 
 

 
 

Τεχνολογίες εργομάδων και ΒΔ 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 Εργομάδες και Βάσεις Δεδομένων 
 

Στις σημερινές οργανωτικές δομές τόσο στον επιχειρηματικό κόσμο όσο και 
στους δημόσιους φορείς παρατηρείται ένας συνεχώς αυξανόμενος βαθμός 
πολυπλοκότητας στη δομή τους ο οποίος οφείλεται κυρίως σε μία τάση ενοποίησης, 
συγχώνευσης και μη κεντρικά διοικούμενων δομών οργάνωσης. Με την διαδεδομένη 
χρήση των Η/Υ και την ψηφιοποίηση των δεδομένων σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης 
και διοίκησης υπάρχει ένας ‘κατακλυσμός’ από κάθε μορφή πληροφορίας. Η 
κατάσταση αυτή οδηγεί από μόνη της στην ανάγκη ανάπτυξης τεχνολογιών 
κατάλληλων να αξιοποιήσουν την συνεχώς αυξανόμενη ροή πληροφορίας που 
συσσωρεύεται σε μεγάλες οργανωτικές δομές. 

Η πληροφορία στην οποία επικεντρώνεται το ενδιαφέρον είναι κατά κανόνα 
δομημένη όπως για παράδειγμα οι χρηματοοικονομικές κινήσεις ή το πελατολόγιο 
μιας επιχείρησης. Πληροφορία τέτοιας μορφής, η οποία δηλαδή μπορεί να περιγραφεί 
με μία κοινή δομημένη μορφή, μπορεί να την διαχειριστεί αποτελεσματικά μία βάση 
δεδομένων και να διανεμηθεί μέσο διαδικτύου σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης όπου 
αυτό κρίνεται απαραίτητο. Η δομημένη πληροφορία που αξιοποιούν οι βάσεις 
δεδομένων δεν είναι όμως η μόνη πολύτιμη πληροφορία. 

Η εξάπλωση του διαδικτύου έχει αλλάξει ριζικά τον τρόπο διαχείρισης της 
πληροφορίας μέσα σε μία επιχείρηση. Μέχρι σήμερα απαιτούσε τόνους χαρτιού 
μέτρια αρχειοθετημένου και ακόμα δυσκολότερα επεξεργάσιμου. Στο διαδίκτυο 
έχουν πλέον καθιερωθεί εφαρμογές οι οποίες προσφέρουν η κάθε μία υπηρεσίες 
ξεχωριστής λειτουργικότητας, σύμφωνες με καθιερωμένα πλέον πρωτόκολλα 
λειτουργίας. Γεγονός που επιβεβαιώνει και την αναμενόμενη εξοικείωση του μέσου 
χρήστη με αυτές. Έτσι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (POP3/SMTP) καλύπτει πλέον 
την αλληλογραφία. Οι εφαρμογές συνομιλίας, (chat), μέσο διακομιστών IRC (irc 
servers) και οι εφαρμογές τηλεσυνδιάσκεψης δίνουν την δυνατότητα άμεσης και 
σύγχρονης επικοινωνίας, ή της οργάνωσης συζητήσεων ή ακόμα και εικονικών 
συναντήσεων εξ’ αποστάσεως. Οι ομάδες ειδήσεων (newsgroups - NNTP) παρέχουν 
πληροφορίες που ανακτώνται και παρέχονται από ομάδες χρηστών με κοινά 
ενδιαφέροντα. Οι υπηρεσίες καταλόγου (directory services - LDAP), οι οποίες 
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παρέχουν πληροφορίες για την εύρεση χρηστών ή στοιχείων χρηστών τα οποία οι 
ίδιοι επέλεξαν να δημοσιευτούν, για παράδειγμα η δημοσίευση ή ανάκτηση κάποιου 
τηλεφώνου ή ηλεκτρονικής διεύθυνσης. Οι εφαρμογές ‘WebBlog’ στις οποίες μπορεί 
ο χρήστης να αποθηκεύει κατηγοριοποιημένες και ταξινομημένες χρονικά τις 
προσωπικές του σημειώσεις πάνω σε συγκεκριμένα θέματα. Οι εφαρμογές PIM, 
(Personal Information Management), οι οποίες προσφέρουν στον χρήστη μία 
οργανωμένη προσωπική ηλεκτρονική ατζέντα. Οι ΒΔ συζητήσεων όπου γίνεται 
ασύγχρονη δημοσίευση μηνυμάτων σε μορφή ερωταποκρίσεων από χρήστες πάνω σε 
συγκεκριμένα θέματα. Η σύγχρονη χρήση εφαρμογών εξ’ αποστάσεως, (πχ. 
εφαρμογές ‘Whiteboard’). Με μία τέτοια εφαρμογή μπορεί για παράδειγμα να 
συμπληρωθεί σε πραγματικό χρόνο κάποιο έγγραφο από πολλαπλούς χρήστες που 
βρίσκονται σε κάποια απόσταση. Τέλος με την χρήση ιστοσελίδων είναι δυνατή η 
δημοσίευση υλικού πάνω σε ποικίλα θέματα. Τέτοιες εφαρμογές έχουν πλέον 
καθιερωθεί και ενσωματωθεί στην εξυπηρέτηση καθημερινών επιχειρηματικών 
λειτουργιών σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης μίας επιχείρησης. 

Η πληροφορία που διαχειρίζονται τέτοιες εφαρμογές σε αντίθεση με τα 
δομημένα δεδομένα των βάσεων δεδομένων, έχει πολύπλοκη δομή και δεν είναι 
εύκολο να μοντελοποιηθεί παίρνοντας κάποια συγκεκριμένη δομή, για παράδειγμα 
σχεσιακή. Άμεσο αποτέλεσμα είναι όλη αυτή η πληροφορία να παραμένει 
ανεκμετάλλευτη, διασκορπισμένη στο περιβάλλον διαφορετικών εφαρμογών χωρίς 
μεταξύ τους καμία επικοινωνία ή διαλειτουργικότητα.  

Αυτά τα αδόμητα δεδομένα έρχεται να διαχειριστεί και να αξιοποιήσει η 
τεχνολογία του λογισμικού εργομάδων ενοποιώντας εφαρμογές όπως οι παραπάνω σε 
ένα ενιαίο περιβάλλον χρήστη. Προσαρμόζοντας και επεκτείνοντας τις δυνατότητες 
ανάλογων εφαρμογών στόχος τέτοιων πακέτων λογισμικού είναι η δημιουργία ενός 
ενιαίου περιβάλλοντος εργασίας για την εξυπηρέτηση ομάδων εργασίας. Ένα τέτοιο 
περιβάλλον μπορεί και διαχειρίζεται εργασίες ρουτίνας, αυτοματισμούς γραφείου, 
ροές διαδικασιών, ανθρώπινους και υλικούς πόρους, παρέχοντας στον τελικό χρήστη 
ένα ενιαίο περιβάλλον παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών.  

Η οργάνωση και διαχείριση της πολύπλοκης και ποικίλης δομής πληροφορίας, 
που συγκεντρώνεται σε ένα τέτοιο ενοποιημένο περιβάλλον διαφορετικών μεταξύ 
τους εφαρμογών με κοινό σκοπό χρήσης, δηλαδή την εξυπηρέτηση ομάδων εργασίας 
για παράδειγμα στον αυτοματισμό γραφείου ή στην διεκπεραίωση εργασιών 
ρουτίνας, επιτυγχάνεται με την προσκόλληση στην αδόμητη πληροφορία μιας 
επιπλέον δομημένης περιγραφής.  

 
Εικόνα 2. 1 :Μοντελοποίηση αδόμητης πληροφορίας σε περιβάλλον λογισμικού εργομάδων 

Αναφερόμαστε για παράδειγμα στην περιγραφή μιας απλής συζήτησης μεταξύ 
των μελών κάποιων ομάδων εργασίας στα πλαίσια της διεκπεραίωσης κάποιων 
έργων. Στην περίπτωση αυτή σε κάθε συζήτηση μπορεί να προσκολληθεί μία 
δομημένη μορφή δεδομένων όπως το όνομα του συγγραφέα, η ομάδα εργασίας στην 
οποία συμμετέχει, το έργο στο οποίο αναφέρεται η συζήτηση, η ημερομηνία 
δημοσίευσης της συζήτησης, ο τίτλος της, (εικόνα 2.1). Αν στην παραπάνω 
περιγραφή προστεθεί και μία κληρονομική σχέση γονέα – παιδιού η δομημένη 
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πληροφορία που παράγεται πέρα από την πλήρη περιγραφή της συζήτησης 
περιλαμβάνει και μία δομή ερωταποκρίσεων η οποία περιγράφει ακόμα καλύτερα την 
κατά τ’ άλλα αδόμητη πληροφορία μιας συζήτησης. 

Η τεχνολογία λογισμικού εργομάδων για να πετύχει την περιγραφή της 
αδόμητης πληροφορίας των εφαρμογών που διαχειρίζεται, με έναν ενιαίο τρόπο 
υιοθετεί καινούργια μη σχεσιακά μοντέλα περιγραφής της πληροφορίας. Αρχικά κάθε 
αδόμητη πληροφορία εμπεριέχεται σε κάποια φόρμα περιγραφής η οποία και την 
συνοδεύει με όλα τα δομημένα στοιχεία της. Αυτά δίνουν την δυνατότητα 
ταξινόμησης, αναζήτησης και εύκολης ανάκτησης των αδόμητων δεδομένων, καθώς 
και την δυνατότητα διασύνδεσης και διαλειτουργικότητας μεταξύ των ποικίλων 
εφαρμογών ενός περιβάλλοντος εργομάδων. Η ενοποίηση από την άλλη μεριά 
εφαρμογών οι οποίες χρησιμοποιούνται άμεσα καθημερινά δημιουργώντας σωρεία 
τέτοιας αδόμητης πληροφορίας δίνουν στο λογισμικό ομάδων εργασίας τεράστια 
πλεονεκτήματα. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον οι εφαρμογές είναι ικανές να προσφέρουν 
πληροφορία στον τελικό χρήστη από κάθε επίπεδο οργάνωσης και για οποιαδήποτε 
εργασία ρουτίνας σε μία ενιαία δομή. 

Συμπερασματικά οι βάσεις δεδομένων διαχειρίζονται δομημένα δεδομένα σε 
εφαρμογές οι οποίες δεν ανέχονται λάθη απώλειας δεδομένων ή εισαγωγής 
λανθασμένων δεδομένων, κάτι που είναι πολύ πιθανό στις πιο ‘μαλακές’ εφαρμογές 
των εργομάδων όπου η αλληλεπίδραση με τους χρήστες είναι πιο ευρεία, και σε 
πολλές περιπτώσεις μάλλον ανεπίσημη, π.χ. ομάδες συζητήσεων. Γι’ αυτό και η 
τελική ημιδομημένη μορφή των δεδομένων που χειρίζεται ένα περιβάλλον 
εργομάδων δεν ακολουθεί κάποια σχεσιακή ή άλλη δομή που χρησιμοποιείται από τις 
βάσεις δεδομένων. Η μη δομημένη πληροφορία όμως που συσσωρεύεται καθημερινά 
η οποία δεν είναι δυνατό να μοντελοποιηθεί ώστε να χρησιμοποιηθεί από κάποια 
βάση δεδομένων καθώς και η εισβολή των διαδικτυακών εφαρμογών στο εργασιακό 
περιβάλλον με τα πλεονεκτήματα που αυτές επιφέρουν κάνουν την χρήση του 
λογισμικού εργομάδων απαραίτητη. 

  
 

 

2.2 Αναγκαιότητα ενοποίησης των δύο τεχνολογιών 
 

Στις πολύπλοκες οργανωτικές δομές οι βάσεις δεδομένων έχουν υιοθετηθεί 
όπου αυτό έχει κριθεί απαραίτητο, όπου δηλαδή υπάρχει ροή δομημένων δεδομένων. 
Κατά κανόνα όπου αποφασίζεται να χρησιμοποιηθεί λογισμικό εργομάδων υπάρχουν 
ήδη εγκατεστημένες κάποιες βάσεις δεδομένων οι οποίες και εξυπηρετούν τις κύριες 
ανάγκες των οργανισμών για διαχείριση πληροφορίας, για παράδειγμα σε λογιστικά 
πακέτα και εφαρμογές, σε πελατολόγια, διαχείριση αποθήκης, παρακολούθηση 
παραγγελιών, σε χρηματοοικονομικές κινήσεις. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η 
οργάνωση και διαχείριση της δομημένης πληροφορίας αποτελεί πρωτεύοντα στόχο σε 
σχέση με την διαχείριση της αδόμητης πληροφορίας. 

Η κεντρική ιδέα του λογισμικού εργομάδων ως τεχνολογία βασίζεται στην 
ενοποίηση εφαρμογών σε ένα ενιαίο περιβάλλον. Έτσι δημιουργείται το ερώτημα αν 
θα έπρεπε και η διαχείριση των βάσεων δεδομένων να ενοποιηθεί σε ένα τέτοιο 
σύστημα είτε αποτελώντας μέρος του (συγχώνευση των δύο τεχνολογιών), είτε 
αλληλεπιδρώντας με τις υπάρχουσες βάσεις δεδομένων. Το πρώτο κρίνεται μάλλον 
αδύνατο αφού το κόστος μεταφοράς και επανασχεδιασμού των ήδη προϋπαρχόντων 
βάσεων δεδομένων θα ήταν ασύμφορο. Επιπλέον οι ήδη εκπαιδευμένοι εργαζόμενοι 
θα έπρεπε να εξοικειωθούν σε ένα καινούργιο περιβάλλον τελικού χρήστη. Σε κάθε 

-    - 8



περίπτωση όμως η αλληλεπίδραση των πιο ‘μαλακών’ εφαρμογών του λογισμικού 
εργομάδων με τις προϋπάρχουσες κατά κανόνα βάσεις δεδομένων θα πρόσφερε νέες 
δυνατότητες και σημαντικά πλεονεκτήματα. 

Οι εφαρμογές εργομάδων μπορούν να κερδίσουν σημαντικά πλεονεκτήματα με 
την αλληλεπίδραση τους με δεδομένα μιας σχεσιακής ΒΔ : 
(1) Τροφοδότηση διαδικασιών ροής εργασίας, (workflow), με δομημένη πληροφορία 

από τις ΒΔ. Η σύνδεση ορισμένων διαδικασιών με ΒΔ κρίνεται απαραίτητη για 
την λειτουργικότητα της ίδιας της διαδικασίας, αφού σε πολλές περιπτώσεις μία 
διαδικασία απαιτεί δεδομένα είτε χρηματοοικονομικής φύσης, είτε δεδομένα 
σχετικά με την διαθεσιμότητα και την διαχείριση υλικών πόρων, δεδομένα πάντως 
χωρίς ανοχή απώλειας δεδομένων με απαιτήσεις προδιαγραφών ΒΔ. Η πρόσβαση 
μιας διαδικασίας στα δεδομένα κατάλληλων ΒΔ θα της έδιναν για παράδειγμα την 
δυνατότητα ελέγχου του αποθέματος προϊόντων ή παρακολούθησης παραγγελιών 
ή ελέγχου υπολοίπων λογαριασμών ή διαχείρισης αποθήκης. 

(2) Σύνταξη και διαχείριση ενημερωτικών δελτίων. Ένα σημαντικό μέρος μιας 
ολοκληρωμένης εφαρμογής ΒΔ είναι και οι συνοπτικές αναφορές, (reports), για 
την ενημέρωση του τελικού χρήστη πάνω σε συγκεκριμένες κινήσεις που 
καταγράφονται στις ΒΔ. Σε μία ΒΔ τέτοιες αναφορές αποτελούν τα αποτελέσματα 
συγκεκριμένων ερωτημάτων, (query), και έχουν μία συγκεκριμένη μορφή. Η 
πρόσβαση σε αυτά είναι άμεση αφού η αναφορά είναι το αποτέλεσμα ενός 
ερωτήματος προς την ΒΔ που εκτελείται σε πραγματικό χρόνο. Σε αντίθεση σε μία 
εφαρμογή εργομάδων μία αναφορά είναι ένα απλό έγγραφο το οποίο είτε 
συντάσσεται από κάποιο χρήστη είτε δημιουργείται αυτόματα συλλέγοντας 
πληροφορίες από το περιβάλλον της εφαρμογής. Σε κάθε περίπτωση πάντως η 
αναφορά είναι ένα μη δομημένο έγγραφο χωρίς μία συγκεκριμένη μορφή όπως οι 
αντίστοιχες αναφορές, (reports), των ΒΔ. Με την σύνδεση μιας εφαρμογής 
εργομάδων με μία ΒΔ είναι δυνατόν ένα μέρος μιας αναφοράς να δημιουργείται 
αυτόματα με πληροφορίες ερωτημάτων προς την ΒΔ, ενώ το υπόλοιπο έγγραφο να 
συμπληρώνεται από τον συντάκτη της αναφοράς για να αποθηκευτεί στην 
συνέχεια. Για παράδειγμα μία αναφορά για τις δαπάνες ενός έργου μπορεί να 
συμπληρώνεται αυτόματα κατά την δημιουργία της αναφοράς από την ΒΔ με τα 
εγκεκριμένα ποσά και τα αντίστοιχα τιμολόγια ανά κατηγορία εξόδων για το έργο 
καθώς και τις αντίστοιχες αποπληρωμές από τον φορέα χρηματοδότησης, για να 
ολοκληρωθεί η σύνταξη της στην συνέχεια με επιπλέον αδόμητες πληροφορίες. 
Επιπλέον σε μία εφαρμογή εργομάδων οι αναφορές έχουν σημαντικά 
πλεονεκτήματα. Μπορούν να διανέμονται στα διάφορα επίπεδα διοίκησης 
αυτόματα μέσο διαδικασιών ροής εργασίας, μέσα στην ίδια την εφαρμογή ή μέσο 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή να ενταχθούν σε ένα προσωπικό περιβάλλον PIM 
(Personal Information Management). Μπορούν ακόμα να δημιουργούνται 
δυναμικά σε τακτά χρονικά διαστήματα και  να δημοσιεύονται ή να διανέμονται 
στους χρήστες της εφαρμογής. Μπορούν ακόμα να δημοσιευθούν σε ομάδες 
ειδήσεων (newsgroups) ή σε κάποιες ιστοσελίδες ή εφαρμογές που αφορούν 
συγκεκριμένες διαδικασίες. Μπορούν ακόμα να χρησιμοποιηθούν διαφήμιση 
προϊόντων ή ενημέρωση πελατών ή παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης 
(helpdesk). 

(3) Με την πρόσβαση εφαρμογών εργομάδων σε ΒΔ δίνεται η δυνατότητα 
διασταύρωσης πληροφοριών και η πραγματοποίηση έλεγχων σε πραγματικό 
χρόνο. Για παράδειγμα σε μία εφαρμογή διαχείρισης μετοχών για μία 
χρηματιστηριακή εταιρία είναι δυνατός ο έλεγχος του υπολοίπου λογαριασμού για 
τον πελάτη καθώς και για τις τρέχουσες τιμές των μετοχών. Έτσι σε μία αίτηση 
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αγοράς μετοχών πριν φτάσει στα χέρια του υπεύθυνου προς τελική έγκριση έχουν 
ήδη διενεργηθεί οι σχετικοί έλεγχοι και έχει εμπλουτιστεί ανάλογα το έγγραφο της 
αίτησης αγοράς μετοχών. Οπότε με βάση κατάλληλα κριτήρια είναι δυνατόν 
κάποιες αιτήσεις να εγκριθούν ή να απορριφθούν αυτόματα ενώ κάποιες άλλες να 
αφεθούν στην κρίση του υπεύθυνου για την τελική έγκριση της αγοράς.  

(4) Χρήση δεδομένων ΒΔ σε εφαρμογές καθημερινής χρήσης, όπως εφαρμογές PIM, 
διαχείρισης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προσωπικό ημερολόγιο κλπ. Είναι 
δυνατή η σύνταξη και δημοσίευση ή διανομή εγγράφων στα διάφορα επίπεδα της 
εταιρίας με χρήση αναφορών ή δεδομένων από τις κατάλληλες ΒΔ. 

(5) Σύνδεση των δομημένων τμημάτων διαδικασιών που αποθηκεύονται σε ΒΔ με τα 
αντίστοιχα μη δομημένα στοιχεία τους που εξακολουθούν να αποθηκεύονται σε 
φακέλους, (hardcopy). Για παράδειγμα σύνδεση των δεδομένων για τις δαπάνες 
μιας διαδικασίας με αντίστοιχα τιμολόγια, ή των στοιχείων ενός προϋπολογισμού 
σε μία ΒΔ με τα αντίστοιχα έγγραφα στο περιβάλλον εργομάδων. 
Σε γενικές γραμμές οι βάσεις δεδομένων περιορίζονται στην περιγραφή 

δομημένων δεδομένων ενώ το λογισμικό εργομάδων προσπαθεί να περιγράψει 
αδόμητη ή ημιδομημένη πληροφορία. Για να επιτευχθεί το τελευταίο είναι προφανές 
ότι το λογισμικό εργομάδων δεν ακολουθεί τους περιορισμούς ακεραιότητας 
δεδομένων που ακολουθεί για παράδειγμα το σχεσιακό μοντέλο μια βάσης 
δεδομένων. Αντίθετα στηρίζεται σε μία πιο ‘μαλακή’ και ευπροσάρμοστη 
μοντελοποίηση η οποία αν και κατάλληλη για την περιγραφή αδόμητης ή 
ημιδομημένης πληροφορίας δεν είναι κατάλληλη για την περιγραφή δομημένης 
πληροφορίας όπου τον πρωτεύοντα ρόλο κατέχει η ακεραιότητα των δεδομένων. 
Ωστόσο η αδόμητη και ημιδομημένη πληροφορία είναι εξίσου σημαντική με την 
δομημένη, τις περισσότερες φορές σημαντικότερη. Στην πραγματικότητα από την 
ροή πληροφορίας σε μια διαδικασία το ποσοστό της δομημένης πληροφορίας που 
διαχειρίζονται οι βάσεις δεδομένων είναι πολύ μικρότερο από την αντίστοιχη μη 
δομημένη ή αδόμητη ροή πληροφορίας. Έτσι είναι ολοφάνερο ότι η διαχείριση και 
αναζήτηση πληροφορίας από ένα ενοποιημένο περιβάλλον διαχείρισης όλης της ροής 
πληροφορίας έχει να προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα στην οργάνωση μιας 
επιχείρησης και κυρίως στην συνεργασία και επικοινωνία των διάφορων ομάδων 
εργασίας, διοίκησης, πελατών και συνεργατών της. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο
 
 
 
 

 
 

 
 

Σχεδιασμός και μοντελοποίηση 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 Καθορισμός απαιτήσεων 
 

 
Στα πλαίσια αυτής της εργασίας αρχικά δημιουργήθηκε ένα περιβάλλον 

διαχείρισης έργων από κάποιες ομάδες εργασίας ενός οργανισμού που αναλαμβάνει 
την διεκπεραίωση έργων επιδοτούμενων από κάποιους φορείς χρηματοδότησης. Η 
υλοποίηση του κάθε έργου γίνεται σε συνεργασία με τρίτους φορείς έξω από τον 
οργανισμό. Στην συνέχεια δημιουργήθηκε μία βάση δεδομένων για την διαχείριση 
κάποιας δομημένης πληροφορίας μέσα στον οργανισμό και συγκεκριμένα αυτής της 
οικονομικής παρακολούθησης των έργων και της αποπληρωμής με δόσεις των 
επιδοτήσεων από τον αρμόδιο φορέα χρηματοδότησης. Τέλος δημιουργήθηκε το 
αντίστοιχο κομμάτι της οικονομικής παρακολούθησης στην εφαρμογή των 
εργομάδων. Στόχος ήταν η ανάδειξη των πλεονεκτημάτων από την αλληλεπίδραση 
και την διαλειτουργικότητα της ενοποίησης των δύο τεχνολογιών. Δομές διαχείρισης 
έργων αντίστοιχης αυτής που υλοποιήθηκε είναι η διαχείριση των ερευνητικών 
προγραμμάτων ενός πανεπιστημίου ή ενός ερευνητικού κέντρου, η διαχείριση 
επιδοτούμενων έργων σε μία εταιρία συμβούλων για λογαριασμό τρίτων 
επιχειρήσεων, ή η διαχείριση έργων ενός δημόσιου φορέα επιδοτούμενων από 
κρατικά προγράμματα. 

Αρχικά προσδιορίστηκαν σημεία στα οποία ο καθιερωμένος τρόπος διαχείρισης 
έργων δυσλειτουργούσε. Τέτοια σημεία παρατηρήθηκαν στις διαδικασίες που είχαν 
να κάνουν με μη δομημένη ή ημιδομημένη πληροφορία και είναι: 

• Η αρχειοθέτηση και ταξινόμηση των φακέλων για κάθε έργο όπου είναι 
δύσκολη η αναζήτηση πληροφοριών 

• Ο χρονικός προγραμματισμός των έργων καθώς και των δράσεων στα 
πλαίσια τους 

• Η διαχείριση εγγράφων όπου είναι δύσκολη η παρακολούθηση του κύκλου 
ζωής τους, π.χ. η δημιουργία εκδόσεων ενός εγγράφου στην διάρκεια της 
σύνταξης του ή η αναθεώρηση του εγγράφου από μία σειρά χρηστών 
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• Ένα μη χρονοβόρο και ασφαλές περιβάλλον επικοινωνίας, συζήτησης και 
ανταλλαγής ιδεών (brainstorming) 

• Ένας ενιαίος τρόπος παρακολούθησης πόρων, π.χ. διαχείριση προσωπικού, 
βιβλιοθήκη, αρχεία 

• Προγραμματισμός συναντήσεων. Συνήθως χρονοβόρος 
• Ροή επίσημων εγγράφων, αιτημάτων, ενημερωτικών δελτίων 
• Οργάνωση και διαχείριση προσωπικών πληροφοριών. 
Αντίστοιχα για την δημιουργία της βάσης δεδομένων προσδιορίστηκαν τα 

δομημένα δεδομένα όσον αφορά την οικονομική παρακολούθηση της εξέλιξης των 
έργων, αυτά είναι: 

• Ο κύκλος ζωής ενός έργου 
• Η διαδικασία κατάθεσης και έγκρισης του προϋπολογισμού ενός έργου 
• Ο οικονομικός προγραμματισμός 
• Η παρακολούθηση των δαπανών στα πλαίσια του κάθε έργου 
• Η αποπληρωμή σε δόσεις της αντίστοιχης επιδότησης 
Λέγοντας κύκλος ζωής ενός έργου εννοούμε τις καταστάσεις που εναλλάσσεται 

ένα έργο από την κατάθεση του προϋπολογισμού του έως την ολοκλήρωση και 
αρχειοθέτηση του.  

Τα σημεία διασύνδεσης των βάσεων δεδομένων και της εφαρμογής εργομάδων 
έχουν να κάνουν με την οικονομική παρακολούθηση των έργων. Εδώ βρίσκεται και 
όλη η δομημένη ροή πληροφορίας στην διαδικασία διαχείρισης των έργων. Αυτά 
είναι τα εξής: 

• Σύνταξη νέου έργου 
• Σύνταξη και αναθεώρηση προϋπολογισμού 
• Καταχώρηση εγγράφου προϋπολογισμού 
• Έγκριση προϋπολογισμού 
• Καταχώρηση εγγράφου έγκρισης 
• Έκδοση τιμολογίου δαπάνης έργου 
• Εξόφληση δόσης από τον φορέα χρηματοδότησης 
Για την υλοποίηση χρησιμοποιήθηκαν δύο διακομιστές, ένας διακομιστής 

βάσεων δεδομένων ORACLE και ένας διακομιστής Lotus Domino για το περιβάλλον 
των εργομάδων. Η διασύνδεση των δύο εφαρμογών στην συγκεκριμένη περίπτωση 
είναι δυνατή με τρία πρωτόκολλα επικοινωνίας μέσο ODBC,  μέσο JDBC και 
απαραίτητη την χρήση Java για τους αντίστοιχους πράκτορες και υποπρογράμματα ή 
την φυσική σύνδεση της ORACLE, (native connection), μέσο του Net8 του 
περιβάλλοντος της ORACLE. Από αυτά επιλέχθηκε το τρίτο ως πιο γρήγορο και 
άμεσο. Για τον σκοπό αυτό εγκαταστάθηκε το Net8 στον διακομιστή των εργομάδων 
και δημιουργήθηκε ένας χρήστης με πλήρη δικαιώματα στην βάση δεδομένων. 

Η επικοινωνία απομακρυσμένων υπολογιστών με τον διακομιστή των βάσεων 
δεδομένων γίνεται μέσο του διακομιστή των εργομάδων και την αντίστοιχη σύνδεση 
Net8 στον υπολογιστή του διακομιστή. Η πρόσβαση στην βάση δεδομένων για 
ευκολία στην υλοποίηση γίνεται μέσο ενός χρήστη με πλήρη δικαιώματα τα οποία 
περιορίζονται από τα δικαιώματα πρόσβασης του κάθε χρήστη στο περιβάλλον των 
εργομάδων. Σε διαφορετική περίπτωση κατά την προσθήκη ενός νέου χρήστη θα 
έπρεπε να του δοθούν δικαιώματα πρόσβασης πέρα από το περιβάλλον εργομάδων 
και στο περιβάλλον της Oracle.  
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3.2 Σχεδιασμός εφαρμογής εργομάδων 
 
 
 

3.2.1 Μοντελοποίηση εφαρμογής Lotus Domino 
 

Tο περιβάλλον εργομάδων της Lotus αποτελούν τέσσερις βασικές εφαρμογές, ο 
διακομιστής εξυπηρέτησης εφαρμογών, (Lotus Domino Server), η εφαρμογή 
πελάτης, (Lotus Notes), ένα περιβάλλον διαχείρισης του διακομιστή, (Lotus Domino 
Administrator), και τέλος ένα περιβάλλον σχεδίασης και υλοποίησης εφαρμογών, 
(Lotus Domino Designer). Πέρα από το περιβάλλον των Lotus πρόσβαση στην 
εφαρμογή δίνεται και μέσο πλοηγού ιστοσελίδων στο διαδίκτυο, (Web). 

Η σχεδίαση μιας εφαρμογής στον Domino Designer είναι αντικειμενοστραφής 
και χρησιμοποιεί αντικείμενα σε συνδυασμό με κάποιες γλώσσες προγραμματισμού. 
Κάθε εφαρμογή είναι μία βάση δεδομένων εργομάδων και αποτελείται από έναν 
συνδυασμό βασικών δομών οι σημαντικότερες των οποίων περιγράφονται στον 
ακόλουθο πίνακα (πίνακας 3.1).  

 
ΔΟΜΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΧΡΗΣΗ 
Σύνολο πλαισίων (Frameset) Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση πολλαπλών δομών 

σχεδίασης σε ένα ενιαίο παράθυρο. Η πλοήγηση σε ένα 
σύνολο πλαισίων γίνεται με τις εντολές @setTargetFrame για 
την Formula,  και notesUIWorkspace.SetTargetFrame για 
την LotusScript και τις ιδιότητες “Target Frameset” και 
“Target Frame” για κάθε δομής σχεδίασης. 

Φόρμα (Form) Κάθε φόρμα  αποτελείται από κάποια αντικείμενα 
σχεδίασης όπως πεδία, πίνακες, κουμπιά κλπ. Με τις φόρμες 
γίνεται η διαχείριση των ΒΔ της εφαρμογής εργομάδων. Έτσι 
με την αποθήκευση των στοιχείων μιας φόρμας δημιουργείται 
ή μεταβάλλεται ένα αντίστοιχο έγγραφο της ΒΔ εργομάδων. 
Τέλος η προβολή ενός εγγράφου μπορεί να γίνει με 
οποιαδήποτε φόρμα που έχει τα αντίστοιχα πεδία, όχι 
απαραίτητα όλα. Κάθε έγγραφο έχει ένα κρυφό πεδίο, μία 
ιδιότητα “form” η οποία και καθορίζει την φόρμα με την 
οποία θα εμφανιστεί το αντίστοιχο έγγραφο. 

Προβολή (View) Μία προβολή έχει έναν τύπο επιλογής των εγγράφων της 
ΒΔ εργομάδων που θα εμφανίζει και κάποιες στήλες στις 
οποίες προβάλλονται στοιχεία από πεδία ή ιδιότητες της κάθε 
εγγραφής. Οι προβολές χρησιμοποιούνται στην πλοήγηση στα 
έγγραφα της ΒΔ εργομάδων της εφαρμογής αφού με το 
πάτημα σε μία γραμμή της προβολής εμφανίζεται η 
αντίστοιχη φόρμα. 

Σελίδα (Page) Μία σελίδα σχεδιάζεται με παρόμοια αντικείμενα 
σχεδίασης με μία φόρμα με την διαφορά ότι έχει σταθερό 
περιεχόμενο και ότι δεν αποθηκεύει έγγραφα στην ΒΔ των 
εργομάδων. Έτσι μπορεί να περιέχει υπολογιζόμενα πεδία 
κειμένου αλλά όχι πεδία που συμπληρώνονται από τον 
χρήστη. Μία σελίδα χρησιμοποιείται για την δημιουργία 
μενού επιλογών ή επεξηγήσεων ή για την εμφάνιση άλλων 
δομών σχεδίασης ενσωματωμένων στην σελίδα. Για 
παράδειγμα στην υλοποίηση της εργασίας για το WEB οι 
προβολές εμφανίζονται ενσωματωμένες σε μία σελίδα η οποία 
περιέχει συμπληρωματικά στοιχεία για τον χρήστη καθώς και 
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κάποιο “background”.  
Μικροεφαρμογές (Java Applets) Εκτός από τις μικροεφαρμογές Java που υπάρχουν 

ενσωματωμένες στο περιβάλλον του Domino μπορούν να 
εισαχθούν  και άλλες ως πόροι για να ενσωματωθούν σε 
άλλες δομές σχεδίασης. Οι μικροεφαρμογές Java λειτουργούν 
μόνο κατά την πρόσβαση μέσο WEB. 

Υποφόρμα (Subform) Επειδή πολλές φόρμες περιέχουν συχνά κάποια κοινά 
στοιχεία αυτά μπορούν να σχεδιαστούν σε μία υποφόρμα. Η 
υποφόρμα μπορεί στη συνέχεια να ενσωματωθεί σε 
οποιαδήποτε φόρμα. 

Κοινόχρηστα πεδία (shared fields) Όπως και με τις υποφόρμες έτσι και κάποια πεδία μπορεί 
να είναι κοινά σε περισσότερες από μία φόρμες, όπως π.χ. ένα 
υπολογιζόμενο πεδίο με το όνομα του συγγραφέα. Αυτά 
μπορούν να σχεδιαστούν ως κοινόχρηστα πεδία και να 
εισαχθούν σε οποιοδήποτε σημείο οποιασδήποτε φόρμας ή 
υποφόρμας. 

Κοινές ενέργειες (shared actions) Ένα βασικό αντικείμενο σχεδίασης που μπορεί να 
περιέχεται σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω δομές είναι η 
ενέργεια. Οι κοινές ενέργειες είναι ενέργειες οι οποίες 
μπορούν να σχεδιαστούν μία φορά και να εισαχθούν σε 
περισσότερες από μία δομές σχεδίασης π.χ. αποθήκευση, 
μεταβολή ή αναζήτηση εγγράφων. 

Πράκτορας (Agent) Οι πράκτορες αποτελούνται από κώδικα ο οποίος 
εκτελείται στον Η/Υ του διακομιστή και καλούνται μέσο 
κώδικα από οποιαδήποτε δομή σχεδίασης ή εκτελούνται 
αυτόματα σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ένας πράκτορας 
μπορεί να περιέχει κώδικα σε Formula, LotusScript ή Java. Το 
βασικό πλεονέκτημα των πρακτόρων είναι ότι ενεργούν στον 
διακομιστή ανεξάρτητα από τον τρόπο πρόσβασης του 
χρήστη μέσο WEB ή του πελάτη των εργομάδων. 

Πίνακας 3. 1 

 
Κάθε μία από τις παραπάνω δομές σχεδιάζεται με κάποια αντικείμενα όπως 

πεδία κειμένου, κουμπιά επιλογών κλπ. Στον (πίνακα 3.2) περιγράφονται μερικά από 
τα βασικότερα αντικείμενα σχεδίασης.  

 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΧΡΗΣΗ 
Κουμπί (Button) Ένα κουμπί μπορεί να είναι απλό κουμπί, 

ενεργό κείμενο ή ενεργό ορθογώνιο πάνω σε μία 
εικόνας. Ένα κουμπί έχει και κάποια αντίστοιχα 
γεγονότα προγραμματισμού. 

Ενέργεια (Action) Η ενέργεια έχει αντίστοιχη λειτουργικότητα 
με τα κουμπιά απλά εμφανίζεται στην μπάρα 
ενεργειών ή στο μενού ενέργειες και όχι σε 
οποιοδήποτε σημείο μιας φόρμας ή μιας σελίδας. 
Μία προβολή δεν μπορεί να περιέχει κουμπιά 
μπορεί όμως να περιέχει ενέργειες. 

Πεδίο (field) Πεδίο εισαγωγής κειμένου. Μπορεί να έχει 
διάφορες μορφές όπως υπολογιζόμενο πεδίο, 
“combo box”, πεδίο επιλογών, υπολογιζόμενο 
για προβολή κλπ. 

Πεδίο επιλογής ημερομηνίας (Date picker) Πεδίο εισαγωγής ημερομηνίας. Στον πελάτη 
των Notes χρησιμοποιεί ειδική εφαρμογή 
εισαγωγής ημ/νίας. Μέσο WEB η ημ/νία 
εισάγεται με πληκτρολόγηση. 

Υπολογιζόμενο κείμενο (Computed text) Είναι κείμενο το οποίο υπολογίζεται με 
κώδικα. 

Πίνακας (Array) Πίνακας ο οποίος μπορεί να περιέχει άλλα 
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αντικείμενα σχεδίασης. 
Ενότητα (Section) Μία ενότητα μπορεί να είναι απλή ή 

ελεγχόμενη ενότητα πρόσβασης (controlled-
access session). Μία ενότητα αποτελεί τμήμα της 
φόρμας που περιέχει άλλα αντικείμενα σχεδίασης 
και το οποίο μπορεί να συμπτυχθεί ή να 
αναπτυχθεί αποκρύβοντας ή εμφανίζοντας 
αντίστοιχα τα περιεχόμενα του. Στην περίπτωση 
της ελεγχόμενης ενότητας πρόσβασης δικαίωμα 
ανάπτυξης της ενότητας έχουν συγκεκριμένοι 
μόνο χρήστες. 

Συνημμένο (Attachment) Το αντικείμενο αυτό μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί μόνο κατά την πρόσβαση μέσο 
WEB και είναι υπεύθυνο για την σύναψη 
αρχείων σε ένα έγγραφο. 

Ενσωματωμένο στοιχείο (Embedded object) Σε μία φόρμα ή μία σελίδα μπορούν να 
ενσωματωθούν άλλες δομές σχεδίαςης όπως 
προβολές, φόρμες, μικροεφαρμογές Java. 

Στήλη (Column) Κάθε προβολή αποτελείται από στήλες στις 
οποίες εμφανίζονται στοιχεία για το αντίστοιχο 
έγγραφο σε κάθε γραμμή της προβολής. 

Πίνακας 3. 2 

 
Για κάθε αντικείμενο μπορούν να προγραμματιστούν με μία από τις γλώσσες 

προγραμματισμού ενέργειες όταν συμβαίνουν κάποια γεγονότα όπως το πάτημα ενός 
κουμπιού, (πίνακας 3.3).  

 
ΓΕΓΟΝΟΤΑ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΧΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑΣ 
(options) Δηλώσεις για τις βιβλιοθήκες εντολών της LotusScript 

που χρησιμοποιούν τα υπόλοιπα γεγονότα ή γεγονότα 
χρήστη. π.χ. για την χρήση εντολών σύνδεσης με ΒΔ 
χρησιμοποιείται η βιβλιοθήκη LSX η οποία δηλώνεται εδώ 
με την εντολή  “Use LSX” 

LotusScript 

(declarations) Δηλώσεις καθολικών για το αντικείμενο μεταβλητών. 
Αν είναι σε φόρμα για όλα τα αντικείμενα της φόρμας, αν 
είναι σε εφαρμογή για όλη την εφαρμογή. 

LotusScript 

Click Κώδικας που εκτελείται κατά το πάτημα ενός κουμπιού 
ή μιας ενέργειας. 

LotusScript 

Initialize Κώδικας που εκτελείται κατά το άνοιγμα του 
αντικειμένου. 

LotusScript 

Terminate Κώδικας που εκτελείται κατά το κλείσιμο του 
αντικειμένου. 

LotusScript 

Entering Κώδικας που εκτελείται κατά την είσοδο σε ένα πεδίο. LotusScript 
Exiting Κώδικας που εκτελείται κατά την έξοδο από κάποιο 

πεδίο. 
LotusScript 

Queryopen Κώδικας που εκτελείται πριν από το άνοιγμα μιάς 
φόρμας ή σελίδας. 

LotusScript 

Postopen Κώδικας που εκτελείται μετά το άνοιγμα ενός 
εγγράφου. 

LotusScript 

Queryclose Κώδικας που εκτελείται πριν το κλείσιμο ενός 
εγγράφου. 

LotusScript 

Queryopendocument Κώδικας που εκτελείται πριν από το άνοιγμα ενός 
εγγράφου σε μία προβολή. 

LotusScript 

Regiondoubleclick Κώδικας που εκτελείται με το διπλό πάτημα σε περιοχή 
προβολής. 

LotusScript 

Onchange Κώδικας που εκτελείται με την μεταβολή της επιλογής 
σε ένα πεδίο επιλογών π.χ. “combo box”. 

JavaScript 
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Ondblclick Κώδικας που εκτελείται με το διπλό πάτημα ενός 
κουμπιού ή μιας ενέργειας. 

JavaScript 

Onmouseover Κώδικας που εκτελείται όταν το ποντίκι περνάει πάνω 
από το αντικείμενο σχεδίασης. 

JavaScript 

Onselect Κώδικας που εκτελείται όταν επιλέγεται το αντικείμενο 
σχεδίασης. 

JavaScript 

Προεπιλεγμένη τιμή Το αποτέλεσμα του κώδικα είναι η αρχική τιμή του 
πεδίου. 

Formula 

Μετάφραση εισόδου Κώδικας που εκτελείται βγαίνοντας από ένα πεδίο. Το 
αποτέλεσμα είναι η νέα τιμή του πεδίου και υπολογίζεται με 
βάση την τιμή που εισήγαγε ο χρήστης. 

Formula 

Επικύρωση εισόδου Κώδικας που εκτελείται βγαίνοντας από ένα πεδίο. Το 
αποτέλεσμα είναι @success ή @failure(“Αιτία απόρριψης 
τιμής πεδίου”) αν η τιμή του πεδίου είναι αποδεχτή ή όχι 
αντίστοιχα. 

Formula 

Χαρακτηριστικά 
HTML 

Ο κώδικας πρέπει να καταλήγει σε κείμενο που αποτελεί 
εντολές HTML οι οποίες εκτελούνται κατά την πλοήγηση 
με οδηγό ιστοσελίδων. 

Formula 

WebQueryOpen Κώδικας που εκτελείται πριν το άνοιγμα ενός εγγράφου  
στο WEB. 

Formula 

WebQuerySave Κώδικας που εκτελείται πριν την αποθήκευση ενός 
εγγράφου στο WEB. 

Formula 

Πίνακας 3. 3 

Η εφαρμογή εργομάδων στην υλοποίηση της εργασίας περιλαμβάνει σε ένα 
ενοποιημένο περιβάλλον τις ακόλουθες επιμέρους εφαρμογές: 

• Διευθυνσιολόγιο. Τα αναλυτικά στοιχεία όλων των χρηστών της εφαρμογής. 
Με βάση τον ρόλο που δίνεται σε κάθε χρήστη καθορίζονται και τα 
δικαιώματα πρόσβασης του στην εφαρμογή.  

• Έργα. Τα αναλυτικά στοιχεία του κάθε έργου όπως το πρόγραμμα στα 
πλαίσια του οποίου υλοποιείται, η κατάσταση του έργου, ο φορέας 
χρηματοδότησης, οι συνεργαζόμενοι φορείς και η ομάδα διαχείρισης. 

• Δράσεις έργων. Οι δράσεις για κάθε έργο. Μία δράση είναι μία ενέργεια η 
οποία μπορεί να έχει κάποια παραδοτέα και έχει μία ομάδα υλοποίησης 
υπεύθυνη για την περάτωση της. 

• Ομάδες εργασίας. Οι ομάδες εργασίας περιλαμβάνουν τις ομάδες 
υλοποίησης του έργου και των δράσεων του, τον φορέα χρηματοδότησης, 
τους συνεργαζόμενους φορείς καθώς και την ομάδα διαχείρισης του. 

• Οικονομική διαχείριση έργων. Εδώ περιλαμβάνονται ο προϋπολογισμός 
έργου, έγκριση προϋπολογισμού, δαπάνες ανά κατηγορία εξόδων και 
αποπληρωμές δόσεων από τον αρμόδιο φορέα χρηματοδότησης. 

• Βιβλιοθήκη εγγράφων. 
• Διαχείριση αιτήσεων. Εδώ βρίσκονται όλες οι αιτήσεις που γίνονται στην 

διάρκεια της ροής διαδικασιών, (παράγραφος 3.2.2).  
• Ημερολόγιο. 
• Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 
• Βάσεις δεδομένων συζητήσεων. Ανά κατηγορία, συγγραφέα, έργο, δράση 

έργου. 
• Βοήθεια εφαρμογής. 
Στην οικονομική διαχείριση των έργων έχει υλοποιηθεί και η 

διαλειτουργικότητα της εφαρμογής με την αντίστοιχη βάση δεδομένων. 
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3.2.2 Μοντελοποίηση ροής διαδικασιών 
 

Στα πλαίσια της εφαρμογής υλοποιήθηκαν κάποιες ροές εργασιών, (workflow), 
οι οποίες συνοψίζονται στις εξής: 

• Διαδικασία καταχώρησης χρήστη εφαρμογής, (εικόνα 3.2) 
• Διαδικασία καταχώρησης ομάδων εργασίας, (εικόνα 3.1)  
• Διαδικασία καταχώρησης έγκρισης προϋπολογισμού, (εικόνα 3.3) 
• Διαδικασία αναθεώρησης εγγράφου, (εικόνα 3.4) 
Η πρώτη διαδικασία υλοποιήθηκε επειδή για να γίνει κάποιος χρήστης της 

εφαρμογής πρέπει να είναι ήδη καταχωρημένος στο διευθυνσιολόγιο του διακομιστή. 
Δικαιώματα καταχώρησης νέων χρηστών στον διακομιστή έχουν μόνο οι διαχειριστές 
του, οι οποίοι μπορεί και να μην είναι χρήστες της εφαρμογής. Έτσι κατά την 
προσθήκη ενός νέου χρήστη εάν αυτός είναι ήδη καταχωρημένος στο 
διευθυνσιολόγιο του διακομιστή εργομάδων, (Lotus Domino), προστίθεται άμεσα στο 
διευθυνσιολόγιο της εφαρμογής. Αν πάλι δεν είναι καταχωρημένος στο 
διευθυνσιολόγιο του διακομιστή τότε αποστέλλεται αίτηση καταχώρησης χρήστη με 
τα απαραίτητα στοιχεία στους διαχειριστές του διακομιστή οι οποίοι και έχουν τα 
απαραίτητα δικαιώματα για την δημιουργία χρηστών. Μόλις δημιουργηθεί ο χρήστης 
με την ενέργεια για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ο χρήστης καταχωρείται στην 
εφαρμογή και αποστέλλονται οι ανάλογες φόρμες ενημέρωσης στον αιτών. Το 
αντίστοιχο διάγραμμα ροής της διαδικασίας απεικονίζεται στο σχήμα της (εικόνας 
3.2). Οι φόρμες αίτησης και ενημέρωσης που χρησιμοποιήθηκαν στην υλοποίηση της 
διαδικασίας περιγράφονται αναλυτικά στην (ενότητα 4.1.2).  

 

 
Εικόνα 3. 1 
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Εικόνα 3. 2 

Η δεύτερη διαδικασία υλοποιήθηκε για την καταχώρηση των ομάδων εργασίας. 
Η διαδικασία αυτή υλοποιήθηκε για την διευκόλυνση του τελικού χρήστη να 
συντάσσει τις κατάλληλες ομάδες εργασίας όποτε αυτό είναι απαραίτητο. Έτσι κατά 
την προσθήκη ενός νέου έργου αρχικά πρέπει να δημιουργηθεί η ομάδα διαχείρισης 
του έργου. Στην συνέχεια αν η εταιρία διαχείρισης έχει ρόλο φορέα υλοποίησης στο 
έργο θα πρέπει να καταχωρηθούν οι ομάδες για τους συνεργαζόμενους φορείς του 
έργου, διαφορετικά αν  η εταιρία είναι συνεργαζόμενος φορέας θα πρέπει να 
καταχωρηθεί ο φορέας υλοποίησης του έργου και οι υπόλοιποι συνεργαζόμενοι 
φορείς αν υπάρχουν. Κατά την καταχώρηση δράσεων για τα έργα ενεργοποιείται πάλι 
η διαδικασία για την καταχώρηση της ομάδας υλοποίησης της δράσης. Τέλος με την 
ολοκλήρωση της δημιουργίας μιας ομάδας αποστέλλονται οι αντίστοιχες 
ενημερώσεις στα μέλη των ομάδων και στον διαχειριστή του έργου. Το αντίστοιχο 
διάγραμμα ροής της διαδικασίας απεικονίζεται στην, (εικόνα 3.1). Οι φόρμες αίτησης 
και ενημέρωσης που χρησιμοποιήθηκαν στην υλοποίηση της διαδικασίας 
περιγράφονται αναλυτικά στην (ενότητα 4.1.3). 
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Η τρίτη διαδικασία ροής εργασίας έχει να κάνει με την κατάθεση και έγκριση 
του προϋπολογισμού ενός έργου. Κατά την προσθήκη ενός νέου έργου πρέπει να 
ξεκινήσει η διαδικασία για την έγκριση του. Έτσι αρχικά συντάσσεται ο 
προϋπολογισμός του έργου από την ομάδα διαχείρισης, ο οποίος στην συνέχεια 
κατατίθεται στον αρμόδιο φορέα για να εγκριθεί και να ξεκινήσει η υλοποίηση του. 
Στην περίπτωση απόρριψης του προϋπολογισμού υπάρχει η δυνατότητα 
τροποποίησης και επανεξέτασης του προϋπολογισμού από τον αρμόδιο φορέα. Η 
διαδικασία ολοκληρώνεται με την καταχώρηση στην βάση δεδομένων και στο 
περιβάλλον των εργομάδων των αντίστοιχων στοιχείων για τον προϋπολογισμό και 
την έγκριση. Το αντίστοιχο διάγραμμα ροής για την διαδικασία απεικονίζεται στην, 
(εικόνα 3.3). Οι φόρμες αίτησης και ενημέρωσης που χρησιμοποιήθηκαν στην 
υλοποίηση της διαδικασίας περιγράφονται αναλυτικά στην (ενότητα 4.1.6). 

 

 
Εικόνα 3. 3 

Η τέταρτη διαδικασία ροής εργασίας έχει να κάνει με την σύνταξη και 
αναθεώρηση εγγράφων. Η διαδικασία ενεργοποιείται κατά την καταχώρηση ενός 
εγγράφου με επιλεγμένο τον κύκλο αναθεώρησης. Όπως φαίνεται και στο αντίστοιχο 
διάγραμμα η αναθεώρηση γίνεται είτε σειριακά είτε ταυτόχρονα. Στην πρώτη 
περίπτωση οι χρήστες στον κύκλο αναθεώρησης αναθεωρούν το έγγραφο σειριακά 
ενώ το έγγραφο στην συνέχεια προωθείται στον επόμενο. Στην δεύτερη περίπτωση το 
έγγραφο αναθεωρείται ταυτόχρονα από όλους τους χρήστες στον κύκλο 
αναθεώρησης. Το αντίστοιχο διάγραμμα ροής για την διαδικασία απεικονίζεται στην, 
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(εικόνα 3.4). Οι φόρμες αίτησης και ενημέρωσης που χρησιμοποιήθηκαν στην 
υλοποίηση της διαδικασίας περιγράφονται αναλυτικά στην (ενότητα 4.1.4). 

 
Εικόνα 3. 4 

Γενικά η σύνταξη και αποστολή ενημερωτικών δελτίων στις σχετικές με τα 
έργα ομάδες χρηστών γίνεται αυτόματα στα πλαίσια της κάθε ροής εργασίας όπου 
αυτό κρίνεται απαραίτητο. 

 
 
 
 

3.3 Μοντελοποίηση ΒΔ Oracle 
 

Η βάση δεδομένων υλοποιήθηκε σε διακομιστή ORACLE και σκοπός της ήταν 
η οικονομική παρακολούθηση των έργων. Το μοντέλο οντοτήτων – σχέσεων (ER 
model) της βάσης δεδομένων απεικονίζεται στην (εικόνα 3.5).  

Το μοντέλο της βάσης δεδομένων περιλαμβάνει και κάποια πρόσθετα στοιχεία 
από το περιβάλλον των εργομάδων τα οποία και βοηθούν στην αποτελεσματικότερη 
διαλειτουργικότητα των δύο συστημάτων. Έτσι περιλαμβάνει έργα και έγγραφα τα 
οποία θα μπορούσαν απλά να αποτελούν ιδιώματα μιας έγκρισης ή ενός 
προϋπολογισμού με τα υπόλοιπα στοιχεία τους αποθηκευμένα στο περιβάλλον του 
λογισμικού εργομάδων. Καθώς όμως το περιβάλλον των βάσεων δεδομένων σε 
αντίθεση με αυτό των εργομάδων δεν θα είχε πρόσβαση σε αυτά, τα βασικά τους 
χαρακτηριστικά αποθηκεύτηκαν και στην βάση δεδομένων.  
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Εικόνα 3. 5 

Κάθε έργο μπορεί να έχει έναν προϋπολογισμό που αποτελείται από γραμμές 
δαπανών ανά κατηγορία εξόδων. Ένας προϋπολογισμός μπορεί να πάρει έγκριση. Η 
οντότητα έγκριση σχετίζεται με τις δαπάνες και τις αποπληρωμές του έργου. Έτσι για 
μία έγκριση γίνονται κάποιες δαπάνες των οποίων τα τιμολόγια αποθηκεύονται σε 
μορφή τιμολόγιο , γραμμή τιμολογίου, αντίστοιχο προϊόν. Η κάθε γραμμή δαπάνης σε 
ένα τιμολόγιο σχετίζεται και με μία κατηγορία δαπάνης που καλύπτει ο αντίστοιχος 
προϋπολογισμός. Οι αποπληρωμές των δαπανών που γίνονται στα πλαίσια της 
έγκρισης γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και αποθηκεύονται και αυτές στην 
βάση δεδομένων και αποτελούν οντότητα που σχετίζεται με την έγκριση του 
προϋπολογισμού ενός έργου. Τέλος τόσο ο προϋπολογισμός όσο και η έγκριση ενός 
έργου σχετίζονται με κάποιο αντίστοιχο έγγραφο το οποίο βρίσκεται αποθηκευμένο 
στο περιβάλλον των εργομάδων. 

Το αναλυτικότερο σχεσιακό μοντέλο της βάσης δεδομένων απεικονίζεται στην 
(εικόνα 3.6). Εδώ εμφανίζονται αναλυτικότερα τα ιδιώματα που χρησιμοποιήθηκαν 
για την περιγραφή των οντοτήτων. Κάθε έργο έχει κάποια ημερομηνία έναρξης και 
κάποια ημερομηνία αναμενόμενης περάτωσης στοιχεία που καθορίζονται στον 
προϋπολογισμό του έργου. Ακόμα με βάση την έγκριση καθορίζονται οι 
αποπληρωμές των δόσεων. Εδώ ιδιώματα αποτελούν η ημερομηνία καταβολής της 
πρώτης δόσης, της επόμενης δόσης, της τελευταίας δόσης, καθώς και ο ενδιάμεσος 
χρόνος μεταξύ της καταβολής των δόσεων, π.χ. ανά τρίμηνο. 
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Εικόνα 3. 6 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο
 
 
 
 

 
 

 
 

Υλοποίηση - Τεκμηρίωση 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 Ανάλυση και δομή εφαρμογής 
 
 

4.1.1 Γραφικό περιβάλλον χρήστη 
 

Η πλοήγηση στην εφαρμογή γίνεται μέσα από ένα σύνολο πλαισίων. Το σύνολο 
πλαισίων για την πλοήγηση από την εφαρμογή πελάτη των εργομάδων, (Lotus 
Notes), απεικονίζεται στην (εικόνα 4.1). Στο αριστερό πλαίσιο βρίσκεται ο οδηγός 
πλοήγησης, (εικόνα 4.2). Εδώ γίνεται η επιλογή πλοήγησης στα διάφορα μέρη της 
εφαρμογής τα οποία έχουν ως εξής: 
 

• Διευθυνσιολόγιο 
• Διαχείριση έργων 
• Βιβλιοθήκη εγγράφων 
• Βάσεις δεδομένων συζητήσεων 
• Οικονομικά 
• Αιτήσεις 
• Ρυθμίσεις 
 
Για κάθε κατηγορία επιλογών εμφανίζονται κατά την επέκταση της οι 

αντίστοιχες επιλογές από τις διαθέσιμες προβολές της αντίστοιχης κατηγορίας 
πλοήγησης, (εικόνα 4.2). Επιλέγοντας μία προβολή ή φόρμα αυτή εμφανίζεται στο 
δεξιό πλαίσιο της εφαρμογής (εικόνα 4.1).  
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Εικόνα 4. 1 

Σε κάθε προβολή εμφανίζονται τα αντίστοιχα 
έγγραφα με κάποια ταξινόμηση και κάποια σύντομη 
περιγραφή. Εδώ ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει 
καινούργια, να διαγράψει, να εμφανίσει ή να συντάξει 
έγγραφα ανάλογα με τα δικαιώματα πρόσβασης που 
διαθέτει. Μπορεί ακόμα να ενεργοποιήσει κάποιες 
διαδικασίες. Ανοίγοντας ένα έγγραφο στην εφαρμογή 
πελάτη των Lotus Notes, το έγγραφο εμφανίζεται στο 
καινούργιο παράθυρο, ενώ στο διαδίκτυο εμφανίζεται στο 
δεξιό πλαίσιο. Εδώ αν ο χρήστης έχει τα κατάλληλα 
δικαιώματα μπορεί να επιλέξει μεταβολή και να κάνει 
μετατροπές στο έγγραφο. Οι φόρμες και οι προβολές που 
χρησιμοποιήθηκαν στην εφαρμογή περιγράφονται 
αναλυτικά στις παραγράφους που ακολουθούν. 

Σε κάθε προβολή όπως και κάθε φόρμα είναι 
διαθέσιμες στον χρήστη κάποιες ενέργειες. Για παράδειγμα 
μεταβολή ενός εγγράφου ή απάντηση σε κάποιο θέμα 
συζήτησης ή ολοκλήρωση μιας διαδικασίας. Κάποιες 
ενέργειες είναι κοινές σε όλες τις προβολές ή σε όλες τις 
φόρμες, κάποιες άλλες είναι διαθέσιμες όταν ο χρήστης 
έχει τα κατάλληλα δικαιώματα ενώ κάποιες άλλες είναι 
διαθέσιμες μόνο όταν το έγγραφο πληροί κάποιες 
προϋποθέσεις. Σε πολλές περιπτώσεις μία ενέργεια 
ενεργοποιεί κάποιους πράκτορες όταν ο κώδικας πρέπει να 
εκτελεστεί στο περιβάλλον του διακομιστή και όχι του 
πελάτη. Αυτό είναι συνήθως απαραίτητο όταν η πρόσβαση Εικόνα 4. 2 
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γίνεται μέσο πλοηγού ιστοσελίδων όπου είναι περιορισμένη η χρήση κάποιων 
εντολών κώδικα, π.χ. της LotusScript. 

Στην κατηγορία ‘Ρυθμίσεις’ περιλαμβάνεται και η βοήθεια της εφαρμογής η 
οποία έχει την δυνατότητα να εμπλουτίζεται δυναμικά από τους χρήστες με τα 
κατάλληλα δικαιώματα διαχείρισης της εφαρμογής. 
 
 
 

4.1.2 Διαχείριση χρηστών 
 

Το περιβάλλον του διακομιστή εργομάδων, (Lotus Domino), έχει το δικό του 
διευθυνσιολόγιο και ομάδες χρηστών, με βάση τα οποία και καθορίζεται η πρόσβαση 
στον διακομιστή, καθώς και τα επίπεδα πρόσβασης στις διάφορες εφαρμογές ή 
τμήματα εφαρμογών. Στην υλοποίηση αυτή οι χρήστες περιέχονται και σε ένα 
δεύτερο διευθυνσιολόγιο που δημιουργήθηκε για την εφαρμογή, όπου εκτός από 
κάποια κοινά στοιχεία όλων των χρηστών στο διευθυνσιολόγιο του διακομιστή 
περιέχονται και επιπλέον πληροφορίες χρήσιμες για την συγκεκριμένη υλοποίηση, 
όπως ο ρόλος του χρήστη, το αντικείμενο απασχόλησης του, η σχέση συνεργασίας 
του με την εταιρία.  

 

 
Εικόνα 4. 3 

Ο ρόλος ενός χρήστη για την εφαρμογή μπορεί να είναι ένας ή περισσότεροι 
από τους παρακάτω: 

• Διαχείριση Εφαρμογής 
• Χρήση Εφαρμογής 
• Επισκέπτης 
Η καταχώρηση ενός χρήστη γίνεται με την φόρμα της (εικόνα 4.4), όπου 

φαίνονται αναλυτικά και τα στοιχεία χρήστη που συμπληρώνονται. Στην εφαρμογή 
μπορούν να καταχωρηθούν οι χρήστες του διακομιστή που ανήκουν στις ομάδες του 
διευθυνσιολογίου διακομιστή ‘Proj Users’ και ‘Proj Admin’. Οι χρήστες της πρώτης 
ομάδας χρηστών μπορούν να αναλάβουν οποιονδήποτε ρόλο εκτός από ρόλους 
διαχείρισης που είναι δικαίωμα μόνο των χρηστών της δεύτερης ομάδας. Οι χρήστες 
της δεύτερης ομάδας είναι ακόμα και οι μόνοι που έχουν δικαίωμα καταχώρησης 
νέων χρηστών στην εφαρμογή. Έτσι στην επιλογή νέου χρήστη της εφαρμογής 
εμφανίζονται σε κυλιόμενο πεδίο επιλογής, (ComboBox), μόνο τα ονόματα των 
χρηστών που ανήκουν στις δύο ομάδες. Τα στοιχεία χρήστη που ενδεχομένως να 
προϋπάρχουν συμπληρωμένα στο διευθυνσιολόγιο του διακομιστή, ανακτώνται 
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αυτόματα με το πάτημα της ‘λέξης κουμπί’, (HotWord), ‘ανάκτηση στοιχείων 
χρήστη’ της φόρμας και στην συνέχεια συμπληρώνονται τα στοιχεία που λείπουν. 
 

 
Εικόνα 4. 4 

 

-    - 26



 
Εικόνα 4. 5 

Για την καταχώρηση χρηστών που δεν προϋπάρχουν στο διευθυνσιολόγιο του 
διακομιστή, δικαίωμα καταχώρησης έχουν μόνο οι διαχειριστές του διακομιστή, 
δηλαδή η ομάδα ‘Administrators’, του διευθυνσιολογίου του διακομιστή. Για τον 
σκοπό αυτό υλοποιήθηκε η αντίστοιχη διαδικασία ροής εργασίας, ενότητα 3.2.2. Έτσι 
μπορεί να συμπληρωθεί το πεδίο ‘newName’ με το σχόλιο ‘Αίτηση για νέο χρήστη’ 
και τα υπόλοιπα στοιχεία χρήστη. Με την συμπλήρωση του νέου ονόματος χρήστη 
ενεργοποιείται κουμπί για την  ενέργεια ‘Αίτηση καταχώρησης χρήστη’. Με την 
ενέργεια αυτή τα στοιχεία του νέου χρήστη αποστέλλονται στους διαχειριστές του 
διακομιστή, με την φόρμα της (εικόνας 4.5). Αφού κάποιος διαχειριστής 
καταχωρήσει τον νέο χρήστη με την ενέργεια ‘Καταχώρηση χρήστη’ ο νέος χρήστης 
καταχωρείται αυτόματα στην εφαρμογή και αποστέλλεται η αντίστοιχη ειδοποίηση 
στον χρήστη που έκανε την αίτηση. 

Οι χρήστες της εφαρμογής εμφανίζονται στην προβολή της (εικόνας 4.3). Τα 
στοιχεία ενός χρήστη μπορούν να επεξεργαστούν ο ίδιος ο χρήστης καθώς οι χρήστες 
με ρόλο διαχειριστή στην εφαρμογή. Τα στοιχεία των υπόλοιπων χρηστών μπορούν 
να τα δουν από την περιγραφή τους στην προβολή ‘Διευθυνσιολόγιο’ της εφαρμογής, 
(εικόνα 4.3), χωρίς την δυνατότητα να τα επεξεργαστούν. 
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4.1.3 Διαχείριση έργων 
 

Η καταχώρηση ενός νέου έργου στην εφαρμογή γίνεται με την φόρμα της 
(εικόνας 4.7). Τα στοιχεία ενός έργου είναι χωρισμένα σε τρεις περιοχές, την 
ταυτότητα του έργου, τον χρονικό προσδιορισμό και τα οικονομικά του στοιχεία.  

 

 
Εικόνα 4. 6 
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Εικόνα 4. 7 

Η ταυτότητα περιλαμβάνει τον τίτλο του έργου, το πρόγραμμα στα πλαίσια του 
οποίου υλοποιείται, τον φορέα υλοποίησης, κάποιους συνεργαζόμενους φορείς και 
ένα υπολογιζόμενο πεδίο για την ομάδα διαχείρισης του έργου εφόσον αυτή έχει 
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δημιουργηθεί. Τον χρονικό προσδιορισμό του έργου αποτελούν η ημερομηνία 
έγκρισης και έναρξης του έργου καθώς και η συμβατική και προβλεπόμενη 
ημερομηνία ολοκλήρωσης του. Τέλος τα οικονομικά στοιχεία ενός έργου 
αποτελούνται από το συνολικό ποσό του προϋπολογισμού, τον προϋπολογισμό για 
την ίδια την εταιρία, καθώς και τα ποσά της κοινοτικής και εθνικής συνδρομής στο 
έργο. 

Στις ενέργειες του έργου περιλαμβάνεται η ενέργεια ‘Κατάσταση’ με την οποία 
μεταβάλλεται η τρέχουσα κατάσταση του έργου. Έτσι ένα έργο μπορεί να είναι 
ανενεργό έως ότου εγκριθεί, ενεργό για το διάστημα που βρίσκεται σε εξέλιξη ή 
ολοκληρωμένο μετά την περάτωση του.  

 

 
Εικόνα 4. 8 
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Εικόνα 4. 9 

Στην φόρμα του έργου μία άλλη ενέργεια δίνει την δυνατότητα προβολής 
κάποιων λιγότερο δομημένων στοιχείων του έργου. Η ενέργεια ‘Προβολή’ δίνει την 
επιλογή προβολής των αναλυτικών στοιχείων του έργου, των ΒΔ συζήτησης για το 
έργο ή των ενεργειών – δράσεων του έργου, (εικόνες 4.11,4.8,4.9) αντίστοιχα. Στην 
πρώτη εμφανίζονται τα αναλυτικά στοιχεία του έργου δηλαδή η ταυτότητα, ο 
χρονικός προγραμματισμός και τα οικονομικά στοιχεία του έργου. Στις δύο άλλες 
μορφές εμφανίζεται η ταυτότητα του έργου καθώς και μία ενσωματωμένη προβολή 
των σχετικών με το έργο ‘ΒΔ συζητήσεων’ και ‘Δράσεων’ αντίστοιχα. 
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Εικόνα 4. 10 

 

 
Εικόνα 4. 11 

Στην περίπτωση που κάποιος χρήστης δεν έχει επαρκή δικαιώματα πρόσβασης 
στα στοιχεία ενός έργου, εφ’ όσον δηλαδή δεν ανήκει στην ομάδα διαχείρισης του 
έργου τα μόνα στοιχεία που μπορεί να δει είναι αυτά της (εικόνας 4.10). Έτσι 
πρόσβαση στα αναλυτικά στοιχεία ενός έργου έχει μόνο η ομάδα διαχείρισης του 
έργου. Στην περίπτωση όμως που ο χρήστης ανήκει σε κάποια ομάδα σχετική με το 
έργο έχει δικαίωμα πρόσβασης και συμμετοχής στις αντίστοιχες προβολές των ΒΔ 
συζητήσεων ή δράσεων του έργου. 
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Εικόνα 4. 12 

 

 
Εικόνα 4. 13 

Στην πορεία εξέλιξης ενός έργου γίνεται μία κατάτμηση του σε τμήματα, 
δηλαδή σε ενέργειες, δράσεις που πρέπει να υλοποιηθούν για την ολοκλήρωση του. 
Οι δράσεις αυτές καταχωρούνται από την ομάδα διαχείρισης του έργου με την φόρμα 
της (εικόνας 4.8). Κάθε δράση έχει μία σχέση γονέα – παιδιού με το αντίστοιχο έργο, 
μία ημερομηνία έναρξης και λήξης, κάποιον προϋπολογισμό, μία ομάδα υλοποίησης 
και κάποια παραδοτέα. Η πρόσβαση τόσο στα καταχωρημένα έργα όσο και στις 
αντίστοιχες δράσεις τους δίνεται από την προβολή της (εικόνας 4.13). 
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Εικόνα 4. 14 

Με την δημιουργία ενός έργου καθώς και με την καταχώρηση δράσεων για το 
έργο πρέπει να καθοριστούν και οι αντίστοιχες ομάδες εργασίας. Στην υλοποίηση 
χρησιμοποιήθηκαν τέσσερις τύποι ομάδων εργασίας: 

• Ομάδες διαχείρισης 
• Φορείς υλοποίησης 
• Συνεργαζόμενοι φορείς 
• Ομάδες υλοποίησης 
Κάθε έργο έχει μία ομάδα διαχείρισης, έναν φορέα υλοποίησης και πιθανώς 

κάποιους συνεργαζόμενους φορείς. Την εξέλιξη κάθε δράσης του έργου αναλαμβάνει 
μία ομάδα υλοποίησης. Μία ομάδα εργασίας καταχωρείται με την φόρμα της (εικόνας 
4.14). Ανάλογα με την επιλογή για τον τύπο της ομάδας εργασίας η φόρμα παίρνει 
μία από τις μορφές που απεικονίζονται στην (εικόνα 4.15) και συμπληρώνονται τα 
αντίστοιχα στοιχεία για την ομάδα. 
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Εικόνα 4. 15 

Η πρόσβαση στις ομάδες εργασίες των έργων δίνεται από την αντίστοιχη 
προβολή, (εικόνα 4.14). Όπως φαίνεται και στην τελευταία προβολή η εταιρία 
διαχείρισης των έργων μπορεί να είναι είτε ο φορέας υλοποίησης του έργου όπως για 
το πρώτο έργο είτε ένας από τους συνεργαζόμενους φορείς, όπως στο δεύτερο έργο. 

Στο διάστημα που δεν έχει καθοριστεί η ομάδα διαχείρισης για κάποιο έργο, 
πρόσβαση με τα αντίστοιχα δικαιώματα έχουν σ’ αυτό όλοι οι χρήστες με ρόλο 
‘Administrator’ στο διευθυνσιολόγιο της εφαρμογής. Για να διευκολυνθεί η 
καταχώρηση των ομάδων όποτε αυτό είναι απαραίτητο υλοποιήθηκε μία διαδικασία 
ροής εργασίας, ενότητα 3.2.2. Με την καταχώρηση ενός έργου συμπληρώνεται και 
αποστέλλεται μία αίτηση για την σύνταξη και καταχώρηση της ομάδας διαχείρισης 
του έργου με παραλήπτη τον χρήστη που καταχώρησε την ομάδα. Η αίτηση 
αποστέλλεται με την φόρμα της (εικόνας 4.16). Με την συμπλήρωση και 
καταχώρηση της αίτησης από τον παραλήπτη η ομάδα διαχείρισης καταχωρείται. 
Ταυτόχρονα αποστέλλεται στα μέλη της ομάδας που μόλις δημιουργήθηκε αίτηση για 
την καταχώρηση του φορέα υλοποίησης ή ενός συνεργαζόμενου φορέα ανάλογα με 
τον ρόλο της εταιρίας στο συγκεκριμένο έργο. Αν η εταιρία είναι φορέας υλοποίησης 
αποστέλλεται αίτηση για συνεργαζόμενο φορέα και αντίστροφα. Σε κάθε περίπτωση 
στέλνονται στον συντάκτη οι αντίστοιχες ειδοποιήσεις.  
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Εικόνα 4. 16 

Με τον ίδιο τρόπο μπορούν να συμπληρωθούν και οι ομάδες υλοποίησης στην 
περίπτωση της καταχώρησης μιας νέας δράσης. Σ’ αυτή την περίπτωση η αίτηση 
αποστέλλεται και καταχωρείται πάλι από την ομάδα διαχείρισης του έργου γονέα της 
δράσης. Οι ομάδες μπορούν να δημιουργηθούν και εκτός της παραπάνω διαδικασίας 
με την αντίστοιχη ενέργεια ‘Νέα ομάδα εργασίας’ από την προβολή των έργων – 
δράσεων. Με την παραπάνω ενέργεια καταχωρούνται και οι συνεργαζόμενοι φορείς 
για κάθε έργο οι οποίοι δεν δημιουργούνται μέσο της διαδικασίας. 
 
 
 
 

4.1.4 Βιβλιοθήκη εγγράφων 
 
Ένα σημαντικό κομμάτι της υλοποίησης αποτελεί η βιβλιοθήκη εγγράφων. Εδώ 

οι χρήστες μπορούν να διαχειρίζονται, να αποθηκεύουν ή να αναζητούν τα σχετικά με 
κάθε έργο έγγραφα. Είτε αυτά είναι επίσημα όπως ένας προϋπολογισμός είτε 
ανεπίσημα όπως κάποιες σημειώσεις σχετικά με κάποια δράση. Μέσο των 
συνημμένων αρχείων είναι δυνατό να αποθηκεύονται και άλλα αρχεία που δεν είναι 
έγγραφα καθώς δεν γίνεται ο αντίστοιχος έλεγχος. Κάθε έγγραφο συμπληρώνεται με 
την φόρμα του βασικού εγγράφου, (εικόνα 4.17). Για κάθε ένα από αυτά μπορούν να 
δημιουργηθούν εκδόσεις με την αντίστοιχη φόρμα έκδοσης εγγράφου, (εικόνα 4.18), 
οι οποίες έχουν μία σχέση γονέα – παιδιού σε μορφή ερωταπόκρισης με το βασικό 
έγγραφο. 
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Εικόνα 4. 17 

Τα βασικότερα ιδιώματα που αποθηκεύονται για ένα έγγραφο είναι το σχετικό 
με το έγγραφο έργο, τα στοιχεία του χρήστη που το καταχώρησε, ένας τίτλος και μία 
περιγραφή, κάποιες σημειώσεις και ιδιότητες, ο κύκλος αναθεώρησης, καθώς και η 
κατηγορία που επιλέχθηκε για τον προσδιορισμό του έγγραφο. Η  κατηγορία ενός 
εγγράφου επιλέγεται μεταξύ των αναφορά, εγκεκριμένη σύμβαση, εκταμίευση, 
έκθεση ελέγχου, έκθεση προόδου, Η/Δ συνάντησης, παραδοτέο, παραστατικό, 
πρακτικά συνάντησης, προκήρυξη έργου, προϋπολογισμός, τεχνικό δελτίο, τιμολόγιο, 
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φύλλο ενημέρωσης. Εδώ δεν δίνεται η δυνατότητα προσθήκης αυθαίρετα νέων 
κατηγοριών για την ακριβέστερη κατηγοριοποίηση των εγγράφων. 

Οι ιδιότητες ενός εγγράφου είναι τρεις η κατάσταση του εγγράφου (ενεργό ή 
ανενεργό), η πρόσβαση (ιδιωτικό ή δημόσιο), και η κατάσταση σύνταξης (ημιτελές ή 
ολοκληρωμένο). Με βάση τις επιλογές αυτές η κατάσταση ενός εγγράφου παίρνει τις 
μορφές του σχήματος, (εικόνα 4.18 – 4.20). Όπως φαίνεται και στο σχήμα αν το 
έγγραφο είναι ημιτελές ενεργοποιείται ο κύκλος αναθεώρησης και η αντίστοιχη 
διαδικασία ροής εργασίας που περιγράφηκε αναλυτικά στην (ενότητα 3.2.2). Τον 
κύκλο αναθεώρησης αποτελούν ο τύπος αναθεώρησης που μπορεί να είναι καμία 
αναθεώρηση, σειριακή αναθεώρηση ή ταυτόχρονη αναθεώρηση, η κατανομή χρόνου 
για κάθε χρήστη και οι ρυθμίσεις αποστολής ειδοποιήσεων. Οι ρυθμίσεις αυτές 
ενεργοποιούνται ανάλογα με τις επιλογές για το έγγραφο όπως φαίνεται στο σχήμα, 
(εικόνα 4.20 – 4.22).  

 
Εικόνα 4. 18: Ανενεργό έγγραφο 

 
Εικόνα 4. 19: Ολοκληρωμένο έγγραφο 

 
Εικόνα 4. 20: Ημιτελές έγγραφο χωρίς κύκλο αναθεώρησης 
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Εικόνα 4. 21: Αναθεώρηση χωρίς αποστολή υπενθυμίσεων 

 
Εικόνα 4. 22: Αναθεώρηση με αποστολή υπενθυμίσεων 

Τέλος στη φόρμα του εγγράφου περιλαμβάνεται το ίδιο το έγγραφο ή αρχείο. 
Εδώ υπάρχουν τρεις επιλογές. 

• Σύνδεση εγγράφου με χρήση ActiveX Controls. Η επιλογή αυτή είναι 
ενεργοποιημένη μόνο από το περιβάλλον πελάτη της εφαρμογής και γίνεται 
με την αντίστοιχη ενέργεια. Μέσο πλοηγού ιστοσελίδων το έγγραφο 
εμφανίζεται ως εικόνα μόνο για προβολή. Στο περιβάλλον του πελάτη της 
εφαρμογής όμως δίνεται η δυνατότητα μεταβολής του εγγράφου μέσα από 
την ίδια την εφαρμογή που δημιουργήθηκε η οποία ανοίγει ενσωματωμένη 
στο περιβάλλον του πελάτη με το αντίστοιχο εργαλείο ελέγχου ActiveX, για 
παράδειγμα με το ActiveX Control των MS Office για αρχεία Word. 
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• Σύναψη αρχείων στο περιβάλλον πελάτη. Με αυτή την μορφή το έγγραφο 
είναι διαθέσιμο ως αρχείο στον τελικό χρήστη είτε χρησιμοποιεί την 
εφαρμογή πελάτη είτε κάποιον πλοηγό ιστοσελίδων. 

• Σύναψη αρχείων στο περιβάλλον πλοηγού ιστοσελίδων. Εδώ ισχύουν τα ίδια 
με την προηγούμενη επιλογή απλά είναι διαφορετικός ο τρόπος σύναψης 
αρχείων στο web και στην εφαρμογή πελάτη. Σημαντική διαφορά στον 
τελευταίο τρόπο είναι ότι δίνεται η δυνατότητα ‘resuming’. Δηλαδή αν η 
ανάκτηση ενός αρχείου διακοπεί μπορεί να συνεχιστεί από εκεί όπου έμεινε. 

 

 
Εικόνα 4. 23 

Για την έκδοση εγγράφου έχουν υλοποιηθεί μόνο οι δύο τελευταίες επιλογές. 
Εδώ η έκδοση εγγράφου κληρονομεί τον τίτλο, την περιγραφή, το σχετικό έργο, την 
κατηγορία και μία σύνδεση με το έγγραφο. Επιπλέον έχει έναν αριθμό έκδοσης, το 
συνημμένο αρχείο και τα στοιχεία του χρήστη που το καταχώρησε, (εικόνα 4.23). Η 
πρόσβαση στα έγγραφα και τις εκδόσεις τους δίνεται μέσο της προβολής του 
σχήματος, (εικόνα 4.24). 
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Εικόνα 4. 24 

 

4.1.5 ΒΔ συζητήσεων 
 
Η υλοποίηση περιλαμβάνει μία βάση δεδομένων συζητήσεων ανά έργο, δράση, 

συγγραφέα, κατηγορία συζήτησης. Έτσι κάθε έργο έχει και μία περιοχή όπου οι 
σχετικοί με τις ομάδες εργασίας του έργου χρήστες μπορούν και ανταλλάζουν 
απόψεις πάνω σε σχετικά με το έργο κατηγοριοποιημένα θέματα συζήτησης. Τα 
θέματα ή κατηγορίες συζήτησης δεν προϋπάρχουν αλλά δημιουργούνται στην 
διάρκεια της συζήτησης. Αφού ο χρήστης επιλέγει μία από τις κατηγορίες που έχουν 
δημιουργήσει οι υπόλοιποι χρήστες ή δημιουργεί μία καινούργια. 

 

 
Εικόνα 4. 25 

Η υλοποίηση έγινε με μία δομή ερωταποκρίσεων με βάση τρεις φόρμες 
εισαγωγής συνομιλιών εφοδιασμένες με μία κληρονομική σχέση γονέα – παιδιού. 
Αυτές είναι το κύριο θέμα συζήτησης, η απάντηση σε κύριο θέμα συζήτησης και η 
ανταπάντηση σε απάντηση κύριου θέματος συζήτησης. Ο σχεδιασμός για τις τρεις 
αυτές φόρμες φαίνεται αντίστοιχα στα σχήματα, (εικόνα 4.25), (εικόνα 4.26) και 
(εικόνα 4.27) αντίστοιχα. 
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Εικόνα 4. 26 

Στο κύριο θέμα μιας συνομιλίας το σχετικό με την συζήτηση έργο καθώς και η 
κατηγορία της συζήτησης συμπληρώνονται από τον συνομιλητή. Στην περίπτωση 
όμως της απάντησης και ανταπάντησης σε κύριο θέμα τα δύο αυτά στοιχεία 
κληρονομούνται από το κύριο θέμα συζήτησης. Ακόμα κληρονομούν και το θέμα της 
γονικής συνομιλίας καθώς και μία σύνδεση, (link), με αυτή. 

Η πρόσβαση στις ΒΔ συζητήσεων για τα έργα δίνεται με δύο τρόπους. Με τον 
πρώτο τρόπο ο χρήστης έχει πρόσβαση σε  όλες τις συζητήσεις ταξινομημένες πρώτα 
ανά έργο και μετά ανά κατηγορία μέσο της προβολής των ΒΔ συζητήσεων που 
απεικονίζεται στην (εικόνα 4.28). Ο δεύτερος τρόπος είναι η προβολή των 
συζητήσεων για κάθε έργο ξεχωριστά. Αυτό επιτυγχάνεται στην φόρμα προβολής του 
κάθε έργου μέσο της ενέργειας ‘Προβολή συζητήσεων έργου’, η οποία και 
περιγράφηκε στην (ενότητα 4.1.3) και απεικονίζεται στην (εικόνα 4.3) της ίδιας 
ενότητας. Όπως φαίνεται και στα δύο σχήματα κάτω από κάθε κύριο θέμα συζήτησης 
βρίσκεται το δέντρο των απαντήσεων και ανταπαντήσεων σε αυτό. 
 

 
Εικόνα 4. 27 
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Εικόνα 4. 28 

 

4.1.6 Οικονομική παρακολούθηση έργων 
 

 
Εικόνα 4. 29 
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Εικόνα 4. 30 : Γραμμή προϋπολογισμού 

 

 
Εικόνα 4. 31 

 

 
Εικόνα 4. 32 : Εξόφληση δόσης 
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Εικόνα 4. 33 

 

 
Εικόνα 4. 34 : Γραμμή τιμολογίου δαπάνης 
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Εικόνα 4. 35 : Οικονομικά Έργων 

 
Εικόνα 4. 36 : Προϋπολογισμός Έργων 

 
Εικόνα 4. 37 : Δαπάνες Έργων 
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Εικόνα 4. 38 : Αποπληρωμές Δόσεων 

Το σημαντικότερο ίσως μέρος της εφαρμογής στο οποίο και περιλαμβάνεται 
και όλη η διαλειτουργικότητα της εφαρμογής με την αντίστοιχη βάση δεδομένων 
είναι αυτό της οικονομικής παρακολούθησης των έργων. Με την καταχώρηση ενός 
νέου έργου δίνεται η δυνατότητα συγγραφής του αντίστοιχου προϋπολογισμού με την 
φόρμα του σχήματος, (εικόνα 4.29 και 4.30). Ο προϋπολογισμός του έργου στην 
συνέχεια μπορεί να τροποποιηθεί σε περίπτωση απόρριψης του ή να εγκριθεί από τον 
αρμόδιο φορέα έγκρισης με την καταχώριση του αντίστοιχου εγγράφου της έγκρισης, 
(εικόνα 4.31). Με την έγκριση ενός έργου αρχίζει η καταχώρηση των αντίστοιχων 
δαπανών για το έργο. Κάθε δαπάνη αποτελεί ένα τιμολόγιο του οποίου η κάθε 
γραμμή αντιστοιχίζεται και σε μία κατηγορία εξόδων το ύψος των οποίων 
καθορίστηκε στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου. Η καταχώρηση των 
τιμολογίων για τις δαπάνες ενός έργου γίνεται με τις φόρμες του σχήματος, (εικόνα 
4.33 και 4.34). Η έγκριση ενός έργου καθορίζει και τις αποπληρωμές με δόσεις σε 
τακτά χρονικά διαστήματα των εγκεκριμένων δαπανών του έργου από τον αντίστοιχο 
αρμόδιο φορέα χρηματοδότησης. Οι αποπληρωμές των δόσεων καταχωρούνται στην 
εφαρμογή με την φόρμα του σχήματος, (εικόνα 4.32), με το αντίστοιχο κουμπί στο 
έγγραφο της έγκρισης. 

Οι φόρμες της οικονομικής παρακολούθησης ακολουθούν μία σχέση της 
μορφής γονέας – παιδί όπου ο προϋπολογισμός έχει γονέα το έργο, η έγκριση και η 
γραμμή προϋπολογισμού τον προϋπολογισμό, η αποπληρωμή δόσης από τον φορέα 
χρηματοδότησης και το τιμολόγιο έχουν γονέα την έγκριση του αντίστοιχου 
προϋπολογισμού και οι γραμμές τιμολογίου το αντίστοιχο τιμολόγιο. Η δομή αυτή 
φαίνεται και στην προβολή για την συνολική οικονομική παρακολούθηση των έργων, 
(εικόνα 4.35). 

Η πρόσβαση στα έγγραφα που αφορούν την οικονομική παρακολούθηση των 
έργων γίνεται από τις αντίστοιχες προβολές στην κατηγορία ‘Οικονομικά’ του 
οδηγού πλοήγησης. Αυτές είναι  τα ‘Οικονομικά Έργων’ όπου παρέχεται μία 
συνολική εικόνα της οικονομικής εξέλιξης του κάθε έργου, (εικόνα 4.35), ο 
‘Προϋπολογισμός’ όπου εμφανίζονται αναλυτικά τα στοιχεία του προϋπολογισμού 
για κάθε έργο, (εικόνα 4.36), οι ‘Δαπάνες Έργων’ όπου εμφανίζονται αναλυτικά οι 
δαπάνες για κάθε έργο με τα αντίστοιχα τιμολόγια, (εικόνα 4.37) και οι 
‘Αποπληρωμές Έργων’ όπου εμφανίζονται αναλυτικά οι εξοφλήσεις σε δόσεις των 
δαπανών του κάθε έργου από τον αρμόδιο φορέα χρηματοδότησης, (εικόνα 4.38). 

Οι φόρμες για την οικονομική παρακολούθηση των έργων όπως 
περιγράφηκαν παραπάνω χρησιμοποιούνται αυτόματα για τον συγχρονισμό τους με 
τα αντίστοιχα δεδομένα στην βάση δεδομένων της ORACLE. Για την επίτευξη αυτής 
της διασύνδεσης χρησιμοποιήθηκαν κάποιες ενέργειες και πράκτορες σε LotusScript 
καθώς και μία εφαρμογή που περιλαμβάνεται στο Lotus Domino που αποσκοπεί 
ακριβώς στον συγχρονισμό την ‘DECS – Domino Enterprise Connection Services’.  
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4.2 Πρόσβαση μέσο πλοηγού ιστοσελίδων 
 

Το λογισμικό ανάπτυξης εφαρμογών εργομάδων που χρησιμοποιήθηκε, Lotus 
Domino, δίνει την δυνατότητα ανάπτυξης δικτυακών εφαρμογών εργομάδων με 
πρόσβαση τόσο από το γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής πελάτη, Lotus Notes, όσο 
και με οποιοδήποτε λογισμικό πλοήγησης στο διαδίκτυο μέσο του διακομιστή WEB 
εφαρμογών του Lotus Domino, (WEB server). Εδώ συναντήθηκαν προβλήματα  λόγω 
περιορισμών στην λειτουργικότητα των εντολών και αντικειμένων προγραμματισμού 
κατά την πρόσβαση μέσο διαδικτύου και μέσο της εφαρμογής πελάτη. Η τελική 
εφαρμογή που αναπτύχθηκε λειτουργεί και από τα δύο αν και γι’ αυτό χρειάστηκε να 
υλοποιηθούν πολλά κομμάτια της εφαρμογής με δύο τρόπους, έναν για κάθε 
περιβάλλον. Οι βασικότερες διαφορές λειτουργικότητας των δύο GUI απεικονίζονται 
στον (πίνακα 4.1). 
 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ LOTUS ΑΠΟ CLIENT 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ KAI ΑΠΟ WEB BROWSER 

 
Λειτουργικότητα 
 LOTUS CLIENT WEB BROWSER 
Load Over Net Πολύ μεγάλη ταχύτητα απόκρισης 

καθώς δεν φορτώνει ξανά και ξανά τα 
ίδια. 

Φορτώνει επανειλημμένα τις ίδιες 
σελίδες εκτός αν χρησιμοποιείται το 

BACK του Browser 
Refresh Refresh μπορεί να γίνεται σε επιλεγμένα 

πεδία και μόνο η με κώδικα όταν αυτό 
είναι αναγκαίο. 

Για την παραμικρή ενέργεια γίνεται 
reload ολόκληρου του frame και όχι των 

τιμών κάποιων πεδίων. 
 
Λειτουργικότητα σε επίπεδο εφαρμογών 
 LOTUS CLIENT WEB BROWSER 
Discussion DBs Πλήρης Λειτουργικότητα Πλήρης Λειτουργικότητα 
Mail/Calendar Πλήρης Λειτουργικότητα Πλήρης Λειτουργικότητα 
Library(memos) Πλήρης Λειτουργικότητα Πλήρης Λειτουργικότητα 
Library with 
ActiveX controls 

Πλήρης Λειτουργικότητα Printscreen Only From Browser 
Or  

Using Attachments 
Teamroom 
Template(διαχεί
ριση μιας 
ομάδας εργασίας 
για πολλά έργα) 

Πλήρης Λειτουργικότητα Λειτουργεί με μικρές δυσλειτουργίες 
(Επιλογή ονομάτων χειρονακτικά …) 

DB connectivity Πλήρης Λειτουργικότητα Only with Java or Decs για πλήρη 
λειτουργικότητα. 

Συνδυασμός Scripting για εφαρμογές WEB 
Χρήση της Lotus Formula για επιλογές πεδίων  σε συνδυασμό με Java για ενέργειες και 

λειτουργίες σε πραγματικό χρόνο.    (π.χ. Η υλοποίηση του Learning Space) 
Χρήση της Lotus Formula για επιλογές πεδίων σε συνδυασμό με πράκτορες σε 

LotusScript(agents). Σε αυτή την περίπτωση συμπληρώνονται και αποστέλλονται κάποιες φόρμες 
μέσο WEB και στην συνέχεια οι πιο περίπλοκες λειτουργίες – ενέργειες υλοποιούνται με πράκτορες 
που τρέχουν background πάνω στον server σε τακτά διαστήματα.    (π.χ. Η υλοποίηση του Domino 
Workflow) 
 
Designer Issues 

 LOTUS CLIENT WEB BROWSER 
Πεδία Rich Text 
Format (RTF) 
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1. Attachments 
2. ActiveX  

Controls 
3. RTF text 
4. Document 

Links 

1. Attach/Detach/Launch 
2. Create/Read/Edit 
3. Add From File/Read/Edit/Delete 
Part 
4. Create/Read/Launch Link 

1. Attach/Detach/Launch 
2. Read Only 
 
3. Add From File/Read/ Edit/Delete Part 
4. Read/Launch Link 

 
Διασύνδεση με Βάσεις Δεδομένων 

 LOTUS CLIENT WEB BROWSER 
LOTUS 
FORMULA 

Λειτουργεί μόνο για συνδέσεις μέσο ODBC και μόνο με 3 εντολές με 
περιορισμένες δυνατότητες 

DECS & LEI Περιορισμένες Δυνατότητες – Εύχρηστο (Object Oriented περιβάλλον) 
Lotuscript 
Extension For 
Domino 
Connectors 
(LSXLC) 

Μέγιστη 
Λειτουργικότητα 

(ODBC και 
NATIVE 
συνδέσεις) 

Λειτουργεί σε συνεργασία με το WEB μόνο με την ακόλουθη 
διαδικασία:  
Συμπλήρωση και αποστολή φόρμας μέσο browser – 
Επεξεργασία και αποστολή απάντησης μέσο agent 
(πράκτορα) που τρέχει σε τακτά διαστήματα πάνω στον 
server. Δηλ. ΌΧΙ σε REAL TIME.  

Enterprise 
Integrator Java 
Classes 

Μέγιστη Λειτουργικότητα 
(Υποστηρίζει ODBC και ΝΑΤIVE συνδέσεις) 

 
Προγραμματισμός (SCRIPTING) 

 LOTUS CLIENT WEB BROWSER 
OBJECT 
ORIENTED 

Πλήρης Λειτουργικότητα Manual (Features to Avoid Using in 
Web Applications) 

LOTUSSCRIPT Πλήρης Λειτουργικότητα H LotusScript δεν λειτουργεί στο 
WEB. Υπάρχει όμως η δυνατότητα 
σύνταξης πρακτόρων σε LotusScript οι 
οποίοι θα τρέχουν background πάνω 
στον server σε τακτά διαστήματα. 

JAVASCRIPT Πλήρης Λειτουργικότητα Πλήρης Λειτουργικότητα 
LOTUS JAVA 
CLASSES 

Πλήρης Λειτουργικότητα Πλήρης Λειτουργικότητα 

JAVA CLASSES Πλήρης Λειτουργικότητα Πλήρης Λειτουργικότητα 
HTML Πλήρης Λειτουργικότητα Πλήρης Λειτουργικότητα 
XML and PERL Πλήρης Λειτουργικότητα Απαραίτητη Χρήση Plugin Εφαρμογής 
CGI Πλήρης Λειτουργικότητα Πλήρης Λειτουργικότητα 
LOTUS 
FORMULA 
(Γενικά 
Χαρακτηριστικά) 

Πλήρης Λειτουργικότητα 
 
 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
• Διαχείριση μεταβλητών, πεδίων. 
• Διαχείριση ερωταπαντήσεων 

(έγγραφα της μορφής γονέας-παιδί). 
Έχουν εφαρμογή σε Discussion 
DBs, version Εγγράφων … 

• Επεξεργασία αλφαριθμητικών 
μεταβλητών, σε λίστες, 
ημερομηνίες, ονόματα … 

• Άμεση πρόσβαση σε μεταβλητές 
συστήματος. Έλεγχος πρόσβασης σε 
έγγραφα, ρόλοι χρηστών, ημ/νία 
σύνταξης… 

• Αποστολή mail, διαγραφή – 
σύνταξη – ανάγνωση – αποθήκευση 
εγγράφων. 

• Κάποιες εντολές Administrative 
χαρακτήρα, π.χ. προσθήκη και 
ορισμός password για web users 
μέσο κάποιας subscription φόρμας. 

• Δεν λειτουργούν οι εντολές για 
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άντληση δεδομένων μέσα από μία 
φόρμα κάποιας Notes ΒΔ από 
κάποια άλλη Notes ΒΔ. Εκτός από 
την δημιουργία λίστας επιλογών από 
κάποια στήλη μιας προβολής σε 
άλλη Notes ΒΔ 

FORMULA 
(@functions) 

Πλήρης Λειτουργικότητα Λειτουργούν όλες οι συναρτήσεις με 
κάποιες εξαιρέσεις: 
π.χ. @dialogBox, @pickList … 
Αναλυτικά  στο (Features to Avoid 
Using in Web Applications). 

FORMULA 
(@commands) 

Πλήρης Λειτουργικότητα You cannot use most @commands in 
Web applications. You can only use the 
following @commands in Web 
applications (restrictions are noted in the 
individual descriptions of the 
@commands): [CalendarFormat], 
[CalendarGoTo], [Compose], 
[EditClear], [EditDocument], 
[EditInsertFileAttachment], 
[FileCloseWindow], 
[FileOpenDatabase], [OpenDocument], 
[FileSave], [NavigateNext], 
[NavigatePrev], [NavigateNextMain], 
[NavigatePrevMain], [OpenNavigator], 
[OpenView], [ToolsRunMacro], 
[ViewChange], [ViewExpandAll], 
[ViewCollapseAll], and 
[ViewShowSearchBar], 
[ViewRefreshFields], and 
[FileOpenDBRepID]. 

 
Πίνακας 4.1 

 
Η πρόσβαση στην εφαρμογή μέσο πλοηγού ιστοσελίδων γίνεται από τον 

διακομιστή WEB του Lotus Domino και το γραφικό περιβάλλον χρήστη είναι 
αντίστοιχο με αυτό του προγράμματος πελάτη Lotus Notes με ελάχιστες διαφορές, 
(εικόνα 4.39). Επειδή κατά την πρόσβαση μέσο πλοηγού ιστοσελίδων δεν είναι 
λειτουργική η χρήση πολλών παράθυρων τόσο οι προβολές όσο και τα έγγραφα που 
περιέχονται σε αυτές εμφανίζονται με απλό πάτημα του ποντικιού στο δεξί πλαίσιο 
πλοήγησης, ενώ με διπλό σε καινούργιο παράθυρο. Για την διευκόλυνση της 
πλοήγησης με πλοηγό ιστοσελίδων δίνεται παντού η δυνατότητα επιστροφής στο 
προηγούμενο περιεχόμενο του πλαισίου. Οι περισσότερες ενέργειες εδώ έχουν 
υλοποιηθεί με δύο τρόπους ο καθένας απ’ τους οποίους λειτουργεί κατά την 
πρόσβαση από πλοηγό ιστοσελίδων και το πρόγραμμα πελάτη, (Lotus Notes), 
αντίστοιχα.  
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Εικόνα 4. 39 

 
 
 
 
 

4.3 Διασύνδεση λογισμικού εργομάδων και ΒΔ 
 

Ένα σημαντικό κομμάτι της εφαρμογής που υλοποιήθηκε στα πλαίσια της 
εργασίας αποτελεί η διασύνδεση της βάσης δεδομένων για την οικονομική 
παρακολούθηση των έργων στον διακομιστή ‘ORACLE’ με το αντίστοιχο κομμάτι 
της εφαρμογής του λογισμικού εργομάδων ‘Lotus Domino’. Η διασύνδεση της ΒΔ με 
εφαρμογές στον διακομιστή λογισμικού εργομάδων, (Lotus Domino) είναι δυνατή με 
τους ακόλουθους τρόπους: 
(1) Εφαρμογή DECS.nsf (Domino Enterprise Connection Services). Η εφαρμογή 
αυτή αποτελεί ένα αντικειμενοστραφή περιβάλλον για την σύνδεση εφαρμογών 
εργομάδων με ΒΔ. 
(2) Προγραμματισμό με Lotus Formula. Η Lotus Formula έχει το πλεονέκτημα ότι 
εκτελείται και κατά την πρόσβαση από πλοηγό ιστοσελίδων και από τα Lotus Notes. 
Όμως οι διαθέσιμες εντολές και λειτουργίες είναι ελάχιστες. Οι μόνες διαθέσιμες 
εντολές είναι η dbLookup και dbColumn και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για απλές 
λειτουργίες όπως για παράδειγμα η συμπλήρωση των επιλογών ενός ComboBox με 
δεδομένα από έναν πίνακα της βάσης δεδομένων. 
(3) Προγραμματισμό με τις κλάσεις LSX και LS:DO της LotusScript, μέσο άμεσης 
σύνδεσης, (native connection), όπως το NET8 στην περίπτωση της ORACLE και 
ODBC αντίστοιχα, χωρίς την χρήση πρακτόρων. Σ’ αυτή την περίπτωση ο κώδικας 
εκτελείται στον Η/Υ  του τελικού χρήστη οπότε η σύνδεση είτε πρόκειται για 
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σύνδεση μέσο ODBC είτε για άμεση σύνδεση όπως το NET8 πρέπει να δημιουργείται 
σε κάθε Η/Υ που θέλει να έχει πρόσβαση στις ΒΔ. Επιπλέον καθώς στους πλοηγούς 
ιστοσελίδων είναι αδύνατη η εκτέλεση LotusScript ο τρόπος αυτός είναι διαθέσιμος 
για πρόσβαση σε ΒΔ μόνο μέσο του πελάτη των εργομάδων, (Lotus Notes). 
(4) Προγραμματισμό με τις κλάσεις LSX και LS:DO της LotusScript, μέσο native 
συνδέσεις και ODBC αντίστοιχα, με την χρήση πρακτόρων. Εδώ καθώς οι πράκτορες 
εκτελούνται στον Η/Υ του διακομιστή εργομάδων, (Lotus Domino), απαιτείται μόνο 
μία σύνδεση ODBC ή native connection για κάθε διακομιστή ΒΔ στον Η/Υ του 
διακομιστή εργομάδων απ’ όπου και τρέχουν οι πράκτορες. Επιπλέον η πρόσβαση 
είναι δυνατή ταυτόχρονα και από το WEB και από τα Lotus Notes. 
(5) Προγραμματισμό με χρήση του JDBC και κάποιου JDBC driver με Java πάλι με 
χρήση πρακτόρων ή κάποιου servlet engine πχ. του ‘Tomcat’. Εδώ να σημειωθεί ότι ο 
WEB server του Domino υλοποιεί αυτόματα με δήλωση στο έγγραφο των 
‘ρυθμίσεων του διακομιστή’ του Servlet engine την γέφυρα με τον Web server. 

Στην υλοποίηση χρησιμοποιήθηκε τόσο το DECS στα σημεία όπου δεν κρίθηκε 
απαραίτητη η χρήση ποιο εξατομικευμένων ρυθμίσεων συγχρονισμού όσο και 
πρακτόρων LotusScript όπου σε ποιο εξειδικευμένες περιπτώσεις. Ακολουθεί ένα 
παράδειγμα κώδικα πράκτορα LotusScript για την αναζήτηση και ενημέρωση μιας 
εγγραφής σε πίνακα της βάσης δεδομένων, (πίνακας 4.2). 
' Ενημερώνει μία λίστα εγγραφών της ΒΔ με τιμές από τα πεδία της τρέχουσας φόρμας 
Sub Click(Source As Button) 
 On Error Goto errorControl 
 Dim session As New LCsession 
 session.ClearStatus 
 Dim src As New LCConnection("oracle") 
 Dim fieldList As New LCFieldList(2) 
 Dim fld As LCfield 
 Dim Data(1),Data1(1) As String 
 Dim count As Integer 
  
 Dim wrk As New notesUIworkSpace 
 Dim doc As notesDocument 
 Set doc = wrk.currentDocument.document 
  
 src.server = "ruble"                         ' Το όνομα της σύνδεσης Net8 με την ΒΔ 
 src.Userid = "Gavriil"                     ' Ο όνομα του χρήστη της ΒΔ 
 src.Password = "My_Password"    ' Ο κωδικός του χρήστη της ΒΔ 
 src.metadata = "Budget"                ' Ο πίνακας της ΒΔ 
 src.MapByName = True  
 src.connect 
  
 Set fld = fieldList.append("Doc_ID",LCTYPE_TEXT)    ' Πεδίο της ΒΔ 
 fld.flags = LCFIELDF_KEY 
 Data1(0) = doc.dkey(0)  '"A101"                          ' Πεδίο της φόρμας 
 Data1(1) = doc.dkey_1(0) '"A201"                                        ' Πεδίο της φόρμας 
 fld.value = Data1 
 Set fld = fieldList.append("title",LCTYPE_TEXT)           ' Πεδίο της ΒΔ 
 Data(0) = doc.ddname(0)  '"My Title101"              ' Πεδίο της φόρμας 
 Data(1) = doc.ddname_1(0) '"My Title201"              ' Πεδίο της φόρμας 
 fld.value = Data 
 count = src.Update(fieldList,1,2) 
 Print " Updated "&Cstr(count)&" record(s)." 
 End 
 
' Το ακόλουθο script ελέγχει την κοινή εμφάνιση των λαθών του Net8 και του Domino  
errorControl: 
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 If (session.status<> LCSUCCESS) Then 
  Messagebox Session.getStatusText,0,"This Lotuscript Error has occured:" 
 Else 
  Messagebox Error$,0,"This Lotus Connector Error has occured:" 
 End If 
 End 
End Sub 

Πίνακας 4.1 
 

 
Εικόνα 4. 40 

Ο συγχρονισμός δεδομένων της εφαρμογής εργομάδων και της βάσης 
δεδομένων με χρήση του DECS γίνεται ως εξής. Δημιουργούμε στον Η/Υ του 
διακομιστή Domino μία σύνδεση Net8 με την βάση δεδομένων δίνοντας την IP 
διεύθυνση ή το ‘Hostname’ του διακομιστή βάσεων δεδομένων, το όνομα της βάσης 
δεδομένων (SID, εδώ είναι ORCL), και το port επικοινωνίας του Net8 με τον 
διακομιστή ΒΔ, (εικόνα 4.42). Στην συνέχεια δημιουργούμαι την σύνδεση του DECS 
με το Net8 στο περιβάλλον των εργομάδων, (connection), (εικόνα 4.40). Εδώ 
συμπληρώνονται  το όνομα της σύνδεσης του Net8 με τον διακομιστή βάσεων 
δεδομένων, το όνομα του ιδιοκτήτη της βάσης δεδομένων, ένα όνομα και κωδικός 
χρήστη με τα κατάλληλα δικαιώματα πρόσβασης στην βάση δεδομένων, τέλος 
επιλέγεται ένας πίνακας ή μία προβολή από την βάση δεδομένων και τα πεδία του 
πίνακα ή της προβολής με τα οποία επιθυμούμε την σύνδεση. Στην συνέχεια πρέπει 
να δημιουργηθεί η αντίστοιχη δραστηριότητα, (real time activity), (εικόνα 4.41). Εδώ 
επιλέγεται μία εφαρμογή εργομάδων και κάποια φόρμα της και στην συνέχεια γίνεται 
η αντιστοίχηση των πεδίων της φόρμας με τα αντίστοιχα ιδιώματα του πίνακα ή της 
προβολής, συμπεριλαμβανομένου του κλειδιού για τον πίνακα της ΒΔ. Τέλος 
επιλέγονται οι παράμετροι για τον συγχρονισμό των εγγράφων στην βάση δεδομένων 
με τα αντίστοιχα στην εφαρμογή εργομάδων. Έτσι μπορεί να έχουμε αυτόματη 
δημιουργία, ενημέρωση ή διαγραφή εγγραφών καθώς και επιλογή για το αν θα 
δημιουργούνται έγγραφα και στην εφαρμογή εργομάδων και στην βάση δεδομένων. 
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Εικόνα 4. 41 

 
Τα σημεία αλληλεπίδρασης της εφαρμογής εργομάδων με την ΒΔ συνοψίζονται 

στα ακόλουθα: 
• Σύνταξη νέου έργου 
• Σύνταξη και αναθεώρηση προϋπολογισμού 
• Καταχώρηση εγγράφου προϋπολογισμού 
• Έγκριση προϋπολογισμού 
• Καταχώρηση εγγράφου έγκρισης 
• Έκδοση τιμολογίου δαπάνης έργου 
• Εξόφληση δόσης από τον φορέα χρηματοδότησης 
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Εικόνα 4. 42 

Η αποθήκευση, μεταβολή ή διαγραφή εγγραφών από την ΒΔ γίνεται 
αυτόματα όπου αυτό είναι απαραίτητο, (οι περιπτώσεις που μόλις περιγράφηκαν), 
μέσα από το περιβάλλον των εργομάδων. Στην περίπτωση όμως μεταβολής 
δεδομένων από την πλευρά της ΒΔ είναι δυνατή κάποια αντίστοιχη ενημέρωση των 
εφαρμογών στον διακομιστή εργομάδων. Αυτό δεν γίνεται σε πραγματικό χρόνο είναι 
δυνατό όμως μέσο κατάλληλων πρακτόρων σε τακτά χρονικά διαστήματα ή μέσο 
ενεργειών να γίνονται οι απαραίτητες ενημερώσεις, όπως συμβαίνει και στην 
περίπτωση του περιβάλλοντος DECS των Lotus Notes. Το τελευταίο πρόβλημα 
συναντάται κατά την προβολή δεδομένων από την ΒΔ. Για την επίλυση του στην 
υλοποίηση της εργασίας τα δεδομένα των ΒΔ ανακτώνται μέσο ερωτημάτων, 
(queries), προς την ΒΔ σε πραγματικό χρόνο όπου απαιτείται η προβολή τους μέσο 
πρακτόρων LotusScript. Έτσι είναι δυνατή η σύγχρονη καταχώρηση δεδομένων και 
από το περιβάλλον των ΒΔ και από αυτό των εργομάδων χωρίς απώλεια δεδομένων 
στην εφαρμογή. 
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4.4 Ελεγχόμενη πρόσβαση χρηστών 
 

Το περιβάλλον του διακομιστή λογισμικού εργομάδων, (Lotus Domino), δίνει 
πρόσβαση στον τελικό χρήστη με δύο τρόπους, μέσο πλοηγού ιστοσελίδων ή μέσο 
του πελάτη εργομάδων, (Lotus Notes).  

  
Εικόνα 4. 43 

Η πρόσβαση από τον πελάτη εργομάδων γίνεται με την χρήση ειδικού αρχείου 
ως ταυτότητα χρήστη. Εδώ τα επίπεδα ασφάλειας είναι σαφώς υψηλότερα από τα 
αντίστοιχα της πρόσβασης μέσο πλοηγού ιστοσελίδων. Η ταυτότητα χρήστη 
δημιουργείται κατά την καταχώρηση του από κάποιον διαχειριστή του διακομιστή 
εργομάδων, κάποιον χρήστη δηλαδή που ανήκει στην ομάδα ‘Administrators’ του 
διευθυνσιολογίου του διακομιστή. Ένας χρήστης και η ταυτότητα του 
δημιουργούνται με τα ακόλουθα βήματα, (εικόνες 4.43, 4.45): 
Βήμα 1ο: Δημιουργία εγγράφου χρήστη στο διευθυνσιολόγιο και εισαγωγή 
των αντίστοιχων στοιχείων χρήστη. Κατά την διαδικασία αυτή δημιουργείται και 
η ταυτότητα χρήστη καθώς εάν επιλεγεί και ο λογαριασμός email του χρήστη 
στον διακομιστή εργομάδων, (εικόνα 4.43). 
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Βήμα 2ο: Διαπίστευση της ταυτότητας χρήστη με το διαπιστευτήριο του 
εκδότη ταυτότητας από το μενού της (εικόνας 4.45) της εφαρμογής διαχείρισης 
του διακομιστή εργομάδων. 
Βήμα 3ο: Διαπίστευση της ταυτότητας χρήστη με το διαπιστευτήριο του 
διακομιστή των εργομάδων ή του τομέα του διακομιστή εργομάδων για μερική 
πρόσβαση στο δίκτυο εργομάδων στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται 
περισσότεροι από ένας τομείς, (εικόνα 4.45). 

Φυσικά είναι δυνατόν να δημιουργηθεί χρήστης με πρόσβαση μόνο μέσο 
πλοηγού ιστοσελίδων αρκεί να καταχωρηθεί στο διευθυνσιολόγιο του διακομιστή 
χωρίς να δημιουργηθεί γι’ αυτόν  αρχείο ταυτότητας. 

Ο 
έλεγχος της 
πρόσβασης 
μέσο 
πλοηγού 
ιστοσελίδων 
γίνεται με 
δύο τρόπους. 
Είτε 

ξεχωριστά 
για κάθε 

εφαρμογή, (εικόνα 4.44), είτε μία φορά για όλη την 
διάρκεια πρόσβασης στον διακομιστή, (session-based 
authentication). Στην εφαρμογή χρησιμοποιήθηκε ο 
δεύτερος τρόπος ο οποίος ενεργοποιείται με την χρήση της 
εφαρμογής (DOMCFG.NSF) και τις κατάλληλες ρυθμίσεις 
διακομιστή, (εικόνα 4.46).   

Η πρόσβαση μέσο WEB γίνεται τελικά από την 
φόρμα της (εικόνας 4.46) και η διαπίστευση του χρήστη 
είναι ενιαία για όλες τις εφαρμογές του διακομιστή 
εργομάδων. Τα δικαιώματα πρόσβασης στα διάφορα μέρη μιας εφαρμογής 
εργομάδων περιορίζονται με τους ακόλουθους τρόπους: 

Εικόνα 4.44 

Εικόνα 4. 45 

1. Έλεγχος πρόσβασης σε επίπεδο εφαρμογής. 
2. Δικαιώματα πρόσβασης σε τμήματα της εφαρμογής. Η πρόσβαση εδώ 
καθορίζεται σε επίπεδο φόρμας, προβολής, πρακτόρων, ενεργειών κλπ. 
3. Δικαιώματα πρόσβασης σε αντικείμενα ελεγχόμενης πρόσβασης, π.χ. 
ελεγχόμενες ενότητες. 
4. Εμφάνιση ή απόκρυψη αντικειμένων με κώδικα ανάλογα με τον τρέχων 
χρήστη, το περιβάλλον πρόσβασης (πελάτης εργομάδων ή πλοηγός 
ιστοσελίδων), ή άλλους κατά περίπτωση περιορισμούς. 
Με τον τελευταίο τρόπο δίνεται η δυνατότητα ελέγχου της πρόσβασης έως και 

σε επίπεδο αντικειμένου ξεχωριστά, π.χ. κουμπιά, περιεχόμενο πεδίων κειμένου, κλπ. 
Στην υλοποίηση οι παραπάνω τρόποι χρησιμοποιήθηκαν σε συνδυασμό. Ο πρώτος 
για τον έλεγχο της πρόσβασης σε επίπεδο εφαρμογής, ο δεύτερος σε επίπεδο φόρμας 
και προβολών και ο τελευταίος για τον έλεγχο πιο εξειδικευμένων λειτουργιών.  

Για τον έλεγχο της πρόσβασης στην εφαρμογή δημιουργήθηκαν δυο ομάδες 
χρηστών οι ‘Proj Admin’ και ‘Proj Users’. Οι χρήστες της πρώτης μπορούν να μπουν 
σε ομάδα διαχείρισης έργου καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Αν κάποιο έργο 
δεν έχει ομάδα διαχείρισης αυτομάτως όλοι οι χρήστες της ‘Proj Admin’ έχουν 
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δικαιώματα πρόσβασης ισάξια της ομάδας διαχείρισης του έργου έως ότου να 
δημιουργηθεί η αντίστοιχη ομάδα διαχείρισης. 

  
Εικόνα 4. 46 

Οι χρήστες της ομάδας ‘Proj Users’ μπορούν να μπουν σε οποιαδήποτε άλλη 
ομάδα αποκτώντας τα αντίστοιχα δικαιώματα πρόσβασης για το έργο ή την δράση. Ο 
καταμερισμός δικαιωμάτων πρόσβασης σε επίπεδο φόρμας και προβολών εφαρμογής 
γίνεται τόσο με βάση την ομάδα στην οποία ανήκει ένας χρήστης όσο και από τον 
ρόλο που του έχει δοθεί. Οι ρόλοι που χρησιμοποιήθηκαν είναι οι εξής: ‘Διαχείριση 
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εφαρμογής’ με πλήρη δικαιώματα, ‘Χρήστης Εφαρμογής’ με μερικώς περιορισμένα 
δικαιώματα και ‘Επισκέπτης’ με τα ελάχιστα δικαιώματα πρόσβασης σε δημόσια 
έγγραφα και προβολές. 
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