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1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Σκοπός της εργασίας είναι η δηµιουργία ενός συστήµατος διαχείρισης εργασιών το οποίο θα 
διευκολύνει την ανάθεση και διαχείριση εργασιών σε µια οµάδα εργασίας - εταιρεία. Το σύστηµα 
αυτό θα πρέπει να είναι µια στιβαρή εφαρµογή που θα παρέχει τη δυνατότητα γραφηµάτων και 
στατιστικών στοιχείων. Επίσης θα επιτρέπει την παρακολούθηση των εργασιών σε όλα τα στάδια 
της εξέλιξής τους συµπερασµάτων.  
 



_________  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  _________ 
ΣΕ ΜΙΑ ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 
 
 

2.1  Περιγραφή βασικών εννοιών 
 
 

2.1.1   Χρήστες - εργαζόµενοι του συστήµατος:   
 
Οι χρήστες του συστήµατος είναι αυτοί οι οποίοι αναθέτουν και εκτελούν εργασίες. Κάθε 

χρήστης ανήκει σε µια και µόνο εταιρεία και στην ουσία αντιστοιχεί σε έναν εργαζόµενο της 
εταιρείας αυτής. Ανάλογα τα δικαιώµατά του, µπορεί να αναθέτει ή / και να εκτελεί εργασίες 
και να εκτυπώνει αναφορές και στατιστικά στοιχεία. 

Κάποιος χρήστης µπορεί να έχει την ιδιότητα του διαχειριστή του συστήµατος. Σε αυτή την 
περίπτωση έχει τη δυνατότητα να τροποποιήσει και να διαχειριστεί τις εργασίες και άλλες 
παραµέτρους της εταιρείας$ στην οποία ανήκει. Μπορεί για παράδειγµα να προσθέσει κάποιον 
χρήστη στην εταιρεία, να επεξεργαστεί τα στοιχεία µιας εργασίας αν κρίνεται απαραίτητο και 
άλλα τα οποία θα αναλύσουµε λεπτοµερώς στη συνέχεια. 
 
 

2.1.2   Εταιρείες: 
 
Μια εταιρεία αποτελείται από ένα σύνολο χρηστών / εργαζόµενων οι οποίοι συνδέονται µεταξύ 

τους δηµιουργώντας µια ιεραρχική σχέση προϊστάµενων – υφιστάµενων. Σε αυτή τη σχέση κάθε 
εργαζόµενος µπορεί να έχει µέχρι ένα προϊστάµενο. Η ιεραρχία αυτή καθορίζει αν και σε ποιους 
εργαζόµενους µπορεί κάποιος χρήστης να αναθέσει εργασίες καθώς και αν µπορεί να εκτελέσει 
εργασίες. Ας πάρουµε για παράδειγµα την παρακάτω δοµή: 
 

 
 

Όπως φαίνεται αυτή η εταιρεία αποτελείται από 8 χρήστες / εργαζόµενους. Ο χρήστης 
«∆ιευθυντής Πωλήσεων» δεν έχει κάποιο προϊστάµενο ενώ έχει δύο υφιστάµενους, τον «Υπεύθυνο 
Κρήτης» και τον «Υπεύθυνο Αθήνας». Αυτό σηµαίνει ότι δε µπορούν να του ανατεθούν εργασίες 
αφού δεν έχει προϊστάµενο, µπορεί όµως να αναθέσει εργασίες στους δύο υφιστάµενούς του. Από 
την άλλη, ο «Πωλητής Α» έχει προϊστάµενο τον «Υπεύθυνο Κρήτης» αλλά δεν έχει κάποιον 

∆ιευθυντής Πωλήσεων

Πωλητής ΓΠωλητής Β 

Υπεύθυνος Αθήνας 

Πωλητής ∆ Πωλητής Ε

Υπεύθυνος Κρήτης 

Πωλητής Α 



_________  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  _________ 
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υφιστάµενο. Συνεπώς, ο «Υπεύθυνος Κρήτης» µπορεί να του αναθέσει εργασίες, ενώ ο ίδιος δεν 
µπορεί να αναθέσει εργασίες σε κάποιον άλλο εργαζόµενο. 
 
 

2.1.3   Εργασίες: 
 

Οι εργασίες είναι ο ακρογωνιαίος λίθος του συστήµατος. Στο µεγαλύτερο µέρος του το σύστηµα 
παρέχει λειτουργικότητα για την διαχείριση και παρακολούθηση των εργασιών και την απόδοση 
µιας συνολικής εικόνας της εξέλιξής τους. Κάθε εργασία προσδιορίζεται από τις εξής ιδιότητες: 

 
- Την εταιρεία στην οποία ανήκει. Πρόκειται στην ουσία για την εταιρεία στην οποία ανήκει 

ο εργαζόµενος που την δηµιούργησε και δεν µεταβάλλεται. 
 
- Τον προϊστάµενο, δηλαδή, τον εργαζόµενο που την δηµιούργησε. Ο προϊστάµενος µπορεί 

να παρακολουθεί την εξέλιξη της εργασίας σε όλα τα στάδια της πορείας της.  
 
- Τον υφιστάµενο, δηλαδή, τον εργαζόµενο στον οποίο έχει ανατεθεί (αν η εργασία έχει 

ανατεθεί).  
 
- Την κατάστασή της η οποία προσδιορίζει σε τι στάδιο της πορείας της βρίσκεται η εργασία. 

Κάθε εργασία, από τη στιγµή της δηµιουργίας της κι έπειτα, διέρχεται από διάφορες 
καταστάσεις έως ότου ολοκληρωθεί είτε επιτυχώς είτε ανεπιτυχώς. Η εξέλιξη της εργασίας 
από κατάσταση σε κατάσταση δεν είναι ελεύθερη αλλά καθορίζεται από την «ακολουθία 
καταστάσεων». Αυτή η ακολουθία προσδιορίζει ποια είναι η επόµενη κατάσταση της 
τωρινής, ενώ είναι δυνατόν να υπάρχουν περισσότερες της µιας επιλογές κάθε φορά.  
Το σύνολο των καταστάσεων στις οποίες µπορεί να µεταβεί µια εργασία είναι 
προκαθορισµένο, όπως επίσης και η ακολουθία των καταστάσεων. 

 
- Την κατηγορία στην οποία ανήκει. Κάθε εργασία ανήκει σε ορισµένη κατηγορία που 

επιλέγεται από ένα σύνολο διαθέσιµων κατηγοριών. Ορίζεται για στατιστικούς λόγους και 
για λειτουργίες φιλτραρίσµατος / οµαδοποίησης των εργασιών. Το σύνολο των διαθέσιµων 
κατηγοριών είναι προκαθορισµένο. 

 
- Την προτεραιότητά της, δηλαδή, αν και σε τι βαθµό επείγει η εργασία. Το σύνολο των 

διαθέσιµων προτεραιοτήτων είναι επίσης προκαθορισµένο. 
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2.2   Σηµαντικές λειτουργίες / απαιτήσεις 
 

Το σύστηµα έχει σχεδιαστεί µε τρόπο ώστε να είναι σε µεγάλο βαθµό παραµετροποιήσιµο 
σύµφωνα µε τις ανάγκες της εταιρείας. Συγκεκριµένα παρέχεται η δυνατότητα στην εταιρεία να 
ορίσει το δικό της σύνολο κατηγοριών, προτεραιοτήτων και καταστάσεων, καθώς επίσης και την 
ακολουθία των καταστάσεων, προσφέροντας έτσι τη µέγιστη δυνατή προσαρµοστικότητα και 
ευελιξία. 

 
Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα ύπαρξης πολλαπλών εταιρειών, κάθε µία µε τους δικούς της 

εργαζόµενους, τις δικές της εργασίες και τις δικές της παραµέτρους.  
 
Αυτή η πρόσθετες λειτουργίες κάνουν την εφαρµογή ιδιαίτερα στιβαρή και της προσδίδουν ένα 

παραπάνω επίπεδο επίπεδο λειτουργικότητας. Ταυτόχρονα όµως, κάνουν τον σχεδιασµό και την 
υλοποίηση της εφαρµογής αρκετά δυσκολότερα, αφού προσθέτονται αρκετές επιπλέον παράµετροι 
που πρέπει να ληφθούν υπόψιν. 
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3. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 
 

Το πρώτο ζήτηµα που προκύπτει είναι η επιλογή των εργαλείων µε τα οποία θα γίνει η 
υλοποίηση του προγράµµατος. Είναι προφανές ότι χρειάζεται κάποια βάση δεδοµένων για την 
αποθήκευση και διαχείριση των εργασιών και γενικά όλων των δεδοµένων και παραµέτρων της 
εφαρµογής. Επίσης, θα χρειαστεί και ένα ενδιάµεσο στρώµα (Layer) µεταξύ της βάσης δεδοµένων 
και της εφαρµογής για την ευκολότερη και ποιο αποτελεσµατική διαχείριση των δεδοµένων. 
Υπάρχουν πολλές εναλλακτικές λύσεις και τρόποι υλοποίησης. Αναφέρουµε ενδεικτικά τις 
MySQL, DB2, SQL Server για όσον αφορά τη βάση δεδοµένων και τα EJB (Enterprise JavaBeans), 
Web Services, Top Link για το ενδιάµεσο Layer. Όσον αφορά τη γλώσσα ανάπτυξης της 
εφαρµογής, οι C++/C# και Visual Basic ήταν δύο πιθανές επιλογές. Εµείς όµως επιλέξαµε την Java 
που είναι µια γλώσσα ιδιαίτερα πλούσια και ισχυρή, αντικειµενοστραφής και ταυτόχρονα σχετικά 
απλή και η οποία µπορεί να τρέξει σε όλες τις δηµοφιλείς πλατφόρµες (Windows, Linux, Solaris, 
freeBSD κτλ). Ψάχνοντας λοιπόν για τα καταλληλότερα εργαλεία καταλήξαµε στη χρήση της 
Oracle για τη βάση δεδοµένων και του JDeveloper ως περιβάλλον ανάπτυξης.  

 
Η Oracle είναι µια ιδιαίτερα δηµοφιλής βάση δεδοµένων ή καλύτερα ένα RDBMS (Relational 

Database Management System) που κυριαρχεί χρόνια στην αγορά. Θα µπορούσε κάλλιστα να 
επιλεγεί κάποιο άλλο RDBMS,  όπως για παράδειγµα η MySQL, ήταν όµως και προσωπική 
επιθυµία η επαφή και η εκµάθηση µιας σύνθετης και ισχυρής βάσης δεδοµένων όπως η Oracle. 
Εξάλλου, όπως αναφέρεται και παρακάτω, είναι δυνατό η εφαρµογή να λειτουργήσει αυτούσια µε 
τη χρήση µιας εναλλακτικής λύσης, αρκεί να τηρούνται ορισµένες προϋποθέσεις. 

 
Ο JDeveloper είναι ένα περιβάλλον ανάπτυξης που βοηθά στο σχεδιασµό, την ανάπτυξη, την 

αποσφαλµάτωση και την deploy Java κώδικα διαφόρων ειδών και τη δηµιουργία ενός Layer από 
αντικείµενα που παρέχουν πρόσβαση στη βάση δεδοµένων. Ακόµη βοηθά στη δηµιουργία και 
άλλων τύπων αρχείων, όπως XML, που υποστηρίζουν το Java περιβάλλον. Αυτό που κάνει τον 
JDeveloper να ξεχωρίζει µεταξύ άλλων εργαλείων ανάπτυξης, όπως το Eclipse Platform και το 
Borland JBuilder, είναι το Oracle Application Development Framework (ADF) που µεταφέρει 
ολόκληρη τη διαδικασία ανάπτυξης σε ένα αξιόπιστο και µε καλή υποστήριξη πακέτο. Τα εργαλεία  
που παρέχει το ADF είναι το βασικό πλεονέκτηµα της χρήσης του JDeveloper. Τι είναι όµως 
ακριβώς το ADF; 

 
Το ADF είναι ένα πλήρως λειτουργικό framework ανάπτυξης για τη δηµιουργία κώδικα 

εφαρµογών στον JDeveloper. Είναι βασισµένο στα σχεδιαστικά πρότυπα της J2EE (Java 2 
Enterprise Edition), σε χαρακτηριστικά από άλλα δοκιµασµένα frameworks όπως το Struts 
framework, καθώς και σε ιδέες που δανείστηκε από τον προκάτοχό του, το BC4G (Business 
Components for Java). Περιέχει ολοκληρωµένες βιβλιοθήκες κώδικα, οι οποίες παρέχουν µια 
ενιαία µέθοδο για τι σύνδεση των διάφορων Layer. Το ADF χειρίζεται την περίπλοκη διαδικασία 
της σύνδεσης του γραφικού περιβάλλοντος µε διάφορες πηγές δεδοµένων.  

 
Τέλος, για την δηµιουργία των αναφορών – εκτυπώσεων, χρησιµοποιήσαµε το JasperReports. 

Το JasperReports είναι µια ισχυρή βιβλιοθήκη, γραµµένη σε Java, που παρέχει τη δυνατότητα 
δηµιουργίας πολύπλοκων αναφορών µε τη βοήθεια XML αρχείων.  
 
 



_________  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  _________ 
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4. ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

 
 

Όπως προαναφέραµε, έχουµε επιλέξει να χρησιµοποιήσουµε την Oracle για τη δηµιουργία της 
βάσης δεδοµένων του συστήµατος. Αυτό όµως δε σηµαίνει ότι δεν είναι δυνατή η λειτουργία της 
εφαρµογής µε τη χρήση κάποιας εναλλακτικής, όπως είναι για παράδειγµα η MySQL. Αρκεί η 
βάση δεδοµένων να σχεδιαστεί σύµφωνα µε τις συνθήκες και τους περιορισµούς που 
περιγράφονται στη συνέχεια. 
 
 

4.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
 

Εδώ θα αναλύσουµε λεπτοµερώς κάθε πίνακα της βάσης δεδοµένων ξεχωριστά. Για κάθε πίνακα 
εµφανίζεται αναλυτική περιγραφή των πεδίων του καθώς και κάποια επιπλέον στοιχεία όπου είναι 
απαραίτητο. 

Να ορίσουµε καταρχάς τη δηλώνει κάθε πεδίο στους περιγραφικούς πίνακες που ακολουθούν. 
 

 Field: Το όνοµα του πεδίου, όπως αυτό ορίστηκε στη βάση δεδοµένων. 
 Type: Ο τύπος του πεδίου. 
 Size: Το µέγιστο µέγεθος του πεδίου στη βάση δεδοµένων. 
 PK: Ένδειξη αν το πεδίο αποτελεί µέρος του πρωτεύοντος κλειδιού του πίνακα. 
 Not NULL: Ένδειξη αν το πεδίο δε µπορεί να έχει τιµή NULL, δηλαδή να είναι κενό. 
 Default Value: Η προκαθορισµένη τιµή του πεδίου, αν έχει οριστεί. 

 
 

4.1.1 Πίνακας εταιρειών - COMPANIES 
 

Ο πίνακας των εταιρειών αποθηκεύει τις εταιρείες που φιλοξενεί το σύστηµα και κάποια 
ενδεικτικά στοιχεία τους. 

 
COMPANIES 

  Field Type Size PK Not NULL Default Value 
1 CD VARCHAR2 3 ● ●   

2 NAME VARCHAR2 50 ○ ●   

3 ADDRESS VARCHAR2 80 ○ ○   

4 PHONE_NUMBER VARCHAR2 10 ○ ○   

 
 CD: Ο κωδικός της εταιρείας. 
 NAME: Η επωνυµία της εταιρείας. 
 ADDRESS: Η διεύθυνση της εταιρείας. 
 PHONE_NUMBER:  Τηλέφωνο της εταιρείας. 

 
 
 
 



_________  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  _________ 
ΣΕ ΜΙΑ ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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4.1.2 Πίνακας κατηγοριών - CATEGORIES 
 

Ο πίνακας των κατηγοριών περιέχει τις διαθέσιµες κατηγορίες εργασιών. Είναι παραµετρικός 
πίνακας και για κάθε εταιρεία ορίζεται ένα ανεξάρτητο σύνολο κατηγοριών. Παρέχει τη 
δυνατότητα κατηγοριοποίησης και φιλτραρίσµατος των εργασιών τόσο στο περιβάλλον της 
εφαρµογής, όσο και στη δηµιουργία αναφορών - εκτυπώσεων. 
 

CATEGORIES 

 Field Type Size PK Not NULL Default Value 

1 COMPANY_CD VARCHAR2 2 ● ●  

2 CD VARCHAR2 3 ● ●  

3 DESCRIPTION VARCHAR2 25 ○ ●  
4 AA_ORDER NUMBER 2 ○ ●  

 
 COMPANY_CD: Ο κωδικός της εταιρείας στην οποία ανήκει η κατηγορία. 
 CD: Ο κωδικός της κατηγορίας. 
 DESCRIPTION: Η περιγραφή της κατηγορίας, η οποία θα εµφανίζεται στον χρήστη. 
 AA_ORDER: Προσδιορίζει τη σειρά εµφάνισης των κατηγοριών στο περιβάλλον του 
χρήστη. 

 
 
 
 

4.1.3 Πίνακας προτεραιοτήτων - PRIORITIES 
 

Περιέχει τις διαθέσιµες ενδείξεις προτεραιότητας. Είναι παραµετρικός πίνακας και για κάθε 
εταιρεία ορίζεται ένα ανεξάρτητο σύνολο προτεραιοτήτων. Χρησιµοποιείται για τη σήµανση 
κάθε εργασίας σύµφωνα µε το βαθµό σηµαντικότητάς της, ώστε να κατευθύνει τους 
εργαζόµενους στην εκτέλεση πρώτα των πιο σηµαντικών εργασιών. 

 
PRIORITIES 

  Field Type Size PK Not NULL Default Value 
1 COMPANY_CD VARCHAR2 2 ● ●   

2 CD VARCHAR2 3 ● ●   
3 DESCRIPTION VARCHAR2 25 ○ ●   
4 AA_ORDER NUMBER 1 ○ ●   
5 IS_DEFAULT NUMBER 1 ○ ● 0 

 
 COMPANY_CD: Ο κωδικός της εταιρείας στην οποία ανήκει η προτεραιότητα. 
 CD: Ο κωδικός της προτεραιότητας. 
 DESCRIPTION: Η περιγραφή της προτεραιότητας, η οποία θα εµφανίζεται στον χρήστη. 
 AA_ORDER: Προσδιορίζει τη σειρά εµφάνισης των προτεραιοτήτων στο περιβάλλον του 
χρήστη. 
 IS_DEFAULT: Καθορίζει αν η εγγραφή είναι η προεπιλογή. Μόνο µια εγγραφή µπορεί να 
έχει την τιµή 1 που σηµαίνει ότι είναι και η προεπιλογή. Οι υπόλοιπες έχουν τιµή 0. 



_________  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  _________ 
ΣΕ ΜΙΑ ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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4.1.4 Πίνακας χρηστών - USERS 
 

Εδώ αποθηκεύονται οι χρήστες του συστήµατος. Κάθε χρήστης ανήκει σε µια και µόνο 
εταιρεία. Παράλληλα, κάθε χρήστης είναι και στέλεχος - εργαζόµενος της εταιρείας και 
συµµετέχει στην διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης εργασιών. 
 

 
 COMPANY_CD: Ο κωδικός της εταιρείας στην οποία ανήκει ο χρήστης. 
 CD: Ο κωδικός του χρήστη. 
 MANAGER_CD: Ο κωδικός του προϊστάµενου του χρήστη / εργαζόµενου. Αναφέρεται στον 
ίδιο πίνακα (USERS). Εάν ο εργαζόµενος είναι στην κορυφή της ιεραρχίας της εταιρείας, 
τότε δεν έχει προϊστάµενο και η τιµή του πεδίου είναι NULL. Όλοι οι υπόλοιποι εργαζόµενοι 
έχουν πάντα έναν άµεσα προϊστάµενό τους, ο οποίος µε τη σειρά του θα έχει κι αυτός τον 
προϊστάµενό του. Με βάση αυτό το πεδίο δηµιουργείται το δέντρο ιεραρχίας των 
εργαζόµενων της εταιρείας. Στην λειτουργία της εταιρείας ένας εργαζόµενος µπορεί να 
αναθέτει εργασίες µόνο στους άµεσα υφιστάµενούς του. 
 FULL_NAME: Το πλήρες όνοµα του χρήστη. 
 QUICK_NAME: Συντοµογραφία του ονόµατος του χρήστη. 
 ADDRESS: Η διεύθυνση του χρήστη. 
 PHONE_NUMBER: Ο τηλεφωνικός αριθµός του χρήστη. 
 INFO: Άλλες πληροφορίες για τον χρήστη. 
 LOGIN: Το «Όνοµα χρήστη» για την πρόσβαση του χρήστη στο σύστηµα. Στη διαδικασία 
εισαγωγής στο σύστηµα δίνει αυτό το όνοµα (όνοµα λογαριασµού). 
 PASSWORD: Ο κωδικός πρόσβασης του χρήστη στο σύστηµα. Στη διαδικασία εισαγωγής 
στο σύστηµα, µαζί µε το «Όνοµα χρήστη» πρέπει να δώσει και αυτόν τον κωδικό. 

USERS 

  Field Type Size PK Not NULL Default Value 
1 COMPANY_CD VARCHAR2 3 ● ●   
2 CD VARCHAR2 6 ● ●   
3 MANAGER_CD VARCHAR2 6 ○ ○   
4 FULL_NAME VARCHAR2 50 ○ ●   
5 QUICK_NAME VARCHAR2 3 ○ ●   
6 ADDRESS VARCHAR2 80 ○ ○   
7 PHONE_NUMBER VARCHAR2 10 ○ ○   
8 INFO VARCHAR2 1000 ○ ○   
9 LOGIN VARCHAR2 50 ○ ●   
10 PASSWORD VARCHAR2 50 ○ ●   

11 IS_ACTIVE NUMBER 1 ○ ● 0 

12 IS_ADMIN NUMBER 1 ○ ● 0 
13 CAN_CREATE NUMBER 1 ○ ● 0 
14 CAN_EXECUTE NUMBER 1 ○ ● 0 



_________  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  _________ 
ΣΕ ΜΙΑ ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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 IS_ACTIVE: Ένδειξη αν ο χρήστης είναι ενεργός (1 = Ενεργός, 0 = Ανενεργός). Ένας 
χρήστης που δεν είναι ενεργός δε µπορεί να κάνει login  στο σύστηµα. Χρησιµοποιείται στην 
περίπτωση που κάποιος εργαζόµενος φύγει από την εταιρεία, οπότε δε µπορεί πλέον να κάνει 
login αλλά δε σβήνονται οι εγγραφές του. 
 IS_ADMIN: Ένδειξη αν ο χρήστης είναι διαχειριστής του συστήµατος (1 = ∆ιαχειριστής, 0 = 
Απλός χρήστης). Ο διαχειριστής έχει δικαίωµα πρόσβασης στους παραµετρικούς πίνακες. 
 CAN_CREATE: Ένδειξη αν ο χρήστης µπορεί να δηµιουργεί εργασίες. Βοηθητικό πεδίο που 
χρησιµοποιείται κατά την είσοδο του χρήστη στο σύστηµα για τον προσδιορισµό των 
διαθέσιµων προβολών. 
 CAN_EXECUTE: Ένδειξη αν ο χρήστης µπορεί να εκτελεί εργασίες. Βοηθητικό πεδίο που 
χρησιµοποιείται κατά την είσοδο του χρήστη στο σύστηµα για τον προσδιορισµό των 
διαθέσιµων προβολών. 

 
 
 

4.1.5 Πίνακας καταστάσεων - STATES 
 

Περιέχει τις καταστάσεις από τις οποίες µπορεί να διέλθει µια εργασία καθώς και βασικές 
ενδείξεις αν η κατάσταση είναι αρχική ή τελική. Κάθε εταιρεία, ανάλογα το αντικείµενό της και 
τις ανάγκες τις, χρειάζεται διαφορετικές καταστάσεις που να περιγράφουν την εξέλιξη των 
εργασιών της. Για αυτό το λόγο ο πίνακας έγινε παραµετρικός, δηλαδή, για κάθε εταιρεία 
ορίζεται ένα ανεξάρτητο σύνολο καταστάσεων.  

 
STATES 

  Field Type Size PK Not NULL Default Value 
1 COMPANY_CD VARCHAR2 3 ● ●   

2 CD VARCHAR2 2 ● ●   
3 DESCRIPTION VARCHAR2 25 ○ ●   
4 DESCRIPTION_PLURAL VARCHAR2 25 ○ ●   
5 IS_INITIAL_STATE NUMBER 1 ○ ● 0 
6 IS_FINAL_STATE NUMBER 1 ○ ● 0 
8 ΑΑ_ORDER NUMBER 2 ○ ●   

 
 COMPANY_CD: Ο κωδικός της εταιρείας στην οποία ανήκει η κατάσταση. 
 CD: Ο κωδικός της κατάστασης. 
 DESCRIPTION: Η περιγραφή της κατάστασης, η οποία εµφανίζεται στον χρήστη 
 DESCRIPTION_PLURAL: Η περιγραφή της κατάστασης στον πληθυντικό που θα 
εµφανίζεται στον χρήστης όποτε χρειάζεται. 
 IS_INITIAL_STATE: Ένδειξη αν η κατάσταση µπορεί να είναι αρχική µιας εργασίας καθώς 
και αν η εργασία έχει ανατεθεί. Αρχικές θεωρούνται οι καταστάσεις από τις οποίες µπορεί να 
επιλέξει ο χρήστης όταν δηµιουργεί µια νέα εργασία. Το πεδίο µπορεί να πάρει τις τιµές 1, 2 
ή 0.  
Η τιµή 1 δηλώνει ότι η κατάσταση είναι αρχική αλλά η εργασία δεν έχει ανατεθεί και ανήκει 
στον προϊστάµενο ο οποίος µπορεί να την χειριστεί και να την τροποποιήσει. 
Η τιµή 2 δηλώνει ότι η κατάσταση είναι αρχική και η εργασία έχει ανατεθεί και ανήκει στον 
υφιστάµενο στον οποίο έχει ανατεθεί. 



_________  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  _________ 
ΣΕ ΜΙΑ ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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Η τιµή 0 δηλώνει ότι η κατάσταση δεν είναι αρχική. 
Πρέπει να υπάρχει ακριβώς µία κατάσταση µε τιµή 2 και τουλάχιστον µία µε τιµή 1. 
 IS_FINAL_STATE: Ένδειξη αν η κατάσταση είναι τελική. 
Αν έχει τιµή 1, τότε η κατάσταση είναι τελική και οι αντίστοιχες εργασίες θεωρούµε ότι 
έχουν ολοκληρωθεί µε επιτυχία. 
Αν έχει τιµή -1, τότε η κατάσταση είναι τελική αλλά οι αντίστοιχες εργασίες έχουν 
ολοκληρωθεί ανεπιτυχώς. Αν έχει τιµή 0 τότε δεν είναι τελική (αρχική ή ενδιάµεση). 
 AA_ORDER: Προσδιορίζει τη σειρά εµφάνισης των καταστάσεων στο περιβάλλον του 
χρήστη. 

 
 

4.1.6 Πίνακας ακολουθίας καταστάσεων – STATE_TRANSITION 
 

Εδώ ορίζεται το επιτρεπτό σύνολο µεταβάσεων εργασιών από κατάσταση σε κατάσταση. 
∆ηλαδή, όταν µια εργασία βρίσκεται σε ορισµένη κατάσταση, αν υπάρχουν και ποιες είναι οι 
επόµενες καταστάσεις στις οποίες µπορεί να µεταβεί. Με αυτό τον τρόπο παρέχεται η 
δυνατότητα ορισµού µιας πορείας καταστάσεων που δεν είναι µονόδροµος από την 
προηγούµενη κατάσταση στην επόµενη. Υποστηρίζει δηλαδή, την επιλογή µετάβασης σε 
περισσότερες της µιας κατάστασης καθώς και την επιστροφή της εργασίας σε κάποια 
προηγούµενη κατάσταση. Είναι και αυτός παραµετρικός πίνακας, συνεπώς για κάθε εταιρεία 
ορίζεται µια ανεξάρτητη ακολουθία καταστάσεων, η οποία αναφέρεται στις καταστάσεις της 
ίδιας εταιρείας από τον πίνακα καταστάσεων. 

 
STATE_TRANSITION 

  Field Type Size PK Not NULL Default Value 
1 COMPANY_CD VARCHAR2 3 ● ●   

2 CURRENT_STATE_CD VARCHAR2 2 ● ●   

3 AA NUMBER 3 ○ ●   

4 NEXT_STATE_CD VARCHAR2 2 ● ●   

 
 COMPANY_CD: Ο κωδικός της εταιρείας στην οποία ανήκουν οι καταστάσεις. 
 CURRENT_STATE_CD: Ο κωδικός της τωρινής κατάστασης. 
 AA: Αύξων αριθµός. 
 NEXT_STATE_CD: Ο κωδικός µιας από τις επόµενες διαθέσιµες καταστάσεις. Αν δεν 
υπάρχει επόµενη τότε έχει τιµή NULL. 

 
 
 

4.1.7 Πίνακας εργασιών - WORKS 
 

Είναι ο κύριος πίνακας στον οποίο αποθηκεύονται όλες οι εργασίες όλων των εταιρειών. 
∆ιατηρεί την τρέχουσα µορφή - κατάστασή τους. 

 
 

WORKS 

  Field Type Size PK Not NULL Default Value 



_________  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  _________ 
ΣΕ ΜΙΑ ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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1 ID NUMBER 9 ● ● Auto 
2 COMPANY_CD VARCHAR2 3 ○ ●   
3 MANAGER_CD VARCHAR2 6 ○ ●   
4 REPORT_CD VARCHAR2 6 ○ ○   
5 CATEGORY_CD VARCHAR2 2 ○ ●   
6 PRIORITY_CD VARCHAR2 2 ○ ●   
7 STATE_CD VARCHAR2 2 ○ ●   
8 TITLE VARCHAR2 150 ○ ○  
9 DESCRIPTION VARCHAR2 2000 ○ ○  
10 START_DATE DATE   ○ ○  
11 COMMENTS VARCHAR2 1000 ○ ○  

 
 ID: Ο εσωτερικός κωδικός της εταιρείας που τον τηρεί αυτόµατα το σύστηµα (µοναδικός για 
κάθε εργασία). Αποδίδεται κατά την δηµιουργία της εργασίας και δε µεταβάλλεται στη 
συνέχεια. 
 COMPANY_CD: Ο κωδικός της εταιρείας στην οποία ανήκει η εργασία. 
 MANAGER_CD: Ο κωδικός του χρήστη που δηµιούργησε την εργασία. Αυτός έχει τη 
δυνατότητα να παρακολουθεί κάθε στάδιο της εξέλιξης της εργασίας. Παίρνει τιµή εξαρχής 
και η τιµή αυτή δεν αλλάζει. Ο χρήστης πρέπει να έχει το δικαίωµα δηµιουργίας εργασιών 
(USERS.CAN_CREATE). 
 REPORT_CD: Ο κωδικός του χρήστη στον οποίο έχει ανατεθεί η εργασία. (Κάθε εργασία 
ανατίθεται σε ένα εργαζόµενο). Σε αρχικό στάδιο και πριν ακόµη η εργασία ανατεθεί το πεδίο 
αυτό µπορεί να είναι NULL. Ο χρήστης αυτός θα πρέπει να είναι υφιστάµενος του 
MANAGER_CD και να έχει δικαίωµα εκτέλεσης εργασιών (USERS.CAN_EXECUTE). 
 CATEGORY_CD: Ο κωδικός της κατηγορίας της εργασίας. Τίθεται από αυτός που 
δηµιουργεί την εργασία και δε µεταβάλλεται από τη στιγµή της ανάθεσης και µετά. 
 PRIORITY_CD: Ο κωδικός της προτεραιότητας της εργασίας. Τίθεται από αυτόν που 
δηµιουργεί την εργασία και δε µεταβάλλεται από τη στιγµή της ανάθεσης και µετά. 
 STATE_CD: Ο κωδικός της τρέχουσας κατάστασης της εργασίας. Αναφέρεται στον πίνακα 

STATES. Μεταβάλλεται καθώς η εργασία διέρχεται από µια κατάσταση σε επόµενη. 
 TITLE: Ο τίτλος της εργασίας. Συµπληρώνεται από τον δηµιουργό της και δε µεταβάλλεται 
από την ανάθεση της εργασίας κι έπειτα. 
 DESCRIPTION: Η αναλυτική περιγραφή της εργασίας. Συµπληρώνεται από το δηµιουργό 
της εργασίας και δε µεταβάλλεται από την ανάθεσή της κι έπειτα. 
 START_DATE: Η ηµεροµηνία επιθυµητής έναρξης εκτέλεσης του επόµενου σταδίου της 
εργασίας. Τίθεται προαιρετικά από τον δηµιουργό της εργασίας στο αρχικό στάδιο. Σε κάθε 
επόµενο στάδιο της εργασίας συµπληρώνεται προαιρετικά από τον υπεύθυνο εκτέλεσης και 
ορίζει το χρόνο της επιθυµητής συνέχισης της εργασίας σε αυτό το στάδιο. 
 COMMENTS: Περιγραφή εκτέλεσης της τρέχουσας κατάστασης της εργασίας. Αυτό 
αντιγράφεται στο ιστορικό. 

 
Επιπλέον στοιχεία: 

- Ο εσωτερικός κωδικός της εταιρείας (πεδίο ID) θέλουµε να αποδίδεται αυτόµατα από το 
σύστηµα για κάθε νέα εργασία. Αυτό στην Oracle υλοποιείται µε τη χρήστη sequence σε 
συνδυασµό µε trigger. Ένα sequence είναι ένα αντικείµενο στη βάση δεδοµένων που 



_________  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  _________ 
ΣΕ ΜΙΑ ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία µιας ακολουθίας αριθµών. Το ερώτηµα SQL που 
χρησιµοποιήσαµε για τη δηµιουργία αυτού του sequence είναι το παρακάτω: 
 

CREATE SEQUENCE WORD_ID_SEQ 
     MINVALUE 1 
     MAXVALUE 999999999 
     START WITH 1 
     INCREMENT BY 1 
     CACHE 20; 

 
Αυτό δηµιουργεί ένα sequence µε όνοµα WORD_ID_SEQ, ελάχιστη τιµή 1, µέγιστη τιµή 

999999999, εκκίνηση από την τιµή 1 και  αύξηση κάθε φορά κατά 1. (Το CACHE 20 καθορίζει 
πόσες επόµενες τιµές θα αποθηκεύονται στη µνήµη για γρηγορότερη πρόσβαση). 

Το sequence όµως από µόνο του δεν αρκεί καθώς χρειάζεται µε κάποιο τρόπο να καθορίζεται 
που και πότε θα εισάγονται οι αριθµοί που παράγει το sequence. Αυτό γίνεται µε τη χρήση ενός 
trigger. Ένα trigger είναι στην ουσία ένα κοµµάτι κώδικα που εκτελείται αυτόµατα κατά την 
δηµιουργία κάποιου συµβάντος σε καθορισµένο πίνακα της βάσης δεδοµένων, όπως για 
παράδειγµα εισαγωγή ή επεξεργασία µιας εγγραφής. Το ερώτηµα SQL που χρησιµοποιήσαµε 
για τη δηµιουργία αυτού του trigger είναι το παρακάτω: 

 
CREATE or REPLACE TRIGGER BEFORE_INSERT_WORK_TRIGGER 
BEFORE INSERT 
    ON WORKS 
    [ FOR EACH ROW ]  
BEGIN  

 SELECT WORK_ID_SEQ.NEXTVAL INTO :NEW.ID FROM DUAL;  
END; 

 
 Αυτό δηµιουργεί ένα trigger µε όνοµα BEFORE_INSERT_WORK_TRIGGER το οποίο 
εκτελείται πριν από την εισαγωγή µιας ή περισσότερων νέων εγγραφών στον πίνακα WORKS και 
για κάθε εγγραφή παίρνει από το WORK_ID_SEQ την επόµενη τιµή και την εισάγει στο πεδίο ID. 
 

- Θέλουµε ακόµη, από την ανάθεση µιας εργασίας και έπειτα να ενηµερώνεται αυτόµατα ο 
πίνακας του ιστορικού. Αυτό υλοποιείται επίσης µε την χρήση ενός trigger. Το ερώτηµα SQL 
που χρησιµοποιήσαµε για τη δηµιουργία αυτού του trigger είναι το παρακάτω: 

 
CREATE or REPLACE TRIGGER AFTER_INS_UPD_WORK_TRIGGER 
AFTER INSERT OR UPDATE OF STATE_CD 
    ON WORKS 
    [ FOR EACH ROW ]  
DECLARE 

   ISINITIALSTATE NUMBER(1,0); 
BEGIN 

   SELECT STATES.IS_INITIAL_STATE INTO ISINITIALSTATE FROM STATES 
 WHERE STATES.CD = :NEW.STATE_CD AND STATES.COMPANY_CD = :NEW.COMPANY_CD; 

   IF ISINITIALSTATE = 0 AND :NEW.STATE_CD != :OLD.STATE_CD THEN  
INSERT INTO HISTORY (WORK_ID, COMPANY_CD, STATE_CD, DESIRED_START_DATE, 
MODIFICATION_DATE, COMMENTS)         
VALUES (:NEW.ID, :NEW.COMPANY_CD, :NEW.STATE_CD, :OLD.START_DATE, SYSDATE, 
:NEW.COMMENTS); 

   ELSIF ISINITIALSTATE = 2 AND :NEW.STATE_CD != :OLD.STATE_CD THEN 
INSERT INTO HISTORY (WORK_ID, COMPANY_CD, STATE_CD, MODIFICATION_DATE, 
COMMENTS)         
VALUES (:NEW.ID, :NEW.COMPANY_CD, :NEW.STATE_CD, SYSDATE, :NEW.COMMENTS); 

   END IF; 
END; 
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 Το ερώτηµα αυτό δηµιουργεί ένα trigger µε όνοµα AFTER_INS_UPD_WORK_TRIGGER, 
το οποίο ενεργοποιείται είτε µετά την εισαγωγή µιας ή περισσότερων εγγραφών, είτε µετά την 
τροποποίηση του πεδίου STATE_CD µιας ή περισσότερων εγγραφών του πίνακα WORKS. Στη 
συνέχεια, για κάθε νέα / τροποποιηµένη εγγραφή, ελέγχει εάν άλλαξε η κατάσταση της εργασίας 
(το πεδίο STATE_CD) και τον τύπο της νέας κατάστασης σύµφωνα µε το πεδίο 
IS_INITIAL_STATE του πίνακα καταστάσεων (STATES).  

o Αν το πεδίο IS_INITIAL_STATE έχει τιµή 0, δηλαδή η εργασία έχει ανατεθεί, τότε 
δηµιουργεί µια νέα εγγραφή στον πίνακα του ιστορικού (HISTORY). 

o Αν το πεδίο έχει τιµή 2, δηλαδή η εργασία έχει µόλις ανατεθεί, τότε δηµιουργεί πάλι µια νέα 
εγγραφή στον πίνακα του ιστορικού αλλά δεν ορίζει τιµή στο πεδίο 
DESIRED_START_DATE. Αυτό διότι η εργασία µόλις ανατέθηκε και συνεπώς δεν έχει 
έννοια το εµπρόθεσµο ή εκπρόθεσµο της µετάβασης. 

o Σε διαφορετική περίπτωση (τιµή 1), η εργασία δεν θεωρείται ανατεθειµένη οπότε δεν 
εισάγεται εγγραφή στον πίνακα του ιστορικού. 

 
 
 
 

4.1.8 Πίνακας ιστορικού - HISTORY 
 

Σε αυτόν τον πίνακα αποθηκεύεται το ιστορικό της εξέλιξης της εργασίας. Γενικά µας 
ενδιαφέρει να διατηρούµε όχι µόνο την τρέχουσα κατάσταση της εργασίας, αλλά συνολικά την 
εξέλιξή της από την ανάθεσή της και έπειτα. Έτσι προσφέρεται η δυνατότητα πλήρους 
διαχείρισης και παρακολούθησης της πορείας και εξέλιξης των εργασιών. Ενηµερώνεται 
αυτόµατα µε την ανάθεση κάθε εργασίας, καθώς και σε κάθε µετέπειτα µεταβολή της 
κατάστασής της. 

 
HISTORY 

  Field Type Size PK Not NULL Default Value 
1 ID NUMBER 12 ● ● Auto 

2 WORK_ID NUMBER 9 ○ ●   

3 COMPANY_CD VARCHAR2 3 ○ ●   

4 STATE_CD VARCHAR2 2 ○ ●   

5 DESIRED_START_DATE VARCHAR2   ○ ○   

6 MODIFICATION_DATE DATE   ○ ●   

7 COMMENTS VARCHAR2 1000 ○ ○   

 
 ID: Ο εσωτερικός κωδικός της εγγραφής του ιστορικού (κλειδί του ιστορικού). Αποδίδεται 
αυτόµατα κατά την εισαγωγή κάθε εγγραφής και δε µεταβάλλεται στη συνέχεια. 
 WORK_ID: Ο κωδικός της εργασίας στην οποία αναφέρεται η εγγραφή. 
 COMPANY_CD: Ο κωδικός της εταιρείας που ανήκει η εργασία στην οποία αναφέρεται η 
εγγραφή. 
 STATE_CD: Ο κωδικός της κατάστασης στην οποία εισήλθε η εργασία. 
 DESIRED_START_DATE: Αντιγράφεται από το πεδίο WORKS.START_DATE. Εκφράζει 
στην ουσία την επιθυµητή ηµεροµηνία µετάβασης στην κατάσταση στην οποία εισήλθε η 
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εργασία, την οποία είχε ορίσει ο υπεύθυνος εκτέλεσης στο προηγούµενο στάδιο της εργασίας. 
Συγκρίνοντάς το µε το πεδίο MODIFICATION_DATE µπορεί να προσδιοριστεί αν η 
µετάβαση έγινε εµπρόθεσµα ή εκπρόθεσµα. 
 MODIFICATION_DATE: Η ηµεροµηνία-ώρα συστήµατος που έγινε η µετάβαση στη νέα 
κατάσταση. 
 COMMENTS: Περιγραφή της εκτέλεσης της τρέχουσας κατάστασης της εργασίας. 
Αντιγράφεται από το πεδίο (WORKS.COMMENTS) 

 
 

Επιπλέον στοιχεία: 
- Ο εσωτερικός κωδικός ID θέλουµε να συµπληρώνεται αυτόµατα από το σύστηµα, οπότε 
χρειαζόµαστε πάλι ένα sequence και ένα trigger για την υλοποίηση. Το sequence το 
δηµιουργήσαµε µε το εξής SQL ερώτηµα: 

 
CREATE SEQUENCE HISTORY_ID_SEQ 

     MINVALUE 1 
     MAXVALUE 999999999999999 
     START WITH 1 
     INCREMENT BY 1 
     CACHE 20; 

 
∆ηµιουργήσαµε δηλαδή ένα sequence µε όνοµα HISTORY_ID_SEQ, ελάχιστη τιµή 1, 

µέγιστη τιµή 999999999999999, τιµή εκκίνησης 1 και προσαύξηση 1, ενώ στην µνήµη 
αποθηκεύονται 20 επόµενοι αριθµοί για βελτίωση της απόδοσης. 

 
∆ηµιουργήσαµε επίσης και ένα trigger µε το παρακάτω SQL ερώτηµα: 
 
CREATE or REPLACE TRIGGER BEFORE_INSERT_HISTORY_TRIGGER 
BEFORE INSERT 
    ON HISTORY 
    [ FOR EACH ROW ]  
BEGIN 

               SELECT HISTORY_ID_SEQ.NEXTVAL INTO :NEW.ID FROM DUAL;  
END; 

 
Το trigger έχει όνοµα BEFORE_INSERT_HISTORY_TRIGGER και εκτελείται πριν από την 

εισαγωγή µιας ή περισσότερων νέων εγγραφών στον πίνακα HISTORY. Για κάθε εγγραφή 
παίρνει από το HISTORY_ID_SEQ την επόµενη τιµή και την εισάγει στο πεδίο ID. 

 
 
 

4.2 ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΩΝ 
 

 
 
Το πεδίο COMPANY_CD του πίνακα κατηγοριών συνδέεται µε το πεδίο CD του πίνακα 

COMPANIES δηµιουργώντας έτσι µια σχέση ένα προς πολλά. ∆ηλαδή, κάθε εγγραφή του πίνακα 
κατηγοριών ανήκει υποχρεωτικά σε µία και µόνο εταιρεία. 

 
CATEGORIES * CategoriesToCompanyFK 1 COMPANIES 

COMPANY_CD    CD 
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Οµοίως για το πεδίο COMPANY_CD του πίνακα προτεραιοτήτων και του πίνακα καταστάσεων. 

 
PRIORITIES * PrioritiesToCompanyFK 1 COMPANIES 

COMPANY_CD    CD 
 

STATES * StatesToCompanyFK 1 COMPANIES 
COMPANY_CD    CD 
 

 
Στον πίνακα ακολουθίας καταστάσεων ο συνδυασµός των πεδίων CURRENT_STATE_CD και 

COMPANY_CD συνδέεται µε το συνδυασµό των πεδίων CD και COMPANY_CD του πίνακα 
καταστάσεων, σχηµατίζοντας ένα σύνθετο Foreign Key. Έτσι προσδιορίζεται µονοσήµαντα η 
κατάσταση στην οποία αναφέρεται το πεδίο CURRENT_STATE_CD και εξασφαλίζεται και η 
ύπαρξή της. Το ίδιο ισχύει και για το πεδίο NEXT_STATE_CD. 
 

STATE_TRANSITION * StateTransitionToCurrentStateFK 1 STATES 
COMPANY_CD    COMPANY_CD 
CURRENT_STATE_CD    CD 
 

STATE_TRANSITION * StateTransitionToNextStateFK 1 STATES 
COMPANY_CD    COMPANY_CD 
NEXT_STATE_CD    CD 
 
 

Στον πίνακα χρηστών το πεδίο COMPANY_CD συνδέεται µε το πεδίο CD του πίνακα των 
εταιρειών έτσι ώστε κάθε χρήστης να ανήκει υποχρεωτικά σε µία και µόνο εταιρεία. 
 

USERS * UsersToCompanyFK 1 COMPANIES 
COMPANY_CD    CD 
 

Ο συνδυασµός των πεδίων COMPANY_CD και MANAGER_CD συνδέεται µε τον συνδυασµό 
των πεδίων COMPANY_CD και CD του ίδιου πίνακα. Έτσι εξασφαλίζεται ότι ο προϊστάµενος 
κάθε χρήστη, εφόσον έχει προϊστάµενο, είναι κάποιος εργαζόµενος της ίδιας εταιρείας. 
 

USERS * UsersToManagerFK 1 USERS 
COMPANY_CD    COMPANY_CD 
MANAGER_CD    CD 
 
 

Στον πίνακα εργασιών ο συνδυασµός των πεδίων COMPANY_CD και MANAGER_CD 
συνδέεται µε τον συνδυασµό των πεδίων COMPANY_CD και CD του πίνακα χρηστών, 
εξασφαλίζοντας ότι ο προϊστάµενος – δηµιουργός της εργασίας υπάρχει και ανήκει στην ίδια 
εταιρεία µε την εργασία. Το ίδιο συµβαίνει και για τα πεδία REPORT_CD, CATEGORY_CD, 
PRIORITY_CD και STATE_CD του πίνακα εργασιών. 
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Πτυχιακή εργασία του Σπουδαστή Τµήµατος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής και Πολυµέσων: Παπαφράγκου Βασίλειου 

Εισηγητής: Καλογεράκης Παναγιώτης 
 

- 16 - 

WORKS * WorksToManagerFK 1 USERS 
COMPANY_CD    COMPANY_CD 
MANAGER_CD    CD 
 

WORKS * WorksToReportFK 1 USERS 
COMPANY_CD    COMPANY_CD 
REPORT_CD    CD 
 

WORKS * WorksToCategoryFK 1 CATEGORY 
COMPANY_CD    COMPANY_CD 
CATEGORY_CD    CD 
 

WORKS * WorksToPriorityFK 1 PRIORITIES 
COMPANY_CD    COMPANY_CD 
PRIORITY_CD    CD 
 

WORKS * WorksToStateFK 1 STATES 
COMPANY_CD    COMPANY_CD 
STATE_CD    CD 
 
 

Στον πίνακα ιστορικού το πεδίο WORK_ID συνδέεται µε το πεδίο ID του πίνακα εργασιών 
αφού κάθε εγγραφή πρέπει να αναφέρεται σε κάποια εργασία. 
 

HISTORY * HistoryToWorkFK 1 WORKS 
WORK_ID    ID 
 

Τέλος, ο συνδυασµός των πεδίων COMPANY_CD και STATE_CD συνδέεται µε το συνδυασµό 
των πεδίων COMPANY_CD και CD του πίνακα καταστάσεων, εξασφαλίζοντας ότι η κατάσταση 
στην οποία αναφέρεται η εγγραφή υπάρχει και ανήκει ίδια εταιρεία. 
 

HISTORY * HistoryToStateFK 1 STATES 
COMPANY_CD    COMPANY_CD 
STATE_CD    CD 
 
 
 

Παρακάτω φαίνονται οι σχέσεις µεταξύ των πινάκων σε σχεδιάγραµµα, όπως τις εµφανίζει ο 
JDeveloper. 
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5. ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 
 
 

Για τον έλεγχο της οµαλής λειτουργίας και την παρουσίαση της εφαρµογής δηµιουργήσαµε δύο 
ξεχωριστές εταιρείες τις οποίες και περιγράφουµε αναλυτικά παρακάτω. 
 
 

5.1   «Computer World Α.Ε.» 
 
Η εταιρεία «Computer World Α.Ε.» είναι η εταιρεία µε την οποία δουλέψαµε περισσότερο και 

µε την οποία έγιναν οι βασικοί έλεγχοι της λειτουργίας της εφαρµογής. Θεωρούµε ότι είναι ένα 
κατάστηµα ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρικών ειδών. 

 
 

5.1.1   Εργαζόµενοι 
 
 Η εταιρεία αποτελείται από 9 εργαζόµενους των οποίων η ιεραρχική σχέση φαίνεται στο 

παρακάτω διάγραµµα. 
 

 
 

Ο εργαζόµενος Χατζηαντωνίου Ευάγγελος σηµειώνεται µε γκρι χρώµα διότι είναι ανενεργός. 
Στον πίνακα που ακολουθεί παραθέτονται τα πιο σηµαντικά για την εφαρµογή πεδία του πίνακα 
χρηστών, που αντιστοιχούν στους εργαζόµενους. 

 
CD NAME MANAGER_CD IS_ACTIVE IS_ADMIN CAN_CREATE CAN_EXECUTE LOGIN PASSWORD 

000001 Παπαδόπουλος 
Αντρέας  1 1 1 0 genikosd headmanager

000002 Ιακωβίδης 
Ευάγγελος 000001 1 0 1 1 ypefthinosa managera 
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Computer World Α.Ε.
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000003 Αντωνακάκης Μηνάς 000001 1 0 1 1 ypefthinosb managerb 

000004 Χαραλαµπίδης 
Νικόλαος 000002 1 0 0 1 politisa sellera 

000005 Λαµπροπούλου 
Άννα 000002 1 0 0 1 politisb sellerb 

000006 Περάκη Μαρία 000002 1 0 0 1 politisc sellerc 

000007 Παπανικολάου 
Πέτρος 000003 1 0 0 1 politisd sellerd 

000008 Παπαδάκης 
Γεώργιος 000003 1 0 0 1 politise sellere 

000009 Χατζηαντωνίου 
Ευάγγελος 000002 0 0 0 1 politisf sellerf 

 
 
 

5.1.2   Καταστάσεις 
 

Για την εταιρεία «Computer World Α.Ε.» έχουν οριστεί συνολικά 7 καταστάσεις εργασιών στον 
πίνακα των καταστάσεων: 

 
1. Στο πρόχειρο: Η κατάσταση αυτή είναι αρχική και οι αντίστοιχες εργασίες δεν είναι ανατεθειµένες, 

συνεπώς είναι επεξεργάσιµες. Χρησιµεύει στην περίπτωση που ο προϊστάµενος, δεν είναι ακόµη 
βέβαιος για το περιεχόµενο της εργασίας και θέλει να την αποθηκεύσει ώστε να την επεξεργαστεί 
αργότερα. 

2. Προς ανάθεση: Και αυτή η κατάσταση είναι αρχική και οι εργασίες δεν είναι ανατεθειµένες. Σε αυτή 
την περίπτωση θεωρούµε ότι ο προϊστάµενος έχει συντάξει στο µεγαλύτερο ποσοστό της την εργασία 
αλλά, για παράδειγµα, δεν έχει ακόµη αποφασίσει σε ποιον εργαζόµενο θα την αναθέσει. 

3. Εκκρεµής: Η κατάσταση αυτή είναι αρχική και οι εργασίες θεωρούνται ανατεθειµένες, συνεπώς δεν 
είναι επεξεργάσιµες από τον προϊστάµενο. Είναι η κατάσταση κατά την οποία οι υφιστάµενοι 
βλέπουν για πρώτη φορά τις εργασίες. Από αυτή την κατάσταση και έπειτα η εργασίες ανήκουν 
στους υφιστάµενους που έχουν ανατεθεί, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την ενηµέρωσή τους. 

4. Σε εξέλιξη: Οι εργασίες βρίσκονται σε ενδιάµεση κατάσταση (ούτε αρχική, ούτε τελική). Όταν µια 
εργασία βρίσκεται σε αυτό το στάδιο θεωρούµε ότι ο υφιστάµενος έχει αρχίσει να την εκτελεί. 

5. Ολοκληρώθηκε: Η κατάσταση είναι τελική και οι αντίστοιχες εργασίες έχουν ολοκληρωθεί µε 
επιτυχία. 

6. Απέτυχε: Η κατάσταση είναι τελική. Οι αντίστοιχες εργασίες έχουν ολοκληρωθεί αλλά χωρίς 
επιτυχές αποτέλεσµα. 

7. Ακυρώθηκε: Η κατάσταση είναι τελική. Οι αντίστοιχες εργασίες ακυρώθηκαν για κάποιο λόγο. 
 

 
Στον ακόλουθο πίνακα εµφανίζονται οι αντίστοιχες εγγραφές από τον πίνακα των καταστάσεων. 
 

COMPANY_CD CD DESCRIPTION DESCRIPTION_PLURAL IS_INITIAL_STATE IS_FINAL_STATE AA_ORDER

999 01 Στο πρόχειρο Στο πρόχειρο 1 0 1 
999 02 Προς ανάθεση Προς ανάθεση 1 0 2 
999 03 Εκκρεµής Εκκρεµείς 2 0 3 
999 04 Σε εξέλιξη Σε εξέλιξη 0 0 4 
999 05 Ολοκληρώθηκε Ολοκληρώθηκαν 0 1 5 
999 06 Απέτυχε Απέτυχαν 0 -1 6 
999 07 Ακυρώθηκε Ακυρώθηκαν 0 -1 7 
 



_________  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  _________ 
ΣΕ ΜΙΑ ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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5.1.3   Ακολουθία καταστάσεων 
 
Όλες οι δυνατές µεταβάσεις από µια κατάσταση σε επόµενη, όπως αυτές ορίζονται στον πίνακα 

ακολουθίας καταστάσεων φαίνονται σχεδιαγραµµατικά στο παρακάτω σχήµα. 
 

 
 
 

Οι αντίστοιχες εγγραφές του πίνακα ακολουθίας καταστάσεων έχουν ως εξής: 
 

COMPANY_CD CURRENT_STATE_CD NEXT_STATE_CD AA_ORDER 

999 01 02 1 
999 01 03 2 
999 02 03 1 
999 03 04 1 
999 03 05 2 
999 03 06 3 
999 03 07 4 
999 04 03 2 
999 04 05 1 
999 04 06 3 
999 04 07 4 

 

Στο πρόχειρο 

Προς ανάθεση 

Εκκρεµής Σε εξέλιξη

Απέτυχε

Ακυρώθηκε 

Ολοκληρώθηκε 

Computer World Α.Ε.



_________  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  _________ 
ΣΕ ΜΙΑ ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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5.1.4   Κατηγορίες 
 

Αφού η εταιρεία «Computer World Α.Ε.» είναι ένα κατάστηµα ηλεκτρονικών υπολογιστών και 
ηλεκτρικών ειδών, ορίσαµε δύο κατηγορίες, τις «Η/Υ» και «Ηλεκτρικά είδη». Οι εγγραφές του 
πίνακα κατηγοριών για την εταιρεία έχουν ως εξής:  

 
COMPANY_CD CD DESCRIPTION AA_ORDER 

999 01 Η/Υ 1 
999 02 Ηλεκτρικά είδη 2 

 
 
 

5.1.5   Προτεραιότητες 
 
Προτεραιότητες ορίσαµε τρεις. «Κανονική», «Χαµηλή» και «Υψηλή». Οι εγγραφές του πίνακα 

προτεραιοτήτων έχουν ως εξής: 
 
COMPANY_CD CD DESCRIPTION AA_ORDER IS_DEFAULT 

999 01 Χαµηλή 3 0 
999 02 Κανονική 2 1 
999 03 Υψηλή 1 0 

 



_________  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  _________ 
ΣΕ ΜΙΑ ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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5.2   «Υπερασφαλιστική Α.Ε.» 
 

 
Η εταιρεία «Υπερασφαλιστική Α.Ε.» δηµιουργήθηκε για τον έλεγχο της λειτουργίας του 

συστήµατος µε πολλαπλές εταιρείες. Θεωρούµε ότι πρόκειται για µια ασφαλιστική εταιρεία της 
οποίας οι εργαζόµενοι χρειάζεται να κάνουν συχνά τηλεφωνήµατα στους πελάτες της. 
 
 

5.2.1   Εργαζόµενοι 
 

Σε αυτή την εταιρεία από 7 εργαζόµενους οι οποίοι σχηµατίζουν δύο ιεραρχικά επίπεδα, όπως 
φαίνεται στο παρακάτω σχεδιάγραµµα. 

 

 
 

Οι αντίστοιχες εγγραφές του πίνακα των εργαζοµένων είναι η εξής (εµφανίζονται µόνο τα ποιο 
σηµαντικά πεδία): 
 

CD NAME MANAGER_CD IS_ACTIVE IS_ADMIN CAN_CREATE CAN_EXECUTE LOGIN PASSWORD

000001 Ανδριανόπουλος 
Κώστας  1 1 1 0 manager manager 

000002 Σταυρακάκη Ελένη 000001 1 0 0 1 reporta report 
000003 Γεωργίου Νικόλαος 000001 1 0 0 1 reportb report 
000004 Λαζοπούλου ∆ήµητρα 000001 1 0 0 1 reportc report 
000005 Χατζής ∆ηµήτριος 000001 1 0 0 1 reportd report 
000006 Ελευθερίου Πέτρος 000001 1 0 0 1 reporte report 
000007 Φραντζής Γεράσιµος 000001 1 0 0 1 reportf report 

 
 
 
 
 
 
 

��������π����� ������ 

���������� ����� ���������� ������ 

Υπερασφαλιστική Α.Ε.

�������� �������� 

����π����� ∆�µ���� �������� ������µ�� 

������ ∆�µ������ 



_________  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  _________ 
ΣΕ ΜΙΑ ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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5.2.2   Καταστάσεις 

 
Για την εταιρεία «Υπερασφαλιστική Α.Ε.» έχουν οριστεί συνολικά 7 καταστάσεις εργασιών 

στον πίνακα των καταστάσεων: 
 

1. Στο πρόχειρο: Η κατάσταση αυτή είναι αρχική και οι αντίστοιχες εργασίες δεν είναι ανατεθειµένες, 
συνεπώς είναι επεξεργάσιµες. Χρησιµεύει στην περίπτωση που ο προϊστάµενος, δεν έχει 
ολοκληρώσει τη σύνταξη της εργασίας και θέλει να την αποθηκεύσει ώστε να την επεξεργαστεί και 
να την αναθέσει κάποια άλλη στιγµή. 

2. Νέα: Η κατάσταση είναι αρχική αλλά οι εργασίες δεν είναι θεωρούνται ανατεθειµένες. Είναι η 
κατάσταση κατά την οποία οι υφιστάµενοι βλέπουν για πρώτη φορά τις εργασίες. Από αυτή την 
κατάσταση και έπειτα η εργασίες ανήκουν στους υφιστάµενους που έχουν ανατεθεί, οι οποίοι είναι 
υπεύθυνοι για την ενηµέρωσή τους. 

3. ∆ιαβασµένη: Η κατάσταση αυτή είναι ενδιάµεση, δηλαδή ούτε αρχική, ούτε τελική. 
Χρησιµοποιείται όταν ο υφιστάµενος έχει διαβάσει την εργασία που του ανατέθηκε αλλά για κάποιο 
λόγο δε µπορεί να αρχίσει άµεσα την εκτέλεσή της. Χρησιµεύει δηλαδή σαν ένδειξη ότι ο 
υφιστάµενος έχει ενηµερωθεί για την εργασία που του ανατέθηκε. 

4. Τηλεφώνηµα: Η κατάσταση είναι ενδιάµεση. Υποδηλώνει ότι ο υφιστάµενος έχει αρχίσει να εκτελεί 
την εργασία, δηλαδή κάνει την όποια προεργασία απαιτείται και στη συνέχεια θα τηλεφωνήσει στον 
πελάτη. 

5. Σε αναστολή: Επίσης ενδιάµεση κατάσταση. Υποδηλώνει ότι ο εργαζόµενος τηλεφώνησε στον 
πελάτη αλλά για κάποιο λόγο δεν ήταν δυνατή η ολοκλήρωση της εργασίας (µπορεί για παράδειγµα ο 
πελάτης να λείπει σε διακοπές), οπότε η εκτέλεσή της αναστέλλεται για κάποιο διάστηµα έως ότου 
περάσει ξανά σε κατάσταση τηλεφώνηµα. 

6. Επιτυχής: Η κατάσταση είναι τελική. Η αντίστοιχες εργασίες ολοκληρώθηκαν µε επιτυχία. 
7. Ανεπιτυχής: Η κατάσταση είναι τελική. Οι αντίστοιχες εργασίες απέτυχαν. 

 
 
Οι αντίστοιχες εγγραφές του πίνακα καταστάσεων είναι οι ακόλουθες: 

 
COMPANY_CD CD DESCRIPTION DESCRIPTION_PLURAL IS_INITIAL_STATE IS_FINAL_STATE AA_ORDER

001 01 Στο πρόχειρο Στο πρόχειρο 1 0 1 
001 02 Νέα Νέες 2 0 2 
001 03 ∆ιαβασµένη ∆ιαβασµένες 0 0 3 
001 04 Τηλεφώνηµα Τηλεφώνηµα 0 0 4 
001 05 Σε αναστολή Σε αναστολή 0 0 5 
001 06 Επιτυχής Επιτυχείς 0 1 6 
001 07 Ανεπιτυχής Ανεπιτυχείς 0 -1 7 

 



_________  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  _________ 
ΣΕ ΜΙΑ ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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5.2.3   Ακολουθία καταστάσεων 
 

Η ακολουθία των καταστάσεων για την εταιρεία «Υπερασφαλιστική Α.Ε.», όπως αυτή ορίζεται 
στον πίνακα ακολουθίας καταστάσεων εµφανίζεται στο παρακάτω γράφηµα. 
 

 
 

 
Οι αντίστοιχες εγγραφές του πίνακα στη βάση δεδοµένων είναι οι παρακάτω: 

 
COMPANY_CD CURRENT_STATE_CD NEXT_STATE_CD AA_ORDER 

001 01 02 1 
001 02 03 2 
001 02 04 1 
001 03 04 1 
001 04 05 2 
001 04 06 3 
001 04 07 4 
001 05 04 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

Στο πρόχειρο

Νέα

Σε αναστολή Ανεπιτυχής 

Επιτυχής Τηλεφώνηµα

∆ιαβασµένη

Υπερασφαλιστική Α.Ε.



_________  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  _________ 
ΣΕ ΜΙΑ ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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5.2.4   Κατηγορίες 
 

Έχουµε ορίσει δύο κατηγορίες εργασιών. «Ενηµέρωση» για ενηµέρωση των πελατών για 
διάφορα ασφαλιστικά προγράµµατα και «Κλείσιµο ραντεβού» για το κλείσιµο ραντεβού µε τους 
πελάτες. Οι εγγραφές του πίνακα κατηγοριών για την εταιρεία έχουν είναι οι παρακάτω:  

 
COMPANY_CD CD DESCRIPTION AA_ORDER 

001 01 Ενηµέρωση 1 
001 02 Κλείσιµο ραντεβού 2 

 
 

5.2.5   Προτεραιότητες 
 

Προτεραιότητες ορίσαµε τρεις. «Κανονική», «Χαµηλή» και «Υψηλή» και «Επείγουσα». Οι 
εγγραφές του πίνακα προτεραιοτήτων για την εταιρεία είναι οι εξής: 

 
COMPANY_CD CD DESCRIPTION AA_ORDER IS_DEFAULT 

001 01 Χαµηλή 4 0 
001 02 Κανονική 3 1 
001 03 Υψηλή 2 0 
001 04 Επείγουσα 1 0 



_________  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  _________ 
ΣΕ ΜΙΑ ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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6. ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 
 

Με την εκκίνηση του προγράµµατος εµφανίζεται η φόρµα εισόδου όπου ο χρήστης εισάγει το 
όνοµα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης και επιλέγει αν θα συνδεθεί ως χρήστης ή ως 
διαχειριστής. Το όνοµα χρήστη είναι µοναδικό για κάθε χρήστη του συστήµατος συνολικά και 
ανεξάρτητο από τις οµάδες εργασίας. Συνεπώς κατά τη σύνδεση (αν αυτή είναι επιτυχής), µε βάση 
αυτό προσδιορίζεται και η οµάδα εργασίας στην οποία ανήκει ο χρήστης. 
 

 
 

Εάν ο χρήστης εισάγει λανθασµένο όνοµα χρήστη ή κωδικό πρόσβασης εµφανίζεται αντίστοιχο 
µήνυµα. 
 

 
 

Οµοίως και στην περίπτωση που επιλέξει να συνδεθεί ως διαχειριστής αλλά δεν έχει τα 
απαραίτητα δικαιώµατα. 
 

 
 
 
 

Αν η σύνδεση είναι επιτυχής, τότε αναλόγως την επιλογή και τα δικαιώµατα του χρήστη 
υπάρχουν τέσσερις διαφορετικές περιπτώσεις: 
 

1. Συνδέθηκε ως χρήστης και µπορεί µόνο να εκτελεί εργασίες 
2. Συνδέθηκε ως χρήστης και µπορεί µόνο να αναθέτει εργασίες 
3. Συνδέθηκε ως χρήστης και µπορεί και να αναθέτει και να εκτελεί εργασίες 
4. Συνδέθηκε ως διαχειριστής 

 
Σε κάθε περίπτωση το περιβάλλον εργασίας είναι διαφορετικό. 



_________  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  _________ 
ΣΕ ΜΙΑ ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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Το σύστηµα χωρίζεται σε δύο διαφορετικά περιβάλλοντα. Το περιβάλλον του χρήστη και το 
περιβάλλον του διαχειριστή. Το περιβάλλον του χρήστη αποτελείται τις εξής τέσσερις προβολές: 

 
 «Εργασίες που µου έχουν ανατεθεί» 
 «Εργασίες που έχω δηµιουργήσει» 
 «Εργαζόµενοι» 
 «Στατιστικά / Εκτυπώσεις» 

 
Οι προβολές αυτές δεν είναι πάντα όλες διαθέσιµες. Αυτό εξαρτάται από τα δικαιώµατα του 

χρήστη. Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται ποιο περιβάλλον εµφανίζεται και ποιες προβολές είναι 
διαθέσιµες σε κάθε περίπτωση σύνδεσης του χρήστη. 
 

Σύνδεση ως χρήστης 
 
                               ∆ικαιώµατα 
    
     Προβολές  Εκτελεί εργασίες Αναθέτει 

εργασίες 
Αναθέτει και 

εκτελεί εργασίες 

Σύνδεση ως 
διαχειριστής 

Εργασίες που µου έχουν 
ανατεθεί      

Εργασίες που έχω 
δηµιουργήσει     

Εργαζόµενοι     

Π
ερ
ιβ
άλ
λο
ν 
χρ
ήσ
τη

 

Στατιστικά / Εκτυπώσεις     

Περιβάλλον διαχειριστή     

 
Στη συνέχεια θα παρουσιάσουµε αναλυτικά τα δύο περιβάλλοντα και τις επιµέρους προβολές 

τους. 
 



_________  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  _________ 
ΣΕ ΜΙΑ ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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6.1    ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΡΗΣΤΗ 
 

6.1.1«Εργασίες που µου έχουν ανατεθεί» 
 

Εδώ εµφανίζονται οι εργασίες που έχουν ανατεθεί στο χρήστη. Το περιβάλλον χωρίζεται σε 4 
βασικές περιοχές. 

Στην περιοχή 1, αριστερά εµφανίζεται το όνοµα του χρήστη που έχει συνδεθεί και δεξιά η 
ονοµασία της οµάδας εργασίας, που στην προκειµένη περίπτωση είναι ένα κατάστηµα υπολογιστών 
και ηλεκτρικών ειδών. 

Στην περιοχή 2, υπάρχει µια λίστα µε τις διαθέσιµες προβολές από όπου ο χρήστης επιλέγει ποια 
θα εµφανίσει. Η περιοχές 1 και 2 είναι κοινές για όλες τις προβολές. 

Στην περιοχή 3, εµφανίζεται µια οµαδοποιηµένη λίστα µε τις καταστάσεις των εργασιών. 
- «Ενεργές» θεωρούνται οι εργασίες που έχουν ανατεθεί και δεν έχουν ολοκληρωθεί 

ακόµη. Στο συγκεκριµένο παράδειγµα είναι οι εργασίες που βρίσκονται σε κατάσταση 
«Εκκρεµής» ή «Σε εξέλιξη».  

- «Επιτυχείς» θεωρούνται οι εργασίες που ολοκληρώθηκαν µε επιτυχία. Στο συγκεκριµένο 
παράδειγµα είναι οι εργασίες σε κατάσταση «Ολοκληρώθηκε». 

- «Ανεπιτυχείς» θεωρούνται οι εργασίες που ολοκληρώθηκαν αλλά χωρίς επιτυχές 
αποτέλεσµα. Στην περίπτωση µας όσες βρίσκονται σε κατάσταση «Απέτυχε» ή 
«Ακυρώθηκε». 

- «Όλες». Αυτή η επιλογή εµφανίζει όλες τις εργασίες ανεξαρτήτου κατάστασης. 
Να σηµειωθεί εδώ ότι δεν εµφανίζονται οι καταστάσεις για τις οποίες θεωρείται ότι οι 

αντίστοιχες εργασίες δεν έχουν ανατεθεί. ∆ηλαδή οι καταστάσεις «Στο πρόχειρο» και «Σε εξέλιξη» 
για το παράδειγµά µας. 
 



_________  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  _________ 
ΣΕ ΜΙΑ ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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Στην περιοχή 4, εµφανίζονται σε µορφή πίνακα οι εργασίες που έχουν ανατεθεί στο χρήστη, 
φιλτραρισµένες σύµφωνα µε την επιλογή του στην περιοχή 3.Πάνω από τον πίνακα µε τις εργασίες 

υπάρχει επίσης το κουµπί «Συνέχιση εργασίας»  το οποίο ανοίγει η φόρµα συνέχισης της 
επιλεγµένης εργασίας. 

 

  
(TODO: να αλλάξω εικόνα) 



_________  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  _________ 
ΣΕ ΜΙΑ ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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Εδώ ο χρήστης επιλέγει τη νέα κατάσταση της εργασίας (κάποια επόµενη της τωρινής), µπορεί 

να ορίσει επιθυµητή ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της νέας κατάστασης και µετάβασης σε επόµενη, 
και επίσης να εισάγει σχόλια. 

 
 
Στην περιοχή 5, εµφανίζονται οι λεπτοµέρειες της εργασίες χωρισµένες σε 2 καρτέλες. 

- Στην καρτέλα «Λεπτοµέρειες» φαίνονται αναλυτικά οι λεπτοµέρειες της εργασίας.  
 

 
 
Στο πεδίο «Επιθυµητή συνέχεια» εµφανίζεται η επιθυµητή ηµεροµηνία συνέχισης της 
εργασίας, αν έχει οριστεί από τον χρήστη, ενώ στο πεδίο «Σχόλια» φαίνονται τα τελευταία 
σχόλια που προστέθηκαν. 
 
- Στην καρτέλα «Ιστορικό» φαίνεται το ιστορικό της εργασίας, δηλαδή η διαδοχή των 

καταστάσεων από τη στιγµή που ανατέθηκε, καθώς και τα σχόλια που προσθέτονταν 
κάθε φορά. 

 

 
 



_________  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  _________ 
ΣΕ ΜΙΑ ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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Συγκεκριµένα, σε κάθε εγγραφή, φαίνονται µε τη σειρά η κατάσταση στην οποία εισήλθε η 
εργασία, η ηµεροµηνία στην οποία έγινε η µετάβαση αυτή, η επιθυµητή ηµεροµηνία 
µετάβασης αν είχε οριστεί και τα σχόλια που τυχόν προστέθηκαν κατά τη µετάβαση. 

 
 
6.1.2 «Εργασίες που έχω δηµιουργήσει» 

 
 

 
 
Η προβολή «Εργασίες που έχω δηµιουργήσει» εµφανίζει τις εργασίες που έχει δηµιουργήσει ο 

χρήστης και είναι σχεδόν όµοια µε την προβολή «Εργασίες που µου έχουν ανατεθεί» εκτός από δύο 
σηµεία. 

 
α) Στη λίστα µε τις καταστάσεις υπάρχει επιπλέον η οµάδα «Προς ανάθεση» στην οποία 
ανήκουν οι εργασίες που δεν έχουν ακόµη ανατεθεί. ∆ηλαδή για το παράδειγµά µας, όσες 
βρίσκονται σε κατάσταση «Στο πρόχειρο» ή «Προς ανάθεση».  

β) Πάνω από τον πίνακα των εργασιών υπάρχουν τα κουµπιά «∆ηµιουργία εργασίας»  

και «Επεξεργασία εργασίας» . Το δεύτερο είναι ενεργό µόνο όταν η επιλεγµένη εργασία 
δεν έχει ακόµη ανατεθεί. Και στις δύο περιπτώσεις εµφανίζεται η φόρµα δηµιουργίας / 
επεξεργασίας εργασιών. 

 



_________  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  _________ 
ΣΕ ΜΙΑ ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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Εδώ ο χρήστης εισάγει τον τίτλο και τη περιγραφή της εργασίας, επιλέγει τον εργαζόµενο 
στον οποίο επιθυµεί να την αναθέσει, την κατηγορία και την προτεραιότητα. Επίσης επιλέγει 
αν θα αποθηκεύσει την εργασία χωρίς να την αναθέσει ώστε να την επεξεργαστεί αργότερα, ή 
να την αναθέσει οπότε δε θα µπορεί πλέον να την επεξεργαστεί. Στην πρώτη περίπτωση οι 
διαθέσιµες καταστάσεις είναι η τωρινή συν τις όποιες επόµενες αυτής, για τις οποίες η 
εργασία θεωρείται µη ανατεθειµένη. Στη δεύτερη περίπτωση η µόνη διαθέσιµη κατάσταση 
είναι η πρώτη για την οποία η εργασία θεωρείται ανατεθειµένη. (Ο διαχωρισµός γίνεται µε 
βάση το πεδίο IS_INITIAL_STATE του πίνακα STATES και τις διαθέσιµες επόµενες 
καταστάσεις σύµφωνα STATE_TRANSITION της βάσης δεδοµένων). Επίσης επιλέγει αν θα 
ορίσει επιθυµητή ηµεροµηνία έναρξης της εργασίας και τέλος µπορεί να εισάγει κάποια 
σχόλια. Τα σχόλια αυτά θα είναι επεξεργάσιµα έως ότου η εργασία ανατεθεί. 

 
 
6.1.3 «Εργαζόµενοι» 
 

Εδώ εµφανίζονται οι εργαζόµενοι / µέλη της οµάδας εργασίας στους οποίους ο χρήστης µπορεί 
να αναθέσει εργασίες. 
 



_________  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  _________ 
ΣΕ ΜΙΑ ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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Στην περιοχή 1, φαίνονται οι εργαζόµενοι σε µορφή πίνακα. Επίσης, πάνω από τον πίνακα 
υπάρχει µια γραµµή εργαλείων που περιέχει τα εξής: 
 

- Το κουµπί «Ανάθεση νέας εργασίας»  το οποίο αν πατηθεί εµφανίζει τη φόρµα 
δηµιουργίας / επεξεργασίας εργασιών µε επιλεγµένο τον τρέχοντα εργαζόµενο. 

- Το κουµπί «Λεπτοµέρειες εργαζόµενου»  το οποίο εµφανίζει το παράθυρο 
«Λεπτοµέρειες εργαζόµενου» όπου φαίνονται αναλυτικά τα στοιχεία του εργαζόµενου. 

 



_________  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  _________ 
ΣΕ ΜΙΑ ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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- Το φίλτρο «Κατάσταση εργαζόµενων»  το οποίο φιλτράρει 
τους εργαζόµενους ανάλογα µε την κατάστασή τους. Περιέχει τρεις επιλογές, «Ενεργοί», 
«Ανενεργοί» και «Όλοι», µε προεπιλεγµένη την επιλογή «Ενεργοί».  

 

Με δεξί «κλικ» σε κάποιον εργαζόµενο εµφανίζεται µενού  
µε διαθέσιµες επιλογές τις «Ανάθεση νέας εργασίας» και «Λεπτοµέρειες εργαζόµενο» που 
αναφέραµε παραπάνω, ενώ το διπλό «κλικ» σε κάποιον εργαζόµενο αντιστοιχεί επίσης στις 
«Λεπτοµέρειες εργαζόµενου». 
 

Στην περιοχή 2 εµφανίζονται οι εργασίες που έχουν ανατεθεί στον τρέχοντα εργαζόµενο σε 
µορφή πίνακα. Με διπλό «κλικ» σε κάποια εργασία εµφανίζεται το παράθυρο «Λεπτοµέρειες 
εργασίας» µε τις καρτέλες «Λεπτοµέρειες» και «Ιστορικό» που αναφέραµε παραπάνω. 

 



_________  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  _________ 
ΣΕ ΜΙΑ ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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Στην περιοχή 3 εµφανίζεται µια λίστα καταστάσεων, όµοια µε αυτή της προβολής «Εργασίες 

που µου έχουν ανατεθεί», από την οποία χρήστης µπορεί να φιλτράρει τις εργασίες που 
εµφανίζονται. 

 
 

6.1.4 «Στατιστικά / Εκτυπώσεις» 
 
Από αυτή την προβολή ο χρήστης µπορεί να δηµιουργεί αναφορές / εκτυπώσεις µε στατιστικά 

στοιχεία και διαγράµµατα και να τις εκτυπώνει ή να τις αποθηκεύει σε κάποιο αρχείο. 
 



_________  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  _________ 
ΣΕ ΜΙΑ ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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Η προβολή χωρίζεται σε δύο µέρη. Αριστερά υπάρχουν διάφορα στοιχεία ελέγχου από όπου 

µπορεί ο χρήστης να επιλέξει και να παραµετροποιήσει την αναφορά / εκτύπωση που επιθυµεί, ενώ 
δεξιά εµφανίζεται το αποτέλεσµα µε βάση τις επιλογές του. Συνολικά υπάρχουν τέσσερις τύποι 
αναφορών που µπορεί να δηµιουργήσει. Η επιλογή γίνεται από τη λίστα επιλογής στατιστικών. 

 

 
 



_________  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  _________ 
ΣΕ ΜΙΑ ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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6.1.4α Εργασίες ανά εργαζόµενο 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εδώ ο χρήστης µπορεί να φιλτράρει τους εργαζόµενους 
σύµφωνα µε την κατάστασή τους («Ενεργοί», «Ανενεργοί» ή 
«Όλοι») και να επιλέξει κάποιους από αυτούς ή όλους πατώντας  

το κουµπί «Επιλογή όλων» . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνέχεια µπορεί να επιλέξει να φιλτράρει της εργασίες µε 
βάση την κατάσταση επιλέγοντας καταστάσεις από µια λίστα. 
Στη λίστα αυτή εµφανίζονται µόνο οι καταστάσεις που 
αντιστοιχούν σε εργασίες που έχουν ανατεθεί σε κάποιον 
εργαζόµενο. Για διευκόλυνση υπάρχουν τα κουµπιά «Όλες», 
«Ενεργές», «‘Ολοκληρωµένες», «Επιτυχείς» και «Ανεπιτυχείς» 
που επιλέγουν αυτόµατα τις αντίστοιχες εργασίες. 
 
Μπορεί επίσης να ορίσει ένα χρονικό διάστηµα «Ανάθεσης» ή 
«Ολοκλήρωσης». ∆ηλαδή, να φιλτράρει τις εργασίες µε βάση το 
χρονικό διάστηµα στο οποίο αυτές ανατέθηκαν ή 
ολοκληρώθηκαν. Η επιλογή «Ολοκλήρωσης» είναι διαθέσιµη 
µόνο αν οι καταστάσεις που έχει επιλέξει ο χρήστης είναι τελικές 
(στο παράδειγµά µας τελικές είναι οι καταστάσεις 
«Ολοκληρωµένη», «Απέτυχε» και «Ακυρώθηκε»), διαφορετικά η 
µόνη επιλογή είναι για το χρονικό διάστηµα «Ανάθεσης». 
 
 
Τέλος µπορεί να επιλέξει αν θα φιλτράρει µε βάση την κατηγορία 
(«Η/Υ», «Ηλεκτρικά είδη» ή «Χωρίς φίλτρο») και την 
προτεραιότητα  των εργασιών («Υψηλή», «Κανονική», 
«Χαµηλή» ή «Χωρίς φίλτρο»). 

 
Πατώντας το κουµπί «Ανανέωση» εµφανίζονται τα 
αποτελέσµατα στο δεξί µέρος της προβολής. 
 

 
 
 
 
Ακολουθεί ένα παράδειγµα αναφοράς / εκτύπωσης εργασιών ανά εργαζόµενο. 



_________  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  _________ 
ΣΕ ΜΙΑ ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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_________  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  _________ 
ΣΕ ΜΙΑ ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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Στην κορυφή της εκτύπωσης εµφανίζονται αριστερά το όνοµα του χρήστη που δηµιούργησε την 
εκτύπωση, δεξιά η επωνυµία της εταιρείας και στη µέση η ηµεροµηνία που έγινε η εκτύπωση.  

Στη συνέχεια εµφανίζεται σαν τίτλος ο τύπος της εκτύπωσης και από κάτω τα φίλτρα που έχει 
επιλέξει ο χρήστης.  

Ακολουθεί διάγραµµα, σε µορφή πίτας, που εµφανίζει το ποσοστό των εργασιών επί του 
συνόλου που έχει ανατεθεί σε κάθε εργαζόµενο. 

Τέλος, ακολουθούν οι εργασίες οµαδοποιηµένες ανά εργαζόµενο. Για κάθε εργασία εµφανίζεται 
ο τίτλος, η ηµεροµηνία που ανατέθηκε, η τρέχουσα κατάστασή της µαζί µε την ηµεροµηνία που 
εισήλθε σε αυτήν και η κατηγορία της. Στο τέλος κάθε οµάδας αναγράφεται το µερικό σύνολο των 
εργασιών, δηλαδή ο αριθµός των εργασιών για τον εκάστοτε εργαζόµενο, ενώ στο τέλος της 
αναφοράς αναγράφεται το γενικό σύνολο των εργασιών. 



_________  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  _________ 
ΣΕ ΜΙΑ ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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6.1.4β Εργασίες ανά κατάσταση 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Εδώ ο χρήστης επιλέγει όπως και πριν τους 

εργαζόµενους που επιθυµεί από µια λίστα. 
 
 
 
 
 

 
Στη συνέχεια επιλέγει τον τύπο των καταστάσεων. Οι 

διαθέσιµες επιλογές είναι «Ενεργές», δηλαδή όσες 
εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη, «Ολοκληρωµένες», 
δηλαδή όσες εργασίες έχουν τερµατιστεί και «Χωρίς 
φίλτρο».  

Παρακάτω επιλέγει αν θα προσδιορίσει το χρονικό 
διάστηµα στο οποίο οι εργασίες ανατέθηκαν ή 
ολοκληρώθηκαν. Η επιλογή για το χρονικό διάστηµα 
ολοκλήρωσης είναι διαθέσιµη µόνο όταν έχουν επιλεγεί οι 
«Ολοκληρωµένες» καταστάσεις από το προηγούµενο 
φίλτρο. 

 
Τέλος, µπορεί όπως και πριν να φιλτράρει τις εργασίες 

µε βάση την κατηγορία και την προτεραιότητά τους. 
 
 
 
 
 

 
 
Παρακάτω ακολουθεί ένα παράδειγµα αναφοράς εργασιών ανά κατάσταση. Σε αυτόν τον τύπο 

αναφοράς εµφανίζεται σε διάγραµµα µε µπάρες το πλήθος των εργασιών ανά κατάσταση. Στη 
συνέχεια εκτυπώνονται οι εργασίες οµαδοποιηµένες ανά κατάσταση. Για κάθε εργασία φαίνεται ο 
τίτλος, ο εργαζόµενος στον οποίο ανατέθηκε, η ηµεροµηνία ανάθεσης, η ηµεροµηνία ολοκλήρωσης 
αν έχει ολοκληρωθεί και η κατηγορία της. Για κάθε οµάδα αναγράφεται το µερικό σύνολο ενώ, στο 
τέλος της αναφοράς, αναγράφεται το γενικό σύνολο των εργασιών. 

 
 
 



_________  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  _________ 
ΣΕ ΜΙΑ ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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_________  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  _________ 
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6.1.4γ Εργασίες ανά διάρκεια 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εδώ η µόνη διαφορά µε την προηγούµενη περίπτωση είναι 
ότι ο χρήστης δε µπορεί να φιλτράρει τις καταστάσεις 
όπως επιθυµεί, αφού για να έχει διάρκεια µια εργασία 
πρέπει να έχει τερµατιστεί. Φιλτράρονται λοιπόν αυτόµατα 
από το σύστηµα οι εργασίες που βρίσκονται σε τελική 
κατάσταση. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ακολουθεί ένα παράδειγµα αναφοράς εργασιών ανά διάρκεια. Εδώ οι εργασίες εµφανίζονται σε 

διάγραµµα ανά διάρκεια και κατάσταση. Για παράδειγµα, βλέπουµε ότι διάρκεια 2 ηµερών είχαν 3 
τρεις εργασίες που ολοκληρώθηκαν, µία που ακυρώθηκε και δύο που απέτυχαν. Όταν µια εργασία 
έχει διάρκεια 0 ηµέρες σηµαίνει ότι ανατέθηκε και τερµατίστηκε την ίδια ηµέρα. 

Στη συνέχεια εµφανίζονται οι εργασίες οµαδοποιηµένες ανά κατάσταση και ανά εργαζόµενο. 
Για κάθε εργασία φαίνονται ο τίτλος, η διάρκεια σε ηµέρες, η ηµεροµηνία ανάθεσης, η ηµεροµηνία 
ολοκλήρωσης και η κατηγορία της. Για κάθε οµάδα αναγράφεται το µερικό σύνολο και ο µέσος 
όρος διάρκειας των εργασιών ενώ, στο τέλος της αναφοράς, αναγράφεται το γενικό σύνολο και ο 
γενικός µέσος όρος διάρκειας. 



_________  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  _________ 
ΣΕ ΜΙΑ ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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6.1.4δ Εργασίες ανά διάρκεια 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η αναφορά αυτή χρησιµοποιείται για την εξαγωγή 
στατιστικών και συµπερασµάτων σε σχετικά µεγάλο εύρος 
χρόνου. Μας ενδιαφέρουν οι εργασίες που βρίσκονται σε 
τελική κατάσταση γι αυτό και δεν υπάρχει επιλογή για 
ορισµό χρονικού διαστήµατος ανάθεσης. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



_________  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  _________ 
ΣΕ ΜΙΑ ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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_________  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  _________ 
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6.2 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ 
 
 
 
6.2.1 Προβολή εργαζόµενων 
 
 

 
 

Εδώ εµφανίζονται όλοι οι χρήστες - εργαζόµενοι της εταιρείας. Το περιβάλλον χωρίζεται σε 3 
περιοχές.  

- Στην περιοχή 1 αναγράφονται αριστερά το όνοµα του χρήστη που έχει συνδεθεί και δεξιά η 
επωνυµία της εταιρείας.  

- Στην περιοχή 2 υπάρχει µια λίστα από όπου ο χρήστης επιλέγει την προβολή που επιθυµεί να 
εµφανίσει. 

- Στην περιοχή 3 εµφανίζεται η προβολή που έχει επιλέξει ο χρήστης. ∆ηλαδή η προβολή των 
εργαζόµενων στη συγκεκριµένη περίπτωση. 

 
Στο πάνω µέρος της προβολής των χρηστών εµφανίζονται οι εργαζόµενοι σε µορφή πίνακα. 

Υπάρχει επίσης µια γραµµή εργαλείων από την οποία ο χρήστης µπορεί να εισάγει ή να διαγράψει 
κάποιον εργαζόµενο. Στο κάτω µέρος φαίνονται αναλυτικά τα στοιχεία του επιλεγµένου 
εργαζόµενου τα οποία µπορούν να τροποποιηθούν. 



_________  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  _________ 
ΣΕ ΜΙΑ ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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6.2.2 Προβολή εργασιών 
 
 

 
 

Η προβολή των εργασιών είναι κι αυτή χωρισµένη σε δύο µέρη. Στο πάνω µέρος εµφανίζονται 
οι εργασίες σε µορφή πίνακα ενώ υπάρχει και µια γραµµή εργαλείων που επιτρέπει την εισαγωγή 
και διαγραφή εργασιών. 

Το κάτω µέρος της προβολής είναι χωρισµένο σε δύο καρτέλες. Την καρτέλα «Λεπτοµέρειες» 
και την καρτέλα «Ιστορικό». Στην καρτέλα «Λεπτοµέρειες» εµφανίζονται τα στοιχεία του 
επιλεγµένου εργαζόµενου τα οποία µπορεί να επεξεργαστεί ο χρήστης. 

Στην καρτέλα «Ιστορικό» εµφανίζεται το ιστορικό της επιλεγµένης εργασίας σε µορφή πίνακα 
τον οποίο ο χρήστης µπορεί να επεξεργαστεί απευθείας. Υπάρχει επίσης µια γραµµή εργαλείων από 
την οποία µπορεί να εισάγει και να διαγράψει εγγραφές. 

 



_________  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  _________ 
ΣΕ ΜΙΑ ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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Προβολή καταστάσεων 
 
 

 
 

 



_________  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  _________ 
ΣΕ ΜΙΑ ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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Η προβολή των καταστάσεων χωρίζεται επίσης σε δύο µέρη. Στο πάνω µέρος εµφανίζονται οι 
καταστάσεις της εταιρείας σε µορφή πίνακα από όπου µπορεί να τις επεξεργαστεί απευθείας ο 
χρήστης. Από την αντίστοιχη γραµµή εργαλείων µπορεί να εισάγει και να διαγράψει καταστάσεις. 

Στο κάτω µέρος εµφανίζονται, αν υπάρχουν, οι επόµενες της επιλεγµένης καταστάσεις. Από την 
αντίστοιχη γραµµή εργαλείων ο χρήστης µπορεί να εισάγει ή να διαγράψει κάποια επόµενη 
κατάσταση καθορίζοντας έτσι την ακολουθία των καταστάσεων. 
 
 
 
 
6.2.3 Προβολή κατηγοριών 
 
 

Η προβολή των κατηγοριών είναι απλή και αποτελείται από ένα πίνακα µε της κατηγορίες και 
την αντίστοιχη γραµµή εργαλείων για εισαγωγή / διαγραφή των εγγραφών. Η επεξεργασία γίνεται 
απευθείας στον πίνακα. 
 

 
 
 
 
 
 
6.2.4 Προβολή προτεραιοτήτων 
 
 

Η προβολή των προτεραιοτήτων είναι επίσης απλή και αποτελείται από έναν πίνακα όπου 
εµφανίζονται οι προτεραιότητες και µια γραµµή εργαλείων για εισαγωγή / διαγραφή των 
εγγραφών. Η επεξεργασία γίνεται απευθείας στον πίνακα. 

 



_________  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  _________ 
ΣΕ ΜΙΑ ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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