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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το αντικείμενο το οποίο παρουσιάζεται στην εργασία αυτή είναι η υλοποίηση
ενός προγράμματος προσομοίωσης ταξιδιωτικού γραφείου. Το πρόβλημα που
επιλύθηκε ήταν η δημιουργία μιας εφαρμογής η οποία όχι μόνο θα δίνει τη
δυνατότητα στους χρήστες να ενημερώνονται για τα δρομολόγια αλλά θα τους δίνει
και κάποια στατιστικά στοιχεία σχετικά με την πιο δημοφιλή εκδρομή όπως επίσης
θα περιέχει όλες τις εκδρομές.
Έτσι λοιπόν δόθηκαν λύσεις ώστε να υπάρξει μια πιο ευέλικτη, απλή και
συγχρόνως εύχρηστη εφαρμογή. Συγκεκριμένα, η εφαρμογή που δημιουργήθηκε
εμπλουτίστηκε με ιστορικό κρατήσεων, με λίστα εκδρομικών πακέτων, με στατιστικά
στοιχεία (όπως εισπράξεις/ ημέρα και δημοφιλέστερη εκδρομή) και με την
δυνατότητα να μπορούν οι χρήστες να εισάγουν νέα στοιχεία για τα εκδρομικά
πακέτα.
Τα συμπεράσματα που προέκυψαν είχαν να κάνουν με το οικονομικό κέρδος
καθώς επίσης και με το χρονικό κέρδος. Με λίγα λόγια, το οικονομικό κέρδος
βασίζεται στο ότι όλες οι επιθυμητές λειτουργίες βρίσκονται σε μία μόνο εφαρμογή
και συνεπώς δεν χρειάζονται επιπλέον χρήματα για περισσότερες εφαρμογές και στο
ότι απαιτούνται λιγότερες ώρες εκμάθησης της εφαρμογής.
Τέλος το κέρδος χρόνου έγκειται στο ότι η ίδια η εφαρμογή είναι τόσο απλή
στη λειτουργία τις ώστε η εξυπηρέτηση του πελάτη να είναι όσο το δυνατόν
γρηγορότερη και καλύτερη.
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ο προγραμματισμός είναι μια τέχνη, οπού ο καθένας προγραμματιστής
επινοεί δικές του λύσεις για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, με κάποια
καθοδήγηση. Στην παρούσα πτυχιακή εργασία έγινε μια προσπάθεια επίλυσης
προβλημάτων μιας εφαρμογής ταξιδιωτικού γραφείου τα οποία θεωρήθηκε πως, αν
επιλύονταν, θα μπορούσαν να έχουν σαν αποτέλεσμα μια πιο ευέλικτη και φιλική,
προς το χρήστη, εφαρμογή.
Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε ένα πρόγραμμα προσομοίωσης ταξιδιωτικού
γραφείου με τη βοήθεια των γνώσεων που αποκτήθηκαν αυτά τα 4 χρόνια φοίτησης
στο Τμήμα της Βιομηχανικής Πληροφορικής του Τει Καβάλας και έπειτα από μελέτη
εγχειριδίων σημαντικών συγγραφέων.

3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κεφάλαιο 1°.................................................................................................6
Το πλαίσιο.................................................................................................... 6
Γιατί γράφτηκε η πτυχιακή εργασία............................................................. 6
Λίγα λόγια για τη δομή και το περιεχόμενο της πτυχιακής εργασίας.......... 7
Κεφάλαιο 2° ................................................................................................9
Λίγα λόγια.................................................................................................... 9
Βελτιώσεις που έγιναν.................................................................................. 11
Απαιτήσεις δεδομένων................................................................................. 11
Λειτουργικές απαιτήσεις.............................................................................. 13
Κεφάλαιο 3°.................................................................................................20
Τεκμηρίωση των επιλογών που έγιναν........................................................ 20
Κεφάλαιο 4°.................................................................................................22
Συμπεράσματα..............................................................................................22
Παραρτήματα
Παράρτημα Α..............................................................................................23
Περιεχόμενα Εγχειριδίου χρήστη.................................................................24
Παράρτημα Β...............................................................................................55
Εννοιολογική Σχεδίαση................................................................................ 56
Επιχειρησιακοί κανόνες............................................................................... 56
Ανάπτυξη Τοπικού Εννοιολογικού Μοντέλου Δεδομένων..........................59
Προσδιορισμός των τύπων οντοτήτων......................................................... 59
Τεκμηρίωση των τύπων οντοτήτων..............................................................60
Προσδιορισμός των τύπων συσχετίσεων..................................................... 63
Καθορισμός των περιορισμών πληθυκότητα και συμμετοχής των τύπων
συσχετίσεων..................................................................................................64
Τεκμηρίωση των τύπων συσχετίσεων.......................................................... 73
Μοντέλο Οντοτήτων Συσχετίσεων...............................................................75
Προσδιορισμός και σύνδεση των γνωρισμάτων με τους τύπους οντοτήτων ή
συσχετίσεων..................................................................................................76
Τεκμηρίωση των γνωρισμάτων....................................................................78
Καθορισμός των πεδίων ορισμού των γνωρισμάτων................................... 85

4

Καθορισμός των υποψηφίων, των πρωτευόντων και ξένων κλειδιών......... 89
Λογική σχεδίαση

................................................................................... 91

Παρουσίαση των οντοτήτων και των χαρακτηριστικών τους......................91
Μετάφραση...................................................................................................94
Φυσική σχεδίαση........................................................................................ 103
Δημιουργία πινάκων..................................................................................... 103
Παράρτημα Γ...............................................................................................108
Λεξικό Δεδομένων....................................................................................... 109
Ανάλυση το συνόλου των στοιχείων της βάσης........................................... 109
Παράρτημα Δ...............................................................................................114
Προδιαγραφές προγράμματος ανά φόρμα................................................115
Προδιαγραφές φόρμας έναρξης προγράμματος........................................... 115
Προδιαγραφές φορμών στις οποίες έχουν πρόσβαση οι χρήστες................ 115
Προδιαγραφές φορμών στις οποίες έχει πρόσβαση ο διαχειριστής............. 121
Παράρτημα Ε ..............................................................................................128
Οδηγίες Εγκατάστασης του Microsoft SQL Server 2000.............................129
Βιβλιογραφία...............................................................................................137

5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο

Το πλαίσιο

Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως θέμα της την δημιουργία ενός
προγράμματος προσομοίωσης το οποίο προορίζεται για ταξιδιωτικά γραφεία.
Σήμερα, υπάρχουν πολλές χρήσιμες και καλά εδραιωμένες εφαρμογές που
χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση των ταξιδιωτικών γραφείων. Η συγκεκριμένη
εργασία αποτελεί ένα είδος βελτίωσης των ήδη υπάρχουσων εφαρμογών, έχοντας
βέβαια ως βάση εφαρμογές τις οποίες μελετήσαμε και όχι το σύνολο των εφαρμογών.
Το υλικό το οποίο εμπεριέχεται στην εργασία προέκυψε έπειτα από μελέτη
παρόμοιων εφαρμογών, που έχει ως στόχο τη δημιουργία μιας πιο εμπλουτισμένης
και συγχρόνως ευέλικτης εφαρμογής. Παρ’ όλ’ αυτά, αν εξεταστούν πολύ
περισσότερες εφαρμογές από αυτές που ήδη έχουν μελετηθεί, ίσως αποδειχθεί ότι δεν
υπάρχουν ιδιαίτερες διαφορές. Το γεγονός αυτό είναι πολύ πιθανό να συμβεί αφού
δεν υπήρχε δυνατότητα για περαιτέρω έρευνα και αφού η εργασία πραγματοποιείται
σε εκπαιδευτικά πλαίσια και όχι προοριζόμενη για πραγματικές συνθήκες.

Ποιο σκοπό εξυπηρετεί η πτυχιακή εργασία

Κατά κύριο λόγο, η βασική ιδέα της εφαρμογής είναι να δώσει τη δυνατότητα
στο χρήστη να έχει όσο το δυνατόν περισσότερες λειτουργίες σε μία μόνο εφαρμογή.
Συγκεκριμένα, ο χρήστης της εφαρμογής (ταξιδιωτικός πράκτορας σε αυτή
την περίπτωση) θα έχει τη δυνατότητα να ελέγχει τις πτήσεις αλλά και τους
απόπλους, να κλίνει θέσεις, να επεξεργάζεται εκδρομικά πακέτα καθώς και να κάνει
κρατήσεις σε αυτά και να παρακολουθεί στατιστικά στοιχεία όσον αφορά τις
ημερήσιες εισπράξεις και τη ζήτηση των εκδρομών. Επίσης θα μπορεί να
συνεργάζεται με κάποιες τράπεζες με σκοπό να δίνει εντολή έκδοσης τραπεζικών
καρτών οι οποίες θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση έλλειψης χρημάτων
κατά τη διάρκεια της εκδρομής.
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Τέλος, έχοντας καταχωρημένα εκδρομικά πακέτα και κάποιες ηλεκτρονικές
διευθύνσεις που αφορούν αυτά, να μπορεί να εισαχθεί στην ιστοσελίδα που αφορά τη
χώρα κάθε εκδρομικού πακέτου.

Λίγα λόγια για τη δομή και το περιεχόμενο της πτυχιακής εργασίας

Η εργασία αυτή αποτελείται από 3 βασικά μέρη: από την εισαγωγή, το κυρίως
μέρος, που αποτελείται από τα διάφορα κεφάλαια, και τέλος τα παραρτήματα.
Ξεκινά με μια μονοσέλιδη περίληψη που περιγράφεται το πρόβλημα, η λύση
και αναφέρονται τα πιο σημαντικά συμπεράσματα. Ακολουθεί ο πρόλογος που
περιέχει ευχαριστίες.
Μετά ξεκινά μια περιήγηση από το κεφάλαιο 1 στο οποίο υπάρχει συνοπτική
περίληψη της πτυχιακής εργασίας και των υπόλοιπων μερών της και το οποίο
παρουσιάζεται αυτή τη στιγμή.
Ακολουθεί το κεφάλαιο 2 στο οποίο παρουσιάζεται λεπτομερώς το πρόβλημα
που πρόκειται να επιλυθεί μέσω της πτυχιακής εργασίας και τα προϊόντα που έχουν
μελετηθεί, με σκοπό να δοθούν κάποιες λύσεις, σε ελλείψεις οι οποίες εντοπίστηκαν,
και οι προτάσεις που φαίνεται ότι επιλύνουν το πρόβλημα . Εδώ παρατίθενται και οι
απαιτήσεις του πελάτη καθώς και ενέργειες και προσπάθειες που έχουν γίνει από
άλλους χρήστες.
Το κεφάλαιο 3 παρουσιάζει τις δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν και τους
τρόπους με τους οποίους προσπεράστηκαν και που αφορούν την υλοποίηση του
προγράμματος δηλαδή τις επιλογές που έγιναν για την επίλυση των προβλημάτων.
Το κεφάλαιο 4 παρουσιάζει τα συμπεράσματα που προέκυψαν ύστερα από
αυτοαξιολόγηση της πτυχιακής εργασίας και φυσικά προτάσεις και ιδέες που θα
μπορούσαν να υλοποιηθούν για περαιτέρω ανάπτυξη της δουλειάς που έχει γίνει.
Έπειτα παρουσιάζονται τα παραρτήματα τα οποία έχουν ως στόχο να μας
δείξουν τη δουλεία που έγινε ώστε να ολοκληρωθεί το software της εφαρμογής.
Το παράρτημα Α περιέχει το εγχειρίδιο του χρήστη που αποτελεί την
ξενάγηση του στην εφαρμογή με σκοπό την εκμάθηση της.
Το παράρτημα Β περιέχει το λεξικό δεδομένων του συστήματος, δηλαδή
αναφέρει όλες τις πληροφορίες που εισέρχονται, στο πρόγραμμα, και εξέρχονται από
αυτό.
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Το παράρτημα Γ τις προδιαγραφές των απαιτήσεων, το Δ την τεκμηρίωση της
βάσης δεδομένων και συγκεκριμένα το Μοντέλο Οντοτήτων Συσχετίσεων (ΜΟΣ),
και τους πίνακες και τέλος το παράρτημα Ε που περιέχει όλο τον κώδικα
τεκμηριωμένο σε φόρμες.
Τέλος παρατίθεται η βιβλιογραφία που αφορά κάθε είδους πηγή από την
οποία αντλήθηκαν πληροφορίες ώστε να δημιουργηθεί η εφαρμογή και το θεωρητικό
μέρος αυτής.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο

Λίγα λόγια...
Στο προηγούμενο κεφάλαιο έγινε μια εισαγωγή για το τι θα περιέχει το παρόν
κεφάλαιο. Όπως ήδη έχει αναφερθεί, Το πρόβλημα που τίθεται να αντιμετωπιστεί
είναι η «Ανάπτυξη εφαρμογής Βάσης Δεδομένων για Ταξιδιωτικό Γραφείο». Η
λύση που θέλουμε είναι: Να γίνονται κρατήσεις σε πτήσεις και απόπλους καθώς και
να υπάρχουν διάφορα εκδρομικά πακέτα και φυσικά έκδοση εισιτηρίου για τις
αντίστοιχες κρατήσεις . Να υπάρχει δυνατότητα ακύρωσης κράτησης. Καταχώρηση
και διαγραφή πελατών. Παροχή διευθύνσεων internet για άμεση πληροφόρηση των
πελατών για τα εκδρομικά πακέτα. Δυνατότητα εμφάνισης συνολικών εισπράξεων
ημέρας καθώς και στατιστική ανάλυση σχετικά με τη δημοφιλέστερη εκδρομή.
Ύπαρξη ημερολογίου. Δυνατότητα επεξεργασίας των δεδομένων από τον
διαχειριστή.
Πραγματοποιήθηκε έρευνα αγοράς από τα μέλη της ομάδας εργασίας,
Δημητριάδου Ιωάννα και Τσαρτσαράκη Ελένη, η οποία έλαβε χώρα σε δύο περιοχές
(Δράμα και Αλεξάνδρεια). Μελετήθηκαν εφαρμογές Ταξιδιωτικών Γραφείων σε
διαφορετικές πόλεις ώστε να συγκεντρωθούν διάφορες απαιτήσεις. Συγκεκριμένα
ερευνήθηκαν εφαρμογές σε διαφορετικές περιοχές αφού οι απαιτήσεις των
Ταξιδιωτικών Πρακτόρων διέφεραν από περιοχή σε περιοχή ανάλογα βέβαια με την
ανταγωνιστικότητα. Για παράδειγμα, στην Αλεξάνδρεια η ανταγωνιστικότητα ήταν
μικρότερη από αυτή της Δράμα συνεπώς οι απαιτήσεις λιγότερες.
Οι εφαρμογές αυτές είναι οι παρακάτω:
1) Γαλιλαίο που χρησιμοποιείται από το ταξιδιωτικό γραφείο
Σιάφαλου Βασιλική στην Αλεξάνδρεια και είναι της εταιρίας Γαλιλαίο.
2) Fortsiera που χρησιμοποιείται από το ταξιδιωτικό γραφείο
Σιάφαλου Βασιλική στην Δράμα και είναι της εταιρίας Fortsiera.
3) Cosmopolis Travel που χρησιμοποιείται από το ταξιδιωτικό γραφείο
Βουρνιά- Αβανίδης Ο.Ε. στην Δράμα και είναι της εταιρίας Cosmopolis
Travel.
Η συλλογή διαφορετικών συμπερασμάτων οδήγησε στον εντοπισμό ελλείψεων που
παρατηρήθηκαν στις εφαρμογές, σύμφωνα με τον παρακάτω συγκριτικό πίνακα:
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και στην αναζήτηση λύσεων με στόχο μια εφαρμογή πιο εμπλουτισμένη αλλά
και απλή. Βέβαια δεν υπήρχε μεγάλη ελευθερία κινήσεων αφού η έρευνα δεν ήταν
δυνατόν να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές όπου οι απαιτήσεις πιθανόν να ήταν
περισσότερες.

Βελτιώσεις που έγιναν.
Έπειτα από τη μελέτη των εφαρμογών εντοπίστηκαν ελλείψεις που είχαν
σχέση με την λειτουργικότητα της εφαρμογής και συνεπώς είχαν ως αποτέλεσμα
ακόμα και την οικονομική επιβάρυνση των χρηστών. Για παράδειγμα παρατηρήθηκε
πως υπήρχαν δύο διαφορετικές εφαρμογές, μια για τις αεροπορικές κρατήσεις και μια
για τις ακτοπλοϊκές, έτσι λοιπόν αποφασίστηκε η υλοποίηση μίας εφαρμογής μέσω
της οποίας θα μπορούσαν να γίνουν τόσο αεροπορικές όσο και ακτοπλοϊκές
κρατήσεις. Το αποτέλεσμα είναι μικρότερο κόστος για τον πράκτορα ο οποίος δεν
είναι αναγκασμένος να αγοράσει δύο εφαρμογές αλλά μία.
Επίσης σε καμιά από αυτές δεν υπήρχε δυνατότητα καταχώρησης εκδρομικών
πακέτων, τα οποία οργανώνονταν εκτός εφαρμογής σε φύλλο excel ή word. Γι’ αυτόν
το λόγο δημιουργήθηκε μενού το οποίο δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να εισάγει
πακέτα εκδρομών αλλά και να τα διαχειρίζεται.
Επιπλέον δεν υπήρχαν στατιστικά στοιχεία που αφορούσαν τη ζήτηση των
εκδρομών, κάτι που θα βοηθούσε το χρήστη να γνωρίζει ποια περιοχή προτιμάται
περισσότερο. Αυτός ήταν ο λόγος που οδήγησε στη δημιουργία μιας επιπλέον
επιλογής στην εφαρμογή αφού θα ήταν ιδιαίτερα εύκολο για το χρήστη να γνωρίζει
τις προτιμήσεις των πελατών.
Τέλος, μια ακόμη προσθήκη που έγινε ήταν το γεγονός ότι μεταξύ των
στοιχείων των εκδρομικών πακέτων που ήταν καταχωρημένα θα υπάρχει και η
ηλεκτρονική διεύθυνση της πόλης κάθε πακέτου. Έτσι, μέσω τις εφαρμογής θα
εμφανίζεται ο Internet Explorer στη συγκεκριμένη σελίδα και θα μπορεί ο χρήστης να
αντλήσει πληροφορίες για αυτή χωρίς να χρειάζεται να βγει από την εφαρμογή.
Όλα όσα προαναφέρθηκαν είναι οι βελτιώσεις που έγιναν σχετικά με το
προγράμματα που μελετήθηκαν.
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Απαιτήσεις δεδομένων

Σ’ αυτό το σημείο παρουσιάζονται και οι απαιτήσεις για τον πελάτη
(ταξιδιωτικό πράκτορα) τόσο των δεδομένων όσο και οι λειτουργικές.

1) Δρομολόγια πλοίων

Θα τηρούνται πληροφορίες στη βάση, για τους απόπλους των πλοίων οι οποίες θα
αφορούν τον κωδικό του δρομολογίου, το όνομα του πλοίου, τις διαθέσιμες θέσεις,
την τιμή του εισιτηρίου, την πλοιοκτήτρια εταιρία, την ώρα αναχώρησης, τον
προορισμό, την αφετηρία, την πιθανή έκπτωση και την ημερομηνία αναχώρησης του
πλοίου.

2) Πτήσεις αεροπλάνων

Θα τηρούνται πληροφορίες στη βάση, για τις πτήσεις των αεροπλάνων οι οποίες θα
αφορούν τον προορισμό, την αφετηρία, την ώρα αναχώρησης, τον αριθμό πτήσης, τη
διαθεσιμότητα, την αεροπορική εταιρία, την τιμή του εισιτηρίου συν το φόρο
αεροδρομίου, το φόρο, την τιμή χωρίς το φόρο και πιθανή ανταπόκριση που μπορεί
να έχει η πτήση.

3) Εκδρομικά πακέτα

Θα τηρούνται πληροφορίες στη βάση, για τα προγραμματισμένα εκδρομικά πακέτα,
εντός και εκτός Ελλάδος, αεροπορικά ή ακτοπλοϊκά, του ταξιδιωτικού γραφείου. Οι
πληροφορίες αυτές θα είναι ο προορισμός, η διάρκεια, η ημερομηνία αναχώρησης, ο
τύπος της εκδρομής (αεροπορική ή ακτοπλοϊκή), η τιμή κατ’ άτομο, το όνομα του
ξενοδοχείου, οι παροχές του ξενοδοχείου, ο αριθμός πτήσης ή ο κωδικός απόπλου
ανάλογα με τη φύση της εκδρομής, ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων και μια
διεύθυνση ιστοσελίδα από όπου ο πελάτης θα μπορεί να πάρει πληροφορίες.

4) Ξενοδοχεία

Θα τηρούνται πληροφορίες στη βάση, για τα ξενοδοχεία με τα οποία συνεργάζεται το
γραφείο και τις παροχές τους , που αφορούν τον κωδικό του ξενοδοχείου, το όνομα,
την πόλη όπου βρίσκεται, την κατηγορία του, το πλήθος των μονόκλινων δωματίων,
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των δίκλινων, των τετράκλινων και τον κωδικό παροχής και την περιγραφή της
αντίστοιχα.

5) Πελάτης

Θα τηρούνται πληροφορίες στη βάση, για τους πελάτες του ταξιδιωτικού γραφείου
σχετικά με τον κωδικό του κάθε πελάτη, το επώνυμο, το όνομα, το επάγγελμα, την
διεύθυνση, την οδό, την περιοχή και τα τηλέφωνα.

Λειτουργικές απαιτήσεις.

1) Χρήστες

Ο χρήστης θα χρησιμοποιεί το πρόγραμμα για να ενημερώνει του πελάτες για
δρομολόγια και εκδρομικά πακέτα και για να κάνει κρατήσεις σε αυτά.

1.1 Είσοδος χρήστη στο πρόγραμμα.

Δικαίωμα εισαγωγής στο πρόγραμμα θα έχει κάθε χρήστης που είναι
εξουσιοδοτημένος από το γραφείο και θα έχει τους απαραίτητους κωδικούς
εισαγωγής, οι οποίοι θα είναι το username και το password. Αυτοί οι κωδικοί θα είναι
μοναδικοί για τον κάθε χρήστη.

1.2 Διαχείριση πελατών.
1.2.1 Εισαγωγή νέου πελάτη.

Θα υπάρχει δυνατότητα εισαγωγής νέου πελάτη για τον οποίο θα
καταχωρούνται τα εξής στοιχεία:κωδικός, που θα είναι μοναδικός για τον καθένα,
επώνυμο, όνομα, επάγγελμα, τηλέφωνο, δεύτερο τηλέφωνο, την οδό και την περιοχή
διαμονής.
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1.2.2 Διαγραφή πελάτη.

Θα υπάρχει η δυνατότητα διαγραφής κάποιου πελάτη από τον χρήστη
επιλέγοντας την εγγραφή (πελάτη) που επιθυμεί.

1.2.3 Τροποποίηση πελάτη.

Θα υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης των στοιχείων του πελάτη που
επιθυμούμε.

1.2.4 Εμφάνιση κρατήσεων πελατών.

Θα υπάρχει η δυνατότητα εμφάνισης όλων των κρατήσεων που έχει
κάνει ένας πελάτης(αεροπορικές / ακτοπλοϊκές ) πληροφορώντας μας για τα εξής
στοιχεία: αρ. εισιτηρίου, εταιρία, μεταφορά, μέσο (αρ. πτήσης ή κωδ. δρομολογίου),
κωδικό πελάτη, επώνυμο πελάτη, όνομα πελάτη, αφετηρία, προορισμό, αναχώρηση
(ημερομηνία), ώρα (αναχώρησης), τιμή, επιπλέον (αν υπάρχει φόρος ή έκπτωση),
σύνολο (τελικό ποσό συμπεριλαμβανομένου τα επιπλέον).

1.3 Αναζητήσεις.
1.3.1 Αναζήτηση διαθέσιμων πτήσεων

Θα δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να ενημερωθεί για τις διαθέσιμες
πτήσεις εισάγοντας κάποιο από τα εξής στοιχεία: προορισμός, αφετηρία, ημερομηνία
αναχώρησης, εταιρία ή κανένα από αυτά ή όλα μαζί.

1.3.2 Αναζήτηση διαθέσιμων απόπλου.

Θα δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να ενημερωθεί για τους
διαθέσιμους απόπλους εισάγοντας κάποιο από τα εξής στοιχεία: προορισμός,
αφετηρία, ημερομηνία αναχώρησης, εταιρία ή κανένα από αυτά ή όλα μαζί.

1.4 Κρατήσεις θέσεων.
1.4.1 Κράτηση θέσης για μια πτήση.

Θα δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να μπορεί να πραγματοποιήσει
μια κράτηση, για λογαριασμό κάποιου πελάτη, αφού επιλέξει την πτήση, εισάγοντας
τον κωδικό πελάτη.
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1.4.2 Κράτηση θέσης για έναν απόπλου.

Θα δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να μπορεί να πραγματοποιήσει
μια κράτηση, για λογαριασμό κάποιου πελάτη, αφού επιλέξει τον απόπλου,
εισάγοντας τον κωδικό πελάτη.

1.4.3 Κράτηση θέσης σε ένα εκδρομικό πακέτο.

Θα δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να μπορεί να πραγματοποιήσει
μια κράτηση, για λογαριασμό κάποιου πελάτη, αφού επιλέξει το εκδρομικό πακέτο,
εισάγοντας τον κωδικό πελάτη.

1.4.4 Ακύρωση κράτησης πελάτη.

Θα μπορεί ο χρήστης να ακυρώσει την κράτηση μιας θέσης, έπειτα
από αίτηση του πελάτη, μόνο σε περίπτωση που δεν έχει πραγματοποιηθεί η πτήση,
ο απόπλους ή η εκδρομή, επιλέγοντας την και πατώντας διαγραφή.

1.5 Έκδοση εισιτηρίων.
1.5.1 Έκδοση εισιτηρίου για πτήση.

Θα δίνεται η δυνατότητα από το χρήστη να

εκδίδει εισιτήριο για

κάποια πτήση αφού έχει πραγματοποιηθεί η κράτηση και έχει πληρωθεί.

1.5.2 Έκδοση εισιτηρίου για απόπλου.

Θα δίνεται η δυνατότητα από το χρήστη να

εκδίδει εισιτήριο για

κάποιον απόπλου αφού έχει πραγματοποιηθεί η κράτηση και έχει πληρωθεί.

1.5.3 Έκδοση εισιτηρίου για εκδρομικό πακέτο

Θα δίνεται η δυνατότητα από το χρήστη να

εκδίδει εισιτήριο για

κάποιο εκδρομικό πακέτο αφού έχει πραγματοποιηθεί η κράτηση και έχει εξοφληθεί.

1.6 Διαχείριση συμμετεχόντων.
1.6.1 Καταχώρηση συμμετέχοντα.

Κάθε πελάτης θα μπορεί να επιλέξει κάποιο εκδρομικό πακέτο στο
οποίο θα συμμετάσχει. Έτσι θα καταχωρούνται τα στοιχεία του τα οποία θα είναι
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κωδικός πελάτη, προορισμός, κωδικός εκδρομής, ημερομηνία αναχώρησης, κόστος
εκδρομής αν έχει γίνει εξόφληση και παρατηρήσεις.

1.6.2 Ακύρωση συμμετέχοντα.

Θα μπορεί ο χρήστης να ακυρώσει την συμμετοχή σε εκδρομή, έπειτα
από αίτηση του πελάτη, εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί η εκδρομή.

1.6.3 Εκκρεμείς πληρωμές συμμετεχόντων.

Θα δίνεται η δυνατότητα ελέγχου για το αν υπάρχουν ανεξόφλητες
κρατήσεις κάθε είδους αεροπορική/ ακτοπλοϊκή / εκδρομικό πακέτο.

1.7 Υπολογισμός εισπράξεων κάθε ημέρας.

Θα δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να ενημερωθεί για τις εισπράξεις κάθε
ημέρας. Οι πληροφορίες που θα του δίνονται είναι το σύνολο των εισπράξεων της
ημέρας που ζητήθηκε.

1.8 Υπολογισμός εκδρομικού πακέτου με τη μεγαλύτερη ζήτηση.

Θα δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να ενημερωθεί για το ποια εκδρομή είχε
την μεγαλύτερη ζήτηση μέχρι την ημέρα που το ζητά.

2) Διαχειριστής

Ο διαχειριστής θα είναι αυτός που θα ενημερώνει τη βάση σχετικά με τις
πτήσεις, τους απόπλους, τα εκδρομικά πακέτα, ξενοδοχεία, τους χρήστες που θα
έχουν πρόσβαση στην εφαρμογή και τους πελάτες.

2.1 Είσοδος διαχειριστή στο πρόγραμμα

Δικαίωμα εισαγωγής στο σύστημα για εισαγωγές και τροποποιήσεις
πληροφοριών έχει μόνο διαχειριστής που είναι εξουσιοδοτημένος από το γραφείο. Ο
διαχειριστής έχει μοναδικούς γι’ αυτόν κωδικούς USERNAME και PASSWORD.
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2.2 Διαχείριση χρηστών.
2.1.1 Καταχώρηση νέου χρήστη.

Θα δίνεται δυνατότητα στο διαχειριστή να εισάγει νέο χρήστη που θα
χειρίζεται

το

πρόγραμμα

δίνοντας

του

username,

password

και

κωδικό

υποκαταστή ματος.

2.1.2 Διαγραφή χρήστη.

Θα δίνεται η δυνατότητα στο διαχειριστή να διαγράφει ένα χρήστη,
ώστε να μην έχει πλέον πρόσβαση στο πρόγραμμα.

2.1.3 Τροποποίηση χρήστη.

Θα δίνεται η δυνατότητα

διαχειριστή να τροποποιεί τα στοιχεία

κάποιου χρήστη.

2.3 Διαχείριση πτήσεων
2.3.1 Εισαγωγή νέων πτήσεων.

Θα δίνεται η δυνατότητα στον διαχειριστή να εισάγει νέες πτήσης
καταχωρώντας τα στοιχεία: Αριθμός πτήσης, κωδικός μέσου, προορισμός, αφετηρία,
ημερομηνία αναχώρησης, ώρα αναχώρησης, διαθεσιμότητα, τιμή/ άτομο, φόρος,
ανταπόκριση.

2.3.2 Διαγραφή πτήσεων.

Θα δίνεται η δυνατότητα στον διαχειριστή να διαγράφει μια πτήση
που, για παράδειγμα, δεν εκτελείται πια.

2.3.4 Τροποποίηση πτήσεων.

Θα δίνεται η δυνατότητα στον διαχειριστή να τροποποιεί τα στοιχεία
μιας πτήσης, αν για παράδειγμα αλλάξει η ώρα αναχώρησης.
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2.4 Διαχείριση απόπλου.
2.4.1 Εισαγωγή νέου απόπλου.

Θα δίνεται η δυνατότητα στον διαχειριστή να εισάγει νέους απόπλους
καταχωρώντας τα στοιχεία: Κωδικός δρομολογίου, κωδικός μέσου, προορισμός,
αφετηρία, ημερομηνία αναχώρησης, ώρα αναχώρησης, διαθεσιμότητα, τιμή/ άτομο,
έκπτωση, σύνολο.

2.4.2 Διαγραφή απόπλου.

Θα δίνεται η δυνατότητα στον διαχειριστή να διαγράφει έναν απόπλου
που δεν χρειάζεται πια, για παράδειγμα, δεν εκτελείται πια.

2.4.3 Τροποποίηση απόπλου.

Θα δίνεται η δυνατότητα διαχειριστή να τροποποιεί τα στοιχεία ενός
απόπλου, αν για παράδειγμα αλλάξει η ώρα αναχώρησης.

2.5 Διαχείριση ξενοδοχείων.
2.5.1 Εισαγωγή νέων ξενοδοχείων.

Θα δίνεται η δυνατότητα στον διαχειριστή να εισάγει νέα εκδρομικά
πακέτα καταχωρώντας τα στοιχεία: Κωδικός ξενοδοχείου, όνομα, πόλη, πλήθος
Ικλινών, πλήθος 2κλινών, πλήθος 4κλινών.

2.5.2 Διαγραφή ξενοδοχείων.

Θα δίνεται η δυνατότητα στον διαχειριστή να διαγράφει ένα
ξενοδοχείο αν δεν συνεργάζεται πλέον μαζί του.

2.5.3 Τροποποίηση ξενοδοχείων.

Θα δίνεται η δυνατότητα στον διαχειριστή να τροποποιεί τα στοιχεία
κάποιου ξενοδοχείου.
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2.6 Διαχείριση παροχών ενός ξενοδοχείου.
2.6.1 Εισαγωγή παροχών ξενοδοχείου.

Θα δίνεται η δυνατότητα στον διαχειριστή να εισάγει νέες παροχές για
κάποιο ξενοδοχείο καταχωρώντας τα στοιχεία: Κωδικός ξενοδοχείου, παροχή, όνομα
ξενοδοχείου.

2.6.2 Διαγραφή παροχών ξενοδοχείου.

Θα δίνεται η δυνατότητα στον διαχειριστή να διαγράφει μια παροχή
που δεν προσφέρεται πια.

2.7 Διαχείριση εκδρομικών πακέτων.
2.7.1 Εισαγωγή νέων εκδρομικών πακέτων.

Θα δίνεται η δυνατότητα στον διαχειριστή να εισάγει νέα εκδρομικά
πακέτα καταχωρώντας τα στοιχεία: Κωδικός εκδρομής, προορισμός, είδος πακέτου,
διάρκεια, τιμή/ άτομο, όριο συμμετεχόντων, πτήση/ απόπλου, κωδικός ξενοδοχείου,
πληροφορίες (ηλεκτρονική διεύθυνση από όπου μπορεί να αντλεί πληροφορίες για
τον προορισμό).

2.7.2 Διαγραφή εκδρομικών πακέτων.

Θα δίνεται η δυνατότητα στον διαχειριστή να διαγράφει τα εκδρομικά
πακέτα γιατί δεν διοργανώνονται πια.

2.7.3 Τροποποίηση εκδρομικών πακέτων

Θα δίνεται η δυνατότητα στον διαχειριστή να τροποποιεί τα στοιχεία
ενός εκδρομικού πακέτου.

3) Μήνυμα λάθους κατά την αναζήτηση.

Δεν θα πραγματοποιείται η αναζήτηση σε περίπτωση που δεν έχει δοθεί κανένα από
τα στοιχεία που απαιτούνται και θα εμφανίζεται κάποιο μήνυμα λάθους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο

Τεκμηρίωση των επιλογών που έγιναν.
Έπειτα από την ανάθεση του θέματος που θα πραγματεύεται η παρούσα
πτυχιακή εργασία και έπειτα από τις απαιτούμενες μελέτες παρόμοιων εφαρμογών
αποφασίστηκε ότι η γλώσσα προγραμματισμού που θα χρησιμοποιηθεί είναι η
C++Builder σε συνδυασμό με τον SQL Server που θα χρησιμοποιούνταν για την
δημιουργία της βάσης δεδομένων.
Στην πορεία υπήρξαν δυσκολίες που είχαν να κάνουν με την ανάπτυξη του
λογισμικού, αφού η γνώσεις πάνω στη συγκεκριμένη γλώσσα προγραμματισμού ήταν
ελάχιστες και δεν βρέθηκαν συγγράμματα που θα μπορούσαν να καλύψουν τα κενά
σε μικρό χρονικό διάστημα. Έτσι λοιπόν χρησιμοποιήθηκε η Visual Basic ως γλώσσα
προγραμματισμού διότι θεωρήθηκε πως ήταν περισσότερο εύχρηστη, κατανοητή και
με περισσότερες πηγές από τις οποίες αντλήθηκαν πληροφορίες. Ακόμα το
παραθυρικό περιβάλλον της γλώσσας μας δίνει πολλές δυνατότητες σε γρήγορο
χρονικό διάστημα. Η δημιουργία και η σύνδεση των φορμών γίνονται πιο εύκολα και
πιο καλά. Σαν πρόγραμμα είναι πιο γρήγορο.
Σχετικά με την SQL, ο λόγος που επιλέχθηκε ήταν το γεγονός ότι είναι πιο
εύκολη και γρήγορη η δημιουργία της βάσης. Αρχική σκέψη ήταν να χρησιμοποιηθεί
η ACCESS, για τη δημιουργία της βάσης, κάτι που δεν βρήκε σύμφωνους τους
υπεύθυνους έγκρισης πτυχιακών εργασιών. Δεύτερη σκέψη ήταν η ORACLE η οποία
απαιτούσε περισσότερο χρόνο στη δημιουργία της βάσης και πολλές φορές υπήρχαν
προβλήματα στη λειτουργία της.
Βασικό μειονέκτημα είναι το ότι οι γνώσεις που υπήρχαν πάνω στην
ORACLE ήταν περισσότερες από της SQL.
Τελικά έφτασε η ώρα υλοποίησης της εφαρμογής όπου έπρεπε να λυθούν
προβλήματα που σχετίζονταν με τις λειτουργίες της εφαρμογής.
Σχετικά με την αρχιτεκτονική, δημιουργήθηκαν φόρμες εισαγωγής πτήσεων
και απόπλου ώστε να ενημερώνεται η βάση δεδομένων.
Η συγκεκριμένη ιδέα δεν είχε προσχεδιαστεί, αφού η ενημέρωση γίνεται από
την παγκόσμια βάση, αλλά επιβάλλεται ώστε να φανεί το γεγονός της ενημέρωσης
του ταξιδιωτικού γραφείου και έτσι λήφθηκε υπ’ όψη.
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Επίσης δίνεται η ευκαιρία να εισαχθούν νέοι χρήστες, μέσω του
προγράμματος, ώστε να είναι πιο εύχρηστο σ’ αυτούς.
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Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ 4 Ο

Συμπεράσματα

Έπειτα από την ολοκλήρωση της πτυχιακής εργασίας αποκτήθηκαν
περισσότερες γνώσεις σχετικά με τον προγραμματισμό και την υλοποίηση
εφαρμογών με τις Visual Basic και SQL Server, αφού υπήρξε αρκετή και ουσιαστική
ενασχόληση με το αντικείμενο.
Εκτός από τα θετικά σημεία αυτής της εργασίας υπάρχουν και σημεία τα
οποία μπορεί να θεωρηθεί ότι χρειάζονται βελτίωση, αφού είναι στη φύση του
προγραμματιστή να αναζητά, συνεχώς, λύσεις με σκοπό την παραγωγή
πρακτικότερων και χρησιμότερων προγραμμάτων.
Όπως σε κάθε εφαρμογή έτσι και σε αυτή υπάρχουν σημεία τα οποία
απαιτούν περισσότερη ανάλυση και βελτιστοποίηση. Σημεία που μπορούν να
αναπτυχθούν περισσότερο είναι τα στατιστικά στοιχεία (εισπράξεις, ζήτηση) τα οποία
θα μπορούσαν να συνοδεύονται από γραφική ανάλυση.
Ακόμα θα μπορούσαν να αναπτυχθούν φόρμες με στοιχεία των πόλεων
προορισμού των εκδρομικών πακέτα με επιπλέον πληροφορίες για το ξενοδοχείο
κάθε πακέτου, ώστε να μη χρειάζεται να ανοίγει, ο χρήστης, τον internet explorer.
Τέλος, θα μπορούσε να υπολογίζεται το χρεωστικό υπόλοιπο από τα
εκδρομικά πακέτα, δηλαδή το σύνολο των χρημάτων που πρέπει να συγκεντρωθεί
μέχρι την προθεσμία πληρωμής της κάθε εκδρομής.
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Εφόσον οι κωδικοί εισαγωγής που πληκτρολογήσαμε είναι σωστοί
εισαγόμαστε στο κυρίως μενού της εφαρμογής όπου εμφανίζεται το μήνυμα που μας
ενημερώνει για τους χαρακτήρες και μπορούμε να πραγματοποιήσουμε όποια
λειτουργία επιθυμούμε.

Αν, στο μήνυμα που εμφανίστηκε, πατήσουμε ΟΚ τότε εμφανίζονται
αυτόματα οι ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ, δηλαδή αυτές που επείγουν.

26

Κράτηση αεροπορικής θέσης

Κλείνοντας το παραπάνω παράθυρο, επιλέγοντας ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ και
πατώντας ΕΠΙΛΟΓΗ μεταφερόμαστε στην αναζήτηση των πτήσεων.

Σ’ αυτό το σημείο, μπορούμε να εισάγουμε ΑΦΕΤΗΡΙΑ, ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ,
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ και ΕΤΑΙΡΙΑ, ή κάποιο από αυτά τα στοιχεία και
πατώντας ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ μπορούμε να δούμε αν υπάρχει πτήση σύμφωνα με αυτό
που επιθυμεί ο πελάτης.

27

Αφού βρεθεί η επιθυμητή πτήση, κάνουμε 2πλό κλικ στον αριθμό πτήσης ώστε να
συμπληρώσουμε το εισιτήριο. Αν όμως επιλέξουμε ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΛΩΝ τότε
εμφανίζονται όλες οι προγραμματισμένες πτήσης.

Και εδώ κάνουμε 2πλό κλικ στον αριθμό πτήσης ώστε να συμπληρώσουμε το
εισιτήριο.

28

Εμφανίζεται το αεροπορικό εισιτήριο και με 2πλό κλικ στον ΚΩΔ. ΠΕΛΑΤΗ
εμφανίζεται το πελατολόγιο.

Επιλέγουμε ΠΤΗΣΗ (αφού πρόκειται για αεροπορικό εισιτήριο) και
κάνοντας 2πλό κλικ στον κωδικό πελάτη εισάγουμε τα στοιχεία του στο εισιτήριο
όπως φαίνεται παρακάτω.

29

Σ’ αυτό το σημείο, αν επιθυμούμε να κάνουμε μόνο κράτηση θέσης και να
πληρωθούμε αργότερα, επιλέγουμε ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ, αν όμως πληρωθούμε
μπορούμε να πατήσουμε ΕΚΤΥΠΩΣΗ.

Κράτηση ακτοπλοϊκής θέσης

Αν, στο κυρίως μενού, επιλέξουμε ΠΛΟΙΑ και πατήσουμε ΕΠΙΛΟΓΗ
μπορούμε να κάνουμε αναζήτηση των δρομολογίων των πλοίων.
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Αφού βρεθεί ο επιθυμητός απόπλους, κάνουμε 2πλό κλικ στον κωδικό
δρομολογίου ώστε να συμπληρώσουμε το εισιτήριο. Αν όμως επιλέξουμε ΕΠΙΛΟΓΗ
ΟΛΩΝ τότε εμφανίζονται όλα τα προγραμματισμένα δρομολόγια.

Και εδώ κάνουμε 2πλό κλικ στον κωδικό δρομολογίου ώστε να
συμπληρώσουμε το εισιτήριο.

31

Εμφανίζεται το ακτοπλοϊκό εισιτήριο και με 2πλό κλικ στον ΚΩΔ. ΠΕΛΑΤΗ
εμφανίζεται το πελατολόγιο.

Επιλέγουμε ΑΠΟΠΛΟΥ(αφού πρόκειται για ακτοπλοϊκό εισιτήριο) και
κάνοντας 2πλό κλικ στον κωδικό πελάτη εισάγουμε τα στοιχεία του στο εισιτήριο
όπως φαίνεται παρακάτω.

32

Σ’ αυτό το σημείο, αν επιθυμούμε να κάνουμε μόνο κράτηση θέσης και να
πληρωθούμε αργότερα, επιλέγουμε ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ, αν όμως πληρωθούμε
μπορούμε να πατήσουμε ΕΚΤΥΠΩΣΗ.

Συμμετοχή σε εκδρομικά πακέτα

Μπορούμε να επιλέξουμε ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ώστε να κάνουμε μια
κράτηση σε κάποιο από αυτά.
-lalxl
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Εμφανίζονται τα στοιχεία όλων των προγραμματισμένων πακέτων και
κάνοντας 2πλό κλικ στο ξενοδοχείο κάθε πακέτου εμφανίζονται η παροχές του.
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Αν όμως κάνουμε 2πλό κλικ στον ΚΩΔΙΚΟ εμφανίζεται η κάρτα
συμπλήρωσης στοιχείων των συμμετεχόντων όπου κάνοντας 2πλό κλικ στον
ΚΩΔ.ΠΕΛΑΤΗ εμφανίζεται το πελατολόγιο.

34

Επιλέγουμε πακέτα και με 2πλό κλικ στον κωδικό επιλέγουμε τον πελάτη.

Έτσι συμπληρώνεται η φόρμα με τα στοιχεία του συμμετέχοντα, τον αριθμό
ατόμων και πατώντας σύνολο βλέπουμε το συνολικό κόστος. Αν γίνει εξόφληση την
επιλέγουμε, διαφορετικά όχι και έπειτα ΚΡΑΤΗΣΗ.

35

Συνολικές εισπράξεις

Υπάρχει το ημερολόγιο για να ενημερωνόμαστε.

Επιλέγοντας ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ και ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ μπορούμε να υπολογίσουμε
κάθε είδους εισπράξεις κάθε ημέρας αφού επιλέξουμε ημερομηνία και κάνοντας 2πλό
κλικ στο αντίστοιχο κουμπί.
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Αν δεν υπάρχουν εισπράξεις εμφανίζεται ένα μήνυμα.
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Εμφανίζεται το εκδρομικό πακέτο που έχει τη μεγαλύτερη ζήτηση, από όσα
υπάρχουν.

E-Card

Επιλέγοντας ΠΑΡΟΧΕΣ και Ε-ΟΑΚϋ8 κάνουμε αίτηση σε κάποια τράπεζα για την
έκδοση κάρτας μετρητών.
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
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Επιλέγουμε τράπεζα, συμπληρώνουμε τα στοιχεία του εκδρομέα στην φόρμα και
πατώντας ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ολοκληρώνεται η αίτηση μας στην τράπεζα.

Νέος πελάτης

Επιλέγοντας ΠΕΛΑΤΕΣ και ΝΕΟΣ ΠΕΛΑΤΗΣ μπορούμε να καταχωρήσουμε
κάποιον πελάτη. Αυτό γίνεται πριν από κάθε κίνηση που επιθυμεί ο πελάτης.
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ
ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΕΛΑΤΗ
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
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Συμπληρώνουμε όλα τα στοιχεία και πατώντας εισαγωγή αποθηκεύονται στη βάση
δεδομένων.

Πελατολόγιο

Επιλέγοντας ΠΕΛΑΤΕΣ και ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ μπορούμε να δούμε τους πελάτες που
έχουμε καταχωρημένους στη βάση δεδομένων όπως φαίνεται στην επόμενη εικόνα.
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ
ΝΕΟΣ ΠΕΛΑΤΗΣ
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΕΛΑΤΗ
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΛΊΝ
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Διαχείριση πελατών

Μπορούμε επίσης να διαγράψουμε ή να τροποποιήσουμε τα στοιχεία κάποιου
πελάτη, επιλέγοντας ΠΕΛΑΤΕΣ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ.
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ
ΝΕΟΣ ΠΕΛΑΤΗΣ
ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ

ewiAev-e

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
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Επιλέγω την εγγραφή που επιθυμώ και ΔΙΑΓΡΑΦΗ για να διαγράψω ή αλλάζω τα
στοιχεία που θέλω και πατώ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ για τροποποιήσω τα στοιχεία.

Κρατήσεις πελατών

Επίσης μπορούμε να ελέγχουμε τις κρατήσεις που έχουν γίνει σε πτήσεις και
απόπλους επιλέγοντας ΠΕΛΑΤΕΣ και ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ.
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ
ΝΕΟΣ ΠΕΛΑΤΗΣ
ΠΕΛΑΤΟΛΟΠΟ
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΕΛΑΤΗ
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Κάνοντας 2πλό κλικ στον κωδικό πελάτη εμφανίζεται το πελατολόγιο, επιλέγουμε
απλά τον πελάτη κάνοντας 2πλό κλικ στον κωδικό του, τσεκάρουμε αεροπορική ή
ακτοπλοϊκή, ανάλογα για ποιες κρατήσεις ενδιαφερόμαστε και πατάμε
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ. Κάθε φορά που θέλουμε να κάνουμε νέα αναζήτηση πατάμε το
κουμπί ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΙΝΑΚΑ.

Έπειτα επιλέγουμε την εγγραφή που επιθυμούμε ώστε να ακυρώσουμε την κράτηση,
πατώντας ΑΚΥΡΩΣΗ ή κάνουμε 2πλό κλικ στον αρ. εισιτηρίου για να εκτυπωθεί το
εισιτήριο.
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Εκκρεμείς πληρωμές

Μπορούμε να δούμε τις εκκρεμείς πληρωμές, αυτές που δεν έχουν γίνει και έφτασε η
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας πληρωμής, επιλέγοντας ΠΛΗΡΩΜΕΣ και
ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ.

Επιλέγουμε την σημερινή ημερομηνία και εμφανίζονται τα στοιχεία. Αν ξοφληθεί το
χρέος, διορθώνουμε το πεδίο εξόφληση και πατάμε ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.
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Τρέχουσες πληρωμές

Μπορούμε να δούμε τις εκκρεμείς πληρωμές, αυτές που δεν έχουν γίνει και έφτασε η
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας πληρωμής, επιλέγοντας ΠΛΗΡΩΜΕΣ και
ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ.

Εμφανίζονται λοιπόν οι τρέχουσες πληρωμές.
_ s x|
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Συμμετοχές

Μπορούμε να δούμε τις συμμετοχές στα εκδρομικά πακέτα ώστε να ακυρώσουμε ή
να επικυρώσουμε.

Κάνουμε 2πλό κλικ στον κωδικό πελάτη, εμφανίζεται το πελατολόγιο, επιλέγουμε
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, κάνουμε 2πλό κλικ στον κωδικό του πελάτη που θέλουμε,
εμφανίζονται τα στοιχεία πατώντας αναζήτηση και επιλέγοντας την εγγραφή και
πατώντας ΑΚΥΡΩΣΗ ακυρώνουμε τη συμμετοχή
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ή 2πλό κλικ στην εγγραφή ώστε να εμφανιστεί το αποδεικτικό, συμπληρώνουμε τα
άτομα και πατάμε ΕΚΤΥΠΩΣΗ .

Εισαγωγή ως διαχειριστής

Πληκτρολογούμε το USERNAME και το PASSWORD και πατάμε είσοδος ώστε να
διαχειριστούμε τη βάση. Αν επιλέξουμε ΑΚΥΡΟ επιστρέφουμε στην αρχική σελίδα
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Διαχείριση Βάσης
Μπορούμε να διαχειριστούμε τη βάση δεδομένων και συγκεκριμένα χρήστες, πτήσης,
απόπλου, ξενοδοχεία και εκδρομικά πακέτα επιλέγοντας το αντίστοιχο κουμπί.

α) Χρήστες
Πληκτρολογούμε USERNAME, PASSWORD και ΚΩΔ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ,
κάνουμε εισαγωγή και αν θέλουμε τροποποίηση επιλέγουμε εγγραφή και
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ.
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Μπορούμε να διαγράψουμε κάποιον επιλέγοντας διαγραφή από το ΜΕΝΟΥ,
επιλέγοντας την εγγραφή και πατώντας ΔΙΑΓΡΑΦΗ.

β) Πτήσεις
Εισάγουμε νέα πτήση συμπληρώνοντας τα στοιχεία και πατώντας ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Για
να επιλέξουμε τον κωδικό μέσου πατάμε το κουμπί ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ και επιλέγουμε με
2πλό κλικ αυτό που επιθυμούμε.
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Επίσης μπορούμε να διαγράψουμε ή να τροποποιήσουμε κάποια. Αφού τις
εμφανίσουμε όλες επιλέγουμε την εγγραφή και ΔΙΑΓΡΑΦΗ ή διορθώνουμε το πεδίο
που θέλουμε και ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ.

γ) Απόπλους
Εισάγουμε νέον απόπλου συμπληρώνοντας τα στοιχεία και πατώντας ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
Για να επιλέξουμε τον κωδικό μέσου πατάμε το κουμπί ΠΛΟΙΑ και επιλέγουμε με
2πλό κλικ αυτό που επιθυμούμε.
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Επίσης μπορούμε να διαγράψουμε ή να τροποποιήσουμε κάποιον. Αφού τους
εμφανίσουμε όλους επιλέγουμε την εγγραφή και ΔΙΑΓΡΑΦΗ ή διορθώνουμε το
πεδίο που θέλουμε και ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ.

δ) Ξενοδοχεία
Εισάγουμε νέο ξενοδοχείο και παροχές συμπληρώνοντας τα στοιχεία και πατώντας
ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μπορούμε να εισάγουμε μόνο παροχές, αν πρόκειται για ξενοδοχείο
που είναι ήδη καταχωρημένο, κάνοντας 2πλό κλικ στον κωδικό του----- .
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Αν από το ΜΕΝΟΥ επιλέξουμε ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ μπορούμε να διαγράψουμε κάποιο
ξενοδοχείο επιλέγοντας την εγγραφή και πατώντας ΔΙΑΓΡΑΦΗ ή αλλάζοντας κάποιο
πεδίο και πατώντας ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ.

Ενώ αν επιλέξουμε ΠΑΡΟΧΕΣ μπορούμε να διαγράψουμε κάποια παροχή
επιλέγοντας την εγγραφή, αλλάζοντας κάποιο πεδίο και πατώντας ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ.
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ε) Εκδρομικά Πακέτα
Εισάγουμε νέο εκδρομικό πακέτο συμπληρώνοντας τα στοιχεία και πατώντας
ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Για να εισάγουμε αριθμό πτήσης ή απόπλου πατάμε το αντίστοιχο
κουμπί και κάνουμε 2πλό κλικ στον κωδικό αυτού που επιθυμούμε.

Επίσης μπορούμε να διαγράψουμε ή να τροποποιήσουμε κάποιο. Από το μενού
επιλέγουμε ΠΑΚΕΤΑ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ και έπειτα την εγγραφή που επιθυμούμε και
ΔΙΑΓΡΑΦΗ . πριν όμως, πατώντας ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, εμφανίζονται αυτοί που
συμμετέχουν σε αυτό ώστε να τους ειδοποιήσουμε αν το διαγράψουμε.
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Ενώ για τροποποίηση, από το μενού επιλέγουμε ΠΑΚΕΤΑ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
αλλάζουμε το πεδίο που επιθυμούμε και έπειτα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ.

54
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ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

Παρακάτω παρουσιάζεται η εννοιολογική σχεδίαση που ως περιεχόμενο έχει
τον προσδιορισμό τύπων οντοτήτων και συσχετίσεων καθώς και την σχέση που έχουν
μεταξύ τους. Είναι η διαδικασία δηλαδή της δόμησης ενός μοντέλου πληροφοριών
που χρησιμοποιούνται σε μια επιχείρηση.

1. Επιχειρησιακοί κανόνες

Επιχειρησιακός κανόνας 1:

Ένα Κατάστημα(Ταξιδιωτικό γραφείο) έχει πελάτες που μπορούν να κάνουν
κρατήσεις για να ταξιδεύουν με αεροπλάνο ή πλοίο αλλά και σε εκδρομικά πακέτα.

Επιχειρησιακός κανόνας 2:

Ένα κατάστημα έχει πολλούς υπαλλήλους.

Επιχειρησιακός κανόνας 3:

Ένα κατάστημα μπορεί να εκδίδει πολλά εισιτήρια.

Επιχειρησιακός κανόνας 4:

Ένας πελάτης μπορεί να κάνει όσες κρατήσεις θέλει για να ταξιδέψει με
αεροπλάνο ή πλοίο και μπορεί να συμμετέχει σε όσες εκδρομές επιθυμεί
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Επιχειρησιακός κανόνας 5:

Το εισιτήριο εκδίδεται από το κατάστημα για μια πτήση ή έναν απόπλου ή
ένα εκδρομικό πακέτο.

Επιχειρησιακός κανόνας 6:

Το εισιτήριο ανήκει σε ένα πελάτη αλλά ένας πελάτης μπορεί να πληρώσει
πολλά εισιτήρια.

Επιχειρησιακός κανόνας 7:

Μια πτήση θα μπορεί να εκτελείται από εναέριο μέσο μεταφοράς και ο
απόπλους με θαλάσσιο μέσο μεταφοράς. Ένα μέσο μεταφοράς μπορεί να εκτελεί
πολλές πτήσεις ή απόπλους.

Επιχειρησιακός κανόνας 8:

Κάθε εκδρομικό πακέτο μπορεί να πραγματοποιείται με μία πτήση ή έναν
απόπλου ενώ μια πτήση ή ένας απόπλους μεταφέρει πολλά πακέτα.

Επιχειρησιακός κανόνας 9:

Κάθε εκδρομικό πακέτο διαμένει σε ένα ξενοδοχείο, ενώ ένα ξενοδοχείο
μπορεί να φιλοξενεί πολλά πακέτα.
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Ε π ιχ ε ιρ η σ ια κ ό ς κ α ν ό ν α ς 10:

Κάθε εκδρομικό πακέτο έχει πολλούς συμμετέχοντες, ενώ κάθε πελάτης
συμμετέχει σε ένα πακέτο τη φορά.

Επιχειρησιακός κανόνας 11:

Κάθε ξενοδοχείο διαθέτει πολλές παροχές και μια παροχή βρίσκεται σε πολλά
ξενοδοχεία.
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Β2. Ανάπτυξη Τοπικού Εννοιολογικού Μοντέλου Δεδομένων

Οι συνιστώσες που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι :

•

Τύποι οντοτήτων

•

Τύποι συσχετίσεων

•

Γνωρίσματα

•

Πεδία ορισμού γνωρισμάτων

•

Υποψήφια κλειδιά

•

Πρωτεύοντα κλειδιά

•

Ξένα κλειδιά

Β2.1 Προσδιορισμός των τύπων οντοτήτων

Οι οντότητες που θα συμπεριλαμβάνονται στο ΜΟΣ θα είναι:
■ Πελάτης .
■ Εισιτήριο.
■ Κατάστημα.
■ Υπάλληλος
■ Πτήση.
■ Απόπλους.
■ Εκδρομικά πακέτα.
■ Εναέριο μέσο μεταφοράς.
■ Θαλάσσιο μέσο μεταφοράς.
■ Ξενοδοχείο.
■ Παροχές.
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Όνομα οντότητας

Περιγραφή

Ψευδώνυμα

Τρόπος εκδήλωσης

Πελάτης

Το άτομα που

Ρ β ία ^

Κάθε πελάτης

ζητάει να γίνει

μπορεί να κάνει

κράτηση.

πολλές κρατήσεις
όσον αφορά τις
πτήσεις και τους
απόπλους και
εκδρομές

Εισιτήριο

Εισιτήριο με το

ΕΐΒΐώΐΊΟ

Εισιτήρια

οποίο ταξιδεύει ο

εκδίδονται για

πελάτης

πολλές πτήσης,
απόπλους και
εκδρομικά πακέτα.
Ένα εισιτήριο
ανήκει σε ένα
πελάτη και κάθε
εισιτήριο μπορεί να
εκδοθεί από ένα
Κατάστημα.

Κατάστημα

Εκδίδει το εισιτήριο

Ypokatasthma

Το Κατάστημα
εκδίδει πολλά
εισιτήρια.

Υπάλληλος

Το άτομο που

ϋ80Γ8

Κάθε Κατάστημα

δουλεύει στο

έχει πολλούς

Κατάστημα και

υπαλλήλους.

εξυπηρετεί τους
πελάτες
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Πτήση

Είδος κράτησης

ΡΙΕβΚ

Για κάθε πτήση
μπορεί να
εκδίδονται πολλά
εισιτήρια. Μια
πτήση εκτελείται
από ένα εναέριο
μέσο μεταφοράς.

Απόπλους

Είδος κράτησης

Λρορ1ογ8

Για κάθε απόπλου
μπορεί να
εκδίδονται πολλά
εισιτήρια. Ένας
απόπλους
εκτελείται από ένα
θαλάσσιο μέσο
μεταφοράς.

Εκδρομικά πακέτα

Προγραμματισμένες Epaketa

Σε μια εκδρομή

εκδρομές από το

συμμετέχουν

κατάστημα.

πολλοί πελάτες.
Μια εκδρομή
μπορεί να
αναφέρεται σε ένα
ξενοδοχείο.

Εναέριο μέσο

Αεροπλάνο με το

Α^ορ^πο

Κάθε εναέριο μέσο

μεταφοράς

οποίο εκτελείται η

μεταφοράς μπορεί

πτήση.

να
πραγματοποιήσει
πολλές πτήσης.

Θαλάσσιο μέσο

Πλοίο με το οποίο

ΡΙοΐο

Κάθε θαλάσσιο

μεταφοράς.

εκτελείται ο

μέσο μεταφοράς

απόπλους.

μπορεί να
πραγματοποιήσει
πολλούς απόπλους.
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Ξενοδοχείο

Τόπος διαμονής των Xenodoxeio

Ένα ξενοδοχείο

πελατών των

μπορεί να δεχτεί -

εκδρομικών

εξυπηρετήσει

πακέτων.

παραπάνω από ένα
εκδρομικά πακέτα,
και να διαθέτει
πολλές παροχές.

Παροχές

Οι υπηρεσίες που

Paroxes

Οι παροχές πισίνα,

προσφέρουν τα

air- condition,

ξενοδοχεία

ψυγείο,
ημιδιατροφή,
πρωινό, parking,
προσφέρονται σε
πολλά ξενοδοχεία.
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Β 2 .2 Π ρ ο σ δ ιο ρ ισ μ ό ς τ ω ν τ ύ π ω ν σ υ σ χ ε τ ίσ ε ω ν

Παρουσιάζονται οι τύποι συσχετίσεων μεταξύ των οντοτήτων:

Τύπος οντοτήτων

Τύπος συσχετίσεων

Τύπος οντοτήτων

Πελάτης

Πληρώνει

Εισιτήριο

Πελάτης

Συμμετέχει σε

Εκδρομικά πακέτα

Εισιτήριο

Εκδίδεται για_1

Πτήση, Απόπλου

Εισιτήριο

Εκδίδεται για_2

Εκδρομικά πακέτα

Εισιτήριο

Εκδίδεται από

Κατάστημα

Κατάστημα

Έχει

Υπαλλήλους

Πτήση

Εκτελείται από_1

Εναέριο μέσο μεταφοράς

Απόπλους

Εκτελείται από_2

Θαλάσσιο μέσο
μεταφοράς

Εκδρομικά πακέτα

Πραγματοποιούνται με

Πτήση, Απόπλου

Εκδρομικά πακέτα

Έχουν

Ξενοδοχείο

Ξενοδοχείο

Διαθέτει

Παροχές
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Β2.3 Καθορισμός των περιορισμών πληθυκότητα και
συμμετοχής των τύπων συσχετίσεων

Καθορίζεται η πληθυκότητα (ο βαθμός ένα- προς-ένα (1:1), ένα- προς-πολλά
(1:Ν) ή πολλά- προς-πολλά (Μ:Ν) κ.α μέσω των παρακάτω κανόνων), καθώς και η
μερική και ολική συμμετοχή των οντοτήτων ανάλογα με την συσχέτιση που
συνδέονται.

ΠΕΛΑΤΗΣ - συμμετέχει σε - ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ

Η πολλαπλότητα της συσχέτισης {"συμμετέχει σε" } προκύπτει από τα εξής
ερωτήματα: Ένας πελάτης σε πόσες εκδρομές μπορεί να συμμετάσχει; Από καμία
μέχρι πολλές (0...Μ). Μια εκδρομή από πόσους πελάτες μπορεί να απαρτίζεται; Από
κανένα μέχρι πολλούς (0...Ν). Έτσι έχουμε μια συσχέτιση Μ : Ν .
Ακόμα ρωτούμε « Ε ν α ς πελάτης μπορεί να μην συμμετέχει σε κανένα
εκδρομικό πακέτο;>>. Η απάντηση είναι <<Ναι!>>. Άρα η συμμετοχή της οντότητας
Πελάτης στη συσχέτιση είναι μερική (0...Μ).
<<Μπορεί ένα εκδρομικό πακέτο να μην κρατηθεί από κανένα πελάτη;>>. Η
απάντηση είναι <<Ναι!>>. Άρα η συμμετοχή της οντότητας Εκδρομικά πακέτα στη
συσχέτιση είναι μερική(0...Ν)

Η συσχέτιση ΠΕΛΑΤΗΣ - Συμμετέχει σε - ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ
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ΠΕΛΑΤΗΣ - πληρώνει - ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ

Από το νόημα του τέταρτου επιχειρησιακού κανόνα προκύπτει η συσχέτιση
("πληρώνει") με πολλαπλότητα 1 : Ν γιατί ένας πελάτης μπορεί να πληρώσει από
ένα ως πολλά εισιτήρια(1...Ν) αλλά ένα εισιτήριο ανήκει σε ένα πελάτη (1...1).
Ακόμα ρωτούμε « Ε ν α ς πελάτης μπορεί να μην πληρώσει ένα εισιτήριο;».
Η απάντηση είναι « Ο χ ι ! » . Άρα η συμμετοχή της οντότητας Πελάτης στη
συσχέτιση είναι ολική(1...Ν),
<<Ενα εισιτήριο μπορεί να μην πληρωθεί από ένα πελάτη;». Η απάντηση
είναι « Ο χ ι ! » . Άρα η συμμετοχή της οντότητας Εκδρομικά πακέτα στη συσχέτιση
είναι ολική(1...1).

Η συσχέτιση ΠΕΛΑΤΗΣ - πληρώνει - ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ - εκδίδεται για_1 - ΠΤΗΣΗ

Η πολλαπλότητα της συσχέτισης ( "εκδίδεται για_1" ) προκύπτει από τα εξής
ερωτήματα: Ένα εισιτήριο για πόσες πτήσεις εκδίδεται; Από μια μέχρι μια (1...1),
Για μια πτήση πόσα εισιτήρια μπορούν να εκδοθούν; Από κανένα μέχρι πολλά
(0...Ν). Έτσι έχουμε μια συσχέτιση Ν : 1.
Ακόμα ρωτούμε <<Ενα εισιτήριο μπορεί να μην εκδοθεί για καμία
πτήση;». Η απάντηση είναι « Ο χ ι ! » . Άρα η συμμετοχή της οντότητας Εισιτήριο
στη συσχέτιση είναι ολική(1...1).
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<<Για μια πτήση μπορούν να μην εκδοθούν εισιτήρια;». Η απάντηση είναι
<<Ναι!>>. Άρα η συμμετοχή της οντότητας Εκδρομικά πακέτα στη συσχέτιση είναι
μερική(0...Ν),

Η συσχέτιση ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ - εκδίδεται για_1 - ΠΤΗΣΗ

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ - εκδίδεται για_1 - ΑΠΟΠΛΟΥΣ

Η πολλαπλότητα της συσχέτισης {"εκδίδεται για_1" } προκύπτει από τα εξής
ερωτήματα: Το εισιτήριο που εκδίδεται για πόσους απόπλους αναφέρεται; Από ένα
μέχρι ένα (1···1). Για ένα απόπλου πόσα εισιτήρια μπορούν να εκδοθούν; Από ένα
μέχρι πολλά (0...Ν). Έτσι έχουμε μια συσχέτιση Ν : 1.
Ακόμα ρωτούμε <<Ενα εισιτήριο μπορεί να μην εκδοθεί για κανένα
απόπλου;». Η απάντηση είναι <<Ναι!>>. Άρα η συμμετοχή της οντότητας
Εισιτήριο στη συσχέτιση είναι ολική(...1),
<<Για ένα απόπλου μπορούν να μην εκδοθούν εισιτήρια;». Η απάντηση
είναι <<Ναι!>>. Άρα η συμμετοχή της οντότητας Απόπλους στη συσχέτιση είναι
μερική(0...Ν).

Η συσχέτιση ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ - εκδίδεται για_1 - ΑΠΟΠΛΟΥΣ
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ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ - εκδίδεται για_2 - ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ

Η πολλαπλότητα της συσχέτισης {"εκδίδεται για_2" } προκύπτει από τα εξής
ερωτήματα: Ένα εισιτήριο για πόσα εκδρομικά πακέτα εκδίδεται; Από ένα μέχρι ένα
(0...1), Για ένα εκδρομικό πακέτο πόσα εισιτήρια εκδίδονται; Από κανένα μέχρι
πολλά (0...Ν). Έτσι έχουμε μια συσχέτιση Ν : 1.
Ακόμα ρωτούμε <<Ενα εισιτήριο μπορεί να μην εκδοθεί για οποιοδήποτε
εκδρομικό πακέτο;>>. Η απάντηση είναι <<Ναι!>>. Άρα η συμμετοχή της οντότητας
Εισιτήριο στη συσχέτιση είναι μερική(0...1).
<<Για ένα εκδρομικό πακέτο μπορεί να μην εκδοθούν εισιτήρια;». Η
απάντηση είναι <<Ναι!>>. Άρα η συμμετοχή της οντότητας Εκδρομικά πακέτα στη
συσχέτιση είναι μερική(0...Ν).

Η συσχέτιση ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ - εκδίδεται για_2 - ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ- εκδίδεται από- ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Η πολλαπλότητα της συσχέτισης {"εκδίδεται από"} προκύπτει από τα εξής
ερωτήματα: Ένα εισιτήριο από πόσα καταστήματα μπορεί να εκδοθεί; Από ένα μέχρι
ένα (1···1). Ένα κατάστημα πόσα εισιτήρια μπορεί να εκδίδει; Από κανένα μέχρι
πολλά (0...Ν). Έτσι έχουμε μια συσχέτιση Ν : 1.
Ακόμα ρωτούμε <<Ενα κατάστημα μπορεί να μην εκδώσει ένα εισιτήριο;».
Η απάντηση είναι <<Ναι!>>. Άρα η συμμετοχή της οντότητας Κατάστημα στη
συσχέτιση είναι μερική(0...Ν).
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« Ε ν α εισιτήριο μπορεί να μην εκδοθεί από κάποιο κατάστημα;». Η
απάντηση είναι « Ο χ ι ! » . Άρα η συμμετοχή της οντότητας Εισιτήριο στη συσχέτιση
είναι ολική(1...1).

Η συσχέτιση ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ- εκδίδεται από- ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ - έχει - ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Η πολλαπλότητα της συσχέτισης {"έχει" } προκύπτει από τα εξής
ερωτήματα: Ενα υπάλληλος σε πόσα καταστήματα μπορεί να απασχολείται; Από ένα
μέχρι ένα (1 -1 ). Ενα κατάστημα από πόσους υπαλλήλους μπορεί να αποτελείται;
Από ένα μέχρι πολλούς (1 -Ν ). Ετσι έχουμε μια συσχέτιση Ν:1
Ακόμα ρωτούμε <<Ενα κατάστημα μπορεί να μην απασχολεί υπαλλήλους;».
Η απάντηση είναι « Ο χ ι ! » . Άρα η συμμετοχή της οντότητας Κατάστημα στη
συσχέτιση είναι ολική(Ι-Ν ).
« Ε ν α ς υπάλληλος μπορεί να μην δουλεύει σε ένα κατάστημα;». Η
απάντηση είναι <<Οχι!>>. Άρα η συμμετοχή της οντότητας υπάλληλος στη
συσχέτιση είναι ολική(1-1).

1 -Ν
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

1 -1
έχει

>

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Η συσχέτιση ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ - έχει - ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
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ΠΤΗΣΗ - εκτελείται από 1 - ΕΝΑΕΡΙΟ ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Η πολλαπλότητα της συσχέτισης {"εκτελείται από_1" } όταν πρόκειται για
πτήση προκύπτει από τα εξής ερωτήματα: Μια πτήση από πόσα εναέρια μέσα
μεταφοράς μπορεί να πραγματοποιηθεί; Από ένα μέχρι ένα (1...1). Ένα εναέριο μέσο
μεταφοράς πόσες πτήσης μπορεί να πραγματοποιήσει; Από καμία μέχρι πολλές
(0...Ν). Έτσι έχουμε μια συσχέτιση Ν : 1.
Ακόμα ρωτούμε <<Μια πτήση μπορεί να μην πραγματοποιηθεί από εναέριο
μέσο μεταφοράς;». Η απάντηση είναι «Α ποκλείεται!». Άρα η συμμετοχή της
οντότητας Πτήση στη συσχέτιση είναι ολική(1...1).
« Ε ν α εναέριο μέσο μεταφοράς μπορεί να μην πραγματοποιήσει καμιά
πτήση;». Η απάντηση είναι « Ν α ι ! » . Άρα η συμμετοχή της οντότητας Εναέριο
μέσο μεταφοράς στη συσχέτιση είναι μερική(0...Ν).

Η συσχέτιση ΠΤΗΣΗ - εκτελείται από_1 - ΕΝΑΕΡΙΟ ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΑΠΟΠΛΟΥΣ - εκτελείται από 2 - ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Η πολλαπλότητα της συσχέτισης {"εκτελείται από_2" } όταν πρόκειται για
απόπλου προκύπτει από τα εξής ερωτήματα: Ένας απόπλους από πόσα θαλάσσια
μέσα μεταφοράς μπορεί να πραγματοποιηθεί; Από ένα μέχρι ένα (1...1). Ένα
θαλάσσιο μέσο μεταφοράς πόσους απόπλους μπορεί να πραγματοποιήσει; Από
κανένα μέχρι πολλούς (0...Ν). Έτσι έχουμε μια συσχέτιση Ν : 1.
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Ακόμα ρωτούμε « Ε ν α ς απόπλους μπορεί να μην πραγματοποιηθεί από
θαλάσσιο μέσο μεταφοράς;». Η απάντηση είναι «Α ποκλείεται!». Άρα η
συμμετοχή της οντότητας Απόπλους στη συσχέτιση είναι ολική(1...1).
<<Ενα Θαλάσσιο μέσο μεταφοράς μπορεί να μην πραγματοποιήσει ένα
απόπλου;». Η απάντηση είναι « Ο χ ι ! » . Άρα η συμμετοχή της οντότητας
Θαλάσσιο μέσο μεταφοράς στη συσχέτιση είναι μερική(0...Ν).

Η συσχέτιση ΑΠΟΠΛΟΥΣ - εκτελείται από_2 - ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ - πραγματοποιούνται με - ΠΤΗΣΗ

Η πολλαπλότητα της συσχέτισης {"πραγματοποιούνται με"} προκύπτει από
τα ερωτήματα: Ένα εκδρομικό πακέτο με πόσες πτήσεις μπορεί να πραγματοποιηθεί;
Από καμία μέχρι μια (0...1). Μια πτήση πόσα εκδρομικά πακέτα μπορεί να
εξυπηρετήσει; Από ένα μέχρι πολλά (0...Ν). Έτσι έχουμε μια συσχέτιση Ν : 1.
Ακόμα ρωτούμε <<Ενα εκδρομικό πακέτο μπορεί να μην πραγματοποιηθεί με
πτήση;». Η απάντηση είναι « Ν α ι ! » . Άρα η συμμετοχή της οντότητας Εκδρομικά
πακέτα στη συσχέτιση είναι μερική(0...1).
<<Μια πτήση μπορεί να μην πραγματοποιήσει ένα εκδρομικό πακέτο;». Η
απάντηση είναι « Ν α ι ! » . Άρα η συμμετοχή της οντότητας Πτήση στη συσχέτιση
είναι μερική(0...Ν).
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0...1

0...Ν
ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ
ΠΑΚΕΤΑ

Πραγματοποιο
ύνται με

ΠΤΗΣΗ

Η συσχέτιση ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ - πραγματοποιούνται με - ΠΤΗΣΗ

ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ - πραγματοποιούνται με - ΑΠΟΠΛΟΥΣ

Η πολλαπλότητα της σχέσης προκύπτει από τα ερωτήματα: Ένα εκδρομικό
πακέτο με πόσους απόπλους μπορεί να πραγματοποιηθεί; Από κανένα μέχρι έναν
(0...1). Ένας απόπλους πόσα εκδρομικά πακέτα μπορεί να εξυπηρετήσει; Από ένα
μέχρι πολλά (0...Ν). Έτσι έχουμε μια συσχέτιση Ν : 1.
Ακόμα ρωτούμε <<Ενα εκδρομικό πακέτο μπορεί να μην πραγματοποιηθεί
ένα απόπλου;». Η απάντηση είναι <<Ναι!>>. Άρα η συμμετοχή της οντότητας
Εκδρομικά πακέτα στη συσχέτιση είναι μερική(0...1).
<<Ενας απόπλους μπορεί να μην πραγματοποιήσει ένα εκδρομικό πακέτο;».
Η απάντηση είναι <<Ναι!>>. Άρα η συμμετοχή της οντότητας Πτήση στη συσχέτιση
είναι μερική(0...Ν).

Η συσχέτιση ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ - πραγματοποιούνται με - ΑΠΟΠΛΟΥ
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ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ - έχουν - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

Η πολλαπλότητα της συσχέτισης {"έχουν" } προκύπτει από τα ερωτήματα:
Ένα εκδρομικό πακέτο σε πόσα ξενοδοχεία μπορεί να αναφέρεται; Από ένα μέχρι ένα
( ΐ - ΐ ) . Ένα ξενοδοχείο πόσα εκδρομικά πακέτα μπορεί να δεχτεί; Από κανένα μέχρι
πολλά (0 -Ν ).. Έτσι έχουμε μια συσχέτιση Ν : 1.
Ακόμα ρωτούμε <<Ένα εκδρομικό πακέτο μπορεί να μην έχει Ξενοδοχείο;».
Η απάντηση είναι «Α ποκλείεται!». Άρα η συμμετοχή της οντότητας Εκδρομικά
πακέτα στη συσχέτιση είναι ο λ ικ ή (ΐ-ΐ).
<<Ενα ξενοδοχείο μπορεί να μην δεχτεί ένα εκδρομικό πακέτο;». Η
απάντηση είναι <<Ναι!>>. Άρα η συμμετοχή της οντότητας Ξενοδοχείο στη
συσχέτιση είναι μερική(0...Ν).

ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ
ΠΑΚΕΤΑ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

Η συσχέτιση ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ - έχουν - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ -διαθέτει- ΠΑΡΟΧΕΣ

Η πολλαπλότητα της συσχέτισης {"διαθέτει"} προκύπτει από τα ερωτήματα:
Ένα ξενοδοχείο πόσες παροχές μπορεί να διαθέτει; Από μία μέχρι πολλές
(1 -Μ ) .Μια παροχή από πόσα ξενοδοχεία μπορεί να παρέχεται; Από κανένα μέχρι
πολλά (0 -Ν ). Έτσι έχουμε μια συσχέτιση Μ : Ν.
Ακόμα ρωτούμε <<Ένα ξενοδοχείο μπορεί να μην διαθέτει παροχές;». Η
απάντηση είναι « Ο χ ι ! » . Άρα η συμμετοχή της οντότητας Ξενοδοχείο στη
συσχέτιση είναι ολική (Ι-Μ ).
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<<Μια παροχή μπορεί να μην παρέχεται από ένα ξενοδοχείο ;>>. Η απάντηση
είναι <<Ναι!>>. Άρα η συμμετοχή της οντότητας Παροχές στη συσχέτιση είναι
μερική (0...Ν).

Η συσχέτιση ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ -διαθέτει- ΠΑΡΟΧΕΣ

Τεκμηρίωση των τύπων συσχετίσεων

Τύπος

Τύπος

Τύπος

Λόγος

Συμμετοχή

οντοτήτων

συσχετίσεων

οντοτήτων

πληθυκότητας

Πελάτης

συμμετέχει σε

Εκδρομικά

Μ :Ν

Ρ :Ρ

πακέτα
Πελάτης

πληρώνει

Εισιτήριο

Ν :1

Τ :Τ

Εισιτήριο

εκδίδεται για_1

Πτήση

1 :Ν

Ρ :Τ

Εισιτήριο

εκδίδεται για_1

Απόπλους

1 :Ν

Ρ :Τ

Εισιτήριο

εκδίδεται για_2

Εκδρομικά

Ν :1

Ρ :Ρ

πακέτα
Εισιτήριο

εκδίδεται από

Κατάστημα

Ν :1

Τ :Ρ

Κατάστημα

έχει

Υπάλληλος

1 :Ν

Τ :Τ

Πτήση

εκτελείται από_1

Εναέριο μέσο

Ν :1

Ρ :Τ

Ν :1

Ρ :Τ

μεταφοράς
Απόπλους

εκτελείται από_2

Θαλάσσιο
μέσο
μεταφοράς
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Ν :1

Ρ :Ρ

Ν :1

Ρ :Ρ

Ξενοδοχείο

Ν :1

Ρ :Τ

Παροχές

Μ :Ν

Ρ :Τ

Εκδρομικά

πραγματοποιούνται Πτήση

πακέτα

με

Εκδρομικά

πραγματοποιούνται Απόπλους

πακέτα

με

Εκδρομικά

έχουν

διαθέτει

πακέτα
Ξενοδοχείο
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ΕΔΩ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΝΑ ΜΠΕΙ ΤΟ ΜΟΣ
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Β2.4 Προσδιορισμός και σύνδεση των γνωρισμάτων με τους
τύπους οντοτήτων ή συσχετίσεων

Μια οντότητα περιγράφεται με γνωρίσματα που παρατίθενται παρακάτω
Σύνδεση των γνωρισμάτων με τις αντίστοιχες οντότητες.

Τύπος οντοτήτων

Γνώρισμα

Πελάτης

Κωδικός_Π
Όνομα_Π
Επώνυμο_Π
Επάγγελμα_Π
Τηλέφωνο Π
Τηλεφώνου2 Π
Οδός_Π
Περιοχή_Π

Εισιτήριο

Κωδικός_Ε
Ημερ/νια έκδοσης_Ε
Κωδικός_Π
Κωδικός_Κ
Κωδικός ΕΠ
Μεταφορά_Ε
Μέσο_Ε
Τιμή_Ε
Εξόφληση Ε

Πτήση

Αριθμός _Πτ
Κωδικός_Εν
Προορισμός_Πτ
Αφετηρία_Πτ
Ημερ/νια αναχώρησης_Πτ
Ώρα αναχώρησης_Πτ
Διαθεσιμότητα_Πτ
Ανταπόκριση_Πτ
Τιμή_Πτ
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Σύνολο Πτ
Εναέριο μέσο μεταφοράς

Κωδικός_Εν
Τύπο_Εν
Εταιρία_Εν

Απόπλους

Κωδικός_Α
Κωδικός_Θαλ
Προορισμός_Α
Αφετηρία _Α
Ημερ/νια αναχώρησης_Α
Ώρα αναχώρησης_Α
Διαθεσιμότητα_Α
Τιμή_Α
Έκπτωση_Α
Σύνολο_Α

Θαλάσσιο μέσο μεταφοράς

Εταιρία_Θαλ
Όνομα_Θαλ
Κωδικός_Θαλ

Κατάστημα

Κωδικός_Κ
Όνομα_Κ
Τηλέφωνο Κ
Περιοχή_Κ

Εκδρομικά πακέτα

Κωδικός ΕΠ
Προορισμός_ΕΠ
Τύπος_ΕΠ
Διάρκεια_ΕΠ
Τιμή ανά άτομο_ΕΠ
Πλήθος συμμετεχόντων_ΕΠ
Μεταφορά_ΕΠ
Αναχώρηση_ΕΠ
Κωδικός_Ξ
Πληροφορίες_ΕΠ

Ξενοδοχείο

Κωδικός_Ξ
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Πόλη Ξ
Όνομα_Ξ
Κατηγορία_Ξ
Πλήθος κλινών 1 Ξ
Πλήθος κλινών 2 Ξ
Πλήθος κλινών 4 Ξ
Παροχές

Κωδικός_Πα
Περιγραφή_Πα

Τεκμηρίωση των γνωρισμάτων

Για κάθε γνώρισμα καταγράφεται μια περιγραφή, ο τύπος και το μήκος των
δεδομένων.

Τύπος οντοτήτων

Όνομα

Περιγραφή

γνωρίσματος
Πελάτης

Κωδικός_Π

Τύπος & μήκος
δεδομένων

Προσδιορίζει
μοναδικά τον κάθε

10 χαρακτήρες

πελάτη

Όνομα_Π

Το όνομα του

20 χαρακτήρες

πελάτη

Επώνυμο_Π

Το επώνυμο του

20 χαρακτήρες

πελάτη

Επάγγελμα_Π

Το επάγγελμα του

20 χαρακτήρες

πελάτη

Τηλέφωνο_Π

Το τηλέφωνο του

11 χαρακτήρες

πελάτη
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Τηλέφωνο2 Π

Δεύτερο τηλέφωνο
πελάτη

11 χαρακτήρες

Οδός_Π
Οδός του πελάτη
Περιοχή_Π

20 χαρακτήρες
Περιοχή κατοικίας
πελάτη

Εισιτήριο

Κωδικός_Ε

Ημερ/νια
έκδοσης_Ε
Κωδικός_Π

Κωδικός_Κ

20 χαρακτήρες

Προσδιορίζεται
μοναδικά το
εισιτήριο

Ακέραιος

Ημερομηνία

10 χαρακτήρες

Κωδικός του
πελάτη στον οποίο
κόβεται το
εισιτήριο

10 χαρακτήρες

Κωδικός του
υποκαταστήματος
10 χαρακτήρες

Κωδικός ΕΠ

Μεταφορά_Ε

Μέσο Ε

Πτήση

Κωδικός του
πακέτου στο οποίο
συμμετέχει
Με τι
πραγματοποιείται
το πακέτο
Αριθμός πτήσης ή
απόπλου με τον
οποίο
πραγματοποιείται
το πακέτο

10 χαρακτήρες

10 χαρακτήρες

10 χαρακτήρες

Εξόφληση Ε

Αν έχει πληρωθεί

10 χαρακτήρες

Τιμή _Ε

Πόσο κοστίζει

Ακέραιος

Αριθμός_Πτ

Προσδιορίζει
μοναδικά την
πτήση

Ακέραιος
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Κωδικός_Εν

Καθορίζει με ποιο
αεροπλάνο
εκτελείται η πτήση

10 χαρακτήρες

Προορισμός_Πτ

Που καταλήγει η
πτήση

20 χαρακτήρες

Από πού ξεκινά η
πτήση

20 χαρακτήρες

Αφετηρία_Πτ

Ημερ/νια
αναχώρησης_Πτ

Πότε
αναχωρεί(ξεκινά) η
πτήση

10 χαρακτήρες

Ώρα
αναχώρησης_Πτ

Τι ώρα
αναχωρεί(ξεκινά) η
πτήση

15 χαρακτήρες

Διαθεσιμότητα_Πτ

Ανταπόκριση_Πτ

Εναέριο μέσο
μεταφοράς

Δείχνει πόσες
θέσεις έχει η
πτήση(πόσες έχουν
κρατηθεί και πόσες
είναι διαθέσιμες
Δείχνει αν θα γίνει
αλλαγή
αεροπλάνου σε
κάποια χώρα η
πόλη για να φτάσει
η πτήση στον
προορισμό της

10 χαρακτήρες

20 χαρακτήρες

Τιμή_Πτ

Δείχνει την τιμή
του εισιτηρίου
χωρίς το φόρο

Ακέραιος

Σύνολο Πτ

Δείχνει την τιμή
του εισιτηρίου μαζί
με το φόρο

Ακέραιος

Κωδικός_Εν

Προσδιορίζει
μοναδικά το μέσο
μεταφοράς

10 χαρακτήρες
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Απόπλους

Τύπο_Εν

Δείχνει τον τύπο
του μέσου
μεταφοράς

10 χαρακτήρες

Εταιρία_Εν

Δείχνει την εταιρία
με την οποία θα
πραγματοποιηθεί η
πτήση
Προσδιορίζει
μοναδικά το
δρομολόγιο

30 χαρακτήρες

Κωδικός_Α

Κωδικός_Θαλ

Προορισμός_Α

Αφετηρία_Α

Ημερ/νια
αναχώρησης_Α

Ώρα
αναχώρησης_Α

Διαθεσιμότητα _Α

Κωδικός που
καθορίζει ποιο
πλοίο εκτελεί τον
απόπλου
Που καταλήγει το
δρομολόγιο

Από πού
αναχωρεί(ξεκινά)
το δρομολόγιο

70 χαρακτήρες

10 χαρακτήρες

20 χαρακτήρες

20 χαρακτήρες

Ημερομηνία που
αναχωρεί το

10 χαρακτήρες

Τι ώρα αναχωρεί
(ξεκινά) το
δρομολόγιά

15 χαρακτήρες

Δείχνει πόσες
θέσεις έχει το
δρομολόγιο(πόσες
έχουν κρατηθεί και
πόσες είναι
διαθέσιμες)

Ακέραιος

Τιμή Α
Δείχνει την τιμή
του εισιτηρίου
χωρίς την έκπτωση

Ακέραιος

Δείχνει την τιμή
ιου εισιτηρίου με
την έκπτωση

Ακέραιος

Έκπτωση_Α
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Σύνολο Α

Θαλάσσιο μέσο
μεταφοράς

Κατάστημα

Το συνολικό
κόστος του
εισιτηρίου σε
περίπτωση που
υπάρχει κάποια
έκπτωση

Ακέραιος

10 χαρακτήρες
Κωδικό_Θαλ

Προσδιορίζει
μοναδικά το μέσο
μεταφοράς

Όνομα_Θαλ

Το όνομα του
μέσου μεταφοράς

10 χαρακτήρες

Εταιρία_Θαλ

Δείχνει την εταιρία
με την οποία θα
πραγματοποιηθεί
το δρομολόγιο
Προσδιορίζει

30 χαρακτήρες

Κωδικός_Κ

Ακέραιος
κατάστημα

Όνομα_Κ

Τηλέφωνο Κ

Το τηλέφωνο του
ταξιδιωτικού
γραφείου

20 χαρακτήρες

11 χαρακτήρες

Περιοχή στην
οποία βρίσκεται το
ταξιδιωτικό
γραφείο

20 χαρακτήρες

Username_Υ

Κωδικός
πρόσβασης

10 χαρακτήρες

Password_Υ

Κωδικός
επιβεβαίωσης

10 χαρακτήρες

Κωδικός_Κ

Κωδικός
υποκαταστήματος
που ανήκει
Προσδιορίζει
μοναδικά το

10 χαρακτήρες

Περιοχή_Κ

Υπάλληλος

Εκδρομικά πακέτα

Προσδιορίζει το
όνομα του
ταξιδιωτικού
γραφείου

Κωδικός ΕΠ

Ακέραιος
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εκδρομικό πακέτο
Προορισμός_ΕΠ

Τύπος _ΕΠ

Διάρκεια_ΕΠ

Τιμή / άτομο_ΕΠ

Σε ποιο μέρος
διοργανώνεται η
εκδρομή
Προσδιορίζει αν το
πακέτο είναι
αεροπορικό ή
ακτοπλοϊκό

Δείχνει πόσες
μέρες θα είναι η
διάρκεια του
εκδρομικού
πακέτου
Η τιμή του
εκδρομικού
πακέτου ανά άτομο
που συμμετέχει

20 χαρακτήρες

10 χαρακτήρες

10 χαρακτήρες

Ακέραιος

Πλήθος
Ο αριθμός των
συ μμετεχόντων_ΕΠ συμμετεχόντων στο Ακέραιος
εκδρομικό πακέτο

Μεταφορά_ΕΠ

Αναχώρηση_ΕΠ

Κωδικός_Ξ

Πληροφορίες_ΕΠ

Προσδιορίζει τον
αριθμό πτήσης ή
κωδικό
δρομολογίου
ανάλογα με το τι
είδους πακέτο είναι

Τι ημερομηνία
πραγματοποιείται η
εκδρομή

Ο κωδικός του
ξενοδοχείου που
αντιστοιχεί η
εκδρομή

10 χαρακτήρες

10 χαρακτήρες

Ακέραιος

Πληροφορίες
σχετικά με το

83

Ξενοδοχείο
Κωδικός_Ξ

Πόλη Ξ

Όνομα _Ξ

μέρος που
διοργανώνεται το
εκδρομικό πακέτο
Προσδιορίζει
μοναδικά το
ξενοδοχείο που
αντιστοιχεί στο
εκδρομικό πακέτο
Πόλη στην οποία
βρίσκεται το
ξενοδοχείο

Το όνομα της
πόλης στην οποία

10 χαρακτήρες

Ακέραιος

30 χαρακτήρες

20 χαρακτήρες

ξενοδοχείο

Κατηγορία _Ξ

Κατηγορία στην
οποία βρίσκεται το
ξενοδοχείο(π.χ Α
Κατηγορία, Β
Κατηγορία κ.ο.κ)

Πλήθος κλινών 1 Ξ Δείχνει τον αριθμό
των δωματίων που
είναι μονόκλινα
Δείχνει τον αριθμό
Πλήθος κλινών 2 Ξ των δωματίων που
είναι δίκλινα

Παροχές

10 χαρακτήρες

Ακέραιος

Ακέραιος

Πλήθος κλινών 4 Ξ Δείχνει τον αριθμό
των δωματίων που
είναι τετράκλινα

Ακέραιος

Κωδικός_Πα

Προσδιορίζει
μοναδικά τις
παροχές

10 χαρακτήρες

Περιγραφή τι
είδους παροχές
προσφέρει το
ξενοδοχείο

30 χαρακτήρες

Περιγραφή_Πα
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Β2.5 Καθορισμός των πεδίων ορισμού των γνωρισμάτων

Καθορίζονται τα πεδία ορισμού των γνωρισμάτων που περιέχονται στο τοπικό
εννοιολογικό μοντέλο δεδομένων.

Όνομα πεδίου ορισμού

Χαρακτηριστικά πεδίου

Παραδείγματα

ορισμού

επιτρεπόμενων τιμών

Κωδικός_Π

Ακέραιος αριθμός

1425

Όνομα _Π

Στοιχειοσειρά 20

Ελένη

χαρακτήρων
Επώνυμο_Π

Στοιχειοσειρά 20

Τσαρτσαράκη

χαρακτήρων
Επάγγελμα _Π

Στοιχειοσειρά 20

Φοιτήτρια

χαρακτήρων
Αριθμός τηλεφώνου_Π

Στοιχειοσειρά 11

23330-26990

χαρακτήρων
Αριθμός τηλεφώνου2_Π

Στοιχειοσειρά 11

693-2568448

χαρακτήρων
Οδός _Π

Στοιχειοσειρά 20

Ν. Ευαγγελά 5

χαρακτήρων
Περιοχή _Π

Στοιχειοσειρά 20

Αλεξάνδρεια

χαρακτήρων
Κωδικός_Ε

Στοιχειοσειρά 10

1694

χαρακτήρων
Ημερ/νια έκδοσης_Ε

Ημερομηνία

10-09-06

Κωδικός_Π

Στοιχειοσειρά 10

2

χαρακτήρων
Κωδικός_Κ

Στοιχειοσειρά 10

112

χαρακτήρων
Κωδικός ΕΠ

Στοιχειοσειρά 10

ΕΧ1

χαρακτήρων
Μεταφορά _Ε

Στοιχειοσειρά 10

Αεροπορικώς

χαρακτήρων
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Μέσο Ε

Στοιχειοσειρά 10

Α123

χαρακτήρων
Τιμή _Ε

Ακέραιος αριθμός

98,30

Εξόφληση Ε

Στοιχειοσειρά 10

ΟΚ

χαρακτήρων
Αριθμός_Πτ

Στοιχειοσειρά 10

25

χαρακτήρων
Κωδικός_Εν

Στοιχειοσειρά 10

ΕΧ1

χαρακτήρων
Προορισμός_Πτ

Στοιχειοσειρά 20

Λονδίνο

χαρακτήρων
Αφετηρία_Πτ

Στοιχειοσειρά 20

Αθήνα

χαρακτήρων
Ημερ/ναι αναχώρησης_Πτ

Ημερομηνία

15-12-06

Ώρα αναχώρησης_Πτ

Στοιχειοσειρά 15

12 : 20

χαρακτήρων
Διαθεσιμότητα_Πτ

Ακέραιος αριθμός

15

Ανταπόκριση _Πτ

Στοιχειοσειρά 20

Ιταλία ή NULL

χαρακτήρων
Τιμή _Πτ

Ακέραιος αριθμός

230

Σύνολο Πτ

Ακέραιος αριθμός

19

Κωδικός_Α

Στοιχειοσειρά 70

ΣΥΡ-ΤΥΝ-ΜΥΚ-ΣΑΝΤ

χαρακτήρων
Αφετηρία_Α

Στοιχειοσειρά 20

Αθήνα

χαρακτήρων
Κωδικός_Θαλ

Στοιχειοσειρά 10

123

χαρακτήρων
Προορισμός_Α

Στοιχειοσειρά 20

Σαντορίνη

χαρακτήρων
Ημερ/νια αναχώρησης_Α

Ημερομηνία

14-11-06

Ώρα αναχώρησης_Α

Στοιχειοσειρά 15

14 : 30

χαρακτήρων
Διαθεσιμότητα_Α

Ακέραιος αριθμός

26 θέσεις
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Τιμή_Α

Ακέραιος αριθμός

150

Έκπτωση_Α

Στοιχειοσειρά 10

30%

χαρακτήρων
Σύνολο Α

Ακέραιος αριθμός

200

Κωδικός_Εν

Στοιχειοσειρά 10

125698

χαρακτήρων
Τύπος _Εν

Στοιχειοσειρά 10

Boing 347

χαρακτήρων
Εταιρία_Εν

Στοιχειοσειρά 30

Airgean

χαρακτήρων
Κωδικός_Θαλ

Στοιχειοσειρά 10

12547

χαρακτήρων
Όνομα_Θαλ

Στοιχειοσειρά 10

ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ

χαρακτήρων
Εταιρία_Θαλ

Στοιχειοσειρά 30

Fast ferries

χαρακτήρων
Κωδικός_Κ

Στοιχειοσειρά 10

147

χαρακτήρων
Όνομα_Κ

Στοιχειοσειρά 20

Cosmopolis

χαρακτήρων
Περιοχή_Κ

Στοιχειοσειρά 20

Δράμα

χαρακτήρων
Αριθμός τηλεφώνου_Κ

Στοιχειοσειρά 15

25210-36598

χαρακτήρων
Username_Y

Στοιχειοσειρά 10

1256698

χαρακτήρων
Password _Y

Στοιχειοσειρά 10

Παπαδοπούλου

χαρακτήρων
Κωδικός_Κ

Στοιχειοσειρά 10

112

χαρακτήρων
Κωδικός ΕΠ

Ακέραιος αριθμός

265

Προορισμός_ΕΠ

Στοιχειοσειρά 20

Παρίσι

χαρακτήρων

87

Τύπος _ΕΠ

Στοιχειοσειρά 10

Αεροπορικό

χαρακτήρων
Διάρκεια_ΕΠ

Ακέραιος αριθμός

7

Τιμή /άτομο_ΕΠ

Ακέραιος αριθμός

250

Αριθμός

Ακέραιος αριθμός

100

Στοιχειοσειρά 10

ΕΧ123

συ μμετεχόντων_ΕΠ
Μεταφορά _ΕΠ

χαρακτήρων
Αναχώρηση _ΕΠ

Στοιχειοσειρά 10

21/10/2006

χαρακτήρων
Κωδικός_Ξ

Ακέραιος αριθμός

1

Πληροφορίες_ΕΠ

Στοιχειοσειρά 30

http:\www.in.gr

χαρακτήρων
Κωδικός_Ξ

Ακέραιος αριθμός

126

Όνομα_Ξ

Στοιχειοσειρά 20

Αστέρι

χαρακτήρων
Πόλη Ξ

Στοιχειοσειρά 30

Πήλιο

χαρακτήρων
Κατηγορία_Ξ

Στοιχειοσειρά 10

Α Κατηγορία

χαρακτήρων
Αριθμός κλινών 1_Ξ

Ακέραιος αριθμός

35

Αριθμός κλινών 2_Ξ

Ακέραιος αριθμός

30

Αριθμός κλινών 4_Ξ

Ακέραιος αριθμός

15

Κωδικός_Πα

Στοιχειοσειρά 10

145

χαρακτήρων
Περιγραφή_Πα

Στοιχειοσειρά 50

F1 : Πισίνα

χαρακτήρων
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Β2.6 Καθορισμός των υποψηφίων, των πρωτευόντων
κλειδιών και ξένων κλειδιών

Προσδιορίζονται όλα τα πιθανά υποψήφια κλειδιά για κάθε οντότητα που
περιέχεται στο τοπικό εννοιολογικό μοντέλο δεδομένων. Από τα υποψήφια κλειδιά
επιλέγεται το πλέον κατάλληλο για να αποτελέσει το πρωτεύον κλειδί κάθε
οντότητας.
Για κάθε οντότητα προσδιορίζεται το πρωτεύον κλειδί και όπου είναι
δυνατόν, οποιαδήποτε εναλλακτικά κλειδιά.
Παρουσιάζονται και τα ξένα κλειδιά που αντιστοιχούν σε κάθε οντότητα.

Τύπος οντοτήτων

Πρωτεύον κλειδί

Πελάτης

Κωδικός_Π

Εισιτήριο

Κωδικός_Ε

Εναλλακτικό κλειδί

Ξένο κλειδί

-

Αριθμός πτήσης,
κωδικός
δρομολογίου,
κωδικός
εκδρομικού
πακέτου, κωδικός
πελάτη.

Πτήση

Αριθμός_Πτ

-

Κωδικός εναέριου
μέσου.

Απόπλους

Κωδικός_Α

-

Κωδικός
δρομολογίου.

Εναέριου μέσο

Κωδικός_Εν

-

-

-

-

-

-

μεταφοράς
Θαλάσσιο μέσο

Κωδικός_Θαλ

μεταφοράς
Κατάστημα

Κωδικός_Κ
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Υπάλληλος

Username_Y,

-

-

Ρα88’^ τά _ Υ
Εκδρομικά πακέτα

Κωδικός ΕΠ

Αριθμός πτήσης,
κωδικός
δρομολογίου,
κωδικός
ξενοδοχείου.

Ξενοδοχείο

Κωδικός_Ξ

Παροχές

Κωδικός_Πα

-

-

-

-
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Λογική σχεδίαση
Δ1.1 Παρουσίαση των οντοτήτων και των χαρακτηριστικών τους.

Όνομα στο ΜΟΣ
Πελάτης
Κωδικός Π
Όνομα Π
Επώνυμο Π
Επάγγελμα Π
Τηλεφώνου Π
Τηλέφωνο2 Π
Οδός Π
Περιοχή Π

Όνομα στα Σχεσιακά
Σχήματα
Pelaths
Kodikos P
Onoma P
Epitheto P
Epaggelma P
Thlefono P
Thlefono2 P
Odos P
Perioxh P
Eisithrio

Εισιτήριο
Κωδικός Ε
Ημερ/ια έκδοσης Ε
Κωδικός Π
Κωδικός Κ
Κωδικός ΕΠ
Μέσο Ε

Kodikos E
Ekdosh E
Kodikos Pt
Kodikos K
Kodikos Ep
Meso_E

Μεταφορά_Ε

Metafora_E

Τιμή Ε
Εξόφληση Ε
Πτήση

Timh E
Exoflhsh E
Pthsh

Αριθμός Πτ
Κωδικός Εν
Προορισμός Πτ
Αφετηρία Πτ
Ημερ/νια αναχώρησης_Πτ

Arithmos Pt
Kodikos Ae
Proorismos Pt
Afethria Pt
Mera Pt

Ώρα αναχώρησης Πτ
Θέσεις Πτ
Ανταπόκριση Πτ
Τιμή Πτ
Σύνολο Πτ
Απόπλους

Ora Pt
Diathesimothta Pt
Antapokrish Pt
Timh Pt
Synolo Pt
Apoploys

Κωδικός Α
Κωδικός Θαλ
Αφετηρία_Α

Kodikos A
Kodikos Pl
Afethria A

Νόημα
Τύπος οντοτήτων πελατών με
χαρακτηριστικά:
Κωδικός πελάτη(κλειδί).
Όνομα πελάτη.
Επώνυμο πελάτη.
Επάγγελμα πελάτη.
Αριθμός τηλεφώνου.
Αριθμός τηλεφώνου (2).
Οδός.
Περιοχή.
Τύπος οντότητας εισιτηρίου
με χαρακτηριστικά:
Κωδικός εισιτηρίου (κλειδί).
Ημερομηνία έκδοσης.
Κωδικός πελάτη.
Κωδικός καταστήματος.
Κωδικός πακέτου.
Αριθμός πτήσης ή κωδικός
απόπλου, ανάλογα με το τι
είδους πακέτο είναι.
Τι είδους εισιτήριο είναι
(αεροπορικό ή ακτοπλοϊκό)
Το κόστος του εισιτηρίου
Αν έχει πληρωθεί.
Τύπος οντότητας πτήση με
χαρακτηριστικά:
Αριθμός πτήσης(κλειδί).
Κωδικός αεροπλάνου.
Προορισμός(που).
Αφετηρία(από πού).
Ημερομηνία
αναχώρη ση ς(πότε).
Ώρα αναχώρησης.
Διαθεσιμότητα.
Ανταπόκριση(άφιξη μέσο).
Τιμή.
Τιμή +φόρος.
Τύπος οντότητας απόπλους με
χαρακτηριστικά:
Κωδικός δρομολογίου(κλειδί).
Κωδικός πλοίου.
Αφετηρία(από πού).
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Προορισμός Α
Ημερ/νια αναχώρησης_Α

Proorismos A
Mera A

Ώρα αναχώρησης Α
Διαθεσιμότητα Α
Τιμή Α
Έκπτωση Α
Σύνολο Α
Εκδρομικά πακέτα.

Ora A
Diathesimothta A
Timh A
Ekptosh A
Synolo A
Epaketa

Κωδικό ΕΠ

Kodikos_Ep

Τύπος_ΕΠ

Typos_ Ep

Προορισμός ΕΠ
Αναχώρηση ΕΠ
Διάρκεια ΕΠ
Τιμή/άτομο ΕΠ
Κωδικός ξενοδοχείου ΕΠ
Συμμετέχοντες ΕΠ
Μεταφορά_ΕΠ

Proorismos Ep
Anaxorhsh Ep
Diarkeia Ep
Timh Ep
Kodikos X
Atoma Ep
Meso_ Ep

Πληροφορίες ΕΠ
Ξενοδοχείο.

Plhrofories Ep
Xenodoxeio

Κωδικός Ξ.
Όνομα Ξ
Πόλη Ξ
Κατηγορία Ξ
ΙΚλινα Ξ
2Κλινα Ξ
4Κλινα Ξ
Παροχές

Kodikos X
Onoma X
Polh X
Kathgoria X
1klina X
2Η ϊμ X
4klina X
Paroxes

Κωδικός Πα
Περιγραφή Πα
Εναέριο μέσο μεταφοράς.

Kodikos Pa
Paroxh Pa
Aeroplano

Κωδικός Εν
Τύπος Εν
Εταιρία Εν
Θαλάσσιο μέσο
μεταφοράς.

Kodikos Ae
Typos Ae
Etairia Ae
Ploio

Κωδικός Θαλ
Όνομα. Θαλ
Εταιρία. Θαλ

Kodikos Pl
Onoma Pl
Etairia Pl

Προορισμός(που).
Ημερομηνία.
αναχώρη ση ς(πότε).
Ώρα αναχώρησης.
Διαθεσιμότητα.
Τιμή.
Έκπτωση(μειωμένη τιμή).
Τιμή - έκπτωση, αν υπάρχει.
Τύπος οντότητας εκδρομικά
πακέτα με χαρακτηριστικά:
Κωδικός εκδρομικού
πακέτου(κλειδί).
Τύπος πακέτου, αεροπορικό ή
ακτοπλοϊκό.
Προορισμός(που).
Ημερομηνία αναχώρησης.
Διάρκεια(Χρόνος).
Τιμή ανά άτομο.
Κωδικός ξενοδοχείου.
Πλήθος συμμετεχόντων.
Αριθμός πτήσης ή κωδικός
απόπλου, ανάλογα με το τι
τύπος πακέτου είναι.
Πληροφορίες.
Τύπος οντότητας ξενοδοχείου
με χαρακτηριστικά:
Κωδικός ξενοδοχείου(κλειδί).
Όνομα ξενοδοχείου.
Όνομα πόλης.
Κατηγορία(ποιότητα).
Πλήθος μονόκλινων.
Πλήθος δίκλινων.
Πλήθος τετράκλινων.
Τύπος οντότητας παροχές με
χαρακτηριστικά:
Κωδικός παροχής(κλειδί).
Ποια παροχή παρέχεται.
Τύπος οντότητας εναέριο
μέσο μεταφοράς με
χαρακτηριστικά:
Κωδικός μέσου(κλειδί).
Τύπος μέσου.
Εταιρία(που ανήκει το μέσο).
Τύπος οντότητας θαλάσσιο
μέσο μεταφοράς με
χαρακτηριστικά:
Κωδικός μέσου(κλειδί).
Όνομα μέσου.
Εταιρία(που ανήκει το μέσο).
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Κατάστημα

Ypokatasthma

Κωδικός_Κ

Kodikos_K

Όνομα Κ
Περιοχή Κ
Τηλέφωνο Κ

Onoma K
Perioxh K
Thlefono K

Υπάλληλος

Ypallhlos

Username Υ
Password_Y

Username Y
Password_Y

Κωδικός_Κ

Kodikos_K

Συμμετέχει σε

SymmetexeiSe

Κωδικός ΕΠ

Kodikos_Ep

Κωδικός Π
Ημ. Αναχώρησης ΕΠ
Πληρωμή
Τέλος

Kodikos Pt
Anaxorhsh Ep
Plhromh
Telos

Ημερομηνία έκδοσης

Ekdosh

Εκδίδεται για_1

EkdidontaiGia

Κωδικός Ε
Αριθμός_Πτ

Kodikos E
Arithmos Pt

Κωδικός_Α

Kodikos_A

Τιμή Ε
Έκδοση Ε

Timh E
Ekdosh_E

Πραγματοποιούνται με

PragmatopoioyntaiMe

Κωδικός ΕΠ
Αριθμός_Πτ

Kodikos Ep
Arithmos Pt

Κωδικός_Α

Kodikos_A

Διαθέτει

Diathetei

Τύπος οντότητας Κατάστημα
με χαρακτηριστικά:
Κωδικός
καταστή ματος(κλειδί).
Όνομα καταστήματος.
Περιοχή καταστήματος.
Αριθμός τηλεφώνου
καταστήματος.
Τύπος οντότητας Υπάλληλος
με χαρακτηριστικά:
Username υπαλλήλου.
Password υπαλλήλου.
Κωδικός καταστήματος όπου
ανήκει.
Τύπος συσχετίσεων
Συμμετοχής σε εκδρομικά
πακέτα με χαρακτηριστικά:
Κωδικός πακέτου στο οποίο
συμμετέχει ο πελάτης.
Κωδικός πελάτη.
Ημερομηνία αναχώρησης.
Ποσό συμμετοχής.
Πεδίο ελέγχου για το αν έχει
εξοφλήσει το λογαριασμό.
Ημερομηνία εξόφλησης
λογαριασμού.
Τύπος συσχετίσεων Κράτηση
σε πτήση χωρίς
χαρακτηριστικά.
Κωδικός εισιτηρίου.
Αριθμός πτήσης, αν ταξιδεύει
με αεροπλάνο.
Κωδικός απόπλου, αν
ταξιδεύει με πλοίο.
Κόστος εισιτηρίου
Ημερομηνία έκδοσης
εισιτηρίου.
Τύπος συσχετίσεων Κράτηση
σε πτήση χωρίς
χαρακτηριστικά.
Κωδικός πακέτου.
Αριθμός πτήσης με την οποία
πραγματοποιείται το πακέτο.
Κωδικός απόπλου με τον
οποίο πραγματοποιείται το
πακέτο.
Τύπος συσχετίσεων διάθεσης
παροχών χωρίς
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Κωδικός Ξ
Κωδικός_Πα

Κοάΐ^Β X
Κοάΐ^8_Ρα

χαρακτηριστικά.
Κωδικός ξενοδοχείου.
Κωδικός παροχή.

Δ1.2 Μετάφραση

Με βάση τους κανόνες που παρουσιάζονται παρακάτω ακολουθεί η μετάφραση των
πινάκων που προκύπτουν:

Κανόνας 1: Για κάθε (συνήθη) τύπο οντοτήτων γράψε ένα σχεσιακό σχήμα
με χαρακτηριστικά τα (απλά) χαρακτηριστικά του τύπου οντοτήτων. Αν υπάρχει
σύνθετο χαρακτηριστικό παραθέτουμε τα χαρακτηριστικά-συνιστώσες του χωρίς το
(συνολικό) όνομα. Ως κλειδί του σχεσιακού σχήματος βάλε κάποιο από τα υποψήφια
κλειδιά του τύπου οντοτήτων.

Κανόνας 1α: Για κάθε πλειότιμο χαρακτηριστικό γράψε χωριστή σχέση με
χαρακτηριστικά το κλειδί και την επαναλαμβανόμενη τιμή. Κλειδί της σχέσης είναι
και τα δυο χαρακτηριστικά. Αν το πλειότιμο χαρακτηριστικό είναι σύνθετο εφάρμοσε
αυτό που λέει ο κανόνας 1 και βάλε ως μέρους του κλειδιού τα κατάλληλα
χαρακτηριστικά.

Κανόνας 1β: Για κάθε τύπο ασθενών οντοτήτων ' , με ιδιοκτήτη τύπο Τ
γράψε μια σχέση με χαρακτηριστικά τα (απλά) χαρακτηριστικά του '

(παραθέτοντας

τα χαρακτηριστικά-συνιστώσες σύνθετων χαρακτηριστικών). Ως κλειδί βάλε το
μερικό κλειδί του '

και το κλειδί του Τ.

Κανόνας 2: Για κάθε συσχέτιση 1 : Ν ή Ν : 1 δεν έχει δικά της
χαρακτηριστικά-κλειδιά μην γράψεις ξεχωριστή σχέση αλλά βάλε, ως ξένο κλειδί
στη σχέση που αντιστοιχεί στο Ν, το κλειδί της σχέσης που αντιστοιχεί στο 1. Το
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ξένο κλειδί δεν γίνεται μέρος του κλειδιού της σχέσης. Στην ίδια σχέση βάλε και όλα
τα χαρακτηριστικά που (μπορεί να) έχει η συσχέτιση.

Κανόνας 3: Για κάθε συσχέτιση 1 :1 που δεν έχει δικά της χαρακτηριστικάκλειδιά μην γράψεις ξεχωριστή σχέση αλλά βάλε, σε μια από τις σχετιζόμενες
οντότητες ως ξένο κλειδί το κλειδί της άλλης. Το ξένο κλειδί δεν γίνεται μέρος του
κλειδιού της σχέσης. Στην ίδια σχέση βάλε και όλα τα χαρακτηριστικά που (μπορεί
να) έχει η συσχέτιση. Αν έχουμε διαφορά στη συμμετοχή προτιμούμε την πρόσθεση
στη σχέση που αντιστοιχεί στην οντότητα με την ολική συμμετοχή.

Κανόνας 4: Για κάθε συσχέτιση που είναι Μ : Ν ή έχει χαρακτηριστικά κλειδιά γράψε μια σχέση που έχει ως ξένα κλειδιά τα κλειδιά όλων των
συσχετιζόμενων τύπων οντοτήτων και όλα τα χαρακτηριστικά της συσχέτισης. Το
κλειδί της θα αποτελείται από τα ξένα κλειδιά και τα τυχόν χαρακτηριστικά - κλειδιά
της συσχέτισης. Αν κάποιος τύπος οντοτήτων συσχετίζεται :1 το ξένο κλειδί από
αυτόν δεν γίνεται μέρος του κλειδιού της σχέσης.

Κανόνας 5: Για κάθε συσχέτιση που συσχετίζει περισσότερους από δύο
τύπους οντοτήτων γράψε μια σχέση που έχει ως ξένα κλειδιά τα κλειδιά όλων των
συσχετιζόμενων τύπων οντοτήτων και όλα τα χαρακτηριστικά της συσχέτισης. Το
κλειδί της θα αποτελείται από τα ξένα κλειδιά και τα τυχόν χαρακτηριστικά - κλειδιά
της συσχέτισης. Αν κάποιος τύπος οντοτήτων συσχετίζεται :1 το ξένο κλειδί από
αυτόν δεν γίνεται μέρος του κλειδιού της σχέσης.

Κανόνας 6: Αν τελικώς προκύψουν σχεσιακά σχήματα με το ίδιο κλειδί
συγχωνεύονται σε ένα που έχει ως κλειδί το κοινό κλειδί και ως χαρακτηριστικά τα
εκτός κλειδιού χαρακτηριστικά όλων των συγχωνευόμενων σχημάτων.
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Τύπος οντοτήτων Πελάτης(Κανόνας 1):

Ρο^ώ8 ^οάι^8_Ρ, onoma_P, ορΐώο1;ο_Ρ, epaggelma_P, ΐΜοίοηο_Ρ,
ΐΜοίοηο2_Ρ, οάθ8_Ρ, ροποχΚ_Ρ)
Κλειδί: kodikos Ρ

■ Τύπος οντοτήτων Εισιτήριο(Κανόνας 1):

Eisithrio (kodikos_E, ekdosh_E, metafoΓa_E, meso_E, exof1hsh_E)
Κλειδί: kodikos E

■ Τύπος οντοτήτων Πτήση(Κανόνας 1):

Ρΐ^Κ ^ γί1 ;^ ο8_Ρ1;, pΓoOΓismos_Pt, afethΓia_Pt, meΓa_Pt, OΓa_Pt,
diathesimothta_Pt, antapokΓish_Pt, timh_Pt, syno1o_Pt)
Κλειδί: arithmos Ρΐ

■ Τύπος οντοτήτων Απόπλους(Κανόνας 1):

Apop1oys (kodikos_A, afethΓia_A, proorismos_A, meΓa_A, oΓa_A,
diathesimothta_A, timh_A, ekptosh_A, syno1o_A)
Κλειδί: kodikos Α

■ Τύπος οντοτήτων Εκδρομικά πακέτα(Κανόνας 1):

Epaketa (kodikos_Ep, typos_Ep, pΓoOΓismos_Ep, anaxorhsh_Ep, diaΓkeia_Ep,
timh_Ep, atoma_Ep, ρ1ΚΓοίοπο8_Ερ)
Κλειδί: kodikos_Ep
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■ Τύπος οντοτήτων Ξενοδοχείο(Κανόνας 1):

Xenodoxeio (kodikos_X, onoma_X, polh_X, kathgoria_X, 1klina_X, 2klina_X,
4klina_X)
Κλειδί: kodikos X

■ Τύπος οντοτήτων Παροχές(Κανόνας 1):

Paroxes (kodikos_Pa, paroxh_Pa)
Κλειδί: kodikos Pa

■ Τύπος οντοτήτων Εναέριο μέσο μεταφοράς(Κανόνας 1):

Aeroplano (kodikos_Ae, typos_Ae, etairia_Ae)
Κλειδί: kodikos Ae

■ Τύπος οντοτήτων Θαλάσσιο μέσο μεταφοράς(Κανόνας 1):

Ploio (kodikos_Pl, onoma_Pl, etairia_Pl)
Κλειδί: kodikos Pl

■ Τύπος οντοτήτων Κατάστημα (Κανόνας 1):

Katasthma (kodikos_K, onoma_K, perioxh_K, thlefono_K)
Κλειδί: kodikos_K
■ Τύπος οντοτήτων Υπάλληλος(Κανόνας 1):

YpaΠMos (usemame_Y, password_Y)
Κλειδί: usemame_Y,password_Y
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■ Τύπος συσχετίσεων εκτελείται από για πτήση: Είναι Ν : 1 και βάζουμε στα Ν
το κύριο κλειδί του 1. Αυτό το κύριο κλειδί γίνεται ξένο στα Ν (Κανόνας 2).

Παίρνουμε το

από την οντότητα αοτορίαπο και το βάζουμε

στην οντότητα Ρ ^ Κ ως ξένο κλειδί, μαζί με τα υπόλοιπα
χαρακτηριστικά της οντότητας.

Ρ ^ Κ (αΐΊΐ;^08_Ρΐ;, ^άΐ^8_Α ο, proorismos_Pt, αίοώπα_Ρΐ;, mera_Pt, οτα_Ρΐ,
άίαώθ8^οΛΐα_Ρΐ;, antapokrish_Pt, timh_Pt, 8γπο1ο_Ρΐ)
Κλειδί: arithmos_Pt
Ξένα κλειδιά: ^^ο8_Α ο(Α οτορ^ηο)

■ Τύπος συσχετίσεων εκτελείται από για απόπλους: Είναι Ν : 1 και βάζουμε στα
Ν το κύριο κλειδί του 1. Αυτό το κύριο κλειδί γίνεται ξένο στα Ν (Κανόνας
2).
Παίρνουμε το ^ ^

οβ_Ρ1 από την

οντότητα ΡΙοιο και το βάζουμε στην

οντότητα Apop1oys ως ξένο κλειδί, μαζί με τα υπόλοιπα
χαρακτηριστικά της οντότητας.

Apop1oys (kodikos_A, ^ ^

οβ_Ρ1,

afethria_A, proorismos_A, mera_A, ora_A,

diathesimothta_A, timh_A, ekptosh_A, syno1o_A)
Κλειδί: kodikos_A
Ξένα κλειδιά: kodikos_P1(P1oio)

■ Τύπος συσχετίσεων εκδίδεται για: Είναι Ν : 1 και βάζουμε στα Ν το κύριο
κλειδί του 1. Αυτό το κύριο κλειδί γίνεται ξένο στα Ν (Κανόνας 2).

Παίρνουμε το kodikos_Ep από την οντότητα Epaketa και το βάζουμε
στην οντότητα Eisithrio ως ξένο κλειδί, μαζί με τα υπόλοιπα
χαρακτηριστικά της οντότητας.
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ΕΪ8ΐώπο ^ ο^

ο8_Ε,

ekdosh_E, kodikos_Ep, metafora_E, meso_E,

οχοί1Κ8Κ_Ε)
Κλειδί: kodikos_E
Ξένα κλειδιά: kodikos_Ep(Epaketa)

■ Τύπος συσχετίσεων εκδίδεται από: Είναι Ν : 1 και βάζουμε στα Ν το κύριο
κλειδί του 1. Αυτό το κύριο κλειδί γίνεται ξένο στα Ν (Κανόνας 2).

Παίρνουμε το kodikos_K από την οντότητα Katasthma και το βάζουμε
στην οντότητα ΕΪ8Ϊώηο ως ξένο κλειδί, μαζί με τα υπόλοιπα
χαρακτηριστικά της οντότητας.

ΕΐΒΐώπο (kodikos_E, ekdosh_E, kodikos_K, metafora_E, meso_E,
ο χ ο ί^ ^ Ε )
Κλειδί: kodikos_E
Ξένα κλειδιά: kodikos_K(Katasthma)

■ Τύπος συσχετίσεων πληρώνει: Είναι Ν : 1 και βάζουμε στα Ν το κύριο κλειδί
του 1. Αυτό το κύριο κλειδί γίνεται ξένο στα Ν (Κανόνας 2).

Παίρνουμε το kodikos _Ρ από την οντότητα

και το βάζουμε

στην οντότητα ΕΪ8Ϊώηο ως ξένο κλειδί, μαζί με τα υπόλοιπα
χαρακτηριστικά της οντότητας.

ΕΪ8ΐώπο (kodikos_E, ekdosh_E, kodikos_P, metafora_E, meso_E,
οχοί1Κ8Κ_Ε)
Κλειδί: kodikos_E
Ξένα κλειδιά: kodikos_P(Pe1aths)

Συνεπώς, λαμβάνοντας υπ’ όψη τις παραπάνω συσχετίσεις, η οντότητα
ΕίβΗ^ηο γίνεται ως εξής:
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ΕΐΒΐώηο ^ θ^ 08_Ε, ekdosh_E, kodikos_P, kodikos_K, kodikos_Ep, metafora_E,
meso_E, exoflhsh_E)
Κλειδί: kodikos_E
Ξένα κλειδιά: kodikos_Ep(Epaketa), kodikos_P(Pelaths), kodikos_K(Katasthma)

■ Τύπος συσχετίσεων έχουν: Είναι Ν : 1 και βάζουμε στα Ν το κύριο κλειδί του
1. Αυτό το κύριο κλειδί γίνεται ξένο στα Ν (Κανόνας 2).

Παίρνουμε το kodikos_X από την οντότητα Xenodoxeio και το
βάζουμε στην οντότητα Epaketa ως ξένο κλειδί, μαζί με τα
υπόλοιπα χαρακτηριστικά της οντότητας.

Epaketa (kodikos_Ep, typos_Ep, proorismos_Ep, anaxorhsh_Ep, diarkeia_Ep,
timh_Ep, kodikos_X, atoma_Ep, plhrofories_Ep)
Κλειδί: kodikos_Ep
Ξένα κλειδιά: kodikos_X(Xenodoxeio)

■ Τύπος συσχετίσεων έχει: Είναι Ν : 1 και βάζουμε στα Ν το κύριο κλειδί του 1.
Αυτό το κύριο κλειδί γίνεται ξένο στα Ν (Κανόνας 2).

Παίρνουμε το kodikos_Y από την οντότητα Ypokatasthma και το
βάζουμε στην οντότητα Ypallhlos ως ξένο κλειδί, μαζί με τα
υπόλοιπα χαρακτηριστικά της οντότητας.

Ypallhlos (usemame_Y, password_Y, kodikos_K)
Κλειδί: usemame_Y,password_Y
Ξένα κλειδιά: kodikos_K(Katasthma)

■ Τύπος συσχετίσεων συμμετέχει σε: Είναι Μ : Ν και έχει δυο χαρακτηριστικά
που δεν είναι κλειδιά(κανόνας 4). Δημιουργείται ένας νέος πίνακας με όνομα
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Συμμετέχει σε και παίρνουμε τα κύρια κλειδιά από τις δύο οντότητες που
συνδέει η συσχέτιση που στον τρίτο πίνακα τον καινούργιο είναι Ξένα
κλειδιά.

SymmetexeiSe (kodikos_Ep, kodikos_P, anaxorhsh_Ep, plhromh, telos,
ekdosh)
Κλειδί: kodikos_Ep, kodikos_P, anaxorhsh_Ep

■ Τύπος συσχετίσεων εκδίδονται για: Είναι συσχέτιση που συνδέει
περισσότερους από δύο τύπους οντοτήτων (Κανόνας 5). Δημιουργείται ένας
νέος πίνακας με όνομα EkdidetaiGia που έχει ως ξένα κλειδιά τα κλειδιά όλων
των συσχετιζόμενων τύπων οντοτήτων και όλα τα χαρακτηριστικά της
συσχέτισης. Το κλειδί της θα αποτελείται από τα ξένα κλειδιά και τα τυχόν
χαρακτηριστικά - κλειδιά της συσχέτισης. Αν κάποιος τύπος οντοτήτων
συσχετίζεται :1 το ξένο κλειδί από αυτόν δεν γίνεται μέρος του κλειδιού της
σχέσης.

EkdidetaiGia (kodikos_E, arithmos_Pt, kodikos_A,Timh_E, Ekdosh_E)
Κλειδί: kodikos_E
Ξένα κλειδιά: arithmos_Pt(Pthsh), kodikos_A(Apoploys)

■ Τύπος συσχετίσεων πραγματοποιούνται με: Είναι συσχέτιση που συνδέει
περισσότερους από δύο τύπους οντοτήτων (Κανόνας 5). Δημιουργείται ένας
νέος πίνακας με όνομα PragmatopoioyntaiMe που έχει ως ξένα κλειδιά τα
κλειδιά όλων των συσχετιζόμενων τύπων οντοτήτων και όλα τα
χαρακτηριστικά της συσχέτισης. Το κλειδί της θα αποτελείται από τα ξένα
κλειδιά και τα τυχόν χαρακτηριστικά - κλειδιά της συσχέτισης. Αν κάποιος
τύπος οντοτήτων συσχετίζεται :1 το ξένο κλειδί από αυτόν δεν γίνεται μέρος
του κλειδιού της σχέσης.

PragmatopoioyntaiMe (kodikos_Ep, arithmos_Pt, kodikos_A)
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Κλειδί: ΕοάΐΕθ8_Ερ
Ξένα κλειδιά: α π ί:^ 08 _Ρί;(Ρώ8Κ), ^άΐ^8_Α(Αρορ1ογ8)

■ Τύπος συσχετίσεων διαθέτει : Είναι Μ : Ν και δεν έχει
χαρακτηριστικά(Κανόνας 4). Δημιουργείται ένας νέος πίνακας με όνομα
Όΐαώοίοΐ και παίρνουμε τα κύρια κλειδιά από τις δύο οντότητες που συνδέει η
συσχέτιση που στον τρίτο πίνακα τον καινούργιο είναι κλειδί.

Όΐαώοίοΐ ^ 0 ^ 0 8 _ Χ , ΕοάΐΕθ8_Ρα)
Κλειδί: ΕοάΐΕθ8_Χ, kodikos_Pa.
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Φυσική σχεδίαση
1.1 Δημιουργία πινάκων.
CREATE TABLE Pelaths (Kodikos_P CHAR (10) NOT NULL,
Onoma_P CHAR (20) NOT NULL,
Epitheto_P CHAR (20) NOT NULL,
Epaggelma_P CHAR (20) NOT NULL,
Thlefono_P CHAR (11) NOT NULL,
Thlefono2_P CHAR (11) NOT NULL,
Odos_P CHAR (20) NOT NULL,
Perioxh_P CHAR (20) NOT NULL
PRIMARY KEY (Kodikos_P));

CREATE TABLE Eisithrio (Kodikos_E INT (4) NOT NULL,
Ekdosh_E CHAR (25) NOT NULL,
Kodikos_P CHAR (10) NOT NULL,
Kodikos_K CHAR (10) NOT NULL,
Kodikos_Ep CHAR (10) NOT NULL,
Meso_E CHAR (10),
Metafora_E CHAR (15) NOT NULL,
Exoflhsh_E CHAR (10) NOT NULL,
PRIMARY KEY (Kodikos_E),
FOREIGN KEY (Kodikos_P) REFERENCES Pelaths (Kodikos_P),
FOREIGN KEY (Kodikos_K) REFERENCES Katasthma (Kodikos_K),
FOREIGN KEY (Kodikos_Ep) REFERENCES Epaketa (Kodikos_Ep));

CREATE TABLE Katasthma (Kodikos_K CHAR (10) NOT NULL,
Onoma_K CHAR (20) ,
Perioxh_K CHAR (20) ,
Thlefono_K CHAR (11) NOT NULL,
PRIMARY KEY (Kodikos_K));
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CREATE TABLE Ypallhlos (Username_Y CHAR (10) NOT NULL,
Password_Y CHAR (10) NOT NULL,
Kodikos_K CHAR (10) NOT NULL,
PRIMARY KEY (Username_Y, Password_Y),
FOREIGN KEY (Kodikos_K) REFERENCES Katasthma (Kodikos_K));

CREATE TABLE Pthsh (Arithmos_Pt CHAR (10) NOT NULL,
Kodikos_Ae CHAR (10) NOT NULL,
Proorismos_Pt CHAR (20) NOT NULL,
Afethria_Pt CHAR (20) NOT NULL,
Mera_Pt CHAR (15) NOT NULL,
Ora_Pt CHAR (10) NOT NULL,
Diathesimothta_Pt INT (4) NOT NULL,
Katelleimenes_Pt INT (4) NOT NULL,
Antapokrish_Pt CHAR (20) NOT NULL,
Timh_Pt INT (4) NOT NULL,
Foros_Pt CHAR (4) NOT NULL,
Synolo_Pt INT (4) NOT NULL,
PRIMARY KEY (Arithmos_Pt),
FOREIGN KEY (Kodikos_Ae) REFERENCES Aeroplano (Kodikos_Ae));

CREATE TABLE Apoploys (Kodikos_A VARCHAR (70) NOT NULL,
Kodikos_Pl CHAR (10) NOT NULL,
Afethria_A CHAR (20) NOT NULL,
Proorismos_A CHAR (20) NOT NULL,
Mera_A CHAR (15) NOT NULL,
Ora_A CHAR (15) NOT NULL,
Diathesimothta_A INT (4) NOT NULL,
Katelleimenes_A INT (4) NOT NULL,
Timh_A INT (4) NOT NULL,
Ekptosh_A CHAR (10) NOT NULL,
104

Synolo_A INT (4) NOT NULL,
PRIMARY KEY (Kodikos_A),
FOREIGN KEY (Kodikos_Pl) REFERENCES Ploio (Kodikos_Pl));

CREATE TABLE Epaketa (Kodikos_Ep INT (4) NOT NULL,
Typos_Ep CHAR (10) NOT NULL,
Proorismos_Ep CHAR (20) NOT NULL,
Anaxorhsh_Ep CHAR (10) NOT NULL,
Diarkeia_Ep CHAR (10) NOT NULL,
Timh_Ep INT (4) NOT NULL,
Kodikos_X INT (4) NOT NULL,
Atoma_Ep INT (4) NOT NULL,
Plhrofories_Ep CHAR (30) NOT NULL,
PRIMARY KEY (Kodikos_Ep),
FOREIGN KEY (Kodikos_X) REFERENCES Xenodoxeio (Kodikos_X));

CREATE TABLE Xenodoxeio (Kodikos_X INT (4) NOT NULL,
Onoma_X CHAR (20) NOT NULL,
Polh_X CHAR (30) NOT NULL,
Kathgoria_X CHAR (10) NOT NULL,
1klina_X INT (4) NOT NULL,
2klina_X INT (4) NOT NULL,
4klina_X INT (4) NOT NULL,
PRIMARY KEY (Kodikos_X));

CREATE TABLE Paroxes (Kodikos_Pa CHAR (4) NOT NULL,
Paroxh_Pa CHAR (50) NOT NULL,
PRIMARY KEY (Kodikos_Pa));

CREATE TABLE Aeroplano (Kodikos_Ae CHAR (10) NOT NULL,
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Typos_Ae CHAR (10) NOT NULL,
Etairia_Ae CHAR (30) NOT NULL,
PRIMARY KEY (Kodikos_Ae));

CREATE TABLE Ploio (Kodikos_Pl CHAR (10) NOT NULL,
Onoma_Pl CHAR (10) NOT NULL,
Etairia_Pl CHAR (30) NOT NULL,
PRIMARY KEY (Kodikos_Pl));

CREATE TABLE SymmetexeiSe (Kodikos_Ep CHAR (10) NOT NULL,
Kodikos_P INT (4) NOT NULL,
Anaxorhsh_Ep CHAR (15) NOT NULL,
Plhromh INT (4) ,
Telos CHAR (10),
Ekdosh CHAR (10) ,
PRIMARY KEY (Kodikos_Ep, Kodikos_P, Anaxorhsh_Ep));

CREATE TABLE EkdidetaiGia (Kodikos_E INT (4) NOT NULL,
Arithmos_Pt CHAR (10),
Kodikos_A VARCHAR (70) ,
Tinh_E INT (4) NOT NULL,
Ekdosh_E CHAR (10) NOT NULL,
PRIMARY KEY (Kodikos_E),
FOREIGN KEY (Arithmos_Pt) REFERENCES Pthsh (Arithmos_Pt),
FOREIGN KEY (Kodikos_A) REFERENCES Apoploys (Kodikos_A));

CREATE TABLE PragmatopoioyntaiMe (Kodikos_Ep INT (4) NOT NULL,
Arithmos_Pt CHAR (10) ,
Kodikos_A VARCHAR (70) ,
PRIMARY KEY (Kodikos_Ep),
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FOREIGN KEY (Arithmos_Pt) REFERENCES Pthsh (Arithmos_Pt),
FOREIGN KEY (Kodikos_A) REFERENCES Apoploys (Kodikos_A));

CREATE TABLE Diathetei (Kodikos_X INT (4) NOT NULL,
Kodikos_Pa CHAR (30) NOT NULL,
PRIMARY KEY (Kodikos_X, Kodikos_Pa));
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’
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ΛΕΞΙΚΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Στην παρούσα ενότητα αναλύονται οι οντότητες που υπάρχουν, τα χαρακτηριστικά
της καθώς και οι συσχετίσεις που προκύπτουν.

1.2 Ανάλυση το συνόλου των στοιχείων της βάσης.

Όνομα
Πελάτης
Κωδικός_Π
Όνομα_Π
Επώνυμο_Π
Επάγγελμα _Π
Αριθμός
τηλεφώνου Π
Αριθμός
Τηλεφώνου2 Π
Οδός _Π
Περιοχή _Π
Συμμετέχει σε

Κωδικός_Π
Κωδικός ΕΠ
Αναχώρηση_ΕΠ
Πληρωμή
Τέλος
Ημερομηνία
έκδοσης
Εκδρομικά πακέτα
Κωδικός ΕΠ
Προορισμός_ΕΠ
Τύπος ΕΠ

Που
χρη σιμοποιείται
Βάση δεδομένων
Πίνακας "Πελάτης"

Πως
Περιεχόμενα
χρησιμοποιείται
Πίνακας
Εγγραφές πελατών
Πεδίο
Πεδίο αριθμητικό
10 χαρακτήρων
Πίνακας "Πελάτη "
Πεδίο
Πεδίο κειμένου 20
χαρακτήρων
Πίνακας "Πελάτη "
Πεδίο
Πεδίο κειμένου 20
χαρακτήρων
Πίνακας ' 'Πελάτη "
Πεδίο
Πεδίο κειμένου 20
χαρακτήρων
Πίνακας ''Πελάτη''
Πεδίο
Πεδίο κειμένου 11
χαρακτήρων
Πίνακας ''Πελάτη''
Πεδίο
Πεδίο κειμένου 11
χαρακτήρων
Πίνακας ''Πελάτη''
Πεδίο
Πεδίο κειμένου 20
χαρακτήρων
Πίνακας ''Πελάτη''
Πεδίο
Πεδίο κειμένου 20
χαρακτήρων
Βάση δεδομένων
Πίνακας
Στοιχεία πελατών
και πακέτων στα
οποία συμμετέχουν.
Πίνακας
Πεδίο
Πεδίο κειμένου 10
χαρακτήρων
‘’Συμμετέχει Σε’’
Πίνακας
Πεδίο
Πεδίο κειμένου 10
χαρακτήρων
‘’Συμμετέχει Σε’’
Πίνακας
Πεδίο
Πεδίο κειμένου 15
χαρακτήρων
‘’Συμμετέχει Σε’’
Πίνακας
Πεδίο
Πεδίο κειμένου 10
χαρακτήρων
‘’Συμμετέχει Σε’’
Πίνακας
Πεδίο
Πεδίο κειμένου 10
‘’Συμμετέχει Σε’’
χαρακτήρων
Πίνακας
Πεδίο
Πεδίο κειμένου 10
χαρακτήρων
‘’Συμμετέχει Σε’’
Βάση δεδομένων
Πίνακας
Εγγραφές πελατών
Πίνακας ''Εκδρομικά Πεδίο
Πεδίο αριθμητικό
πακέτα''
10 χαρακτήρων
Πίνακας ''Εκδρομικά Πεδίο
Πεδίο κειμένου 20
πακέτα''
χαρακτήρων
Πεδίο κειμένου10
Πίνακας ''Εκδρομικά Πεδίο

Τύπος
Οντότητα.
Χαρακτηριστικό
Χαρακτηριστικό
Χαρακτηριστικό
Χαρακτηριστικό
Χαρακτηριστικό
Χαρακτηριστικό
Χαρακτηριστικό
Χαρακτηριστικό
Συσχέτιση

Χαρακτηριστικό
Χαρακτηριστικό
Χαρακτηριστικό
Χαρακτηριστικό
Χαρακτηριστικό
Χαρακτηριστικό
Οντότητα
Χαρακτηριστικό
Χαρακτηριστικό
Χαρακτηριστικό
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Διάρκεια_ΕΠ

πακέτα"
Πίνακας "Εκδρομικά Πεδίο
πακέτα"

Τιμή / άτομο_ΕΠ

Πίνακας "Εκδρομικά
πακέτα"
Πλήθος
Πίνακας "εκδρομικά
συμμετοχών ΕΠ
πακέτα"
Μεταφορά _ΕΠ
Πίνακας "εκδρομικά
πακέτα"
Αναχώρηση _ΕΠ
Πίνακας "εκδρομικά
πακέτα"
Κωδικός
Πίνακας "εκδρομικά
ξενοδοχείου Ξ
πακέτα"
Πληροφορίες _ΕΠ
Πίνακας "Εκδρομικά
πακέτα"
Πραγματοποιούνται Βάση δεδομένων
με

Πεδίο

Κωδικός_Π

Πίνακας
‘’Πραγματοποιούνται
Με’’
Πίνακας
‘’Πραγματοποιούνται
Με’’
Πίνακας
‘’Πραγματοποιούνται
Με’’
Βάση δεδομένων

Πεδίο

Πίνακας
"Εισιτήριο"
Πίνακας
"Εισιτήριο"
Πίνακας
"Εισιτήριο"
Πίνακας
"Εισιτήριο"
Πίνακας
"Εισιτήριο"
Πίνακας
"Εισιτήριο"
Πίνακας
"Εισιτήριο"
Πίνακας
"Εισιτήριο"
Πίνακας
"Εισιτήριο"

Πεδίο

Αριθμός_Πτ

Κωδικός_Α

Εισιτήριο
Κωδικός_Ε
Ημερομηνία
έκδοσης Ε
Κωδικός_Π
Κωδικός _Κ
Κωδικός ΕΠ
Μεταφορά_Ε
Μέσο Ε
Εξόφληση
Τιμή _Ε

Πεδίο
Πεδίο
Πεδίο
Πεδίο
Πεδίο
Πίνακας

χαρακτήρων
Πεδίο
αριθμητικό10
χαρακτήρων
Πεδίο αριθμητικό 4
χαρακτήρων
Πεδίο αριθμητικό 4
χαρακτήρων
Πεδίο κειμένου 10
χαρακτήρων
Πεδίο κειμένου 10
χαρακτήρων
Πεδίο αριθμητικό 4
χαρακτήρων
Πεδίο κειμένου 30
χαρακτήρων
Στοιχεία πακέτων
και πτήσεωναπόπλου που
πραγματοποιούνται.
Πεδίο κειμένου 10
χαρακτήρων

Χαρακτηριστικό

Χαρακτηριστικό
Χαρακτηριστικό
Χαρακτηριστικό
Χαρακτηριστικό
Χαρακτηριστικό
Χαρακτηριστικό
Συσχέτιση

Χαρακτηριστικό

Πεδίο

Πεδίο κειμένου 10
χαρακτήρων

Χαρακτηριστικό

Πεδίο

Πεδίο κειμένου 10
χαρακτήρων

Χαρακτηριστικό

Πίνακας

Εγγραφές
κρατήσεων
Πεδίο κειμένου 10
χαρακτήρων
Πεδίο κειμένου 15
χαρακτήρων
Πεδίο κειμένου 10
χαρακτήρων
Πεδίο κειμένου 10
χαρακτήρων
Πεδίο κειμένου 10
χαρακτήρων
Πεδίο κειμένου 10
χαρακτήρων
Πεδίο κειμένου 10
χαρακτήρων
Πεδίο κειμένου 10
χαρακτήρων
Πεδίο αριθμητικό 4
χαρακτήρων

Οντότητα

Πεδίο
Πεδίο
Πεδίο
Πεδίο
Πεδίο
Πεδίο
Πεδίο
Πεδίο

Χαρακτηριστικό
Χαρακτηριστικό
Χαρακτηριστικό
Χαρακτηριστικό
Χαρακτηριστικό
Χαρακτηριστικό
Χαρακτηριστικό
Χαρακτηριστικό
Χαρακτηριστικό
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Εκδίδεται για_1

Βάση δεδομένων

Πίνακας

Κωδικός_Ε

Πίνακας
‘Έκδίδονται για”
Πίνακας
‘Έκδίδονται για’’
Πίνακας
‘Έκδίδονται για’’
Βάση δεδομένων

Πεδίο

Πίνακας
"Κατάστημα"
Πίνακας
"Κατάστημα"
Πίνακας
"Κατάστημα"
Πίνακας
"Κατάστημα"
Βάση δεδομένων

Πεδίο

Πεδίο

Πτήση

Πίνακας
"Υπάλληλος"
Πίνακας
"Υπάλληλος"
Πίνακας
"Υπάλληλος"
Βάση δεδομένων

Αριθμός_Πτ

Πίνακας "Πτήση"

Πεδίο

Κωδικός_Εν

Πίνακας "Πτήση"

Πεδίο

Προορισμός_Πτ

Πίνακας "Πτήση"

Πεδίο

Αφετηρία_Πτ

Πίνακας "Πτήση"

Πεδίο

Ημερομηνία
αναχώρησης Πτ
Ώρα
αναχώρησης Πτ
Διαθεσιμότητα_Πτ

Πίνακας "Πτήση"

Πεδίο

Πίνακας "Πτήση"

Πεδίο

Πίνακας "Πτήση"

Πεδίο

Ανταπόκριση_Πτ

Πίνακας "Πτήση"

Πεδίο

Τιμή _Πτ

Πίνακας "Πτήση"

Πεδίο

Σύνολο Πτ

Πίνακας "Πτήση"

Πεδίο

Αριθμός_Πτ
Κωδικός_Α
Κατάστημα
Κωδικός_Κ
Όνομα_Κ
Περιοχή_Κ
Τηλέφωνο Κ
Υπάλληλος
Username_Y
Password _Y
Κωδικός_Κ

Πεδίο
Πεδίο
Πίνακας

Πεδίο
Πεδίο
Πεδίο
Πίνακας

Πεδίο
Πεδίο
Πίνακας

Στοιχεία εισιτηρίων
που έχουν κοπεί για
πτήση ή απόπλου.
Πεδίο αριθμητικό 4
χαρακτήρων
Πεδίο κειμένου 10
χαρακτήρων
Πεδίο κειμένου 10
χαρακτήρων
Στοιχεία
υποκαταστή ματος
Πεδίο κειμένου 10
χαρακτήρων
Πεδίο κειμένου 20
χαρακτήρων
Πεδίο κειμένου 20
χαρακτήρων
Πεδίο κειμένου 11
χαρακτήρων
Εγγραφές
υπαλλήλων
Πεδίο κειμένου 10
χαρακτήρων
Πεδίο κειμένου 10
χαρακτήρων
Πεδίο κειμένου 10
χαρακτήρων
Εγγραφές
διαθέσιμων
πτήσεων
Πεδίο κειμένου 10
χαρακτήρων
Πεδίο κειμένου 10
χαρακτήρων
Πεδίο κειμένου 20
χαρακτήρων
Πεδίο κειμένου 20
χαρακτήρων
Ημερομηνίες

Συσχέτιση

Πεδίο κειμένου 15
χαρακτήρων
Πεδίο αριθμητικό
10 χαρακτήρων
Πεδίο κειμένου 20
χαρακτήρων
Πεδίο αριθμητικό 4
χαρακτήρων
Πεδίο αριθμητικό 4

Χαρακτηριστικό

Χαρακτηριστικό
Χαρακτηριστικό
Χαρακτηριστικό
Οντότητα
Χαρακτηριστικό
Χαρακτηριστικό
Χαρακτηριστικό
Χαρακτηριστικό
Οντότητα
Χαρακτηριστικό
Χαρακτηριστικό
Χαρακτηριστικό
Οντότητα

Χαρακτηριστικό
Χαρακτηριστικό
Χαρακτηριστικό
Χαρακτηριστικό
Χαρακτηριστικό

Χαρακτηριστικό
Χαρακτηριστικό
Χαρακτηριστικό
Χαρακτηριστικό
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Εναέριο μέσω
μεταφοράς
Κωδικός_Εν
Τύπος_Εν
Εταιρία_Εν
Απόπλους
Κωδικός _Α
Κωδικός_Θαλ
Προορισμός_Α
Αφετηρία_Α
Ημερομηνία
αναχώρησης Α
Ώρα αναχώρησης_Α
Διαθεσιμότητα_Α
Έκπτωση_Α
Τιμή_Α
Σύνολο Α
Θαλάσσιο μέσω
μεταφοράς
Κωδικός_Θαλ
Όνομα_Θαλ
Εταιρία_Θαλ
Ξενοδοχείο
Πόλη Ξ
Όνομα_Ξ
Κωδικός_Ξ
Κατηγορία_Ξ

Βάση δεδομένων

Πίνακας

Πίνακας "Εναέριο
μέσω μεταφοράς"
Πίνακας "Εναέριο
μέσω μεταφοράς"
Πίνακας "Εναέριο
μέσω μεταφοράς"
Βάση δεδομένων

Πεδίο

Πίνακας
"Απόπλους"
Πίνακας
"Απόπλους"
Πίνακας
"Απόπλους"
Πίνακας
"Απόπλους"
Πίνακας
"Απόπλους"
Πίνακας
"Απόπλους"
Πίνακας
"Απόπλους"
Πίνακας
"Απόπλους"
Πίνακας
"Απόπλους"
Πίνακας
"Απόπλους"
Πίνακας "Θαλάσσιο
μέσω μεταφοράς"
Πίνακας "Θαλάσσιο
μέσω μεταφοράς"
Πίνακας "Θαλάσσιο
μέσω μεταφοράς"
Πίνακας "Θαλάσσιο
μέσω μεταφοράς"
Βάση δεδομένων

Πεδίο

Πίνακας
"Ξενοδοχείο"
Πίνακας
"Ξενοδοχείο"
Πίνακας
"Ξενοδοχείο"
Πίνακας
"Ξενοδοχείο

Πεδίο

Πεδίο
Πεδίο
Πεδίο

Πεδίο
Πεδίο
Πεδίο
Πεδίο
Πεδίο
Πεδίο
Πεδίο
Πεδίο
Πεδίο
πίνακας
Πεδίο
Πεδίο
Πεδίο
Πίνακας

Πεδίο
Πεδίο
Πεδίο

χαρακτήρων
Εγγραφές
αεροπλάνων
Πεδίο κειμένου 10
χαρακτήρων
Πεδίο κειμένου 10
χαρακτήρων
Πεδίο κειμένου 30
χαρακτήρων
Εγγραφές
δρομολογίων
Πεδίο κειμένου 70
χαρακτήρων
Πεδίο κειμένου 10
χαρακτήρων
Πεδίο κειμένου 20
χαρακτήρων
Πεδίο κειμένου 20
χαρακτήρων
Ημερομηνίες

Οντότητα
Χαρακτηριστικό
Χαρακτηριστικό
Χαρακτηριστικό
Οντότητα
Χαρακτηριστικό
Χαρακτηριστικό
Χαρακτηριστικό
Χαρακτηριστικό
Χαρακτηριστικό

Πεδίο κειμένου 15
χαρακτήρων
Πεδίο αριθμητικό
10 χαρακτήρων
Πεδίο κειμένου 10
χαρακτήρων
Πεδίο αριθμητικό 4
χαρακτήρων
Πεδίο αριθμητικό 4
χαρακτήρων
Εγγραφές πλοίων

Χαρακτηριστικό

Πεδίο κειμένου 10
χαρακτήρων
Πεδίο κειμένου 10
χαρακτήρων
Πεδίο κειμένου 30
χαρακτήρων
Εγγραφές
ξενοδοχείων
Πεδίο κειμένου 30
χαρακτήρων
Πεδίο κειμένου 20
χαρακτήρων
Πεδίο αριθμητικό 4
χαρακτήρων
Πεδίο κειμένου 10
χαρακτήρων

Χαρακτηριστικό

Χαρακτηριστικό
Χαρακτηριστικό
Χαρακτηριστικό
Χαρακτηριστικό
Οντότητα

Χαρακτηριστικό
Χαρακτηριστικό
Οντότητα
Χαρακτηριστικό
Χαρακτηριστικό
Χαρακτηριστικό
Χαρακτηριστικό
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Πλήθος κλινών 1 Ξ

Πεδίο

Διαθέτει

Πίνακας
"Ξενοδοχείο"
Πίνακας
"Ξενοδοχείο"
Πίνακας
"Ξενοδοχείο"
Βάση δεδομένων

Κωδικός_Ξ

Πίνακας "Διαθέτει"

Πεδίο

Κωδικός_Πα

Πίνακας "Διαθέτει"

Πεδίο

Όνομα_Ξ

Πίνακας "Διαθέτει"

Πεδίο

Παροχές
Κωδικός_Πα

Βάση δεδομένων
Πίνακας "Παροχές"

Πίνακας
Πεδίο

Περιγραφή_Πα

Πίνακας "Παροχές"

Πεδίο

Εκτελείται από 1
Εκτελείται από 2
Εκδίδεται για 2
Έχουν
Πληρώνει
Εκδίδεται από
Έ Ρει_____________

-

Συσχέτιση
Συσχέτιση
Συσχέτιση
Συσχέτιση
Συσχέτιση
Συσχέτιση
Συσχέτιση

Πλήθος κλινών 2 Ξ
Πλήθος κλινών 4 Ξ

Πεδίο
Πεδίο
Πίνακας

Πεδίο αριθμητικό 4
χαρακτήρων
Πεδίο αριθμητικό 4
χαρακτήρων
Πεδίο αριθμητικό 4
χαρακτήρων
Στοιχεία που
περιλαμβάνουν τις
παροχές του κάθε
ξενοδοχείου
Πεδίο αριθμητικό 4
χαρακτήρων
Πεδίο κειμένου 30
χαρακτήρων
Πεδίο κειμένου 20
χαρακτήρων
Εγγραφές παροχών
Πεδίο κειμένου 10
χαρακτήρων
Πεδίο κειμένου 50
χαρακτήρων
-

Χαρακτηριστικό
Χαρακτηριστικό
Χαρακτηριστικό
Συσχέτιση

Χαρακτηριστικό
Χαρακτηριστικό
Χαρακτηριστικό
Οντότητα
Χαρακτηριστικό
Χαρακτηριστικό
Συσχέτιση
Συσχέτιση
Συσχέτιση
Συσχέτιση
Συσχέτιση
Συσχέτιση
Συσχέτιση
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ'

114

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΦΟΡΜΑ

Γ1.1 Προδιαγραφές φόρμας έναρξης προγράμματος.

Υπηρεσία

Χρήστης / Διαχειριστής (φόρμα 1)

Περιγραφή

Επιλογή εισαγωγής στο σύστημα ως
χρήστης ή ως διαχειριστής.

Δεδομένα εισόδου

Κουμπί χρήστη, κουμπί διαχειριστή.

Προέλευση

Χρήστη.

Δεδομένα εξόδου

Εμφάνιση φόρμας κωδικών.

Προορισμός

Οθόνη.

Αποτέλεσμα

Καταχώρηση επιλογής.

Γ1.2 Προδιαγραφές φορμών στις οποίες έχουν πρόσβαση οι χρήστες.

Υπηρεσία

Εισαγωγή κωδικών ασφαλείας χρήστη
(φόρμα 2).

Περιγραφή

Μέσω κάποιον κωδικών που γνωρίζει
μόνο ο χρήστης γίνεται επιτυχής
πρόσβαση στο σύστημα.

Δεδομένα εισόδου

Κωδικοί χρήστη (Username, password)

Προέλευση

Πληκτρολόγιο.

Δεδομένα εξόδου

Εμφάνιση επόμενης φόρμας.

Προορισμός

Οθόνη.

Αποτέλεσμα

Πρόσβαση στο σύστημα.
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Υπηρεσία

Κύριο μενού (φόρμα 3)

Περιγραφή

Δίνεται η δυνατότητα επιλογής της
λειτουργίας που επιθυμούμε.

Δεδομένα εισόδου

Επιλογή λειτουργίας(Πτήση, πλοία,
εκδρομικά πακέτα, ημερολόγιο,
στατιστικά, παροχές, πελάτες,
συμμετοχές).

Προέλευση

Πληκτρολόγιο.

Δεδομένα εξόδου

Εμφάνιση φόρμας επιθυμητής
λειτουργίας.

Προορισμός

Οθόνη.

Αποτέλεσμα

Εμφάνιση φόρμας επιθυμητής
λειτουργίας.

Υπηρεσία

Πτήση (φόρμα 4)

Περιγραφή

Γίνεται αναζήτηση των διαθέσιμων
πτήσεων ανάλογα με τις προτιμήσει των
πελατών ή όχι.

Δεδομένα εισόδου

Αφετηρία ή προορισμός ή ημερομηνία ή
εταιρία ή όλα μαζί ή τίποτα.

Προέλευση

Πληκτρολόγιο.

Δεδομένα εξόδου

Στοιχεία πτήσεων.

Προορισμός

Οθόνη.

Αποτέλεσμα

Εμφάνιση πιθανών επιθυμητών πτήσεων.

Υπηρεσία

Απόπλους (φόρμα 7)

Περιγραφή

Γίνεται αναζήτηση των διαθέσιμων
απόπλου ανάλογα με τις προτιμήσει των
πελατών ή όχι.

Δεδομένα εισόδου

Αφετηρία ή προορισμός ή ημερομηνία ή
εταιρία ή όλα μαζί ή τίποτα.

Προέλευση

Πληκτρολόγιο.

Δεδομένα εξόδου

Στοιχεία απόπλου.
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Προορισμός

Οθόνη.

Αποτέλεσμα

Εμφάνιση πιθανών επιθυμητών απόπλου.

Υπηρεσία

Εκδρομικά πακέτα (φόρμα 9)

Περιγραφή

Εμφάνιση των προγραμματισμένων
εκδρομικών πακέτων καθώς και των
παροχών του κάθε ξενοδοχείου.

Δεδομένα εισόδου

Πάτημα κουμπιού

Προέλευση

Πληκτρολόγιο.

Δεδομένα εξόδου

Επιθυμητές πληροφορίες

Προορισμός

Οθόνη.

Αποτέλεσμα

Επιλογή πιθανόν δρομολογίων.

Υπηρεσία

Ημερολόγιο (φόρμα 8)

Περιγραφή

Εμφάνιση του ημερολογίου.

Δεδομένα εισόδου

Καλείται η συνάρτηση του ημερολογίου.

Προέλευση

Πληκτρολόγιο.

Δεδομένα εξόδου

Ημερολόγιο.

Προορισμός

Οθόνη.

Αποτέλεσμα

Εμφάνιση ημερολογίου.

Υπηρεσία

Εισπράξεις (φόρμα 10).

Περιγραφή

Ανάλογα με την ημερομηνία που
επιλέγουμε εμφανίζονται οι συνολικές
εισπράξεις αυτής (στατιστικό στοιχείο).

Δεδομένα εισόδου

Επιλογή ημερομηνίας.

Προέλευση

Πληκτρολόγιο.

Δεδομένα εξόδου

Εισπράξεις.

Προορισμός

Οθόνη.

Αποτέλεσμα

Εμφάνιση των συνολικών εισπράξεων
ανά ημέρα.
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Υπηρεσία

Αεροπορικό εισιτήριο (φόρμα 11).

Περιγραφή

Γίνεται κράτηση αεροπορικής θέσης ή
έκδοση και καταχωρούνται κάποια
στοιχεία.

Δεδομένα εισόδου

Επιλογή επιθυμητής πτήσης από τη
φόρμα 4 ή 5.

Προέλευση

Πληκτρολόγιο.

Δεδομένα εξόδου

Εμφάνιση εισιτηρίου.

Προορισμός

Οθόνη.

Αποτέλεσμα

Κράτηση θέσης.

Υπηρεσία

Ακτοπλοϊκό εισιτήριο (φόρμα 12)

Περιγραφή

Γίνεται κράτηση ακτοπλοϊκής θέσης ή
έκδοση και καταχωρούνται κάποια
στοιχεία.

Δεδομένα εισόδου

Επιλογή επιθυμητού απόπλου από τη
φόρμα 7 ή 6.

Προέλευση

Πληκτρολόγιο.

Δεδομένα εξόδου

Εμφάνιση εισιτηρίου.

Προορισμός

Οθόνη.

Αποτέλεσμα

Κράτηση θέσης.

Υπηρεσία

Ζήτηση (φόρμα 17)

Περιγραφή

Εμφανίζεται η εκδρομή με τη μεγαλύτερη
ζήτηση (στατιστικό στοιχείο).

Δεδομένα εισόδου

Καλείται η συνάρτηση του κουμπιού
ζήτησης.

Προέλευση

Πληκτρολόγιο.

Δεδομένα εξόδου

Εκδρομή με τη μεγαλύτερη ζήτηση.

Προορισμός

Οθόνη.

Αποτέλεσμα

Εμφάνιση εκδρομής.
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Υπηρεσία

Εκκρεμείς πληρωμές (φόρμα 25)

Περιγραφή

Δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να
ελέγχει πληρωμές που δεν έχουν γίνει και
επείγουν και μπορούν να εξοφληθούν.

Δεδομένα εισόδου

Πάτημα κουμπιού.

Προέλευση

Πληκτρολόγιο.

Δεδομένα εξόδου

Επώνυμο πελάτη, όνομα πελάτη, ποσό
οφειλής, ημερομηνία (πραγματοποίησης
εκδρομής ή πτήσης/ απόπλου),
εξόφληση.

Προορισμός

Οθόνη.

Αποτέλεσμα

Ενημέρωση βάσης δεδομένων αν γίνει
εξόφληση.

Υπηρεσία

Τρέχουσες πληρωμές (φόρμα 25)

Περιγραφή

Δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να
ελέγχει πληρωμές που δεν έχουν γίνει και
μπορούν να εξοφληθούν αλλά δεν
επείγουν.

Δεδομένα εισόδου

Πάτημα κουμπιού.

Προέλευση

Πληκτρολόγιο.

Δεδομένα εξόδου

Επώνυμο πελάτη, όνομα πελάτη, ποσό
οφειλής, ημερομηνία (πραγματοποίησης
εκδρομής ή πτήσης/ απόπλου),
εξόφληση.

Προορισμός

Οθόνη.

Αποτέλεσμα

Ενημέρωση βάσης δεδομένων αν γίνει
εξόφληση.
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Υπηρεσία

Συμμετέχων (φόρμα 18)

Περιγραφή

Φόρμα στην οποία συμπληρώνονται τα
στοιχεία των συμμετεχόντων σε κάποια
εκδρομή.

Δεδομένα εισόδου

Επιλογή της επιθυμητής εκδρομής από τη
φόρμα 9 και εισαγωγή των στοιχείων
πελάτη, αριθμού συμμετεχόντων,
παρατηρήσεις.

Προέλευση

Πληκτρολόγιο.

Δεδομένα εξόδου

-

Προορισμός

Οθόνη.

Αποτέλεσμα

Καταχώρηση στοιχείων.

Υπηρεσία

Νέος πελάτης (φόρμα 21).

Περιγραφή

Δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να
καταχωρίσει κάποιων πελάτη.

Δεδομένα εισόδου

Κωδικός, επώνυμο, όνομα, επάγγελμα,
τηλέφωνο, τηλέφωνο2, οδός, περιοχή.

Προέλευση

Πληκτρολόγιο.

Δεδομένα εξόδου

-

Προορισμός

Οθόνη.

Αποτέλεσμα

Καταχώρηση νέου πελάτη.

Υπηρεσία

Διαγραφή πελάτη (φόρμα 22)

Περιγραφή

Δίνεται η δυνατότητα διαγραφής κάποιου
πελάτη.

Δεδομένα εισόδου

Επιλογή εγγραφής.

Προέλευση

Πληκτρολόγιο.

Δεδομένα εξόδου

Μήνυμα επιβεβαίωσης.

Προορισμός

Οθόνη.

Αποτέλεσμα

Διαγραφή πελάτη.
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Υπηρεσία

Τροποποίηση πελάτη (φόρμα 22)

Περιγραφή

Δίνεται η δυνατότητα τροποποίησης
στοιχείων κάποιου πελάτη.

Δεδομένα εισόδου

Επιλογή εγγραφής.

Προέλευση

Πληκτρολόγιο.

Δεδομένα εξόδου

-

Προορισμός

Βάση δεδομένων.

Αποτέλεσμα

Διαγραφή πελάτη.

Γ1.3 Προδιαγραφές φορμών στις οποίες έχει πρόσβαση ο διαχειριστής.

Υπηρεσία

Εισαγωγή κωδικών ασφαλείας
διαχειριστή (φόρμα 15).

Περιγραφή

Μέσω κάποιον κωδικών που γνωρίζει
μόνο ο διαχειριστής της βάσης
δεδομένων γίνεται επιτυχής πρόσβαση
στο σύστημα.

Δεδομένα εισόδου

Κωδικοί διαχειριστή (Username,
password)

Προέλευση

Πληκτρολόγιο.

Δεδομένα εξόδου

Εμφάνιση επόμενης φόρμας.

Προορισμός

Οθόνη.

Αποτέλεσμα

Πρόσβαση στη διαχείριση της βάσης.

Υπηρεσία

Διαχείριση ταξιδιωτικού γραφείου
(φόρμα 14).

Περιγραφή

Γίνεται εισαγωγή και διαγραφή στοιχείων
στη βάση που αφορούν πτήσεις,
απόπλους, εκδρομικά πακέτα, ξενοδοχεία
και χρήστες.

Δεδομένα εισόδου

Καλείται η συνάρτηση του κουμπιού της
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λειτουργίας που επιθυμούμε.
Προέλευση

Πληκτρολόγιο.

Δεδομένα εξόδου

Εμφάνιση επιθυμητής φόρμας.

Προορισμός

Οθόνη.

Αποτέλεσμα

Εμφάνιση επιθυμητής φόρμας.

Υπηρεσία

Εισαγωγή νέων πακέτων (φόρμα 16)

Περιγραφή

Δίνεται η δυνατότητα εισαγωγής νέων
πακέτων καθώς και παροχών
ξενοδοχείων.

Δεδομένα εισόδου

Κωδικός εκδρομής, προορισμός, είδος
πακέτου, διάρκεια, τιμή, όριο
συμμετεχόντων, πτήση/ απόπλους,
αναχώρηση, κωδικός ξενοδοχείου,
πληροφορίες και για τις παροχές κωδικός
ξενοδοχείου, παροχή.

Προέλευση

Πληκτρολόγιο.

Δεδομένα εξόδου

-

Προορισμός

Βάση δεδομένων

Αποτέλεσμα

Καταχώρηση νέων στοιχείων.

Υπηρεσία

Διαγραφή πακέτου (φόρμα 29)

Περιγραφή

Γίνεται διαγραφή στοιχείων που αφορούν
τα εκδρομικά πακέτα.

Δεδομένα εισόδου

Επιλογή εγγραφής.

Προέλευση

Πληκτρολόγιο.

Δεδομένα εξόδου

Μήνυμα επιβεβαίωσης.

Προορισμός

Βάση δεδομένων.

Αποτέλεσμα

Διαγραφή εγγραφής.

Υπηρεσία

Τροποποίηση πακέτου (φόρμα 30)

Περιγραφή

Γίνεται τροποποίηση στοιχείων που
αφορούν τα εκδρομικά πακέτα.
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Δεδομένα εισόδου

Επιλογή εγγραφής.

Προέλευση

Πληκτρολόγιο.

Δεδομένα εξόδου

-

Προορισμός

Βάση δεδομένων.

Αποτέλεσμα

Διαγραφή εγγραφής.

Υπηρεσία

Εισαγωγή πτήσης (φόρμα 35)

Περιγραφή

Γίνεται εισαγωγή στοιχείων που αφορούν
πτήσεις.

Δεδομένα εισόδου

Αρ.πτήσης, κωδ.μέσου, προορισμός,
αφετηρία, ημερομηνία, ώρα,
διαθεσιμότητα, τιμή/ άτομο, φόρος,
ανταπόκριση.

Προέλευση

Πληκτρολόγιο.

Δεδομένα εξόδου

-

Προορισμός

Βάση δεδομένων

Αποτέλεσμα

Εισαγωγή νέας πτήσης.

Υπηρεσία

Διαγραφή πτήσης (φόρμα 35)

Περιγραφή

Γίνεται διαγραφή στοιχείων που αφορούν
τις πτήσης.

Δεδομένα εισόδου

Επιλογή εγγραφής.

Προέλευση

Πληκτρολόγιο.

Δεδομένα εξόδου

Μήνυμα επιβεβαίωσης.

Προορισμός

Οθόνη.

Αποτέλεσμα

Διαγραφή εγγραφής.

Υπηρεσία

Τροποποίηση πτήσης (φόρμα 35)

Περιγραφή

Γίνεται τροποποίηση στοιχείων που
αφορούν τις πτήσης.

Δεδομένα εισόδου

Επιλογή εγγραφής.

Προέλευση

Πληκτρολόγιο.

Δεδομένα εξόδου

-
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Προορισμός

Βάση δεδομένων.

Αποτέλεσμα

Διαγραφή εγγραφής.

Υπηρεσία

Εισαγωγή απόπλου (φόρμα 36)

Περιγραφή

Γίνεται εισαγωγή στοιχείων που αφορούν
απόπλους.

Δεδομένα εισόδου

Κωδ.δρομολογίου, κωδ.μέσου,
προορισμός, αφετηρία, ημερομηνία, ώρα,
διαθεσιμότητα, τιμή/ άτομο, έκπτωση

Προέλευση

Πληκτρολόγιο.

Δεδομένα εξόδου

-

Προορισμός

Βάση δεδομένων

Αποτέλεσμα

Εισαγωγή απόπλου.

Υπηρεσία

Διαγραφή απόπλου (φόρμα 36)

Περιγραφή

Γίνεται διαγραφή στοιχείων που αφορούν
απόπλους.

Δεδομένα εισόδου

Επιλογή εγγραφής.

Προέλευση

Πληκτρολόγιο.

Δεδομένα εξόδου

Μήνυμα επιβεβαίωσης.

Προορισμός

Οθόνη.

Αποτέλεσμα

Διαγραφή εγγραφής.

Υπηρεσία

Τροποποίηση απόπλου (φόρμα 36)

Περιγραφή

Γίνεται τροποποίηση στοιχείων που
αφορούν απόπλους.

Δεδομένα εισόδου

Επιλογή εγγραφής.

Προέλευση

Πληκτρολόγιο.

Δεδομένα εξόδου

-

Προορισμός

Βάση δεδομένων.

Αποτέλεσμα

Διαγραφή εγγραφής.
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Υπηρεσία

Εισαγωγή ξενοδοχείου (φόρμα 27)

Περιγραφή

Γίνεται εισαγωγή στοιχείων που αφορούν
ξενοδοχεία.

Δεδομένα εισόδου

Εισαγωγή κωδικού, ονόματος, πόλης,
κατηγορίας, πλήθος Ικλινων, 2κλινων,
4κλινων.

Προέλευση

Πληκτρολόγιο.

Δεδομένα εξόδου

-

Προορισμός

Βάση δεδομένων

Αποτέλεσμα

Καταχώρηση στοιχείων ξενοδοχείου.

Υπηρεσία

Διαγραφή ξενοδοχείου (φόρμα 28)

Περιγραφή

Γίνεται διαγραφή στοιχείων που αφορούν
ξενοδοχεία.

Δεδομένα εισόδου

Επιλογή εγγραφής.

Προέλευση

Πληκτρολόγιο.

Δεδομένα εξόδου

Μήνυμα επιβεβαίωσης.

Προορισμός

Οθόνη.

Αποτέλεσμα

Διαγραφή εγγραφής.

Υπηρεσία

Τροποποίηση ξενοδοχείου (φόρμα 28)

Περιγραφή

Γίνεται τροποποίηση στοιχείων που
αφορούν ξενοδοχεία.

Δεδομένα εισόδου

Επιλογή εγγραφής.

Προέλευση

Πληκτρολόγιο.

Δεδομένα εξόδου

-

Προορισμός

Βάση δεδομένων.

Αποτέλεσμα

Διαγραφή εγγραφής.

Υπηρεσία

Εισαγωγή παροχών ξενοδοχείου (φόρμα
27)

Περιγραφή

Γίνεται εισαγωγή στοιχείων που αφορούν
παροχές ξενοδοχείων.
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Δεδομένα εισόδου

Εισαγωγή κωδικού ξενοδοχείου και
κωδικό παροχής

Προέλευση

Πληκτρολόγιο.

Δεδομένα εξόδου

-

Προορισμός

Βάση δεδομένων

Αποτέλεσμα

Καταχώρηση στοιχείων ξενοδοχείου.

Υπηρεσία

Τροποποίηση παροχών ξενοδοχείου
(φόρμα 27)

Περιγραφή

Γίνεται τροποποίηση στοιχείων που
αφορούν παροχές ξενοδοχείων.

Δεδομένα εισόδου

Εισαγωγή κωδικού ξενοδοχείου και
κωδικό παροχής

Προέλευση

Πληκτρολόγιο.

Δεδομένα εξόδου

-

Προορισμός

Βάση δεδομένων

Αποτέλεσμα

Καταχώρηση στοιχείων ξενοδοχείου.

Υπηρεσία

Εισαγωγή χρήστη (φόρμα 20)

Περιγραφή

Γίνεται εισαγωγή στοιχείων που αφορούν
χρήστες.

Δεδομένα εισόδου

Username, password, κωδικός
υποκαταστή ματος.

Προέλευση

Πληκτρολόγιο.

Δεδομένα εξόδου

Εμφάνιση στοιχείων.

Προορισμός

Οθόνη.

Αποτέλεσμα

Καταχώρηση χρήστη.

Υπηρεσία

Διαγραφή χρήστη (φόρμα 24)

Περιγραφή

Γίνεται διαγραφή στοιχείων που αφορούν
χρήστες.

Δεδομένα εισόδου

Επιλογή εγγραφής.

Προέλευση

Πληκτρολόγιο.
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Δεδομένα εξόδου

Μήνυμα επιβεβαίωσης.

Προορισμός

Οθόνη.

Αποτέλεσμα

Διαγραφή χρήστη.

Υπηρεσία

Τροποποίηση χρήστη (φόρμα 20)

Περιγραφή

Γίνεται τροποποίηση στοιχείων που
αφορούν χρήστες.

Δεδομένα εισόδου

Επιλογή εγγραφής.

Προέλευση

Πληκτρολόγιο.

Δεδομένα εξόδου

-

Προορισμός

Βάση δεδομένων.

Αποτέλεσμα

Διαγραφή χρήστη.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ’
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4.1 Οδηγίες Εγκατάστασης του Microsoft SQL Server 2000

Πριν ξεκινήσουμε την εγκατάσταση της εφαρμογής στον υπολογιστή, πρέπει να
εγκατασταθεί πρώτα ο Microsoft SQL Server 2000.
Η εγκατάσταση του γίνεται σύμφωνα με τα παρακάτω βήματα:

Επιλέγουμε το SQL Server 2000 Components
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Εγκαθιστούμε τα συστατικά του SQL Server 2000

Install Database Server
SQL Server 2000 provides rich and robust
support for scalable database solutions,

Install Analysis Services
Install English Query

Προχωράμε επιλέγοντας NEXT
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Επιλέγουμε το Local Computer και πατάμε πάλι NEXT

Δίνουμε τα προσωπικά μας στοιχεία και πατάμε NEXT
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Στο Software License Agreement πατάμε YES

Προχωρώντας στο Installation Definition ορίζουμε ως τύπο εγκατάστασης τον Server
and Client Tools και επιλέγουμε NEXT
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Τσεκάρουμε το πλαίσιο και μετά NEXT

Ορίζουμε ως setup type το typical

Χρήστης

Δικαίωμα πρόσβασης
ΕπιβΕβαίωση στοιχείων
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Θέτουμε τις παρακάτω επιλογές

Και επιλέγουμε το Windows Authentication Mode
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Η εγκατάσταση βρίσκεται σε εξέλιξη

Setup is installing Microsoft Data Accèss Components (MDAC)

Η εγκατάσταση έχει τελειώσει

Για εγκατάσταση του ODBC για Microsoft SQL Server κάνουμε κλικ στο Δοκιμή του
αρχείου προέλευσης δεδομένων.
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Όταν επιβεβαιωθεί ότι τα τεστ ολοκληρώθηκαν επιτυχώς κάνουμε κλικ στο
ΟΚ.

Στο Εγκατάσταση του ODBC για Microsoft SQL Server κάνουμε κλικ στο ΟΚ.
Στο παράθυρο Διαχείριση αρχείων προέλευσης δεδομένων ODBC σιγουρευόμαστε
ότι το όνομα της βάσης μας έχει προστεθεί στη λίστα, το επιλέγουμε και κάνουμε
κλικ στο ΟΚ.
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