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πλάδειθνη, 

 

Οη ζεκεηώζεηο απηέο έρνπλ γξαθηεί γηα λα βνεζήζνπλ ηνπο θαζεγεηέο πνπ δηδάζθνπλ 

ρεδηαζκό Γηαγξακκάησλ Ρνήο Γεδνκέλσλ ζην κάζεκα ηεο Πιεξνθνξηθήο Γ’ Λπθείνπ 

θαηεύζπλζεο. 

Οη ζεκεηώζεηο απηέο απνηεινύληαη από ηξία κέξε. Σν πξώην κέξνο πεξηέρεη βαζηθέο έλλνηεο 

ρξήζηκεο γηα ηελ ζρεδίαζε ησλ Γηαγξακκάησλ  Ρνήο Γεδνκέλσλ. Σν δεύηεξν κέξνο 

πεξηιακβάλεη ζελάξηα θαη ζην ηξίην κέξνο πξνηεηλόκελεο ιύζεηο ησλ ζελαξίσλ. Σα 

πεξηζζόηεξα από ηα ζελάξηα έρνπλ βαζηζηεί ζε ζέκαηα από δνθίκηα πξνεγνύκελσλ 

Παγθύπξησλ Δμεηάζεσλ (2003-2009) θαη ηα ππόινηπα ζελάξηα βαζίζηεθαλ ζε εηζεγήζεηο 

ζπλαδέιθσλ. ε πνιιέο πεξηπηώζεηο έρνπλ γίλεη ηξνπνπνηήζεηο ζην ιεθηηθό θαη ζηηο 

πξνηεηλόκελεο ιύζεηο ώζηε λα είλαη δπλαηή ε πινπνίεζε ηνπο σο ύζηεκα ρεζηαθήο Βάζεο 

Γεδνκέλσλ (Relational Data Base System). Απηά ηα ζελάξηα ζα κπνξνύζαλ λα 

απνηειέζνπλ βάζε γηα κηθξέο εξγαζίεο. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΣΑ ΡΟΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΔΡΔ) 

Ειςαγωγι 

Σα Διαγράμματα Ροισ Δεδομζνων - ΔΡΔ (Data Flow Diagrams - DFDs) αναπαριςτοφν ζνα ςφςτθμα 
λογιςμικοφ με βάςθ τα δεδομζνα που παράγονται ι διακινοφνται ς’ αυτό. Αποτελοφν μια λογικι 
αναπαράςταςθ του ςυςτιματοσ, χωρίσ να περιζχουν πλθροφορίεσ για το υλικό, το λογιςμικό ι τα 
αρχεία που το αποτελοφν. Για τουσ λόγουσ αυτοφσ, τα ΔΡΔ είναι κατάλλθλα για τθν κατανόθςθ τθσ 
λειτουργίασ του ςυςτιματοσ και από μθ ειδικοφσ. 

ε κάκε ΔΡΔ αναπαρίςταται θ πορεία (ροι) που ακολουκεί κάκε τμιμα δεδομζνων από το ςθμείο 
δθμιουργίασ του, ζωσ το ςθμείο εξόδου από το ςφςτθμα. 

ε αυτό δίδεται ςχθματικά θ ροι των δεδομζνων μζςα ςε ζνα πλθροφοριακό ςφςτθμα και τισ 

επεξεργαςίεσ που γίνονται πάνω ςε αυτά. Είναι μζκοδοσ μοντελοποίθςθσ διαδικαςιϊν και 

χρθςιμοποιεί λογικά μοντζλα τα οποία μασ φανερϊνουν τι κάνει το ςφςτθμα (όχι όμωσ πωσ). Η 

χριςθ του προςφζρει αρκετά λεπτομερι καταγραφι των προδιαγραφϊν, ϊςτε να γίνονται εφκολα 

κατανοθτζσ και από τον πελάτθ. 

φμβολα ΔΡΔ 
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Εξωτερικόσ πράκτορασ ι Εξωτερικι οντότθτα  

Οη εξωηεπικοί ππάκηοπερ θαζνξίδνπλ ηα ζύλνξα ηνπ ζπζηήκαηνο. Μπνξνύλ λα είλαη 

πξόζωπα, κνλάδεο ηνπ νξγαληζκνύ, θάπνην άιιν ζύζηεκα ή άιινη νξγαληζκνί νη νπνίνη 

αιιειεπηδξνύλ κε ην ζύζηεκά καο αληαιιάζζνληαο δεδνκέλα – είηε γηα είζνδν είηε γηα έμνδν 

είηε θαη ηα δύν. 

 

Διαδικαςία 

Οη διαδικαζίερ είλαη δηάθνξεο επεμεξγαζίεο νη νπνίεο δέρνληαη θάπνηα δεδνκέλα ωο είζνδν 

θαη παξάγνπλ άιια δεδνκέλα ωο έμνδν. Κάζε δηαδηθαζία πξέπεη λα έρεη ηνπιάρηζηνλ έλα 

βέινο εηζεξρόκελεο ξνήο δεδνκέλωλ, επεηδή κηα δηαδηθαζία δελ κπνξεί λα παξάγεη 

πιεξνθνξίεο ρωξίο είζνδν. Επίζεο πξέπεη λα έρεη ηνπιάρηζηνλ θαη έλα βέινο εμεξρόκελεο 

ξνήο δεδνκέλωλ, επεηδή κηα δηαδηθαζία ε νπνία δελ παξάγεη θαζόινπ πιεξνθνξίεο είλαη 

άρξεζηε. 

Οη δύν γξακκέο είλαη πξναηξεηηθέο. Τν πάλω κέξνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ην όλνκα ηεο δηαδηθαζίαο, ην 

κεζαίν γηα κηα απιή πεξηγξαθή, θαη ην θάηω κέξνο γηα λα αλαθέξνπκε ηε ζέζε/ζεηξά πνπ γίλεηαη ε δηαδηθαζία.  

 

Αποκθκευτικι Μονάδα Δεδομζνων 

 

 

Οη αποθηκεςηικέρ μονάδερ είλαη ρώξνη όπνπ θπιάγνληαη επί κόληκεο βάζεωο δεδνκέλα. Πεξηγξάθνπλ 

πξάγκαηα γηα ηα νπνία ε επηρείξεζε ζέιεη λα δηαθπιάμεη δεδνκέλα θαη 

πιεξνθνξίεο, όπωο πξόζωπα, ηνπνζεζίεο, αληηθείκελα, γεγνλόηα θαη έλλνηεο. Σπλήζωο πινπνηνύληαη ωο 

αξρεία ή βάζεηο δεδνκέλωλ.  
 

Ροι δεδομζνων (data flow) 

Οη ποέρ δεδομένων αλαπαξηζηάλνπλ εηζόδνπο θαη εμόδνπο 

δεδνκέλωλ από θαη πξνο κηα δηαδηθαζία. Οη ξνέο δεδνκέλωλ πξνέξρνληαη από εμωηεξηθνύο πξάθηνξεο νη  
νπνίνη κπνξνύλ λα είλαη κέζα ζηελ επηρείξεζε ή εθηόο απ’ 

απηή.  τθ ροι πρζπει να αναγράφονται τα δεδομζνα που εμπλζκονται 
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Μθ Ζγκυρεσ Ροζσ Δεδομζνων 

Λάκοσ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ωςτό 
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Λογικά Λάκθ ςτα Διαγραμμάτων Ροισ Δεδομζνων (ΔΡΔ)  

Λάκοσ 

Μαφρθ Σρφπα  

 

 

 

Θαφμα 

 

 

ωςτό 

 

 

 

 

Γκρίηεσ Σρφπεσ 

Σα δεδομζνα που ειςζρχονται ςε μια διαδικαςία κα πρζπει με τθν επεξεργαςία που γίνεται ςε 

αυτά, να μποροφν να παράγουν τισ ηθτοφμενεσ πλθροφορίεσ. Είναι από τα πιο δφςκολα λάκθ, ωσ 

προσ τθν ανίχνευςθ τουσ.  

Μαύρη  Τρύπα 
(Γηαδηθαζία κε ΜΟΝΟ 

ξνή/ξνέο ειζόδοσ) 

Θαύμα  

(Διαδικαςία με ΜΟΝΟ 

ροι/ροζσ εξόδου) 

Η διαδικαςία ΠΡΕΠΕΙ να ζχει 

τουλάχιςτο μία ροι ειςόδου 

ΚΑΙ μία ροι εξόδου 
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Παράδειγμα Λακϊν ςτο ΔΡΔ 

Σηε ζρνιή ρνξνύ «ΤΑ ΤΑΛΕΝΤΑ» ιεηηνπξγεί ζύζηεκα ινγηζκηθνύ ζην νπνίν είλαη θαηαρωξεκέλα ηα 

ζηνηρεία ηωλ δηαθόξωλ ηάμεωλ, πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί γηα ηηο αλάγθεο ηεο λέαο ζρνιηθήο ρξνληάο. Τν αξρείν 

ηάμεωλ πεξηιακβάλεη ηνλ αξηζκό ηάμεο, ην όλνκα ηνπ ρνξνδηδαζθάινπ θαη ηνλ αξηζκό δηαζέζηκωλ ζέζεωλ. 

Όηαλ έλαο λένο καζεηήο ελδηαθέξεηαη λα εγγξαθεί ζηε ζρνιή, δίλεη ηε κέξα θαη ώξα πνπ ζέιεη λα 

παξαθνινπζεί ηα καζήκαηα. Τν ζύζηεκα ειέγρεη ην αξρείν ηάμεωλ θαη αλ ππάξρεη δηαζέζηκε ζέζε ηελ 

επηζπκεηή κέξα θαη ώξα, πιεξνθνξεί ην καζεηή κε ηνλ αξηζκό ηεο ηάμεο. Αθνινύζωο ν καζεηήο δίλεη ηα 

πξνζωπηθά ηνπ ζηνηρεία (αξηζκό ηαπηόηεηαο, όλνκα, ηειέθωλν, δηεύζπλζε) θαη καδί κε ηνλ αξηζκό ηεο ηάμεο, 

θαηαγξάθνληαη ζην αξρείν καζεηώλ. Σηε ζπλέρεηα εηνηκάδεηαη θαηάινγνο καζεηώλ γηα θάζε ηάμε πνπ 

πεξηιακβάλεη ηνλ αξηζκό ηεο ηάμεο, ην όλνκα ηνπ ρνξνδηδαζθάινπ θαη ηα νλόκαηα ηωλ καζεηώλ. Ο θαηάινγνο 

απηόο δίλεηαη ζην ρνξνδηδάζθαιν. 

Να αλαθέξεηε ηα ιάζε πνπ ππάξρνπλ ζην δηάγξακκα θαη λα ηα δηθαηνινγήζεηε. 
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Έιεγρνο 

δηαζέζηκσλ 

ζέζεσλ

7

Καηαρώξηζε 

ζηνηρείσλ 

καζεηή

11

Γεκηνπξγία 

θαηαιόγνπ 

καζεηώλ αλά 

ηάμε θαη 

ρνξνδηδάζθαιν

Μαζεηήο

1

5 Αξρείν Σάμεσλ

9 Αξρείν Μαζεηώλ

Υνξνδηθάζθαινο

13

Ηκέξα, ώξα

2 4

8

Αξηζκόο ηάμεο ,δηαζέζηκεο 

ζέζεηο, όλνκα 

ρνξνδηδαζθάινπ

Όλνκα Μαζεηή, Αξ. 

ΣάμεοΚαηάινγνο καζεηώλ

1012
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Αξηζκόο ηάμεο κε 

δηαζέζηκεο ζέζεηο

Αξ. Σαπηόηεηαο Μαζεηή, 

Όλνκα, ηειέθσλν, 

Γηεύζπλζε, Αξ. Σάμεο

 

 
 
Σα ιάζε ζην πην πάλσ Λνγηθό Γηάγξακκα είλαη: 
i. Η ξνή κε ηνλ αξηζκό 6 δεν είναι έγκσρη δηόηη ζπλδέεη απεπζείαο απνζεθεπηηθό ρώξν κε εμσηεξηθή 
νληόηεηα. 
ii. Η δηαδηθαζία 3 δελ έρεη ξνή πνπ λα εμέξρεηαη από απηή. Άξα απνηειεί Μαύρη Τρύπα. 
iii. Απνπζηάδεη ε ξνή πνπ ζπλδέεη ηνλ απνζεθεπηηθό ρώξν 5 (Αξρείν Σάμεσλ) κε ηελ δηαδηθαζία 11 
(Γεκηνύξγεζε Καηάινγν Μαζεηώλ αλά Σάμε θαη ρνξνδηδάζθαιν) γηα ηελ κεηαθνξά ηνπ νλόκαηνο ηνπ 
ρνξνδηδαζθάινπ πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ θαηαιόγνπ. Άξα δελ κπνξνύλ λα εμαρζνύλ νη 
δεηνύκελεο πιεξνθνξίεο κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη Γκρίζα Τρύπα. 
iv. Η δηαδηθαζία 7 -  είλαη θαύμα: έρεη κόλν ξνέο εμόδνπ αιιά θαζόινπ ξνέο εηζόδνπ.  
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Παραδείγματα ροών δεδομζνων που κατευθφνονται προσ τα αρχεία 

 

 

 

 

 

 

 Καταχϊρθςθ προςωπικϊν ςτοιχείων πελάτθ ςτο αρχείο πελατϊν 

 Ενθμζρωςθ αρχείου βακμϊν με τουσ βακμοφσ του τριμινου 

 Προςκικθ ςτο αρχείο παραγγελιϊν μια νζα παραγγελία 

 Αποκικευςθ ςτο αρχείο ακινιτων, τα ςτοιχεία ενόσ ακινιτου 

 Σροποποίθςθ του αρικμοφ τθλεφϊνου ενόσ πελάτθ 

 Αλλαγι διεφκυνςθσ του μακθτι 

 Διαγραφι από το αρχείο DVD τα DVD που βρίςκονται ςτο αρχείο περιςςότερο από 5 χρόνια 

 

Παραδείγματα ροών δεδομζνων που κατευθφνονται ςτη Διαδικαςία 
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 Ανάκτθςθ προςωπικϊν ςτοιχείων μακθτι 

 Ζλεγχοσ διακζςιμων κζςεων ςε μια τάξθ χοροφ 

 Αναηιτθςθ ενόσ βιβλίου για να εντοπιςτεί θ κζςθ που βρίςκεται  

 Δθμιουργία κατάςταςθσ αρίςτων μακθτϊν 

 Ετοιμαςία λίςτασ παραγγελίασ 

 Εκτφπωςθ καταλόγου με όλα τα ροφχα του καταςτιματοσ 

 

Παραδείγματα ροών δεδομζνων που κατευθφνονται από την διαδικαςία ςε 

οντότητα 

 

 

 

 

 

 

 

 Ετοιμαςία/Εκτφπωςθ καταλόγου με τθλζφωνα και διευκφνςεισ των πελατϊν (τθ ροι κα γράφει 

κατάλογοσ) 

 Ζκδοςθ Απόδειξθσ και παράδοςθ ςτο πελάτθ (ςτθ ροι κα γράφει απόδειξθ) 

 Δθμιουργία αναφοράσ των άριςτων μακθτϊν και παράδοςθ ςτθ διεφκυνςθ (τθ ροι κα γράφει 

αναφορά) 

 Δθμιουργία κωδικοφ και ενθμζρωςθ πελάτθ (ςτθ ροι κα γράφει κωδικόσ) 

 Δθμιουργία ερωτιματοσ (query) με τον αρικμό των ςτάςιμων μακθτϊν και παράδοςθ ςτο 

Τπουργείο Παιδείασ 

 Δθμιουργία καταλόγου προαχκζντων υπαλλιλων και αποςτολι ςτα ΜΜΕ. 
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Αϋ ΜΕΡΟ   

Αςκιςεισ 

Άςκθςθ 1 :  Ζκδοςθ Πιςτοποιθτικοφ Γζννθςθσ  

φμφωνα με τθν Κυπριακι Νομοκεςία, όλα τα νεογζννθτα παιδιά πρζπει να εγγραφοφν ςτο Αρχείο 

Πλθκυςμοφ τθσ Κφπρου. Για αυτό το ςκοπό οι γονείσ των νεογζννθτων παιδιϊν ςυμπλθρϊνουν μια 

αίτθςθ με τα ςτοιχεία του παιδιοφ τουσ (όνομα, επίκετο, θμερομθνία γζννθςθσ, τόποσ γζννθςθσ όνομα 

μθτζρασ και πατζρα). Σα ςτοιχεία τθσ αίτθςθσ καταχωροφνται ςτο αρχείο πλθκυςμοφ, μαηί με τον 

αρικμό πιςτοποιθτικοφ γζννθςθσ που δθμιουργείται αυτόματα από το ςφςτθμα. Σαυτόχρονα τυπϊνεται 

το πιςτοποιθτικό γζννθςθσ το οποίο δίνεται ςτουσ γονείσ. 

 

Αρχείο Πλθκυςμοφ 

Αρικμόσ πιςτοποιθτικοφ γεννιςεωσ 

Όνομα 

Επίκετο 

Ημερομθνία Γζννθςθσ 

Σόποσ γζννθςθσ 

Όνομα μθτζρασ 

Όνομα πατζρα 
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Άςκθςθ 2 :  Απουςίεσ Μακθτϊν 

το ςφςτθμα απουςιϊν υπάρχει ιδθ δθμιουργθμζνο το αρχείο μακθτϊν το οποίο περιζχει τα ςτοιχεία 

του μακθτι (αρικμόσ μθτρϊου, όνομα, επίκετο, τμιμα, διεφκυνςθ και όνομα κθδεμόνα).  

Κακθμερινά οι κακθγθτζσ παραδίδουν τα απουςιολόγια για να καταχωρθκοφν οι απουςίεσ των 

μακθτϊν. Αφοφ γίνει πρϊτα ζλεγχοσ του ονόματοσ, του επικζτου και του τμιματοσ του μακθτι με βάςθ 

τον αρικμό μθτρϊου, τότε καταχωροφνται οι απουςίεσ ςτο αρχείο απουςιϊν (αρικμόσ μθτρϊου μακθτι, 

θμερομθνία απουςίασ, περίοδοσ απουςίασ). Οι απουςίεσ χωρίηονται ςε δφο είδθ, δικαιολογθμζνεσ και 

αδικαιολόγθτεσ. Όταν καταχωρείται μια απουςία, τότε το είδοσ τθσ κεωρείται αυτόματα από το ςφςτθμα 

αδικαιολόγθτθ μζχρι να δικαιολογθκεί.  

το τζλοσ κάκε εβδομάδασ, δθμιουργείται μία κατάςταςθ θ οποία περιζχει τον αρικμό μθτρϊου, όνομα, 

επίκετο, τμιμα, θμερομθνία απουςίασ και περίοδοσ απουςίασ του κάκε μακθτι. Η κατάςταςθ 

παραδίδεται ςτον υπεφκυνο του κάκε τμιματοσ. Αφοφ ο υπεφκυνοσ δικαιολογιςει τισ απουςίεσ (είδοσ 

απουςίασ), για όςεσ ζχει δικαιολογθτικά, δίνει πίςω τθν κατάςταςθ για τθν ενθμζρωςθ των 

δικαιολογθμζνων απουςιϊν ςτο αρχείο απουςιϊν.  

Κάκε μινα δθμιουργοφνται επιςτολζσ οι οποίεσ περιζχουν το όνομα, το επίκετο , το τμιμα και τον 

αρικμό απουςιϊν του κάκε μακθτι, το όνομα και θ διεφκυνςθ του κθδεμόνα και ταχυδρομοφνται ςτουσ 

κθδεμόνεσ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

θμείωςθ:  Να κεωρθκεί ότι το πεδίο είδοσ απουςίασ παίρνει δφο τιμζσ (δικαιολογθμζνθ, 

αδικαιολόγθτθ)

Αρχείο μακθτϊν Αρχείο απουςιϊν 

Αρικμόσ μθτρϊου Αρικμόσ μθτρϊου 

Όνομα Ημερομθνία απουςία 

Επίκετο Περίοδοσ απουςίασ 

Σμιμα είδοσ απουςίασ 

Διεφκυνςθ   

Όνομα κθδεμόνα  
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Άςκθςθ 3 :  Μιςκοδοςία 

το λογιςτιριο μιασ εταιρείασ ο λογιςτισ  καταχωρεί τα προςωπικά ςτοιχεία των υπαλλιλων ςτο αρχείο 

υπαλλιλων (αρικμόσ ταυτότθτασ, ονοματεπϊνυμο, ωριαίοσ μιςκόσ και κζςθ υπαλλιλου).  

το τζλοσ κάκε μινα, ο προϊςτάμενοσ του κάκε υπαλλιλου δίνει ςτο λογιςτιριο τον αρικμό ταυτότθτασ,   

τισ ϊρεσ και τον μινα για τον οποίο εργάςτθκε ο κάκε υπάλλθλοσ.  Αφοφ γίνει ζλεγχοσ των ςτοιχείων του 

υπαλλιλου, ονοματεπϊνυμο, με βάςθ τθν ταυτότθτα του, γίνεται καταχϊρθςθ ςτο αρχείο μιςκοδοςίασ.  

τθ ςυνζχεια, υπολογίηεται το ποςό πλθρωμισ (ϊρεσ * ωριαίοσ μιςκόσ) και ενθμερϊνεται το αρχείο 

μιςκοδοςίασ  με το ποςό πλθρωμισ του κάκε υπαλλιλου. Ακολοφκωσ, με βάςθ τον αρικμό ταυτότθτασ 

του υπαλλιλου,  εκτυπϊνεται  επιταγι για κάκε υπάλλθλο, θ οποία περιλαμβάνει το  ονοματεπϊνυμο 

και το ποςό πλθρωμισ και τθν τρζχουςα θμερομθνία του ςυςτιματοσ.  

Μετά τθν πλθρωμι των υπαλλιλων  δθμιουργείται ςυνοπτικι αναφορά θ οποία περιλαμβάνει αρικμό 

ταυτότθτασ, ονοματεπϊνυμο, ποςό πλθρωμισ και παραδίδεται ςτον διευκυντι λογιςτθρίου. 

 

Αρχείο υπαλλιλων Αρχείο Μιςκοδοςίασ 

Αρικμόσ Σαυτότθτασ Αρικμόσ Σαυτότθτασ 

ονοματεπϊνυμο Ώρεσ εργαςίασ 

Θζςθ Μινασ 

Ωριαίοσ μιςκόσ Ποςό πλθρωμισ 
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Άςκθςθ 4:  Ειςαγωγι Ηλεκτρονικϊν Ειδϊν   

 
Ζνασ ειςαγωγζασ προμθκεφεται θλεκτρικά είδθ από διάφορουσ προμθκευτζσ. Διατθρεί για αυτό το 
ςκοπό αρχείο αποκεματικοφ, το οποίο περιλαμβάνει τον κωδικό, το είδοσ, τθν περιγραφι και τθ 
διακζςιμθ ποςότθτα του προϊόντοσ, κακϊσ και τον κωδικό του προμθκευτι. Διατθρεί επίςθσ αρχείο 
προμθκευτϊν, το οποίο περιλαμβάνει τον κωδικό, το ονοματεπϊνυμο, τθ διεφκυνςθ, το τθλζφωνο, το 
φαξ, τθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ και το υπόλοιπο λογαριαςμοφ του προμθκευτι. 
 
το τζλοσ κάκε εργάςιμθσ θμζρασ, γίνεται αυτόματοσ ζλεγχοσ ςτο αρχείο αποκεματικοφ, με βάςθ τον 
κωδικό του κάκε προϊόντοσ, αν θ διακζςιμθ ποςότθτα για το κάκε προϊόν είναι μικρότερθ από 5. ε 
τζτοια περίπτωςθ τυπϊνεται αυτόματα παραγγελία ςτθν οποία αναγράφονται τα ςτοιχεία του 
προμθκευτι (κωδικόσ προμθκευτι, το ονοματεπϊνυμο, τθ διεφκυνςθ, το τθλζφωνο, το φαξ, τθν 
θλεκτρονικι διεφκυνςθ), ο κωδικόσ του προϊόντοσ, είδοσ, θ περιγραφι και θ ποςότθτα παραγγελίασ θ 
οποία είναι πάντα 10 για κάκε προϊόν. Η παραγγελία αυτι αποςτζλλεται ςτον προμθκευτι ςτθν 
θλεκτρονικι του διεφκυνςθ ι ςτο φαξ αν δεν υπάρχει θλεκτρονικι διεφκυνςθ. 
 
Ο προμθκευτισ ςτζλνει τα θλεκτρικά είδθ μαηί με το τιμολόγιο ςτο οποίο αναγράφεται ο κωδικόσ του 
προϊόντοσ, ο κωδικόσ του προμθκευτι, θ ποςότθτα και θ τιμι. Αυτόματα με τον κωδικό κάκε προϊόντοσ 
ενθμερϊνεται το αρχείο αποκεματικοφ και αυξάνεται θ ποςότθτα και αναπροςαρμόηεται θ τιμι. 
Επίςθσ, πιςτϊνεται το ολικό ποςό του τιμολογίου ςτο υπόλοιπο του λογαριαςμοφ του προμθκευτι. το 
τζλοσ κάκε μινα παραδίδεται ςτον ιδιοκτιτθ τθσ εταιρείασ ζνασ κατάλογοσ με τα υπόλοιπα των 
λογαριαςμϊν των προμθκευτϊν. 

 
 

 

 

Αρχείο Αποκεματικοφ Αρχείο Προμθκευτϊν 

Κωδικό προϊόντοσ Κωδικόσ προμθκευτι 

Είδοσ προϊόντοσ Ονοματεπϊνυμο 

περιγραφι Διεφκυνςθ 

Διακζςιμθ ποςότθτα Σθλζφωνο 

Κωδικόσ προμθκευτι Φαξ 

Σιμι Ηλεκτρονικι Διεφκυνςθ 

 Τπόλοιπο λογαριαςμοφ 

προμθκευτι 
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Άςκθςθ 5 : Βακμολογίεσ Μακθτϊν 

ε ζνα ςχολείο, κατά τθ διάρκεια των εγγραφϊν, ο κθδεμόνασ ςυμπλθρϊνει ειδικό ζντυπο με τα 

προςωπικά ςτοιχεία του μακθτι, τα οποία καταχωροφνται ςτο αρχείο Μακθτϊν, μαηί με τον αρικμό 

μθτρϊου που δθμιουργείται αυτόματα από το ςφςτθμα για τον κάκε μακθτι (όνομα, επίκετο,  

διεφκυνςθ).  Μετά το τζλοσ των εγγραφϊν, ο  προγραμματιςτισ του ςχολείου κατανζμει τουσ μακθτζσ 

ςε τμιματα με βάςθ τον αρικμό μθτρϊου και ενθμερϊνεται το αρχείο των μακθτϊν με το τμιμα που 

ανικει ο κάκε μακθτισ. 

το τζλοσ κάκε τριμινου, οι κακθγθτζσ παραδίδουν ςτθ γραμματεία κατάςταςθ με τον αρικμό μθτρϊου, 

το όνομα και επίκετο του μακθτι,  κωδικό μακιματοσ, βακμό και τρίμθνο για τον κάκε μακθτι.  Αφοφ 

προθγθκεί ζλεγχοσ των ςτοιχείων του μακθτι (αρικμόσ μθτρϊου μακθτι, όνομα, επίκετο και τμιμα),Ο 

αρικμόσ μθτρϊου, ο κωδικόσ μακιματοσ, ο βακμόσ και το τρίμθνο καταχωροφνται ςτο αρχείο βακμϊν.  

Αργότερα ετοιμάηεται και παραδίδεται ςτο μακθτι δελτίο προόδου με τθ βακμολογία του, το οποίο 

περιζχει τον αρικμόσ μθτρϊου, όνομα, επίκετο, τμιμα του μακθτι, κωδικό μακιματοσ, τρίμθνο  και 

βακμό. Επίςθσ, το δελτίο προόδου περιλαμβάνει και το μζςο όρο όλων των μακθμάτων, ο οποίοσ 

υπολογίηεται από το ςφςτθμα.  

το τζλοσ κάκε τριμινου, μετά που κα παραδοκοφν οι βακμοί ςτουσ μακθτζσ, ετοιμάηεται κατάλογοσ με 

τουσ μακθτζσ που ζχουν βακμό μικρότερο του 10, και παραδίδεται ςτθν διεφκυνςθ. Ο κατάλογοσ αυτόσ  

περιζχει το τμιμα, το όνομα, το επίκετο, το τρίμθνο,  τον κωδικό του μακιματοσ,  και το βακμό.  

 

Αρχείο Μακθτϊν Αρχείο Βακμϊν 

Αρικμόσ μθτρϊου Αρικμόσ μθτρϊου 

Όνομα Κωδικόσ μακιματοσ 

Επίκετο Σρίμθνο 

Τκήκα  Βακμόσ 

Διεφκυνςθ  
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 Άςκθςθ 6: Βιβλιάριο κατακζςεων 

 Όταν κάποιοσ πολίτθσ κζλει να ανοίξει λογαριαςμό κατακζςεων, δίνει τα προςωπικά του ςτοιχεία (όνομα, 

επίκετο, ταυτότθτα, διεφκυνςθ, τθλζφωνο ) και το αρχικό ποςό κατάκεςθσ. Σα προςωπικά του ςτοιχεία  

καταχωροφνται ςτο  αρχείο πελατϊν. Σαυτόχρονα, δθμιουργείται ζνασ αρικμόσ λογαριαςμοφ και μαηί με 

τον αρικμό ταυτότθτασ και το ποςό κατάκεςθσ ενθμερϊνεται  το αρχείο κατακζςεων. 

Σο ςφςτθμα τυπϊνει ζνα βιβλιάριο κατακζςεων με τον αρικμό ταυτότθτασ του πελάτθ, τον αρικμό 

λογαριαςμοφ, όνομα, επίκετο και το ποςό κατάκεςθσ, το οποίο  δίνεται ςτον πελάτθ. 

Όταν ο πελάτθσ κελιςει να κάνει κατάκεςθ ι ανάλθψθ από το λογαριαςμό του, παρουςιάηει το βιβλιάριο 

κατακζςεων του και  το ποςό ανάλθψθσ ι κατάκεςθσ. Σο ςφςτθμα ελζγχει τα ςτοιχεία του πελάτθ και 

παρουςιάηει ςτθν οκόνθ το όνομα, το επίκετο του και το υπόλοιπο του λογαριαςμοφ του. Ακολοφκωσ 

ενθμερϊνεται ο λογαριαςμόσ του πελάτθ με το ποςό ανάλθψθσ ι κατάκεςθσ και τυπϊνει μια απόδειξθ με 

τον αρικμό λογαριαςμοφ, όνομα, επίκετο, θμερομθνία και ποςό ανάλθψθσ ι κατάκεςθσ  θ οποία δίνεται 

ςτον πελάτθ. Σαυτόχρονα, ενθμερϊνεται το βιβλιάριο κατακζςεων με το υπόλοιπο του λογαριαςμοφ και 

δίνεται πίςω ςτον πελάτθ. 

 

Αρχείο πελατϊν Αρχείο κατακζςεων 

Σαυτότθτα Αρικμόσ λογαριαςμοφ 

Όνομα Ποςό ανάλθψθσ 

Επίκετο Ποςό κατάκεςθσ 

Διεφκυνςθ Τπόλοιπο ποςό 

Σθλζφωνο Αρικμόσ πελάτθ 
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Άςκθςθ 7 : Τπεραγορά 

Μια υπεραγορά ζχει μθχανογραφιςει το ςφςτθμα των πελατϊν και των βακμϊν, που τουσ παρζχει ανάλογα 

με τισ αγορζσ τουσ. 

Όταν ζνασ πελάτθσ κζλει να γίνει μζλοσ, δίνει τα προςωπικά του ςτοιχεία (όνομα, επίκετο, διεφκυνςθ, 

τθλζφωνο) ςτον υπεφκυνο εξυπθρζτθςθσ πελατϊν για να καταχωρθκοφν ςτο αρχείο πελατϊν. Κάκε φορά 

που γίνεται μια νζα καταχϊρθςθ, το ςφςτθμα αυτόματα δθμιουργεί ζνα μοναδικό κωδικό για το νζο πελάτθ, 

ο οποίοσ καταχωρείται και αυτόσ μαηί με τα ςτοιχεία του πελάτθ ςτο αρχείο πελατϊν. Σαυτόχρονα, 

ενθμερϊνεται και το αρχείο βακμϊν το οποίο περιζχει τον κωδικό και τουσ βακμοφσ του πελάτθ. Συπϊνεται 

μια κάρτα με τον κωδικό, το όνομα και το επίκετο του πελάτθ και δίνεται ς’ αυτόν για να τθν προςκομίηει 

όταν ζρχεται ςτθν υπεραγορά για νζεσ αγορζσ. 

Ερχόμενοσ για αγορζσ, ο πελάτθσ παρουςιάηει τθν κάρτα του και ο υπάλλθλοσ ςτο ταμείο ειςάγει τον κωδικό 

και ανακτϊνται από το ςφςτθμα το όνομα και το επίκετο του πελάτθ για ζλεγχο του κατόχου. Σαυτόχρονα 

ειςάγεται κα το ποςό αγορϊν του πελάτθ(ςε ευρϊ)  και αν τα ςτοιχεία είναι ορκά, τότε ενθμερϊνεται το 

αρχείο βακμϊν (για κάκε 10 ευρϊ αναλογεί ζνασ βακμόσ). 

το τζλοσ του κάκε μινα, τυπϊνεται ζνασ κατάλογοσ με τα προςωπικά ςτοιχεία , τον κωδικό και τουσ 

βακμοφσ όλων των πελατϊν και παραδίδεται ςτον υπεφκυνο του λογιςτθρίου. 

Όταν ζνασ πελάτθσ κελιςει να ανταλλάξει τουσ βακμοφσ του με δϊρα, που παρζχει θ υπεραγορά ι με 

λεφτά, τότε παρουςιάηει τθν κάρτα του και ο υπάλλθλοσ με βάςθ τον κωδικό του πελάτθ  ανακτά τα ςτοιχεία 

του πελάτθ και τουσ βακμοφσ του (διακζςιμουσ) και αμζςωσ μετά ενθμερϊνεται το αρχείο βακμϊν 

(υπόλοιπο βακμϊν).   

 

Αρχείο πελατϊν Αρχείο βακμϊν 

Κωδικόσ  Κωδικόσ πελάτθ 

Όνομα  Βακμοί  

Επίκετο   

Διεφκυνςθ   

Σθλζφωνο   
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Άςκθςθ 8 : Σο γυμναςτιριο «Η ΔΤΝΑΜΗ»  

Σο γυμναςτιριο θ «Η ΔΤΝΑΜΗ», πρόκειται να μθχανογραφθκεί. Κατά τθν φάςθ τθσ Εξακρίβωςθσ Αναγκϊν 

και του Κακοριςμοφ Απαιτιςεων ζχουν εξακριβωκεί τα πιο κάτω χαρακτθριςτικά τα οποία πρζπει να 

διακζτει το Πλθροφοριακό φςτθμα: 

Όταν ζνασ πελάτθσ προςζλκει για πρϊτθ φορά ςτο γυμναςτιριο, κα πρζπει να δϊςει τα προςωπικά του 

ςτοιχεία (Ονοματεπϊνυμο, φφλο, διεφκυνςθ, Σθλζφωνο και Ημερομθνία Γεννιςεωσ), τα οποία μαηί με ζνα 

κωδικό που κα δθμιουργθκεί αυτόματα από το ςφςτθμα, κα καταχωρθκοφν ςτο αρχείο πελατϊν. Αφοφ 

καταχωρθκοφν τα ςτοιχεία αυτά, κα εκδίδεται ατομικι κάρτα μζλουσ, θ οποία κα δίδεται ςτο πελάτθ και θ 

οποία κα του εξαςφαλίηει τθν είςοδο του ςτο γυμναςτιριο. τθ ςυνζχεια ο πελάτθσ κα εξεταςκεί από τον 

ακλθτίατρο του γυμναςτθρίου, ο οποίοσ κα δϊςει τα αποτελζςματα τθσ εξζταςθσ μαηί με ζνα πρόγραμμα 

αςκιςεων που πρζπει να ακολουκεί ο πελάτθσ για να καταχωρθκοφν ςτο αρχείο ακλουμζνων του 

ςυςτιματοσ (κωδικόσ πελάτθ, αποτελζςματα εξζταςθσ και αςκιςεισ).  

Σθν επόμενθ φορά που ο πελάτθσ κα παρουςιαςτεί ςτο γυμναςτιριο, παρουςιάηει τθν κάρτα μζλουσ που 

περιλαμβάνει τον κωδικό του και ηθτά να ετοιμαςτεί το ατομικό του πρόγραμμα, με τα προςωπικά του 

ςτοιχεία και τισ αςκιςεισ του. Αυτό κα δθμιουργθκεί από το ςφςτθμα και κα δοκεί τόςο ςτον πελάτθ, όςο 

και ςτον γυμναςτι του. 

 

αρχείο πελατϊν αρχείο ακλουμζνων   

Ονοματεπϊνυμο  Κωδικόσ πελάτθ 

Φφλο  Αποτελζςματα εξετάςεων 

Διεφκυνςθ  Αςκιςεισ  

Σθλζφωνο  

Ημερομθνία γζννθςθσ  

Κωδικόσ Πελάτθ  
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Άςκθςθ 9 : Ακλθτικό ωματείο  

Σο πλθροφοριακό ςφςτθμα διαχείριςθσ των μελϊν ενόσ ακλθτικοφ ςωματείου λειτουργεί ωσ εξισ: 

Ζνασ φίλοσ του ςωματείου εγγράφεται ωσ μζλοσ, δίνοντασ τα προςωπικά του ςτοιχεία (αρικμόσ 

ταυτότθτασ, ονοματεπϊνυμο, διεφκυνςθ, τθλζφωνο), τα οποία καταχωροφνται ςτο αρχείο μελϊν μαηί με 

τον κωδικό του μζλουσ που δθμιουργείται αυτόματα από το ςφςτθμα. Σθν ίδια ςτιγμι εκτυπϊνεται θ 

κάρτα μζλουσ που περιζχει όλα τα πιο πάνω ςτοιχεία και δίνεται ςτο νζο μζλοσ. Κάκε μζλοσ ζχει τθν 

υποχρζωςθ να πλθρϊςει ζνα ςτακερό ποςό ωσ ετιςια ςυνδρομι. Σο κάκε μζλοσ προςζρχεται ςτο 

ταμείο του ςωματείου, παρουςιάηει τθν κάρτα μζλουσ και πλθρϊνει το ποςό τθσ ςυνδρομισ. Ο κωδικόσ 

του μζλουσ, το ποςό και θ θμερομθνία πλθρωμισ καταχωροφνται ςτο αρχείο ςυνδρομϊν και εκδίδεται 

απόδειξθ θ οποία παραδίδεται ςτο μζλοσ. θμειϊνεται ότι, για όςα μζλθ δεν ζχουν πλθρϊςει τθ 

ςυνδρομι τουσ δεν υπάρχει αντίςτοιχθ εγγραφι ςτο αρχείο ςυνδρομϊν. το τζλοσ κάκε χρόνου 

ελζγχεται το αρχείο μελϊν και το αρχείο ςυνδρομϊν και δθμιουργείται κατάλογοσ με τα ςτοιχεία όςων 

δεν πλιρωςαν τθ ςυνδρομι τουσ. Ο κατάλογοσ αυτόσ περιλαμβάνει το ονοματεπϊνυμο, τθ διεφκυνςθ 

και το τθλζφωνο των μελϊν αυτϊν και παραδίδεται ςτον ταμία του ςωματείου. 

 

 

Αρχείο μελϊν αρχείο ςυνδρομϊν 

Κωδικόσ μζλουσ Κωδικόσ μζλουσ 

Αρ. ταυτότθτασ Ποςό ςυνδρομισ 

ονοματεπϊνυμο Ημερομθνία πλθρωμισ 

διεφκυνςθ  

τθλζφωνο  
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Άςκθςθ 10 : Ειςαγωγικζσ 2003 – Ηλεκτρονικι Κράτθςθ Ειςιτθρίων  

Μια αεροπορικι εταιρεία προςφζρει τθν δυνατότθτα θλεκτρονικισ κράτθςθσ ειςιτθρίων μζςω 

ιςτοςελίδασ που διακζτει ςτο διαδίκτυο. Η ιςτοςελίδα είναι ςυνδεμζνθ με το αρχείο πτιςεων που είναι 

αποκθκευμζνα τα ςτοιχεία των πτιςεων (αεροδρόμιο αναχϊρθςθσ, αεροδρόμιο προοριςμοφ, θμερ. 

αναχϊρθςθσ, θμερ. επιςτροφισ, αρικμόσ διακζςιμων κζςεων, ϊρεσ αναχϊρθςθσ και άφιξθσ, κωδικόσ 

πτιςθσ και κόςτοσ). 

Μζςω τθσ ιςτοςελίδασ αυτισ, ζνασ υποψιφιοσ πελάτθσ μπορεί να αναηθτιςει για διακζςιμεσ πτιςεισ, 

ειςάγοντασ μζςω μιασ φόρμασ οκόνθσ, τα ςτοιχεία τθσ πτιςθσ που τον ενδιαφζρει (αεροδρόμιο 

αναχϊρθςθσ, αεροδρόμιο προοριςμοφ, θμερ. αναχϊρθςθσ, θμερ. επιςτροφισ και αρικμόσ επιβατϊν). Σα 

ςτοιχεία τθσ πτιςθσ που καταχωρικθκαν από τον πελάτθ, ελζγχονται με τα ςτοιχεία των διακζςιμων 

πτιςεων που είναι αποκθκευμζνα ςτο αρχείο πτιςεων και δθμιουργείται λίςτα διακζςιμων πτιςεων με 

τισ αντίςτοιχεσ ϊρεσ αναχϊρθςθσ και άφιξθσ, το κόςτοσ τθσ πτιςθσ όπωσ και τον κωδικό πτιςθσ,  θ 

οποία παρουςιάηεται ςτο πελάτθ.  

Αμζςωσ μετά ο πελάτθσ μπορεί να προβεί ςε κράτθςθ κζςθσ επιλζγοντασ μια ςυγκεκριμζνθ πτιςθ από 

τθν λίςτα διακζςιμων πτιςεων και ειςάγοντασ ςε μια άλλθ φόρμα οκόνθσ τα προςωπικά του ςτοιχεία 

(ονοματεπϊνυμο, διεφκυνςθ,  αρ. διαβατθρίου) όπωσ και τον αρικμό πιςτωτικισ κάρτασ. 

Με τθν διεκπεραίωςθ τθσ κράτθςθσ,  ο κωδικόσ τθσ πτιςθσ, αρικμόσ κζςεων, τα προςωπικά ςτοιχεία του 

πελάτθ, όπωσ και τα ςτοιχεία που αφοροφν τθν οικονομικι διευκζτθςθ τθσ κράτθςθσ αποκθκεφονται 

ςτο αρχείο κρατιςεων. Επίςθσ καταχωρείται και ζνασ μοναδικόσ αρικμόσ (κωδικόσ κράτθςθσ), ο οποίοσ 

δθμιουργείται αυτόματα από το ςφςτθμα. Σαυτόχρονα ενθμερϊνεται το αρχείο πτιςεων με το νζο 

αρικμό διακζςιμων κζςεων. 

τθ ςυνζχεια δίνεται θ δυνατότθτα ςτον πελάτθ εκτφπωςθσ μιασ αναφοράσ με όλα τα ςτοιχεία τθσ 

κράτθςθσ που διεκπεραιϊκθκε προθγουμζνωσ (ςτοιχεία πτιςθσ, προςωπικά ςτοιχεία, αρικμόσ 

πιςτωτικισ κάρτασ αλλά και του κωδικοφ κράτθςθσ).    

 

Αρχείο πτιςεων Αρχείο κρατιςεων 
Κωδικόσ πτιςθσ Κωδικόσ πτιςθσ 
Αεροδρόμιο αναχϊρθςθσ Κωδικόσ κράτθςθσ 
Αεροδρόμιο προοριςμοφ Ονοματεπϊνυμο 
Ημερομθνία αναχϊρθςθσ Διεφκυνςθ 
Ημερομθνία επιςτροφισ Αρικμόσ διαβατθρίου 
Αρικμόσ διακζςιμων κζςεων Αρικμόσ πιςτωτικισ κάρτασ 
Ώρα αναχϊρθςθσ Αρικμόσ κζςεων 
Ώρα άφιξθσ  
Κόςτοσ  
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Άςκθςθ 11 : Ειςαγωγικζσ 2004 – Σράπεηα Αίματοσ  

Η Σράπεηα Αίματοσ ενόσ νοςοκομείου πρόκειται να μθχανογραφθκεί. Κατά τθν ανάλυςθ καταγράφθκε θ 

ακόλουκθ λειτουργία θ οποία και κα εκτελείται από ςφςτθμα λογιςμικοφ: 

Όταν ζνασ αιμοδότθσ προςζλκει για αιμοδοςία για πρϊτθ φορά,  δίνει όλα τα ςτοιχεία του 

(ονοματεπϊνυμο, διεφκυνςθ, τθλζφωνο, θλικία, φφλο, και ομάδα αίματοσ) τα οποία μαηί με τον κωδικό 

αιμοδότθ, που δθμιουργείται αυτόματα από το ςφςτθμα, καταχωροφνται ςτο αρχείο αιμοδοτϊν. 

Ακολοφκωσ δθμιουργείται και τυπϊνεται κάρτα αιμοδότθ, θ οποία περιλαμβάνει τον κωδικό, 

ονοματεπϊνυμο και τθν ομάδα αίματοσ και δίνεται ςτον αιμοδότθ.  

Όταν ο αιμοδότθσ προςζλκει για αιμοδοςία, παρουςιάηει τθν κάρτα αιμοδότθ. Από τθν κάρτα του 

αιμοδότθ χρθςιμοποιείται ο κωδικόσ του, για να ανακτθκεί από το αρχείο αιμοδοςιϊν θ τελευταία 

θμερομθνία αιμοδοςίασ του ςυγκεκριμζνου αιμοδότθ. Σο ςφςτθμα ελζγχει το χρονικό διάςτθμα που ζχει 

παρζλκει από τθν προθγοφμενθ φορά που ζδωςε αίμα (Η ςφγκριςθ γίνεται μεταξφ τθσ θμερομθνίασ  

τελευταίασ αιμοδοςίασ και τθσ τρζχουςασ θμερομθνίασ του ςυςτιματοσ). Αν το διάςτθμα αυτό δεν είναι 

μεγαλφτερο των τεςςάρων μθνϊν τότε το ςφςτθμα ενθμερϊνει τον υπεφκυνο αιμοδοςίασ, με κατάλλθλο 

μινυμα, ότι θ αιμοδοςία δεν είναι επιτρεπτι. τθν περίπτωςθ που θ αιμοδοςία είναι επιτρεπτι, τότε θ 

αιμοδοςία πραγματοποιείται και τα ςτοιχεία τθσ καταγράφονται ςτο αρχείο αιμοδοςιϊν (θμερομθνία  

αιμοδοςίασ και κωδικόσ αιμοδότθ). Σαυτόχρονα εκδίδεται πιςτοποιθτικό, που περιλαμβάνει κωδικό 

αιμοδότθ, ονοματεπϊνυμο και τθν τρζχουςα θμερομθνία αιμοδοςίασ και παραδίδεται ςτον αιμοδότθ. 

Κατά διαςτιματα, ο διευκυντισ τθσ Σράπεηασ Αίματοσ ηθτά να του παραδίνεται κατάλογοσ με όλα τα 

ςτοιχεία των αιμοδοτϊν, οι οποίοι ζχουν δϊςει αίμα πάνω από 10 φορζσ.  

Αρχείο αιμοδοτϊν Αρχείο αιμοδοςιϊν 

Κωδικόσ αιμοδότθ Κωδικόσ αιμοδότθ 

Ονοματεπϊνυμο  Ημερομθνία  αιμοδοςίασ 

Διεφκυνςθ   

Σθλζφωνο   

Ηλικία   

Φφλο 

ΟμΟ 

 

Ομάδα Αίματοσ  
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Άςκθςθ 12 : Ειςαγωγικζσ 2005 – Κτθματομεςιτικό Γραφείο 

Κάποιο κτθματομεςιτικό γραφείο πρόκειται να μθχανογραφθκεί. Σο γραφείο κζλει να διατθρεί 
θλεκτρονικό αρχείο ακινιτων. Κάκε φορά που το γραφείο κα αναλαμβάνει τθν πϊλθςθ ενόσ ακινιτου, 
αυτό κα καταγράφεται ςτο αρχείο ακινιτων. Ο πωλθτισ (ιδιοκτιτθσ ακινιτου) κα δίνει τα ςτοιχεία του 
ακινιτου: κωδικό ακινιτου, είδοσ ακινιτου (οικόπεδο, διαμζριςμα, οικία), μζγεκοσ ςε τετραγωνικά 
μζτρα, περιοχι ςτθν οποία βρίςκεται και τιμι πϊλθςθσ. Σο πιο κάτω Διάγραμμα Ροισ Δεδομζνων 
περιγράφει τθ λειτουργία αυτι. 

 

Πσιεηήο

1

3

Καηαρώξεζε

Αθηλήηνπ ζην 

αξρείν
Αξρείν αθηλήησλ52 4

ηνηρεία αθηλήηνπ (θσδηθόο, είδνο, 

ηεηξαγσληθά, πεξηνρή, ηηκή 

πώιεζεο 
ηνηρεία αθηλήηνπ

 

 

Επιπρόςκετα, το ςφςτθμα πρζπει να περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ λειτουργίεσ: 

Κάποιοσ υποψιφιοσ αγοραςτισ δίνει πλθροφορίεσ  για το ακίνθτο , που κζλει να αγοράςει (είδοσ 
ακινιτου, τετραγωνικά μζτρα, περιοχι και μζγιςτθ τιμι, που προτίκεται να πλθρϊςει). Εφόςον 
υπάρχουν εγγραφζσ ακινιτων που πλθροφν τα κριτιρια του πελάτθ, αυτζσ ανακτϊνται από το αρχείο 
ακινιτων και δθμιουργείται κατάλογοσ με τα ςτοιχεία τουσ (κωδικόσ ακινιτου, είδοσ ακινιτου, 
τετραγωνικά μζτρα, περιοχι και τιμι ), ο οποίοσ και παραδίνεται ςτον αγοραςτι.  

τθν περίπτωςθ που ο αγοραςτισ βρει κάτι που τον ενδιαφζρει, τότε δίνει τον κωδικό ακινιτου, το 
ονοματεπϊνυμο του, το τθλζφωνο του και τθν τελικι τιμι αγοράσ που ςυμφωνικθκε. Οι πλθροφορίεσ 
αυτζσ μαηί με τα υπόλοιπα ςτοιχεία του ακινιτου (είδοσ ακινιτου, τετραγωνικά μζτρα και περιοχι), 
καταχωροφνται ςτο αρχείο πωλιςεων. Ακολοφκωσ, το ακίνθτο διαγράφεται από το αρχείο ακινιτων με 
βάςθ τον κωδικό του. 

 

Αρχείο πωλιςεων Αρχείο ακινήτων 

Ονοματεπϊνυμο Κωδικόσ ακινήτου 

Σθλζφωνο Είδοσ 

Κωδικόσ ακινιτου Τετραγωνικά 

Είδοσ Περιοχή 

Σετραγωνικά Τιμή πώληςησ 

Περιοχι  

Τελική Τιμή πώληςησ  
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Άςκθςθ 13 : Ειςαγωγικζσ 2006 – Σροχαία 

Κάποια χϊρα κζλει να εφαρμόςει ςφςτθμα καταγραφισ τροχαίων παραβάςεων με κάμερεσ ςτα φϊτα 

τροχαίασ. Μζροσ του ςυςτιματοσ περιλαμβάνει τα εξισ: 

Μετά από κάκε φωτογράφθςθ παράβαςθσ, καταχωροφνται ςτο αρχείο καταγγελιϊν, μζςω φόρμασ 

οκόνθσ, ο αρικμόσ κυκλοφορίασ του μθχανοκίνθτου, ο τόποσ, θ θμερομθνία και θ ϊρα τθσ παράβαςθσ, θ 

φωτογραφία, το προβλεπόμενο πρόςτιμο, είδοσ παράβαςθσ και οι βακμοί ποινισ κακϊσ και ο αρικμόσ 

καταγγελίασ, ο οποίοσ δθμιουργείται αυτόματα από το ςφςτθμα. Ακολοφκωσ, με βάςθ τον αρικμό 

κυκλοφορίασ, γίνεται αναηιτθςθ των προςωπικϊν ςτοιχείων του ιδιοκτιτθ του μθχανοκίνθτου 

(0νοματεπϊνυμο, αρ. ταυτότθτασ, διεφκυνςθ) από το αρχείο μθχανοκινιτων. τθ ςυνζχεια 

δθμιουργείται και τυπϊνεται ζντυπο ςτο οποίο καταγράφονται ο αρικμόσ τθσ καταγγελίασ, θ 

θμερομθνία, θ ϊρα, τα ςτοιχεία του ιδιοκτιτθ, το είδοσ τθσ παράβαςθσ, το πρόςτιμο και οι βακμοί 

ποινισ. Σο ζντυπο αυτό αποςτζλλεται ςτον ιδιοκτιτθ. 

Όταν ο ιδιοκτιτθσ παραλάβει το ζντυπο παράβαςθσ, προςζρχεται ςτο τμιμα για πλθρωμι του 

προςτίμου και αναφζρει τον αρικμό καταγγελίασ. Με βάςθ τον αρικμό αυτό, αναηθτοφνται από το 

αρχείο καταγγελιϊν τα υπόλοιπα ςτοιχεία τθσ παράβαςθσ. Ο ιδιοκτιτθσ πλθρϊνει το πρόςτιμο και 

εκδίδεται θ απόδειξθ πλθρωμισ τθν οποία παραλαμβάνει. Η παράβαςθ διαγράφεται από το αρχείο 

καταγγελιϊν και τα ςτοιχεία τθσ παράβαςθσ (αρικμό ταυτότθτασ, θμερομθνία παράβαςθσ, είδοσ 

παράβαςθσ, πρόςτιμο, βακμοί ποινισ) καταγράφονται ςτο αρχείο ποινϊν. 

 

Αρχείο μθχανοκινιτων Αρχείο καταγγελιϊν Αρχείο ποινϊν 

Ονοματεπϊνυμο ιδιοκτιτθ Αρικμόσ καταγγελίασ Ημερομθνία παράβαςθσ 

Αρικμόσ ταυτότ. ιδιοκτιτθ Αρικμόσ κυκλοφορίασ Είδοσ παράβαςθσ 

Διεφκυνςθ ιδιοκτιτθ Σόποσ  παράβαςθσ Πρόςτιμο  

Αρικμόσ κυκλοφορίασ Ημερομθνία παράβαςθσ Βακμοί  

 Ώρα παράβαςθσ Αρικμόσ ταυτότθτασ ιδιοκτιτθ 

 Φωτογραφία αυτοκινιτου  

 Προβλεπόμενο πρόςτιμο  

 Βακμοί ποινισ  

 Είδοσ παράβαςθσ  
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Άςκθςθ 14 : Ειςαγωγικζσ 2006 Βϋ ςειρά – Κινθτά Σθλζφωνα 

Κάποιοσ ζμπορασ ειςάγει κινθτά τθλζφωνα από διάφορουσ προμθκευτζσ και τα διακζτει ςε καταςτιματα ςε 

όλθ τθν Κφπρο για πϊλθςθ. Διατθρεί ζνα αρχείο προμθκευτϊν το οποίο περιλαμβάνει τον κωδικό του 

προμθκευτι, το όνομα, τθ διεφκυνςθ, το τθλζφωνο, το φαξ και τθν θλεκτρονικι του διεφκυνςθ. Σο πιο κάτω 

ΔΡΔ περιγράφει τθ λειτουργία αυτι. 

Πξνκεζεπηήο

1

3

Καηαρώξεζε 

ζηνηρείσλ 

πξνκεζεπηή

ηνηρεία πξνκεζεπηή 

(Κσδηθόο, όλνκα, ηειέθσλν, 

δηεύζπλζε, θαμ ειεθηξνληθή 

δηεύζπλζε)

ηνηρεία 

πξνκεζεπηή

4
2

Αξρείν πξνκεζεπηώλ
5

Επιπρόςκετα, το ςφςτθμα περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ λειτουργίεσ: 

Ο ζμπορασ διατθρεί αρχείο αποκεματικοφ με τον κωδικό του μοντζλου, τον κωδικό του προμθκευτι, τθν 

ποςότθτα αποκεματικοφ και τθν τιμι. Μετά από ςχετικι ζρευνα, ο ζμπορασ αποφαςίηει ποια μοντζλα 

τθλεφϊνων κα παραγγείλει. Ο ζμπορασ δίνει για κάκε μοντζλο τθλεφϊνου τον κωδικό του μοντζλου μαηί με 

τθν ποςότθτα παραγγελίασ και το ςφςτθμα δθμιουργεί αυτόματα τον κωδικό παραγγελίασ, εντοπίηει τθν 

τιμι και όλα τα ςτοιχεία του προμθκευτι και δθμιουργεί τθν παραγγελία που αποςτζλλεται ςτο 

προμθκευτι. Σαυτόχρονα γίνεται και θ ενθμζρωςθ του αρχείου παραγγελιϊν με τον κωδικό παραγγελίασ , 

ποςότθτα παραγγελίασ, τθν θμερομθνία ςυςτιματοσ, και τον κωδικό προμθκευτι.   

Όταν ο προμθκευτισ ετοιμάςει τθν παραγγελία, τθν παραδίδει μαηί  με το ςχετικό τιμολόγιο. Με βάςθ τον 

κωδικό παραγγελίασ, ανακτϊνται τα ςτοιχεία τθσ παραγγελίασ και ενθμερϊνεται το αρχείο αποκεματικοφ 

(κωδικόσ μοντζλου και ποςότθτα)  για να αυξθκεί θ διακζςιμθ ποςότθτα. τθ ςυνζχεια εκδίδεται  επιταγι θ 

οποία περιλαμβάνει το όνομα του προμθκευτι και το ςυνολικό κόςτοσ παραγγελίασ, θ οποία αποςτζλλεται 

ταχυδρομικϊσ ςτον προμθκευτι. 

θμείωςθ: Η παραγγελία ςυμπεριλαμβάνει τον κωδικό παραγγελίασ, τθν ποςότθτα, τθν τιμι και το ςυνολικό 

κόςτοσ το οποίο υπολογίηεται πολλαπλαςιάηοντασ τθν τιμι ανά μονάδα επί τθν ποςότθτα. Δεν χρειάηεται να  

ενθμερϊνεται το  αρχείο παραγγελιϊν με το ςυνολικό κόςτοσ. 

Αρχείο προμθκευτϊν Αρχείο αποκεματικοφ Αρχείο παραγγελιϊν 

Κωδικόσ προμθκευτι Κωδικόσ μοντζλου Κωδικόσ παραγγελίασ 

Όνομα  Κωδικόσ προμθκευτι Ποςότθτα παραγγελίασ 

Σθλζφωνο  Ποςότθτα αποκεματικοφ Κωδικόσ προμθκευτι 

Διεφκυνςθ  Σιμι  Ημερομθνία  

Φαξ    

Ηλεκτρονικι διεφκυνςθ   
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Άςκθςθ 15 : Ειςαγωγικζσ 2007 – Τποψιφιοι για πρόςλθψθ 

Για τισ προςλιψεισ υπαλλιλων ςε ζνα μεγάλο οργανιςμό χρθςιμοποιείται αυτοματοποιθμζνο ςφςτθμα και 

ακολουκείται θ πιο κάτω διαδικαςία:  

Οι υποψιφιοι για πρόςλθψθ προςζρχονται για εγγραφι και δίνουν τα προςωπικά τουσ ςτοιχεία 

(ονοματεπϊνυμο, διεφκυνςθ, τθλζφωνο), τα οποία καταχωροφνται ςτο αρχείο υποψθφίων. Μαηί με τα 

ςτοιχεία αυτά καταχωρείται και ζνασ μοναδικόσ αρικμόσ (κωδικόσ εγγραφισ), ο οποίοσ δθμιουργείται 

αυτόματα από το ςφςτθμα. Αμζςωσ μετά παραδίδεται ςτον υποψιφιο θ βεβαίωςθ εγγραφισ του που 

περιλαμβάνει όλα του τα ςτοιχεία.  

ε μεταγενζςτερο ςτάδιο οι υποψιφιοι παρακάκονται ςε γραπτζσ εξετάςεισ. Αφοφ τελειϊςουν οι εξετάςεισ 

και τα γραπτά διορκωκοφν, οι διορκωτζσ παραδίδουν κατάςταςθ θ οποία περιλαμβάνει τον κωδικό 

εγγραφισ και τον βακμό κάκε υποψθφίου τα οποία καταχωροφνται ςτο αρχείο αποτελεςμάτων.  

Μετά από μια εβδομάδα και με βάςθ τα αποτελζςματα των εξετάςεων, δθμιουργείται μια λίςτα που 

παραδίδεται ςτα Μζςα Μαηικισ Επικοινωνίασ (ΜΜΕ) για δθμοςίευςθ. Για ςκοποφσ προςταςίασ των 

προςωπικϊν δεδομζνων των υποψθφίων, θ λίςτα αυτι περιλαμβάνει μόνο τουσ κωδικοφσ τουσ και τουσ 

βακμοφσ που πιραν ςτθν εξζταςθ.  

Μια άλλθ λίςτα που περιλαμβάνει τα προςωπικά ςτοιχεία και τουσ βακμοφσ όλων των υποψθφίων 

δθμιουργείται από το ςφςτθμα και παραδίδεται ςτθ διεφκυνςθ του οργανιςμοφ.  

 

Αρχείο υποψθφίων Αρχείο αποτελεςμάτων 

Κωδικόσ εγγραφισ Κωδικόσ εγγραφισ 

Ονοματεπϊνυμο Βακμόσ  

Διεφκυνςθ  

Σθλζφωνο   
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Άςκθςθ 16 : Ειςαγωγικζσ 2007 Βϋ ςειρά – Κλίνεσ νοςοκομείου 

ε ζνα ιδιωτικό νοςοκομείο υπάρχουν γιατροί διαφόρων ειδικοτιτων και ζνασ αρικμόσ κλινϊν για τουσ 

αςκενείσ. Σο νοςοκομείο διακζτει μονόκλινα δωμάτια. Κάκε κλίνθ φζρει ζνα κωδικό αρικμό. Σο νοςοκομείο 

διατθρεί αρχείο κλινϊν το οποίο περιλαμβάνει τον κωδικό τθσ κλίνθσ και ζνα λογικό πεδίο (Yes/No) το οποίο  

δθλϊνει αν θ κλίνθ είναι διακζςιμθ ι όχι κακϊσ και ζνα αρχείο ειςαχκζντων αςκενϊν. 

Ο κάκε ζνασ γιατρόσ, μετά τθν εξζταςθ του αςκενι και πριν αποφαςίςει πότε κα τον ειςαγάγει ςτο 

νοςοκομείο, ελζγχει  το αρχείο κλινϊν για διακζςιμεσ κλίνεσ. Αν δεν υπάρχει διακζςιμθ κλίνθ, επιςτρζφεται 

το ανάλογο μινυμα ςτο γιατρό ο οποίοσ επαναπρογραμματίηει τθν ειςαγωγι για άλλθ θμερομθνία. Αν 

υπάρχει διακζςιμθ κλίνθ, ο γιατρόσ ειςάγει τα ςτοιχεία του αςκενι (ονοματεπϊνυμο, διεφκυνςθ, τθλζφωνο, 

είδοσ πάκθςθσ, κωδικόσ γιατροφ,  φαρμακευτικι αγωγι) και μαηί με τθν θμερομθνία ειςαγωγισ και τον 

κωδικό κλίνθσ ενθμερϊνεται το αρχείο ειςαχκζντων αςκενϊν. Σαυτόχρονα ςθμειϊνεται θ αντίςτοιχθ κλίνθ 

ςτο αρχείο κλινϊν ωσ μθ διακζςιμθ.  

Κακθμερινά ο κάκε γιατρόσ παραλαμβάνει κατάλογο με τουσ αςκενείσ του που αναφζρει το 

ονοματεπϊνυμο, τον κωδικό κλίνθσ, τθν  πάκθςθ, τα φάρμακα που του χορθγοφνται και τθν θμερομθνία 

ειςαγωγισ.  

 

Αρχείο κλινϊν Αρχείο ειςαχκζντων αςκενϊν 

Κωδικόσ κλίνθσ  Ονοματεπϊνυμο  

Διακζςιμθ κλίνθ (Y/N) Διεφκυνςθ  

 Σθλζφωνο 

 Είδοσ πάκθςθσ 

 Όνομα γιατροφ 

 Κωδικόσ κλίνθσ 

 Φάρμακα  

 Ημερομθνία ειςαγωγισ  
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Άςκθςθ 17 : Ειςαγωγικζσ 2008 – Ηλεκτρονικι κράτθςθ ενοικίαςθσ αυτοκινιτου  

Η εταιρεία  «AA auto»  ενοικιάηει αυτοκίνθτα δφο τφπων (4Χ4 και ςαλοφν), ςε θμεριςια βάςθ, ςε τουρίςτεσ 

που ζρχονται ςτθ Κφπρο με διαφιμιςθ ςτο Διαδίκτυο. Σα αυτοκίνθτα παραλαμβάνονται μετά το μεςθμζρι 

τθσ θμζρασ παραλαβισ από τα γραφεία τθσ εταιρείασ ςτο αεροδρόμιο Λάρνακασ και παραδίνονται πριν από 

το μεςθμζρι τθσ θμζρασ παράδοςθσ ςτον ίδιο χϊρο. Διατθρεί για το ςκοπό αυτό αρχείο αυτοκινιτων, το 

οποίο περιλαμβάνει ςτοιχεία των αυτοκινιτων (αρ. εγγραφισ, τφποσ οχιματοσ, μάρκα, μοντζλο, κυβικά, 

τιμι ενοικίαςθσ, φωτογραφία)  και αρχείο κρατιςεων (αρ. εγγραφισ, θμερομθνία παραλαβισ, θμερομθνία 

παράδοςθσ, αρ. διαβατθρίου και αρ. πιςτωτικισ κάρτασ του πελάτθ). 

Ο πελάτθσ καταχωρεί τθν θμερομθνία παραλαβισ και παράδοςθσ και τφπο αυτοκινιτου και γίνεται 

αναηιτθςθ από το αρχείο κρατιςεων  αυτοκινιτων ςτο διαδίκτυο. Αμζςωσ μετά δθμιουργείται κατάλογοσ 

των διακζςιμων αυτοκινιτων που περιλαμβάνει τον αρ. εγγραφισ, μάρκα, μοντζλο , κυβικά,  φωτογραφία 

και τιμι ενοικίαςθσ. Αν ο πελάτθσ το επικυμεί μπορεί αμζςωσ να κάνει τθν κράτθςθ του αυτοκινιτου 

επιλζγοντασ τον αρ. εγγραφισ αυτοκινιτου και δίνοντασ επιπλζον τον αρικμό διαβατθρίου και πιςτωτικισ  

κάρτασ του. Σα ςτοιχεία καταχωροφνται ςτο αρχείο κρατιςεων και τυπϊνεται απόδειξθ θ οποία παίρνει ο 

πελάτθσ.  

το τζλοσ τθσ κάκε μζρασ τυπϊνεται για τθν διεφκυνςθ τθσ εταιρείασ κατάλογοσ με τα αυτοκίνθτα που 

πρζπει να παραδοκοφν ςε πελάτεσ αλλά και αυτά που κα επιςτραφοφν. 

 

Αρχείο αυτοκινιτων Αρχείο κρατιςεων 

Αρ. εγγραφισ Αρ. εγγραφισ 

Σφποσ Ημερ. Παραλαβισ 

Μάρκα Ημερ. παράδοςθσ 

Μοντζλο Αρ. πιςτωτικισ κάρτασ 

Κυβικά Αρ. διαβατθρίου 

Σιμι ενοικίαςθσ  

Φωτογραφία  
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Άςκθςθ  18 : Ειςαγωγικζσ 2008 Βϋ ςειρά – Αςφαλιςτικι Εταιρεία  

Όταν ζνα άτομο ενδιαφζρεται να γίνει πελάτθσ ςε μια αςφαλιςτικι εταιρεία,  δίνει ςτον αςφαλιςτι το 

όνομα του, τθν ταυτότθτα, τθν θλικία, το τθλζφωνο, τθ διεφκυνςθ, τα οποία καταχωροφνται ςτο αρχείο 

πελατϊν.  

Όταν ο πελάτθσ κζλει να αςφαλίςει το αυτοκίνθτο του, δίνει τον αρικμό ταυτότθτασ του, τα ςτοιχεία του 

αυτοκίνθτου (αρ. εγγραφισ, μάρκα, μοντζλο, κυβικά) , τθν θμερομθνία ζναρξθσ και τθν θμερομθνία λιξθσ 

τθσ επικυμθτισ αςφάλειασ, και μαηί με ζνα αρικμό αςφάλειασ που δθμιουργείται αυτόματα από το 

ςφςτθμα, καταχωροφνται ςτο αρχείο αςφαλειϊν. Αμζςωσ μετά  δθμιουργείται ζνα προςωρινό 

αςφάλιςτρο, το οποίο περιλαμβάνει όλα  τα  ςτοιχεία τθσ αςφάλειασ με τα ςτοιχεία του πελάτθ, το οποίο 

δίνεται ςτον πελάτθ. 

Μετά από λίγεσ μζρεσ, με βάςθ τον αρικμό αςφάλειασ, ο αςφαλιςτισ ενθμερϊνει το αρχείο αςφαλειϊν με 

το ποςό που κα ςτοιχίςει θ αςφάλεια και ετοιμάηει το αςφαλιςτικό ςυμβόλαιο, το οποίο περιλαμβάνει τα 

ςτοιχεία του πελάτθ και τθσ αςφάλειασ. Ο αςφαλιςτισ καλεί τον πελάτθ ςτο γραφείο του για να πλθρϊςει 

και να παραλάβει το ςυμβόλαιο του.  

Κάκε τζλοσ του μινα ετοιμάηεται κατάλογοσ, που περιλαμβάνει το όνομα, τθ διεφκυνςθ των πελατϊν, τθν 

θμερομθνία λιξθσ και το ποςό των αςφαλειϊν, για όλεσ τισ αςφάλειεσ που λιγουν τον επόμενο μινα και 

παραδίδεται ςτον αςφαλιςτι.  

Αρχείο πελατϊν Αρχείο αςφαλειϊν 

Όνομα πελάτθ Αρικμόσ αςφάλειασ 

Σαυτότθτα πελάτθ Σαυτότθτα πελάτθ  

Ηλικία πελάτθ Ημερομθνία ζναρξθσ αςφάλειασ  

Σθλζφωνο πελάτθ Ημερομθνία λιξθσ αςφάλειασ 

Διεφκυνςθ πελάτθ Αρ. Εγγραφισ  μθχανοκινιτου 

 Μάρκα μθχανοκινιτου 

 Μοντζλο μθχανοκινιτου 

 Κυβικά μθχανοκινιτου 

 Ποςό αςφάλειασ 
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Άςκθςθ 19 : Ειςαγωγικζσ 2009 - Σαχυδρομείο  

Σο ταχυδροµείο µιασ πόλθσ χρθςιµοποιεί αυτοµατοποιθµζνο ςφςτθµα διανοµισ αςφαλιςµζνων 

αντικειµζνων (επιςτολϊν και πακζτων) που λειτουργεί ωσ εξισ:  

Κάκε φορά που φκάνουν αςφαλιςµζνα αντικείµενα ςτο ταχυδροµείο, οι υπάλλθλοι του ταχυδροµείου 

καταχωροφν τα ςτοιχεία των αςφαλιςµζνων αντικειµζνων ςτο αρχείο αντικειµζνων. Σο αρχείο αυτό 

περιζχει τα ςτοιχεία που αναγράφονται ςτο αντικείµενο (ονοµατεπϊνυµο και διεφκυνςθ αποςτολζα, 

ονοµατεπϊνυµο και διεφκυνςθ παραλιπτθ), τθν θµεροµθνία καταχϊρθςθσ του αντικειµζνου ςτο αρχείο και 

ζνα µοναδικό αρικµό αντικειµζνου, ο οποίοσ δθµιουργείται αυτόµατα από το ςφςτθµα. Αµζςωσ µετά, 

εκτυπϊνεται µια ειδοποίθςθ παραλαβισ ςτθν οποία αναγράφονται όλα τα πιο πάνω ςτοιχεία και 

ταχυδροµείται ςτον παραλιπτθ.  

ε µεταγενζςτερο ςτάδιο, ο παραλιπτθσ προςζρχεται ςτο ταχυδροµείο και παρουςιάηει τθν ειδοποίθςθ 

παραλαβισ και τθν ταυτότθτα του, για να παραλάβει το αςφαλιςµζνο αντικείµενο. Σο αντικείµενο 

εντοπίηεται από το αρχείο αντικειµζνων χρθςιµοποιϊντασ το µοναδικό αρικµό αντικειµζνου που 

αναγράφεται ςτθν ειδοποίθςθ παραλαβισ. Ο αρικµόσ τθσ ταυτότθτασ του παραλιπτθ, ο αρικµόσ του 

αντικειµζνου και θ θµεροµθνία παράδοςθσ καταχωροφνται ςτο αρχείο παραδοκζντων αντικειµζνων και 

παραδίδεται το αντικείµενο ςτον παραλιπτθ. Αµζςωσ µετά, το ςυγκεκριµζνο αντικείµενο διαγράφεται από 

το αρχείο αντικειµζνων.  

το τζλοσ κάκε µζρασ, δθµιουργείται κατάλογοσ που περιλαµβάνει τα ςτοιχεία των αντικειµζνων που 

παραµζνουν ςτο ταχυδροµείο για περιςςότερο από ζνα µινα. Ο κατάλογοσ αυτόσ παραδίδεται ςτθ 

διεφκυνςθ του ταχυδροµείου.  

Να ςχεδιάςετε το διάγραµµα ροισ δεδοµζνων (ΔΡΔ) για τθ λειτουργία που περιγράφεται πιο πάνω.  

Αρχείο Αντικειμζνων Αρχείο Παραδοκζντων Αντικειμζνων 

Αρ. Αντικειμζνου Αρ. Αντικειμζνου 

Διεφκυνςθ Αποςτολζα Αρ. ταυτότθτασ παραλιπτθ 

Ονοματεπϊνυμο Παραλιπτθ Ημερομθνία Παράδοςθσ 

Διεφκυνςθ Παραλιπτθ  

Ημερομθνία Καταχϊρθςθσ  

Ονοματεπϊνυμο Αποςτολζα  

 



 

 

32 

Άςκθςθ 20 : Ειςαγωγικζσ 2009 Β’ ςειρά  

Σο αυτοματοποιθμζνο ςφςτθμα ενόσ  γκαράη επιδιόρκωςθσ αυτοκινιτων, ςτο οποίο εργάηονται αρκετοί 

μθχανικοί, λειτουργεί ωσ εξισ: 

Όταν ζρκει ζνα αυτοκίνθτο για επιδιόρκωςθ, ο ιδιοκτιτθσ του αυτοκινιτου δίνει ςτο τμιμα υποδοχισ του 

ςυνεργείου τον αρικμό εγγραφισ του αυτοκινιτου, το ονοματεπϊνυμό του  και το πικανό πρόβλθμα που 

ζχει το αυτοκίνθτο για να καταχωρθκοφν ςτο αρχείο «οχιματα προσ επιδιόρκωςθ». Επίςθσ, για ςκοποφσ 

προτεραιότθτασ επιδιόρκωςθσ, δθμιουργοφνται αυτόματα από το ςφςτθμα και καταχωροφνται ςτο ίδιο 

αρχείο θ θμερομθνία και ϊρα που παραλιφκθκε το αυτοκίνθτο από το γκαράη. Ακολοφκωσ, εκτυπϊνεται μια 

βεβαίωςθ  παραλαβισ του οχιματοσ από το γκαράη, θ οποία και δίνεται ςτον ιδιοκτιτθ (θ βεβαίωςθ 

περιλαμβάνει το ονοματεπϊνυμο του ιδιοκτιτθ, τον αρικμό εγγραφισ του αυτοκινιτου, τθν θμερομθνία και 

ϊρα που παραλιφκθκε το αυτοκίνθτο). 

Μόλισ ζνα αυτοκίνθτο επιδιορκωκεί, ο μθχανικόσ που το επιδιόρκωςε  δίνει για να καταχωρθκοφν ςτο 

αρχείο «επιδιορκωμζνα» τον αρικμό εγγραφισ του αυτοκινιτου, το είδοσ επιδιόρκωςθσ, κόςτοσ τθσ κάκε 

επιδιόρκωςθσ  και τον αρικμό τθσ επαγγελματικισ του ταυτότθτασ. Σαυτόχρονα, το ςφςτθμα υπολογίηει και 

το ςυνολικό κόςτοσ επιδιόρκωςθσ και το καταχωρεί και αυτό ςτο αρχείο «επιδιορκωμζνα». Αμζςωσ μετά το 

ςυγκεκριμζνο αυτοκίνθτο αφαιρείται από το αρχείο «οχιματα προσ επιδιόρκωςθ». 

Όταν ο ιδιοκτιτθσ επιςτρζψει για να παραλάβει το αυτοκίνθτο του παρουςιάηει τθ βεβαίωςθ που του 

δόκθκε όταν άφθςε το αυτοκίνθτο ςτο γκαράη. Σο αυτοκίνθτο εντοπίηεται από το αρχείο «επιδιορκωμζνα» 

και τυπϊνεται μια αναφορά επιδιόρκωςθσ  που περιλαμβάνει τον αρικμό εγγραφισ του αυτοκινιτου, όλεσ 

τισ λεπτομζρειεσ επιδιόρκωςθσ, το ςυνολικό κόςτοσ επιδιόρκωςθσ και τον αρικμό τθσ επαγγελματικισ  

ταυτότθτασ του μθχανικοφ που το επιδιόρκωςε, θ οποία δίδεται ςτον πελάτθ. Ακολοφκωσ, ο πελάτθσ 

πλθρϊνει το ποςό που αναγράφεται ςτθν αναφορά επιδιόρκωςθσ και ενθμερϊνεται το αρχείο 

«επιδιορκωμζνα» ότι θ επιδιόρκωςθ πλθρϊκθκε (π.χ. πεδίο  πλθρϊκθκε = ναι ). τθ ςυνζχεια εκτυπϊνεται θ 

απόδειξθ πλθρωμισ για τον πελάτθ. 

Αρχείο Οχιματα προσ επιδιόρκωςθ Αρχείο Επιδιορκωμζνα 

Αρ. Εγγραφισ αυτοκινιτου Αρ. Εγγραφισ αυτοκινιτου 

Ονοματεπϊνυμο Πελάτθ Είδοσ επιδιόρκωςθσ 

Πρόβλθμα Κόςτοσ επιδιόρκωςθσ 

Ημερομθνία Αρ. επαγγελματικισ ταυτότθτασ 

Ώρα υνολικό κόςτοσ 
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Β΄  ΜΕΡΟ   

Προτεινόμενεσ Λφςεισ  Αςκιςεων 

Άςκθςθ 1 : Ζκδοςθ Πιςτοποιθτικοφ Γζννθςθσ  

 

 

2 4

6

8

ηνηρεία Παηδηνύ(όλνκα, 

επίζεην, όλνκα κεηέξαο, 

όλνκα παηέξα θαη εκεξ. 

Γέλλεζεο)

ηνηρεία παηδηνύ & 

αξ. πηζηνπνηεηηθνύ

ηνηρεία παηδηνύ & 

αξ. πηζηνπνηεηηθνύ

Γνλείο 

1

3

Καηαρώξεζε 

ηνηρείσλ παηδηνύ 

& Γεκηνπξγία Αξ. 

πηζηνπνηεηηθνύ

7

Δθηύπσζε 

πηζηνπνηεηηθνύ 

γέλλεζεο

Αξρείν 

πιεζπζκνύ5

Πηζηνπνηεηηθό γέλλεζεο
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Άςκθςθ 2 : Απουςίεσ Μακθτϊν 

Καζεγεηήο

1

3

Έιεγρνο 

ζηνηρείσλ 

καζεηή θαη 

θαηαρώξεζε

απνπζηώλ ηνπ

Αξρείν καζεηώλ5

Αξηζκόο κεηξώνπ 

καζεηή, 

εκεξνκελ.απνπζίαο, 

πεξίνδνο απνπζίαο

Αξηζκόο κεηξώνπ, 

εκεξνκελ. Απνπζίαο 

θαη πεξίνδνο απνπζίαο
Αξρείν απνπζηώλ

Τπεύζπλνο 

ηκήκαηνο

12

10

Γεκηνπξγία 

θαηάζηαζεο 

απνπζηώλ

Αξρείν απνπζηώλ7

14

Καηαρώξεζε 

δηθαηνινγεκέλεο 

απνπζίαο

2
4

6

7

Αξηζκ. Μεηξώνπ, 

όλνκα, επίζεην θαη 

ηκήκα  καζεηή

11

8

9

13 15

Αξηζκ. Μεηξώνπ, 

όλνκα, επίζεην, ηκήκα

Αξηζκόο κεηξώνπ, 

εκεξνκ. Απνπζίαο θα 

ηπεξίνδνο απνπζίαο

Καηάζηαζε απνπζηώλ

Αξηζκ. Μεηξώνπ, εκεξνκ. 

Απνπζίαο, πεξίνδνο απνπζίαο 

θαη είδνο  απνπζίαο

Αξηζκ. Μεηξώνπ, εκεξνκ. 

Απνπζίαο, είδνο  απνπζίαο

Κεδεκόλεο

20

18

Γεκηνπξγία 

επηζηνιώλ

16

Αξρείν καζεηώλ5

17

19

Αξηζκόο κεηξώνπ, αξηζκόοαπνπζηώλ

επηζηνιέο

Όλνκα,επίζεην,ηκήκα, 

δηεύζπλζε, θεδεκόλαο

Αξρείν καζεηώλ5
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Άςκθςθ 3 : Λογιςτιριο 

 

ηνηρεία ππαιι (Αξηζκ. 

Σαπηόη, νλνκαηεπώλπκν, 

ζέζε, σξηαίνο κηζζόο)

ηνηρεία 

Τπαιιήινπ
Τπάιιεινο

1
2 4

3

Καηαρώξεζε 

ηνηρείσλ 

Τπαιιήινπ

Αξρείν ππαιιήισλ

Πξντζηάκελνο

6 

9

Έιεγρνο ζηνηρείσλ 

ππαιιήινπ θαη 

θαηαρώξεζε 

σξώλ εξγαζίαο

11

Τπάιιεινο

1

14

Τπνινγηζκόο 

κηζζώλ

Αξρείν κηζζνδνζίαο

5

Αξηζκ. Σαπηόηεηαο, ώξεο 

εξγαζίαο, κήλαο

7

Αξηζκ. Σαπηόηεηαο, 

νλνκαηεπώλπκν

Αξηζκ. Σαπηόηεηαο, 

ώξεο εξγαζίαο, 

κήλαο

13

8

10

Αξηζκ. Σαπηόηεηαο, 

ώξεο εξγαζίαο, κήλαο

Ωξηαίνο κηζζόο

12

19

Δθηύπσζε

επηηαγώλ 

κηζζνδνζίαο

23

Γεκηνπξγία 

θαηάζηαζεο 

κηζζνδνζίαο

Γηεπζπληήο 

ινγηζηεξίνπ

25

15

Αξηζκ. Σαπηόη, κήλαο, 

κηζζόο, εκεξνκελ

Αξρείν ππαιιήισλ5

Αξηζκ. ηαπηόη

νλνκαηεπώλπκν

Αξρείν κηζζνδνζίαο11

Αξρείν ππαιιήισλ5

16

17

18
20

24
22

επηηαγή

 πνζό

21

Αξηζκ. Σαπηόη, 

νλνκαηεπώλπκν

Αξηζκ. Σαπηόη, πνζό

πλνπηηθή θαηάζηαζε 

κηζζνδνζίαο

Αξρείν 

ππαιιήισλ
5
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Άςκθςθ 4: φςτθμα Ειςαγωγισ Ηλεκτρονικϊν Ειδϊν 

 

3

Έιεγρνο 

πνζόηεηαο γηα 

θάζε πξντόλ

10

Δηνηκαζία/

Δθηύπσζε 

παξαγγειίαο

14

Δλεκέξσζε 

αξρείνπ 

απνζεκαηηθνύ

Ιδηνθηήηεο

1

Ιδηνθηήηεο

1

Κσδηθόοπξντόληνο

2

4

11

Κσδηθόοπξντόληνο, 

πνζόηεηα

Κσδηθόο πξντόληνο, 

πνζόηεηα παξαγγειίαο

Κσδηθόο πξνκεζεπηή, 

νλνκαηεπώλπκν, 

δηεύζπλζε, ηειέθσλν, θαμ, 

ειεθηξνληθή δηεύζπλζε

15

6

17

Πίζησζε 

ινγαξηαζκνύ 

πξνκεζεπηή
18

Κσδηθόο 

πξνκεζεπηή,

 ηηκή

θαηάινγνο

16

Αξρείν Απνζεκαηηθνύ5

είδνο, πεξηγξαθή

Πξνκεζεπηήο

12

παξαγγειία

9

(Σηκνιόγην)

Κσδηθόο πξντόληνο, 

θσδηθόο πξνκεζεπηή, 

πνζόηεηα, ηηκή

20

Δηνηκαζία 

θαηαιόγνπ κε 

ππόινηπα 

ινγαξηαζκώλ

Κσδηθόο 

πξνκεζεπηή, 

νλνκαηεπώλπκν 

πξνκεζεπηή,

 ππόινηπα 

ινγαξηαζκώλ

19
21

Κσδηθόο 

πξνκεζεπηή, ηηκή

13

Αξρείν Πξνκεζεπηώλ8

Αξρείν Απνζεκαηηθνύ5

Αξρείν Πξνκεζεπηώλ8

Κσδηθόοπξντόληνο, 

πνζόηεηα

7
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Άςκθςθ 5 : Βακμολογίεσ Μακθτϊν 

Κεδεκόλαο

1

3

Καηαρώξεζε 

ηνηρείσλ Μαζεηή 

& Γεκηνπξγία 

αξηζκνύ κεηξώνπ

13

Έιεγρνο 

Πξνζσπηθώλ 

ηνηρείσλ Μαζεηή 

& Καηαρώξεζε 

Βαζκώλ

2

19

21

ηνηρεία καζεηή(όλνκα, 

επίζεην, δηεύζπλζε)

Αξηζκόο κεηξώνπ & 

ηνηρεία καζεηή

Αξ. κεηξώνπ Μαζεηή, 

Κσδηθόο καζήκαηνο,Βαζκόο 

θαη ηξίκελν

Αξ.κεηξώνπ, βαζκόο, ηξίκελν, θσδ. καζήκαηνο

Αξ. κεηξώνπ, θσδ. 

Μαζήκαηνο, ηξίκελν, 

βαζκόο

Γειηίν Πξνόδνπ

18

Τπνινγηζκόο 

κέζνπ όξνπ, 

εηνηκαζία/

εθηύπσζε 

Γειηίσλ 

Πξνόδνπ

Καζεγεηήο

10

22

Δηνηκαζία 

θαηαιόγνπ 

καζεηώλ κε 

βαζκό θάησ 

από ηε βάζε

Γηεύζπλζε

24

Αξ. κεηξώνπ, όλνκα, 

επίζεην, ηκήκα
20

16

Αξ. κεηξώνπ, ηκήκα

Αξ.κεηξώνπ, όλνκα, 

επίζεην, ηκήκα

4

Αξρείν καζεηώλ5

Μαζεηήο

1
Αξρείν καζεηώλ5

8

Καηαρώξεζε 

καζεηώλ ζε 

ηκήκα

Πξνγξακκα

ηηζηήο

6

Αξ. κεηξώνπ, ηκήκα

Αξρείν καζεηώλ5

Αξρείν βαζκώλ15

Αξ.κεηξώνπ, όλνκα, 

επίζεην, ηκήκα

Αξ.κεηξώνπ, θσδ. 

Μαζήκαηνο,  βαζκόο, 

ηξίκελν

Αξρείν βαζκώλ15

Καηάινγνο καζεηώλ

23

97

11

12

14

17
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Άςκθςθ 6 : Βιβλιάριο κατακζςεων 

 

11
πειάηεο 

1

12

Έιεγρνο 

ζηνηρείσλ 

πειάηε θαη 

ελεκέξσζε 

ινγναξηαζκνύ

19

(Βηβιηάξην θαηαζέζεσλ)

Αξ. ινγαξηαζκνύ, πνζό 

αλάιεςεο ή πνζό 

θαηάζεζεο

απόδεημε

14

Αξ. ηαπηόηεηαο, 

όλνκα, επίζεην

Πνζό αλάιεςεο ή 

πνζό θαηάζεζεο

16

18

εθηύπσζε 

απόδεημεο θαη

ελεκέξσζε/

εθηύπσζε 

βηβιηαξίνπ 

θαηαζέζεσλ

Αξ. ινγαξηαζκνύ, όλνκα, επίζεην 

πνζό αλάιεςεο ή θαηάζεζεο θαη 

ππόινηπν πνζό

15

20

πειάηεο 

1

3

Καηαρώξεζε 

ζηνηρείσλ 

πειάηε θαη 

απηόκαηε 

δεκηνπξγία αξ. 

ινγαξηαζκνύ

2

4

Πξνζ. ζηνηρεία πειάηε 

(όλνκα, επίζεην,αξ. 

ηαπηόηεηαο δηεύζπλζε, 

ηειέθσλν) θαη  αξρηθό πνζό

Πξνζ. ζηνηρεία πειάηε

6

Αξ. ινγαξηαζκνύ, αξ. 

ηαπηόηεηαο θαη πνζό 

θαηάζεζεο

9

εθηύπσζε 

βηβιηαξίνπ 

θαηαζέζεσλ

10

8

αξ. ηαπηόηεηαο, όλνκα, 

επίζεην, πνζό θαηάζεζεο θαη 

αξ. ινγαξηαζκνύ

Βηβιηάξην θαηαζέζεσλ

Βηβιηάξην θαηαζέζεσλ

Τπόινηπν πνζό 13

5 Αξρείν πειαηώλ

7 Αξρείν θαηαζέζεσλ

5 Αξρείν πειαηώλ

7 Αξρείν θαηαζέζεσλ

17

Τπόινηπν πνζό
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Άςκθςθ 7 : Τπεραγορά 

Πειάηεο 

1

ηνηρεία πειάηε ( όλνκα, 

επίζεην ηειέθσλν, δηεύζπλζε)
ηνηρεία πειάηε 

θαη θσδηθόο

10

8

6

4

2

3

Καηαρώξεζε 

ζηνηρείσλ 

πειάηε, 

απηόκαηε 

δεκηνπξγία 

θσδηθνύ θαη 

ελεκέξσζε 

αξρείνπ βαζκώλ

θσδηθόο

9

Δθηύπσζε 

θάξηαο πειάηε

Όλνκα, επίζεην,  

θσδηθόο

Κάξηα πειάηε

Πειάηεο 

1

12

Αλάθηεζε 

ζηνηρείσλ 

πειάηε, 

ππνινγηζκόο 

βαζκώλ θαη 

ελεκέξσζε 

αξρείνπ βαζκώλ

Κσδηθόο, Πνζόλ 

αγνξώλ

Κσδηθόο, Όλνκα, 

επίζεην

 θσδηθόο θαη 

βαζκνί

15

14

13

11

17

Γεκηνπξγία 

θαηαιόγνπ 

πειαηώλ κε 

ηνπο βαζκνύο 

ηνπο

16

23

ηνηρεία πειάηε θαη 

θσδηθόο

βαζκνί

Τπεύζπλνο 

ινγηζηεξίνπ

19

20

18

ηνηρεία πειάηε, 

θσδηθόο θαη βαζκνί 

Πειάηεο 

1

21

Αληαιιαγή 

βαζκώλ θαη 

ελεκέξσζε 

αξρείνπ βαζκώλ

22

Κσδηθόο 

Κάξηαο, 

βαζκνί πξνο 

αληαιιαγή

Σειέθσλν, 

όλνκα, επίζεην

Γηαζέζηκνη 

βαζκνί

24

Καηάζηαζε βαζκώλ

25

Τπόινηπνη 

βαζκνί

Αξρείν πειαηώλ

Αξρείν βαζκώλ

5

7

Αξρείν πειαηώλ

Αξρείν πειαηώλ

Αξρείν πειαηώλ

5

5

5

7

7

7

Αξρείν βαζκώλ

Αξρείν βαζκώλ

Αξρείν βαζκώλ
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Άςκθςθ 8 : Σο γυμναςτιριο «Η ΔΤΝΑΜΗ»  

 

πειάηεο

1

3

Καηαρώξεζε 

πειάηε θαη 

απηόκαηε 

δεκηνπξγία 

θσδηθνύ

Πξνζσπ.ζηνηρεία 

(νλνκαηεπ., θύιν, 

δηεύζ., 

ηειέθ., εκ.γέλλεζ)

2 4

Πξνζσπ. ζηνηρεία θαη 

θσδηθόο

7

Γεκηνπξγία θαη 

εθηύπσζε αηνκ. 

Κάξηαο κέινπο

6
Πξνζσπ. ηνηρεία 

θαη θσδηθόο

Αζιεηίαη-

ξνο

9

8

Κάξηα κέινπο

11

Καηαρώξεζε 

απνηει.εμέηαζ 

θαη αζθήζεηο

Κσδηθόο πειάηε, 

απνηει. εμεηάζ. θαη 

αζθήζεηο

10 12

Κσδηθόο πειάηε, 

απνηει. εμεηάζ. θαη 

αζθήζεηο

πειάηεο

1

15

Δηνηκαζία 

αηνκηθνύ 

πξνγξάκκαηνο

14

θσδηθόο
16

Πξνζσπ. ζηνηρεία

17

αζθήζεηο

18

Αηνκηθό 

πξόγξακκα

Γπκλαζηήο

20

Αηνκηθό 

πξόγξακκα

19

Αξρείν πειαηώλ

Αξρείν πειαηώλ5

5

Αξρείν αζινπκέλσλ13
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 Άςκθςθ 9 : Ακλθτικό ωματείο  

 

3

Καηαρώξηζε 

λένπ κέινπο θαη 

απηόκαηε 

δεκηνπξγία 

θσδηθνύ κέινπο

7

Γεκηνπξγία 

θάξηαο κέινπο

11

Καηαρώξεζε 

ζην αξρείν 

ζπλδξνκώλ θαη 

έθδνζε 

απόδεημεο

Μέινο

1

Σακίαο

16

Αξ. ηαπηόηεηαο, 

νλνκαηεπώλπκν, 

δηεύζπλζε, ηειέθσλν

2
4

8

Κσδηθόο κέινπο, πνζό 

ζπλδξνκήο, εκεξνκελία 

πιεξσκήο

10

6

14

Γεκηνπξγία 

θαηαιόγνπ

18

Αξρείν Μειώλ5

Κάξηα κέινπο

15

12

Αξρείν πλδξνκώλ9

Αξ. ηαπηόηεηαο, 

νλνκαηεπώλπκν, 

δηεύζπλζε, ηειέθσλν, 

θσδηθόο κέινπο

Αξ. ηαπηόηεηαο, 

νλνκαηεπώλπκν, 

δηεύζπλζε, ηειέθσλν, 

θσδηθόο κέινπο

Κσδηθόο κέινπο, πνζό 

ζπλδξνκήο

17

απόδεημε

Αξρείν Μειώλ5

θαηάινγνο

Κσδηθόο κέινπο, 

νλνκαηεπώλπκν, 

δηεύζπλζε, ηειέθσλν

Κσδηθόο κέινπο

13
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Άςκθςθ 10 : Ειςαγωγικζσ 2003 – Ηλεκτρονικι Κράτθςθ Ειςιτθρίων  

πειάηεο

1

3

Αλαδήηεζε 

δηαζέζηκσλ 

πηήζεσλ

10

Κξάηεζε ζέζεο 

θαη απηόκαηε 

δεκηνπξγία 

θσδηθνύ 

θξάηεζεο

7

Γεκηνπξγία 

ιίζηαο 

δηαζέζηκσλ 

πηήζεσλ

17

Γεκηνπξγία 

αλαθνξάο

14

Δλεκέξσζε 

αξρείνπ πηήζεσλ 

Πειάηεο

1

2

18

4

8

Σηοιτεία πηήζης

(αεξνδξ. αλαρώξηζεο,,αεξνδξ 

πξννξηζκνύ.,εκεξ. 

αλαρώξηζεο, εκεξ. 

Δπηζηξνθήο.,αξ.επηβαηώλ)

ηνηρεία δηαζέζηκσλ 

πηήζεσλ, θόζηνο, 

θσδηθόο πηήζεο 

ηνηρεία πηήζεο

Λίζηα δηαζέζηκσλ πηήζεσλ

Αξηζκόο δηαζέζηκσλ 

ζέζεσλ

15

16

αλαθνξά

6

Πξνζσπηθά ζηνηρεία πειάηε

(νλνκαηεπώλπκν, δηεύζπλζε, 

αξ. δηαβαηεξίνπ, αξηζκόο 

πηζησηηθήο θάξηαο)

ηνηρεία πηήζεο8

Κσδηθόο πηήζεο, θσδηθόο 

θξάηεζεο, πξνζσπηθά ζηνηρεία 

πειάηε, αξ. πηζησηηθήο θάξηαο

ηνηρεία θξάηεζεο

ηνηρεία θξάηεζεο

11

9

13

Αξρείν πηήζεσλ

Αξρείν πηήζεσλ

Αξρείν θξαηήζεσλ

5

12

5
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Άςκθςθ 11 : Ειςαγωγικζσ 2003 – Σράπεηα Αίματοσ  

αηκνδόηεο

1

ηνηρεία 

αηκνδόηε(νλνκαηεπώλπκν, 

δηεύζπλζε, ηειέθσλν, 

ειηθία, θύιν, νκάδα αίκαηνο)

2

7

Γεκηνπξγία 

θάξηαο αηκνδόηε

ηνηρεία αηκνδόηε 

θαη θσδηθόο

3

Καηαρώξεζε 

αηκνδόηε θαη 

απηόκαηε 

δεκηνπξγία 

θσδηθνύ

Κσδηθόο, νλνκαηεπώλπκν, 

νκάδα αίκαηνο
6

8

αηκνδόηεο

1
9

θσδηθόο

10

Αλάθηεζε ηειεπηαίαο 

εκεξνκελ. αηκνδνζίαο, 

έιεγρνο δηαζηήκαηνο 

αηκνδ. Καη δεκηνπξγία 

κελύκαηνο

11

Ηκεξνκελ. 

ηειεπηαίαο 

αηκνδνζ.

Τπεύζπλνο 

αηκνδνζίαο

14

17

Καηαρώξεζε 

αηκνδνζίαο θαη έθδνζε 

πηζηνπνηεηηθνύ

22

Γεκηνπξγία θαηαιόγνπ 

αηκνδνηώλ άλσ ησλ 10 

θνξώλ

Γηεπζπληήο 

Σξάπεδαο 

Αίκαηνο

24

αηκνδόηεο

1

13 15

16

19

18

20

21

23

Καηάινγνο αηκνδνηώλ

ηνηρεία αηκνδνηώλ

Ηκεξνκελίεο 

αηκνδνζίαο

Ολνκαηεπώλπκν

Κσδηθόο  θαη ηξέρνπζα 

εκεξνκελία αηκνδνζίαο

Κάξηα αηκνδόηε

θσδηθόο

κήλπκα

πηζηνπνηεηηθό

Αξρείν αηκνδνηώλ5

Αξρείν αηκνδνηώλ5

Αξρείν αηκνδνζηώλ12

Αξρείν αηκνδνζηώλ12

4

 

 



 

 

44 

Άςκθςθ 12 : Ειςαγωγικζσ 2005 – Κτθματομεςιτικό Γραφείο 

πσιεηήο

1

ηνηρεία αθηλήηνπ(θσδηθόο, 

είδνο, ηεηξαγσληθά, 

πεξηνρή, ηηκή πώιεζεο)

3

Καηαρώξεζε 

αθηλήηνπ ζην 

αξρείν

ηνηρεία αθηλήηνπ

2

Αγνξαζηήο

6

Δίδνο αθηλήηνπ, ηεηξαγσληθά, 

πεξηνρή, κέγηζηε ηηκή

97

ηνηρεία εγγξαθώλ(θσδηθόο, 

είδνο, ηεηξαγσληθά, πεξηνρή, ηηκή)

8

Αλάθηεζε 

εγγξαθώλ 

αθηλήησλ θαη 

δεκηνπξγία 

θαηαιόγνπ 

αθηλήησλ

11

10

Καηάινγνο εγγξαθώλ αθηλήησλ

Αγνξαζηήο

6

12

Καηαρώξεζε 

πώιεζεο

Ολνκαηεπώλπκν ηειέθσλν, 

θσδηθόο αθηλήηνπ, ηειηθή ηηκή

Ολνκαηεπώλπκν 

ηειέθσλν, θσδηθόο 

αθηλήηνπ, είδνο, 

ηεηξαγσληθά, πεξηνρή, 

ηειηθή ηηκή

16

15

13

Δίδνο αθηλήηνπ, 

ηεηξαγσληθά, πεξηνρή

17

Γηαγξαθή 

αθηλήηνπ 18

Κσδηθόο  αθηλήηνπ

Κσδηθόο  αθηλήηνπ

Αξρείν αθηλήησλ

Αξρείν αθηλήησλ

Αξρείν πσιήζεσλ

5

5

14

4
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Άςκθςθ 13 : Ειςαγωγικζσ 2006 - Σροχαία  

Οδεγόο/

παξαβάηεο

1

3

Καηαρώξεζε 

ζηνηρείσλ 

παξάβαζεο, 

απηόκαηε 

δεκηνπξγία 

αξηζκνύ 

θαηαγγειίαο

4

8

6

2

ηνηρεία παξάβαζεο (αξ. 

θπθινθ. κεραλνθ., ηόπνο, 

εκεξνκ., ώξα, θσηνγξαθία, 

πξνβι. Πξόζηηκν, βαζκνί 

πνηλήο, είδνο παξάβαζεο)

ηνηρεία παξάβαζεο 

θαη αξηζ. 

θαηαγγειίαο

Αξ.θπθινθ. Μεραλνθ., θαη 

ζηνηρεία παξάβαζεο(εθηόο 

θσηνγξαθίαο)

7

Αλαδήηεζε 

πξνζσπηθώλ 

ζηνηρείσλ 

ηδηνθηήηε

Πξνζσπ. ηνηρεία 

ηδηνθηήηε(νλνκαηεπ 

αξ.ηαπηόηεηαο, 

δηεύζπλζε)

11

Έθδνζε 

εληύπνπ 

παξάβαζεο

Πξνζ.ζηνηρεία ηδηνθηήηε, αξ. θαηαγγειίαο, 

εκεξνκ., ώξα,είδνο παξάβαζεο, πξόζηηκν 

θαη βαζκνί πνηλήο)

12

10

Ιδηνθηήηεο

13

Έληππν παξάβαζεο

20

Γηαγξαθή 

θαηαγγειίαο θαη 

θαηαρώξεζε 

ζηνηρείσλ 

παξάβαζεοζην 

αξρείν πνηλώλ

15

Αλαδήηεζε 

ζηνηρείσλ 

παξάβαζεο θαη 

έθδνζε 

απόδεημεο 

πιεξσκήο18

14

22

21

19

17

16

Ηκεξνκελία, είδνο παξάβαζεο, 

πξόζηηκν, βαζκνί, αξ. 

ηαπηόηεηαο

Αξηζκόο ηαπηόηεηαο

Ηκεξνκελία, είδνο παξάβαζεο, 

πξόζηηκν, βαζκνί

απόδεημε

Αξηζκόο θαηαγγειίαο ηνηρεία παξάβαζεο

Αξ. θαηαγγειίαο

Αξρείν Καηαγγειηώλ5

Αξρείν 

Μεραλνθηλήησλ
9

Αξρείν Καηαγγειηώλ5

Αξρείν 

Μεραλνθηλήησλ
9

Αξρείν Πνηλώλ23
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Άςκθςθ 14 : Ειςαγωγικζσ 2006 Βϋ ςειρά – Κινθτά Σθλζφωνα 

 

 

 

 

Ππομηθεςηήρ

1

3

Καηασώπηζη 

ζηοισείων 

ππομηθεςηή

Στοιτεία προμηθεστή 

(Κωδικόρ, όνομα, ηηλέθωνο, 

διεύθςνζη, θαξ ηλεκηπονική 

διεύθςνζη)

Σηοισεία 

ππομηθεςηή

11

4

7

2

Έμποπαρ

6

8

Δημιοςπγία 

παπαγγελίαρ, 

αςηόμαηη 

δημιοςπγία 

κωδικού 

παπαγγελίαρ και 

ενήμεπωζη 

απσείος παπαγ.

9

Στοιτεία παραγγελίας 

(κωδικόρ παπαγγελίαρ, 

ποζόηηηα παπαγγελίαρ, 

ημεπομηνία κωδικόρ 

ππομηθεςηή)

Κωδικόρ μονηέλος, 

ποζόηηηα

Σηοισεία 

ππομηθεςηή

Ππομηθεςηήρ

1
14

16

Ανάκηηζη 

ζηοισείων 

παπαγελίαρ και 

ενημέπωζη 

απσείος 

αποθεμαηικού

12

ηιμή

παπαγγελία

Κωδικόρ παπαγγελίαρ

Σηοισεία παπαγγελίαρ

15

17

18

Κωδικόρ μονηέλλος 

και ποζόηηηα

21

Υπολογιζμόρ 

ζςνολικού 

κόζηοςρ και 

έκδοζη επιηαγήρ
20

19

22

Όνομα και διεύθςνζη 

ππομηθεςηή
επιηαγή

Απσείο Ππομηθεςηών5

Απσείο αποθεμαηικού10

Απσείο παπαγγελιών13

Απσείο αποθεμαηικού10

Απσείο ππομηθεςηών5

Απσείο παπαγγελιών13

Ποζόηηηα

Τιμή

23
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Άςκθςθ 15 : Ειςαγωγικζσ 2007 – Τποψιφιοι για πρόςλθψθ 

ππνςήθηνο

1

3

Καηαρώξεζε 

ζηνηρείσλ 

πειάηε, 

απηόκαηε 

δεκηνπξγία 

θσδηθνύ 

εγγξαθήο

2 4

Πξνζσπ.ζηνηρεία 

(νλνκαηεπώλπκν, 

δηεύζπλ., ηειέθ)

Πξνζσπ. ηνηρεία 

θαη θσδηθόο

7

Δθηύπσζε 

βεβαίσζεο 

εγγξαθήο 

ππνςεθίνπ

8

6
Πξνζσπ. ηνηρεία θαη 

θσδηθόο

Βεβαίσζε εγγξαθήο

δηνξζσηήο

9

11

Καηαρώξεζε 

θσδηθώλ θαη 

βαζκώλ
10

Κσδηθόο θαη βαζκόο

12

Κσδηθόο θαη βαζκόο

ΜΜΔ

14

16

Γεκηνπξγία 

ιίζηαο γηα ΜΜΔ

Γηεύζπλζε 

νξγαληζκνύ

22

20

Γεκηνπξγία 

ιίζηαο πξνζσπ. 

ηνηρείσλ θαη 

βαζκώλ 

ππνςεθίσλ

15
17

Λίζηα κε θσδηθνύο θαη 

βαζκνύο Κσδηθνί θαη βαζκνί

Κσδηθνί θαη βαζκνί

Πξνζσπ. ζηνηρεία

18

19

21

Λίζηα 

πξνζσπ.ζηνηρείσλ 

θαη βαζκώλ

Αξρείν ππνςεθίσλ

Αξρείν 

απνηειεζκάησλ

Αξρείν ππνςεθίσλ5

13

5
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Άςκθςθ 16 : Ειςαγωγικζσ 2007 Βϋ ςειρά – Κλίνεσ νοςοκομείου 

γηαηξόο

1

3

Έιεγρνο γηα 

δηαζέζηκεο 

θιίλεο2 4

Κσδηθόο θιίλεο, 

κήλπκα

Κσδηθόο θιίλεο

12

Δλεκέξσζε 

αξρείνπ θιηλώλ

8

Καηαρώξεζε 

ζηνηρείσλ 

αζζελή

15

Δηνηκαζία 

θαηαιόγνπ 

αζζελώλ

6

7 9

11

13

1416

Καηάινγνο αζζελώλ

Κσδηθόο θιίλεο, 

νλνκαηεπώλπκν, 

πάζεζε, θαξκαθ. 

Αγσγή θαη εκεξ. 

εηζαγσγήο

Κσδηθόο θιίλεο

Κσδηθόο θιίλεο

Κσδηθόο θιίλεο, 

ζηνηρεία αζζελή θαη 

εκεξ. εηζαγσγήο

Κσδηθόο θιίλεο
ηνηρεία αζζελή 

(νλνκαηεπώλπκν, δηεύζπλζε, 

ηειέθσλν, είδνοη πάζεζεο, 

θσδηθόο γηαηξνύ, θαξκαθ. 

Αγσγή) θαη εκεξνκ.εηζαγσγήο

Αξρείν θιηλώλ

Αξρείν εηζαρζέλησλ 

αζζελώλ

Αξρείν θιηλώλ

5

10

5

10 Αξρείν εηζαρζέλησλ 

αζζελώλ
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Άςκθςθ 17 : Ειςαγωγικζσ 2008 – Ηλεκτρονικι κράτθςθ ενοικίαςθσ αυτοκινιτου  

 

 

πειάηεο

1

3

Αλαδήηεζε 

απηνθηλήησλ θαη 

εηνηκαζία 

θαηαιόγνπ

11

Καηαρώξεζε 

θξάηεζεο θαη 

έθδνζε 

απόδεημεο

15

Δθηύπσζε 

θαηαιόγνπ 

παξαδόζεσλ θαη 

παξαιαβώλ

Ιδηνθηήηεο

17

2

10

12

4

7

13

16 14

Ηκεξ. παξαιαβήο, εκεξ. 

παξάδνζεο, ηύπνο απηνθηλήηνπ

Αξ. εγγξαθήο, ηύπνο, 

κάξθα, κνληέιν, 

θπβηθά,ηηκή ελνηθίαζεο, 

θσηνγξαθία

9

αξ. πηζησηηθήο θάξηαο, 

αξ. δηαβαηεξίνπ

απόδεημε

Αξ. εγγξαθήο, 

εκεξ. παξαιαβήο 

εκεξ. παξάδνζεο 

αξ. πηζη. Κάξηαο

αξ. δηαβαηεξίνπ

Καηάινγνο παξαδόζεσλ 

θαη παξαιαβώλ

Αξ. εγγξαθήο

Ηκ. Παξαιαβήο

 εκεξ. Παξάδνζεο

Αξ. εγγξαθήο, Ηκεξ. 

παξαιαβήο,, 

εκεξ.παξάδνζεο

Αξ. εγγξαθήο, εκεξ. 

παξαιαβήο,εκεξ. παξάδνζεο

8

Καηάινγνο δηαζέζηκσλ 

απηνθηλήησλ

Αξρείν απηνθηλήησλ5

Αξρείν Κξαηήζεσλ
6
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Άςκθςθ 18 : Ειςαγωγικζσ 2008 Βϋ ςειρά – Αςφαλιςτικι Εταιρεία 

πειάηεο

1

3

Καηαρώξεζε 

ζηνηρείσλ 

πειάηε

2

4

ηνηρεία πειάηε( Όλνκα, ηαπηόη., 

ειηθία, ηειέθ., δηεύζπλζε) ηνηρεία πειάηε 

6

7

Καηαρώξεζε 

ζηνηρείσλ 

αζθάιεηαο θαη 

απηόκαηε 

δεκηνπξγία αξ. 

αζθάιεηαο

Αξ. ηαπηόηεηαο, ζηνηρεία 

απηνθηλήηνπ, εκεξ. Έλαξμεο 

θαη εκεξ. Λήμεο αζθάιεηαο 

θαη αξ. αζθάιεηαο

Αξ. ηαπηόηεηαο, ζηνηρεία απηνθηλήηνπ 

(αξ. εγγξαθήο, κάξθα, κνληέιν, θπβηθά), 

εκεξνκ. έλαξμεο θαη εκεξ. Λήμεο 

αζθάιεηαο

11

Γεκηνπξγία 

πξνζσξηλνύ 

αζθαιίζηξνπ

8

10

12

ηνηρεία πειάηε 

13

Πξνζσξηλό αζθάιηζηξν

Αζθαιηζηήο

14

18

Γεκηνπξγία 

αζθαιηζηηθνύ 

ζπκβνιαίνπ
15

Πόζό θαη αξ. αζθάιεηαο

18

16

ηνηρεία πειάηε

ηνηρεία αζθάιεηαο 

πειάηεο

1

17

Αζθαιηζηηθό ζπκβόιαην

21

Γεκηνπξγία 

θαηαιόγνπ 

αζθαιεηώλ πνπ 

ιήγνπλ ηνλ 

επόκελν κήλα
20

19
Αζθαιηζηήο

14
22

Όλνκα, δηεύζπλζε

Ηκεξ. Λήμεο θαη πνζό 

αζθάιεηαο

Καηάινγνο αζθαιεηώλ

Αξρείν πειαηώλ

Αξρείν αζθαιεηώλ

Αξρείν πειαηώλ

Αξρείν αζθαιεηώλ

Αξρείν πειαηώλ

5

5

5

9

9

Αξ. ηαπηόηεηαο, ζηνηρεία απηνθηλήηνπ, 

εκεξ. Έλαξμεο θαη εκεξ. Λήμεο 

αζθάιεηαο θαη αξ. αζθάιεηαο
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Άςκθςθ 19 : Ειςαγωγικζσ 2009 - Σαχυδρομείο  

Απνζηνιέαο 

ή Τπάιιεινο

1

3

Καηαρώξεζε 

ζηνηρείσλ 

αληηθεηκέλνπ 

θαη δεκηνπξγία 

κνλαδηθνύ 

αξηζκνύ 

αληηθεηκέλνπ

11

Δληνπηζκόο 

αληηθεηκέλνπ 

από αξρείν 

αληηθεηκέλσλ

7

Γεκηνπξγία 

εηδνπνίεζεο 

παξαιαβήο

18

Γηαγξαθή 

αληηθεηκέλνπ 

από ην αξρείν 

αληηθεηκέλσλ

14

Καηαρώξεζε 

ζηνηρείσλ ζην 

αξρείν 

παξαδνζέλησλ 

αληηθεηκέλσλ

Γηεπζπληήο 

20

2 4

8

Ολνκαηεπώλπκν απνζηνιέα, 

Γηεύζπλζε απνζηνιέα, 

Ολνκαηεπώλπκν 

παξαιήπηε, Γηεύζπλζε 

παξαιήπηε

Σηοιτεία ανηικειμένοσ

Ολνκαηεπώλπκν απνζηνιέα, 

Γηεύζπλζε απνζηνιέα, 

Ολνκαηεπώλπκν παξαιήπηε, 

Γηεύζπλζε παξαιήπηε, εκεξ. 

Καηαρώξεζεο αξ. αληηθεηκέλνπ

ηνηρεία 

αληηθεηκέλνπ

Αξ. αληηθεηκέλνπ, αξ. 

ηαπηόηεηαο παξαιήπηε, 

εκεξ. παξάδνζεο

15

17

6

Αξ. αληηθεηκέλνπ, αξ. 

ηαπηόηεηαο παξαιήπηε
ηνηρεία αληηθεηκέλνπ

Αξ. αληηθεηκέλνπ

Αξ. ηαπηόηεηαο 

παξαιήπηε, αξ. 

αληηθεηκέλνπ

22

Γεκηνπξγία 

θαηαιόγνπ κε 

παξαδνζέλησλ 

αληηθεηκέλσλ

Καηάινγνο κε 

παξαδνζέλησλ 

αληηθεηκέλσλ ηνηρεία αληηθεηκέλσλ

1210

13

21

19

23

Παξαιήπηεο 

9

Δηδνπνίεζε 

παξαιαβήο

Αξρείν αληηθεηκέλσλ5

Αξρείν 

Παξαδνζέλησλ 

αληηθεηκέλσλ

16

Αξρείν αληηθεηκέλσλ5Αξ. αληηθεηκέλνπ
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Άςκθςθ 20 : Ειςαγωγικζσ 2009 Β’ ςειρά  

 

Ιδηνθηήηεο

1

3

Καηαρώξεζε 

ζηνηρείσλ θαη 

απηόκαηε 

δεκηνπξγία 

εκεξνκελίαο 

θαη ώξαο από 

ην ζύζηεκα

7

Γεκηνπξγία/

εθηύπσζε 

βεβαίσζεο 

παξαιαβήο 

απηνθηλήηνπ

17

Γεκηνπξγία/

εθηύπσζε 

αλαθνξάο 

επηδηόξζσζεο

14

Γηαγξαθή 

επηδηνξζσκέλνπ 

απηνθηλήηνπ

2 4

8

Αξ. εγγξαθήο

Ολνκαηεπώλπκν

πξόβιεκα

Αξ. εγγξαθήο

Ολνκαηεπώλπκν

Πξόβιεκα

Ηκεξνκελία

ώξα

Αξηζκόο εγγξαθήο

15

6

21

Καηαγξαθή 

πιεξσκήο θαη 

εθηύπσζε 

απόδεημεο

Πνζό πιεξσκήο

πιεξώζεθε

1210

20

18

22

βεβαίσζε 

παξαιαβήο

Ορήκαηα πξνο 

επηδηόξζσζε
5

Ορήκαηα πξνο 

επηδηόξζσζε
5

Δπηδηνξζσκέλα5

Αξ. εγγξαθήο

Ολνκαηεπώλπκν

Πξόβιεκα

Ηκεξνκελία

ώξα

Μεραληθόο

9

Αξ. εγγξαθήο

Ολνκαηεπώλπκν

Αξ. επαγγεικαηηθήο ηαπηόη.

Δίδνο εξγαζίαο

θόζηνο
Δπηδηνξζσκέλα5

11

Καηαρώξεζε 

ζηνηρείσλ 

επηδηνξζσκέλνπ 

απηνθηλήηνπ θαη 

ππνινγηζκόο 

ζπλνιηθνύ 

θόζηνπο

Αξηζκόο εγγξαθήο

Αξ. εγγξαθήο

Ολνκαηεπώλπκν

Αξ. επαγγεικαηηθήο ηαπηόη.

Δίδνο εξγαζίαο

Κόζηνο

πλνιηθό θόζηνο

Αξ. εγγξαθήο

Ολνκαηεπώλπκν

Αξ. επαγγεικαηηθήο ηαπηόη.

Δίδνο εξγαζίαο

Κόζηνο

πλνιηθό θόζηνο
Ιδηνθηήηεο

1

βεβαίσζε 

παξαιαβήο

Αλαθνξά 

επηδηόξζσζεο

19

Απόδεημε

23

13

16
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