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Σεκαληηθέο νδεγίεο – 

Δηαβάζηε πξνζεθηηθά:  

Ο βαζκόο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο ζα ππνινγηζζεί σο 

πνζνζηό 20% ηεο ηειηθήο βαζκνινγίαο ηνπ καζήκαηνο. Η 

εξγαζία κπνξεί λα αλαιεθζεί από κεκνλσκέλνπο θνηηεηέο 

ή από νκάδεο 2 ην πνιύ θνηηεηώλ. 

Η θαηαιεθηηθή εκεξνκελία παξάδνζεο ηεο εξγαζίαο ζαο 

είλαη ε Πέκπηε 12 Ιαλνπαξίνπ. Φξνληίζηε λα έρεηε 

νινθιεξώζεη ηελ εξγαζία ζαο ηνπιάρηζην 2 εκέξεο πξηλ 

από ηελ πξνζεζκία, ώζηε λα κελ πξνθύςνπλ ηα 

πξνβιήκαηα ηεο ηειεπηαίαο ζηηγκήο. Παξαδόζεηο 

εξγαζηώλ κεηά από απηή ηελ εκεξνκελία δελ ζα γίλνπλ 

δεθηέο. 
Καηά ηε θξίζε ησλ δηδαζθόλησλ θάπνηνη θνηηεηέο είλαη 

πηζαλό λα θιεζνύλ ζε ζπλέληεπμε-παξνπζίαζε ηεο 

εξγαζίαο ηνπο. 

 

 

Εθθώλεζε Πξνβιήκαηνο: 

 
Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθώλ ςεθνθνξηώλ 

κέζσ δηαδηθηύνπ.  Σν Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ 

ζπλαπαξηίδεηαη από 5 ζρνιέο θαη 17 ζπλνιηθά ηκήκαηα, 

πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηε Μπηηιήλε, ηε Χίν, ην 

Καξιόβαζη, ηε Ρόδν, ηελ Εξκνύπνιε θαη ηε Λήκλν, 

ζπγθξνηώληαο έλα εθπαηδεπηηθό δίθηπν πνπ θαιύπηεη 

όινπο ηνπο Ννκνύο ηνπ Αηγαίνπ. πρλά γηα ζέκαηα πνπ 

εγείξνπλ ην ελδηαθέξνλ ηεο θνηηεηηθήο θνηλόηεηαο 

πξαγκαηνπνηνύληαη εθινγηθέο δηαδηθαζίεο κε ζθνπό λα 

εθθξάζνπλ ηελ εληαία άπνςε ησλ θνηηεηώλ ελόο ηκήκαηνο 

ή θαη ζπλνιηθά σο ΠΑ. Λόγσ ηεο απνθέληξσζεο ησλ 

ηκεκάησλ, αιιά θαη ηεο λεζησηηθόηεηαο ηνπ ΠΑ ζπρλά 

δεκηνπξγνύληαη πξνβιήκαηα ζε απηήλ ηελ δηαδηθαζία 

(κηθξή ζπκκεηνρή θιπ). Με ζθνπό ηελ  ελδπλάκσζε ηεο 

θσλήο ησλ θνηηεηώλ ζηα ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνύλ 

πξνηείλεηαη ε κειέηε/αλάιπζε θαη ζρεδίαζε ελόο Π 

ειεθηξνληθώλ ςεθνθνξηώλ κε ζηόρν ηελ ρξήζε ηνπ ζε 

ςεθνθνξίεο ηνπ Φνηηεηηθνύ πιιόγνπ.  

 

 

 



Γηα ηελ άζθεζε δεηνύληαη 

ηα παξαθάησ: 

 

Η εξγαζία απηή έρεη ζθνπό λα εκβαζύλεη ζηελ Αλάιπζε θαη 

|ρεδίαζε Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ. Γηα ηνλ ιόγν απηό 

απαηηείηαη ε κνληεινπνίεζε ηεο δνκήο, αιιά θαη ηεο 

ζπκπεξηθνξάο, ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθώλ ςεθνθνξηώλ 

πνπ κειεηήζεθε θαηά ηελ πξώηε εξγαζία.  

Η εξγαζία πξέπεη λα πεξηιακβάλεη,  

– Τελ Μνληεινπνίεζε Δνκήο (Structural 

Modeling). Χξεζηκνπνηώληαο,  

 Διαγράμμαηα Κλάζεων 

 Διαγράμμαηα Ανηικειμένων 

– Τελ Μνληεινπνίεζε Σπκπεξηθνξάο 

(Behavioral Modeling). Χξεζηκνπνηώληαο, 

 Διαγράμμαηα αλληλεπίδραζης (Interaction 

Diagrams)  

 Ακολοσθιακά διαγράμμαηα 

(Sequence Diagrams) 

  Διαγράμμαηα επικοινωνίας 

(Communication Diagrams) 

 Διαγράμμαηα καηαζηάζεων (State 

diagrams)  

Η κνληεινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη λα γίλεη κε ηελ 

UML.  

Απαηηνύκελα Σν πξώην ζηάδην ηεο Αλάιπζεο θαη ρεδίαζεο Π είλαη ε 

ιεηηνπξγηθή κνληεινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Γηα ηνλ ζθνπό 

απηό έρεη αλαξηεζεί ζην e-class ε ελδεηθηηθή κνληεινπνίεζε 

ιεηηνπξγηώλ γηα ην ζύζηεκα ειεθηξνληθώλ ςεθνθνξηώλ.  

Εξγαιεία Είλαη επηζπκεηό λα έρεηε ρξεζηκνπνηήζεη ην Microsoft Office 

VISIO γηα ηελ κνληεινπνίεζε ησλ ιεηηνπξγηώλ κε ηελ UML.  

 

Οη πξνϋπνζέζεηο γηα λα 

βαζκνινγεζεί ε εξγαζία ζαο 

κε άξηζηα είλαη νη παξαθάησ: 

 

– Σελ Μνληεινπνίεζε Δνκήο (Structural 

Modeling). 50% 

– Σελ Μνληεινπνίεζε Σπκπεξηθνξάο 

(Behavioral Modeling). 50% 

 

Η ινγνθινπή θαη ε αληηγξαθή απαγνξεύνληαη απζηεξά θαη ζα ηηκσξνύληαη 

παξαδεηγκαηηθά. Σε πεξίπησζε αληηγξαθήο ζα κεδελίδνληαη απηόκαηα όιεο νη 

εκπιεθόκελεο εξγαζίεο 

 


