
o αvαλυτris oυomμ6τωv αοxoλεiται καθnμερrvd με oυomματα oρYαvl-

oμrbv καt εrnxαρlioεωv Πoυ καταλiγoυv τελrκ6 oε εnεξεργαo'iα δεδoμ6vωv
(Data Ρrocessing-D.Ρ). Πρrv εξετ6ooυμε τoυs δrdφορoη τΦnoυs επεξεργα-

oiαg δεδoμ6vωv κρivoυμε oκ6πμo vα κυπ6ξoυμε rno πρoοεκπκ6 πg 6woι-
εg: δεδoμ6vα, πλnρoφoρiεg και επεξεργαoiα δεδoμ6vωv'

To ελλnvικ6 πβτυπo πλnρoφορlκlig τo αvιiαιolxo τoυ ΙSo, npoτεivεl Ιov

ακ6λoυθo oμoμ6 ms λ6ξns δεδoμ6vα (data). oMrα παρ6ααοn γεγov6τωv,
εwotci:v fi εvιoλciv oε τυπoπotnμ6'un μoμpi πoυ εivot κατ6λλnλn γ1α εΠ1κo1-

vωviα, ερμnvεiα ri εnεξεργαoiα αn6 dvΘρωπo 6 αυτ6ματα μ6oα'. 'Evαs

dλλog oρrομξ θεωρεi τα δεδομ6vα οξ 6vα o6vολo oυμβ6λωv Πoυ xρnσlμo-

πoο6vrαt γ1o vα παρtαι6voυv αιmκεiμεvα, γεγovδτα fi δρααιnpr6τnτεg μθoα
στov Πραγμαπκ6 κ6oμo 6nωg τov γvωρizουμε (Webster dictionary). Kατ6

oυv6naα τα δεδoμ6vα oρizοvιαr με τn βoΙiθgα 6λλωv δεδoμ6vωv, τα oπofα

nρoκOrπoυv απ6 τnv nαραmρnon φυσ1Κ6v φοrvoμ6vωv.
Η εnεξεργαoiα (processing) αvαφ6ρεται ornv εκτ6λεσn σε υπoλογrαni

δl6φoρωv πρ6ξεωv / λεrτoυργrrδv ndvω αrα δεδoμ6vα σε μoμpfi Kαταvonτfi

αn6 τov 6vθρωno fi απ6 dλλn μnxαvfi. To απoτ6λεoμα τng εnεξεργαoiαg

τωv δεδoμ6vωv δnλαδri τn5 oυμβoλooειβg τωv xαρακτtiρωv Πoυ τα αΠoτε-

λo6v με κdnotov απ6 τoη ακ6λoυθoυs τΦπoυs εivαι n πλnρoφoρiα
(information).

1" EΠEΞΕPΓAΣΙΑ ΔEΔOMENΩN

Mε τov 6ρο Eπεξεργαoiα Δεδoμ6vωv εwoο6με τoι4 μεταoxnμαnoμoξ
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Πoυ υφiσΙαv[αl τα δεδoμιivα με τn βoliθεrα υΠoλoμστ6v nρoκε1μ6voυ vα
εξαxΘo0v τo εrnΘυμnτ6 αΠoτελ6σματα αια πλαiorα μαs εφαρμoγιig (κυρΙcη
δtαxεtρtαιrκrig ri δlorκnπκ6g).

o 6ρoe επεξεργαoΙα δεδoμ6vωv (li επεξεργαoiα oτotxεiωv) δεv βρriκε
απfixnon οm xrδρα μαg γιατΙ απ6 τα πβτα xβvlα xρf,οng υπoλoμαιrilv
εixε καΘιεροrΘεi o αδ6κιμos 6ρos Mnxαvoγβφnσn Πoυ Θεωρo6oε 6π o
υπoλoγrαmg εivαι απλriε εξ6λrξn τωv κλαorκci:v λoγιαnκι6v μnxαvrδv (τζι-
voμnτ6g, mvαΚoΠolnτfg κ.λπ.) Πoυ xρnσlμoπoloOoαv δr6τρnτα δελτiα. o
6ρo9 Mnxαvoγρdφnon τεivεl oταδtακ6 vα εκλεiψεr αιrnκαΘιoτdμεvog αn6
τov 6ρo πλnρo<ρoμκr1 κctl τα παβγωγ6 τoυ.

Πoλλ6s φoΦs om Θ6on τoυ 6ρoυ εnεξεργαοiα δεδoμ6vωv xρnotμoπotεΙ-
ται o 6ρo9 επεξεργαoiα nλnρoφoρrbv, nρdγμα πoυ oδnγεi oε κ6norα o6γ_
xιlοn. Στo Σx. 1.1 παρoυotdzεταt n ox6οn μεταξ6 τωv δ6o εwoκilv. Or πλn-
ρoφορΙεζ - 6ταv Πρωτoεμφαvizovιαl - βρiοκovιαt oε ακατ6ρYαστn μoμp'i
καt ιφiαιαvιαl κ6notα μoμpιi επεξεργαoiαg noυ 6xεl ωg απoτ6λεoμα mv
nαραγωγri δεδoμ6vωv fi αλλrιiε κατεργαoμ6vωv πλnρo<ρoριcilv. Tα δεδoμ6vα
αυτ6 αιn oυv6xaα υφΙoιαvιαr μια v6α επεξεργαoiα vlα vα παρ6γoυv v6εg
πλnρo<poρiεs ri αλλr<ξ κατεργαoμ6vα δεδoμ6vα. o κ6κλog αυτξ μnoρεl vα
ΠραvματoΠoιnΘεi μια μ6vo φoρα ti vα επαvαλαμβ6vεταr 6τor 16oτε ol πλnρo-
φoρiεs πoυ nρoκ6rπoυv κ6Θε φoΦ vα υφiαιαvιαt nεραιτ6ρω εnεξεργαoiα
υπ6 μoμρli oκατ6ργααιωv δεδoμ6vωv K.o.Κ.

Σxiμα 7.7: ΕπεξεργaoEa πλnψφριcΔv και δεbμ6vωv

ol πλnρoφoρiεg αmv εvδr6μεon αυm εnεξεργαoiα αvαπαρiαιαvrαι αn6
δεδoμ6vα πoυ δεv ε{vα τiπoτε 6λλo απ6 6vα ο6voλo αρrΘμrilv, κωδrκιilv
καt φι:otκr6v oυμβλωv.

Μrα 6λλn dnoψn τns iδrαs διαδrκαoiαg μετατρorπig δεδoμιivωv oε nλnρo-
φoρiεs nαρtoιdvεταt ατo Σx. 1.2

Η διαδrκαoiα αυm ξεκrv6 απ6 μα ovι6mτα (entity) n.x. πελ6τεE, εfδn
κ.λπ. καt καταλriγεr oε λr1ψn κ6πong απ6φαonE με β6on πλnρoφoρΙεg πoυ
nαραox6θnκαv σ' αυτ6v Πoυ αΠoφασizεr κα ot oπoiεE nρo6κυιpαv απ6 δεδo-
μ6vα noυ π6ραoαv απ6 τα εξrig εvδιaμεoα oι6δrα: oυΜoψi (collection), oμα_
δonoinon (aggregation), εnεξεργαoiα (procesing), μoρφoπoinon (formatting),
nρoβoλfi-εμφduon (display).
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Πλnροφoρiα

Σxiμα 1.2: Δια6ικαoiα μετατφπrts 6εbμ6vωv σε πλnφ(ρoρfεζ

Kατ6 τα πμδτα oιdδια τns αvdΓruξns τωv υΠoλoμστd)v n εΠεξεργασiα
δεδoμ6vωv δrακρv6τov αv6λoγα με:

- m φι1σn τρv δεδoμ6vωv
- τo μ6σo κα1 m μ6Θοδo επεξεργαoiαg
- m xωρoταξiα τωv δεδoμιivωv

Φ6on τωv δεδoμ6vαrv
Η δrdκρron αφoΦ oε εnεξεργαοiα εrnomμovrκ<ilv δεδoμ6vωv (scientific

DP) fi εrπxειρnotακcilv / δnxειρrnκcilv δεδoμ6vωv (business DΡ).
Η εnεξεργαoΙα τωv επtαιnμovtκ<ilv δεδoμ5vωv αvαφεβταv κυρitη oε

καΘαβ εmαmμovrκ6g, εφυιmπκ6g fi τεxvrκ6g εφαρμoγ6E με €μφαon σ[oξ
αρΘμnτrκoξ υnoλoγroμo6g noυ fioαv oυv6Θω5 noλ6nλoκoι n.x. μερrκ69 δn-
φoρικ65 εξror6oεrs. ΑvιiΘετα oτn δε6τερn κατnγoρiα o1 εφαρμo\r6E fioαv δrα-
xεφtoπκliE φ6οnE 6πrοg μroΘoδoοfα, nρooωπtκ6, λoμoπκ6s κα&is Kcu σε
ευρ6τερε9 περιox6g εmxaρnσlακliE φ6ong 6ncη 6λεγxog απΦεμ6τωv, ΠΦ-
βλεψn nωλrioεωv, 6λεγxog παραγωγliE, κooιoλ6γnon κ.λn.

Bαoικoi πoβγovιεg πoυ xαρακτnρizoυv mv κατnγoρiα αυτti εivαt τo

μ6γεθos τng επιxεiρnong, o 6γκo9 τωv δεδoμ6vωv κα1 or πoικiλεE αv6γκεg
πλnρorβρnons Πoυ υΠ6ρxoυv κα δnμιoυργo6wαt αια δ16φoρα τμtiματo mg
εnxεiρnong.

Η &6κμon αυτli μεταξ6 τωv δ6o κατnγoρκδv liταv εμφαvlis 6rοξ τn
δεκαετiα τoυ 1960 κα απoτ6λεoε 6τoι τo βαoικ6 oυvrελεαιti αv6πrυξng τωv
πβτωv nλεκτρovrκcitv υnoλoμoτcδv καt γλωοor6v πρoγραμματroμo6 (n.x.
coBoΙ-, FoRTRAN).
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Η αv&rm:ξn κα o σxεδιασμξ τoξ αφoρo6σε τov 6vα ri τov 6λλo τυπo

δεδoμ6vωv Κα1 εφαρμoγciv (δlαxεφαnκιbv ti εntαmμovtκrilv) 6xl 6μωζ καr

τoξ δ6o. Η δrxoτ6μnon αυτli ξεκivnoε απ6 τnv εξdρτnon, τωv μεv επlστn-

μovlκcbv δεδoμ6vωv απ6 τnv κεvtρtκ6 μovdδα εΠεξερYασiαs (KME) τoυ
(CΡU-bound) υnoλoγrαrti, τωv δε εrnxεφnoιακrδv δεδoμ6vωv αn6 ng nερt-

φερεrακ6g μov6δεg εro6δoυ-εξ6δου (Ι/Ο bound)'
'Ηταv xαpακτnριαnκ6 τωv εtπσmμovlκ<irv υnoλoγro'μcirv vα απαιτο6v oxε-

nκ6 μrκβ 6γκo δεδoμ6vωv τ6οo στnv ασαγωYfi 6oo κα σmv εξαγωγli
αnoτελεoμ6τωv και μεγ6λo xβvo απαox6λnonE τns KME γrα βαρt6g αμθ-
μnnκ6g καr λoγrκ66 nβξειg.

Σε αvιiθεbn με τls απαtτfioεlg τωv εΠIστnμovικcilv εφαρμoγrirv, n εnεξερ-

γαoiα εntxεtρnotακcilv δεδoμ6vωv αnαtτo6oε μεγ6λo 6γκo δεδoμ6vωv oε
εtoαγωγli κα1 ΠαραYωγfi αnoτελεoμ6τωv καl oxεnκ6 μrκβ xβvo vια υΠo-

λoγrομo6g αn6 τnv ΚME.
'Eτol αιnv ΠΦm περirπωοn n 6μφαon fiταv oπg δυvατ6τnτεs ms ΚME,

αn δε δε6τερn oπg δυvατ6τnτεs τωv περrφερεrακrδv μovdδωv εro6δου/εξ6_
δoυ και αιnv ταx6τnτα nρoοπ6λαons κα1 μεταφoρ69 δεδoμ6vωv απ6 m βon-
Θnπκfi σΙnv κεvtρlκfi μv6μn καl αvιiαιρoφα.

Στα o6γxρovα υπoλoγtαrκd αυouiματα n διακριon αυπi 6xεr απ6 καrρo6

εγκαταλaφθεi x6ρn oπg τεxvoλoγικEg εξελiξεrg τ6οo οτov τoμ6α τoυ υλικo6
6oo καl τoυ λoγιoμrκo6.

Mθoα 'rα! μ6Θoδoι επεξερvασiαs
Ιoroμκ6 διακρivoυμε με τn οaρd τoη εξtis τΦπoυζ:

- xειρovραφKξ fi xεrρωvακπκξ (manual), κατ6 τov oπoio 6vαE υπdλ-
λnλoe oυλλ6γεt τα oτoιxεiα σε Παραστατ1κ6 6γγραφα ri τεκμriρα noυ 6xoυv
ox6on με ουvαλλαγ6s τns εrnxεiρnοng π.x. πμoλ6μα, εκτελεi oριoμιivεg
πρ6ξε19 κα κdvεt εrγραφι6s oε βrβλiα, καταxωρizεl αιolxεiα oε καρτ6λε9

noυ δnμιoυργo6v φακιiλoξ καt τ6λos oυvιdσσεl cΓrlxε1ρnοtακ6 6γγραφα καr

κατααι6oεtg. 'oλεs ot nαραn6vω εργαoiεg ελ6γxοvταl απ6 τov Ιδro τov
υn6λλnλo αλλd και τoη nρo'ioταμ6voη τoυ.

- μnxαvtκfi μ6θoδos (με xρfron nλεκτρoμnxαvris).

Η μ6θoδos αυm πρoUnΦ€τει τnv 6παρξn κ6πotαg λoγιοπκrig μnxαvlig
(καρτελr6ραs) τnv onoio xεtρizεται ειδικευμ6vos υπdλλnλoq-xεlρloτlig πoυ

πλnκτρoλoγεi τα oιotxεiα τωv nαραoιαπκrδv Καl'αιn oυv6xεtα n λoγrαnκιi

μnxαvti κ&vει 6λεs nE οπαραimτεs nΦξεrs κα εvnμεβoεrζ. ol εγvραφ6s
τng μoρφfrg καρτ6λα9 αnoΘnκε6ovιαr oε ερμ6ρια 6πcξ καl om xειρoγραφrκi

μ6Θoδo. Η μnxαvli τ6λos εκδiδεr συγκεvrρωπκ6E καταoιdoειg-nμερoλ6γro
o-ιo τιξλos ms nμ€ραs καt o xεlριαmg ελ6γxεl m oωαm εκτ6λεοn τωv Ιπo
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π6vω onμ6τωv, δε τελrκξ 6λεγxo6 vivεταl απ6 τov υΠε6Θυvo τoυ ψtiματos.- nλεκτρovrκξ τΦnos Πoυ xαρακmρiza mv xρnotμoπoinon nλεκτρovt-
κo6 υnoλoγιoιri.

Εδril n δrαφoροπoinσn σε εiooδo δεδoμ6vωv (input), επεξεργαοiα
(processing), αnΦ6κευon (storage), 6ξoδos (output) καr ι6λεγxog (control)
εivαl rπo xαρακmμσπκri αφo6 γro καΘεμ16 οn6 πs rπo π6vω λειτoυργiεg
xρnαμoΠo1o6uια εξεrδrκευμ6vεg μov6δεs και oιloκευ69.

Στα o6γxρovα oιloιliματα εnεξεργαoiαg δεδoμ6vωv κυρ1αρxo6v α μαγvn_
τrκoi δiοκot oαv μ6oo απoθfiκευ'onξ κα n oΘ6vn με τo nλnκτρoλ6ψo oαv
μov6δα ειo6δoυ (καr εξ6δoυ μαzi με τov εκτυnωτri).

Erδrκli περirπ<υοn oυvloτ6 o αυτ6ματo9 τΦπos πoυ δεv απαtτεi mv
παρoυoiα τoυ αvΘμiπtvoυ nαρ6vovτα (αυτ6ματog 6λεγxog nαραγωγfig_
ρoμπoτ).

Χωρoταξiα δεδoμ6vοrv

Αvdλoγα με τo no6 βρfoκovιαι, ncξ καr πo6 δnκtvo6vιαt, ουγκεvιβvo_
vtαl καl επεξεργ6zovιαl τα δεδoμ6vα διακρivoυμε τρεlg τυπoψ εnεξεργαοiαg
δεδoμ6vωv:

α) Συγκεvrρωnκfi επεξεργαoiα δεδoμ6vωv (Centralised DΡ).
β) Kαταvεμnμfvn επεξεργαoiα δεδoμ6vωv (Dstributed DP).
γ) Αnoκεvιρωnκιi εnεξεργαoiα δεδoμ6vωv (Decentralised DP).
Eιδrκfl αvαφoβ στα καταvεμnμ€vα oι.πrfματα, γΙvεταt oιo κεcρ6λαro rεpi

oxεδrαoμo6 oυomμ6τωv mλεnεξεργαoiαg.
Στoη τρεlg αυτo6s τυnoη επεξεργαoiαE δεδoμ6vωv μπoρl vα αvtiκoυv

τ6oo oι εrnxεφfioαg πoυ λεrτoυργo6v σαv μiα μov6δα (π.x. 6vα γρoφεΙo ri
ιivα εργοοτ6oro κ.λn.) 6oo καt ol Yεωγραφtκ6 καταvεμnμ6vεg επtxεtρrioει5
(π.x. με εργooτ6oto, απΦriκεg, κεvιμκ6 λoματliρto, γραφεio nωλ6oεωv,
υnoκαταoτ6ματα σε δroφoρεnκ6E περrox6g τo κdθε ι6vα).

'Eτor μπoρεi vα υπ6ρxε1 συYKεvtρωτlκri καταvεμnμ€'"rn ιi απoκεvrρωnκfi
εnεξεργαo'iα δεδoμ6vωv σε μtα xωρoταξικ6 συvκεvrρωnκrl 6 κα καταvεμn_
μ6vn εrπxεiρnon,

α) Συγκεvτρcοτrκ6 επεξεργooiα δεδoμ6vωv (Centralised DP).
AφoΦ mv εζεργαoiα, noυ γivεταt απ6 6vαv κεvιρκ6 υπoλoμαιli αvε_
ξdρτnτα αv n εrσαYωvfi 6 εξαγωγti τωv δεδoμ6vωv 6xa γivεl απ6 περtφε_

ρεtακ6 κατ' ευθεiαv oυvδεδεμ6vα με τov υπoλoγrαni (on-line) αυτ6, 
'1πβτα απ6 dλλoη καταvεμnμ6voη υnoλoγroτ6g απ6 6noυ μετd αn6 κατdλ-

λnλn oυγκ6wμoofi τoιη εrodγovtctl σtov κεvιρκ6 υnoλoγrαι6.

β) Kαταvεμnμ6vn επεξεργαoiα δεδoμ6vι,rv (Distributed DΡ). H
τ6on mg αγoΦs mE δεκαετiαg τoυ 'Φ oε λ6oε19 με συγ}€vrρωπκ6 εnεξερ-
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vασiα aρΧlσε vα με16vετα1 τnv εΠ6μεvn δεκαετiα με τnv καταvεμnμ6vn εΠε-

ξεργαoiα δεδoμ6vωv λ6γω μεiωοns τoυ κ6στoξ τoυ υλΗo6.
Στnv καταvεμnμξvn εnεξεργαoiα μπoρεi vα 6xoυμε υnoλoγrαι66, Πoυ vα

oυvδ6ovrα μεταξ6 τoυg υπ6 μotrXp'i δrκτυoυ ti vα λειτoυρvo6v ωg αυτ6ματε9

μov6δεg καt oυγxβv6ξ vα 6xoυv τn δυvατ6τnτα α6vδεong με 6vαv Κεvtρl_
κ6 υπoλoγιoτli. 'Eτot τo βαρos Ιns συγκεwρωnκrig εnεξεργαoiαg απ6 6vαv
κεvτρrκ6 υnoλoγrom καταv6μεταt κα1 σε 6λλoη εm μ6ρoη υπoλoμαι6E με
δυvατ6τnτα α6vδεong 6λωv αυτci>v μεταξ'3 τoη. Τα δεδoμ6vα δnλαδri τns
κ6Θε μovdδαg μnoρεi vα εivαt αrn δl6Θεon 6λωv τωv υπoλoinωv.

v) Aπoκεvτροrτικri επεξεργαoiα δεδoμ6vιοv (Decentralised DΡ).
Συxv6 υndρxεl μiα o6γxυon μεταξ6 καταvεμnμdvns Καl αnoκεvtρωπκfiE επε-
ξεργαoiαg δεδoμ6vωv. To βαorκ6 xαρακmρtσnκ6 τng αnoκ6vιρωons επεξερ-
γαoκilv εivαι 6π n κ6Θε κεvιρtκfi μov6δα υnoλoψoτr4 6πoυ καt vα βρioκε-
ταl λεlτoυργεf κα επεξεργ6zεταl αυτ6voμα τα δrκ6 τng δεδoμ6vα. Στo κειρd-
λαro 12 δivovιαl περtoo6τερα oτoιxεiα μα nS μoμp6s αυτ6g επεξερvασiαs
δεδoμ6vωv.

2. ΤPoΠoΙ EΠEΞEΡΓAΣΙAΣ ΔEΔOMENΩN
Mlα εφαpμoγti αvαrrnioοεταl σε 6vαv υπoλoγroπi καr πρoδιαγβφε1 ακρ1-

ftξ τov τβno με τov onoio τα δεδoμ6vα oτnv εΙooδo δnλαδfi ol δoooλn-
ψiεg li κtvtioεtg (transaction) oυλλ6γovιαl, εtodγovταl σrov υπoλoμoτti, υφi-
σταvtαl τnv αvαYl{αiα εnεξεργαoiα με oτ6xo vα παρdγoυv mv εnlΘυμnτri
6ξoδo.

Πρrv παρoυordooυμε τoυE δl6φoρoυg τβnoυE εΠεξερvασiαs δεδoμ6vωv
Θα αvαφερΘo6με oε ουvιoμΙα ong δυvατ6mτεs υΠoστliρrξng τωv λεtτoυργιrδv
τoυ oρYαv1σμo6, Πoυ παρ6xoυv τα δεδoμr1vα Kαl ol nλnρoφoρiεg.

Θεωρo6με 6n υπ6ρxoυv τρεts βαolκ€g μoμp6s υπooτriρrξng:

- δoοoλnψiεg
- αvαφoρ6g / καταoτdoειg
- αno<p6οειg

Δoooλnψiεg 6 κrvιioει5 (transactions) εivαl εΠ1xειρnσlακ6E εv6ργεrεg
6nωg παραγγελiεg, εξoφλnμι6vα τrμoλ6μα, πoυ nερl6xoυv δεδoμ6vα. Τα
δεδoμ6vα αυτ6 nρ6nει vα oυλλεγo6v και εtoαxΘo6v oτov υπoλoγroτ6
(δoοoλnψiεg εro6δoυ), vα nρoκλnΘεi εnεξεργαoiα δoooλnψr<6v ιiroτε τα
δεδoμ6vα vα μετατραπo6v oε nλnρoφoρiεg (δoσoλnψiεg εξωoυ) κα1 vα
nαραxΘo6v ot απαραiτnτεg toτoρtκ6g καταoτ6οε19 (historical reports) Πoυ
περl6xoυv 6λεs ns δoooλnψiεg πoυ υπ6oτnοαv κdnoια εnεξεργαoΙα.

o βαoικos πρooρloμ6q τωv nεμoooτ6.ρωv πλnρo<ρoρrακιilv oυοτnμ6τωv
noυ βαoizovtαl σε υnoλoγroτΛ εivαl n επεξεργαoΙα δoοoλnψιδv riloτε vα
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lκαvoπo1o6vtαl o1 αΠαιτliσεls τns καΘnμεριvlig λεrτoυργiαg oργαvισμ6v κα1

εΓnxεlρriσεα)v. T6τorεg δoooλnψiεg εivαι or εξ6g:

Φυοroλoγrκri επιiκταon τns εrΙεξεργασiαs δoσoλnψιilv εivα n nαραγωγ6
αvαφoΦv καt καταστaσεωv vιCl τn δtoiκnon (management reporting).

'oncη Θα δo6με orα Πλnρcηρoρrκ6 Συαmματα o1 αvαφoρ6s δroiκnοns
6ταv o nΦτos loιoμκd oι6xqs τoη. Συvαvι6με τρεts τ6πoξ κατααr6oεωv.

O αvαλυτικ€g καταoτdoειg, noυ περ€xoυv nλnρoφoρiεE πoυ 6xoυv
υπoαιεi ελ6xοτo ri καθ6λoυ ξεκαΘ&ρloμα π.x. κατ6orαon aδ<6v απΦfiκng,
πελατoλ6γro.

a συγκεvτρ<οτικ€g καταoτ6oει5, noυ περlλαμβ6voυv oυvorπικ6.g
πλnρo<ρoρiεg κα δεiκτεg πoυ φαvεβvoυv τdoag καr εvδεx6μεvα πρoβλ6μα-
τα. ΣυvliΘωg εivαl oυvδυαoμξ κεrμ6vωv, γραφnμdτCοv καl rnv6κωv.

Π.x. αvdλι:on πωλioεωv μnvξ.
Ο καταoτdσει5 κατ' εξαiρεon, πoυ nεpfxoυv πλnρoφoρiεg εmλεγ-

μ6vεg με β6on oμoμ6vα κρmρlα.
Π.x nελ6τεg με υπ6λorπο xρεωστ1κ6 6vω τoυ 10Ο.0Φ δρx., εiδn πoυ

δεv κvriΘnκαv καΘ6λoυ.
T6λos n υπoomριξn απorρ6oεωv εivαt αvtικεΙμεvo ειδικrilv oυστnμ6τωv,

πoυ εξετ6zoυμε με λεrπoμ6ρεrα μαzi με τoη 6λλoη τυπoξ πλnρo<ρoρrακr6v
oυoιnμ6τωv.

Αv6λoγα τιδρα με πg αnαtτtioεls τωv xρnοτιδv, τα δlαθ6αμα μ6oα
(υλrκ6, λoγroμικ6 κ.6.) καr nE δυvατ6mτεs Πoυ περr6xεt n τεxvoλoγΙα, o
αvαλυτfig-oxεδιααmg εvξ nλnρoφoρlακo6 oιlomματog 6xεt vα επrλ6ξεl μετα-
ξ6 δrαΦρωv τβnωv επεξεργαoiαg δεδoμ6vωv. or τβnor αυτoi εivαt ot
εξlis:

1. Eπεξεργαoiα κατ6 δεoμiδεE (batch processing) li μαzrκli εnεξεργαoiα.
2. Enεξεργαofα οε εrnκotvωvΙα με τov υnoλoμorfi (on line processing) ri

επεξεργαofα oε αnεΦεiαg o'6vδεon.
3. Eπεξεργαoiα πραγματrκo6 xβvoυ (reai time prοcessing).
Σε μα τfiπεzα, Ylα παρdδaγμα, ol καταθ6oag καl αvαλι1ψειg τωv
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nελατcδv Πρ6πfl vα εvnμεΦvoυv τo υn6λoπo τnv iδlα στ1YμΙi Πoυ εκτελεiταt
n δoοoλnψiα, εvιδ or εyγραφ6g mg Γεvrκιig Λoγrο'nκig ΓΙoυ αφoΦ σ€ αYo-
ρ6g γραφrκris 6λns μπoρεf vα γivoυv oro τ6λo9 ms nμ6ραs 6 6noτε 6λλoιε
6xεl καvovtoτεi.

Kατ6 oυv6πε1cr τα ουomματα πoυ Θα εnεξεργdzovιαl τα δεδoμ6vα αn5
πιo πdvω δυo nερlrπriloεlg, Θα nρ6πεr: τo μεv πβτo vα εivαl πραγμαnκo6
xβvoυ (real time) εvιi τo δε6τερo μnoρεi vα εivαl κατd δεoμiδεs (batch)
oε μεταγεvιiστερn xρovlκfl oτιγμri.

Στn oυv6xεlα θα εξετ6σoυμε τov κdΘε 6vα τβπo επεξεργαoiαg ξεxωρroτ6
καt καλo6με τov αvαγvcδoτn vα δrαβ6oε1 ΠρoσεκπK6 τα 6oα ακoλoυΘo6v
γrατi υn6ρxεr noλλfi oOγxυon γ6ρω απ6 ng 6wolεE αυτ6g κ6ρtα, γtατi αρxι-
κ6 xρnorμonolfiΘnκαv xωρig ελλnvrκli απ6δoon (καr oυvεxizεταl vα xρnσl-
μoπoto6vιαt) μ6vo ol αγγλoοαξωvrκoi 6ρol'

Enεξεργαοiα κατd δεομiδεg
Σε 6vα ο6ornμα εnεξεργαoiαg κατ6 δεoμiδεs (batch processing) τα δεδo-

μ6vα πoυ αvαφ6ρovτα1 σε μ1α oυγκεκρtμ6vn xρovtκti περioδo n.x. nμ6ρα,
εβδoμdδα κ'λπ. fi κα σε μrα oρlo'μ6vn ovι6mτα π.x υnoκατ6*nμo, 

'n6λn

κ.λn., oυλλ6γovιαt, oμαδoπolo6vα κατd δrαcβρoη τβnoυE (με πρωτευovια
τnv καmγoρiα δoooλnψiαg) καl υφioταvrα εnεξεργαoiα αιov υnoλoγlαm. Η
επεξεργαoiα αυm γivεταl σε xρovlκli onγμri μεταγεv6oιερn σε ox6on με m
oπγμri Πoυ τct δεδoμ6vα εtoflxθnoαv μα nβm ΦoΦ αιov υπoλoγrαrfl.
(Ακρtβrξ μα τov παραπ6vω λ6γo or Γ6λλol mv απoκαλo6v Εnεξεργαoio
xρovrκ6 δnφoρoπolnμ6vn - Τraitement en temps differd).

Η εφαρμoγfi μrΦoδooiαg αnαrτεi κατ6 καv6vα τov τβno αυτ6 επεξεργα-
oiαE- Πρ6γματ1 o1 rilρεg εργαοiαg κ6Θε εργοzoμ6voυ v1α μ1α καθoριoμ€vn
nερioδo (nμιξρα, εβδoμdδα, μfivαg) oυλλ6γο'rιαr (εvδεxoμ6vωs με m βo'i-
θεrα αδlκrilv μnxαvnμ6τωv) κα n μoθoδoπκli κατ6oιαon, <βκελoι fi εmτα-
γ6E εκδfδovταr μαzrκ6 oτo τ6λog τng nερr6δoυ (εβδoμdδα, 15vθliμερo,
μrivαg).

Τα πμirτα υnoλoγlαιικ6 o'υomματα Πoυ εvΚαταστdθnκαv επ€τρεπαv μ6vo
αυτ6v τov τβno εnεξεργαoiαs με CtΠoκλειoπκ6 μ6oo απoΘfiκευong τωv
δεδoμ6vωv τo δr6τρnτo δελτio (punched card) καr τov αvαγvrΙrcτn δελτiωv
(card reader) oαv μov6δα εlο6δoυ. Η oμαδonoinοn (δεoμiδεE 6 nαρτiδεg -
batches) αιnv nερirπcοon αυτli tiταv nρoφαvlig (πακ6τo αn6 δελriα).

Σταδιακd αnoδonκ6τερα μαYvnπκd μ6oα 6ποη δloκ6τα, ιαtviα, δiοκοq
αvnκατd'ornoαv τn δl6τρnτn κ6ρτα. Αvεξ6ρmτα 6μrη τoυ μιiooυ καταx<irρn-
σns τωv δεδoμ6vωv n 6λn δroδrκαoiα εκτελεiται αvεξdρτnτα καl αυτ6voμα
(off line) αn6 τov κεvιμκ6 υπoλoγrαm.

Αv μια εφαρμoγli δεv απαlrεi mv dμεon επεξεργαoiα τωv δεδoμ6vωv
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(β) Συαnμα εnεξεργooioq σε ΦευΘεiξ ωvδεΦ
(on line inquiΙv + batch reρσting)

Σxιiμα 7.3: Σxnματικti ΙιαΦστaσn συoτnμdτωv
(α) Επεξεργαota κaτd 6εoμΙ6εS και (β) επξερYασiα σε οπ' ευΘεia; o6v6εon
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τ6τε πρ6nεr vα Πρonμaταr 6vα o6oιnμα εΠεξερYασiαs κατ6 δεoμiδεs vlατΙ
εivαl ευκoλ6τερo καr φθnv6τερo.

Tα onμερrvd 6μοη oυo-ι6ματα επεξερYασΙαs κατ6 δεoμiδεg 6xoυv εξελι-
xθεi οnμαιrnκd x&ρiE σns εv τω μεταξ6 τεxvoλoγlκ6g βελn<boεrg. Tα δεδo-
μ6vα nlα δεv διατρ6ovtα1 σε κ6pτεg, αλλ6 εrodγovrα αnευθεiαg oε 6.vα
μivr ιi μrκρoijnoλoγtαιτi, αnΦnκε0ovιαt oε 6vα μαγvnnκ6 μ6oo, oυvr{Θωg
ταlviα, δroκ6τα ri δioκo, καr nρo<,:Θo6vrα μα αvdγvωοn καr επεξεργαoiα
στov κεvtρ1κ6 υπoλoμαιfl (main frame) αv υn6ρxεl li oτov iδto τov υnoλo-
γιαιfl αrov onofo 6μvε n εroαγωγti τωv δεδoμ6vωv.

Yπ6ρxεr nρcηραvrig n δυvατ6τnτα n εroαγωγιi τωv δεδoμ6vωv vcι γivεταt
απ6 αΦβΠoξ Πoυ βpiοκovιαi μακρrd απ6 τov υπoλoμoτti. Τα δεδoμ6vα
μ6λ19 oλoκλnρωΘεi n εtoαγωγli τoη, μεταδiδovιαl στov αnoμακpυoμdvo
υπoλoμoτ6 με κ6notο μ6oo επtκolvωvΙαs δεδoμ6vωv 6πωE τnλ6φωvo,
o6ρμα, δορυφ6ρo κ'λn.

Η 6ξoδos τωv απoτελεoμ6τωv oτα oυαmματα κατd δεoμiδεE μnoρεi vα
ΠραvματoΠotεiταl oε oι:oκευ65 noυ βρioκovtαl εiτε κovι6 oιo xcδρo εroαγω-
γig τωv δεδoμ6vωv εiτε oε 6λλn Θ€on. Η τεxvtκri τng uαn6 απ6αrαon
ειοαγωγlig εργαoκi>v, (remote βb-entry) εrnτρ6πεt τn o6vδεon ουoκευcilv
εro6δoυ καr εξffioυ vlα τn μετdδoon δεδομ€vωv Kαl m λfrψn τωv απoτελε-
ομ6τωv αvιioτolxα. Γrα nαβδεtγμa σε 6vα αnoμακρυoμ6vo εργoτ6ξro or
nρωτoγεvεig πλnρoφορiεg αo6γovrαl επi τ6πoυ κα αι6λvovιαt στov κεvtρl-
κ6 υnολoμcrm mg εταrρεiαg γrα εnεξεργαoiα noυ δεv μπoρεi vα γivεταt
τontκ6, κα1 τα απoτελ6oματα εnlοτρ6'φoυv μ6oω τng iδrαg oδo6.

Στo Σx. 1.3α αnaκovizεταt οxnμαnκ6 6vα o6αιnμα εnεξεργαoiαg δεδoμ6_
vωv κατd δεομiδεE.

Τα βαolκd πλεovεκτtiματα τnS επεξεργαoiαE κατ6 δεo.μiδεg εivαr n αnλ6-
τnτα κcu τo oxεnκd μrκβ κ6oτog. Επlτυγx6vεταt 6vαs δrαxωριoμξ - τoπtκξ
καr xρovtκ65 - τns εlσαvωγfig δεδoμ6vωv, τng επεξεργαoiαg τoυs κα ms
εξ6δoυ απoτελεoμ&τωv, Yεvovξ noυ εrnτρ6nεt τnv εnlλoγri τng καλ6τερng
γrα κdθε nερirπωon λ6οns rδrαiτερα oε περrπcboεls εφαρμoYcδv γrα πE onoi-
εs δεv απαlτεiταt dμεon αvιiδραοn.

Επεrδ6, 6παη αvαφ6ραμε καr nρonγoυμ6v(ιξ, o φ6no5 αυτξ εnεξεργα-
oiαg ιiταv γrα noλλ6 xβuα n μovαδrκli εnrλoγ6 τωv αvαλυτιilv, noλλ6g
onμαιrnκ6E εφαρμoγ6E 6xoυv αvαrrnlxΘεi με βdon αυτ6v καt πoλλoi 6vΘρω_
πot - tδlαiτερα o1 noλα6τερot - τo βρΙoκoυv εξυnnρετlκ6 κα εξακoλoυθo6v
vcι τo xρnσ1μoΠo1o6v nολ6. To βαolκ6 μαov6κτnμα τoυ τβnoυ αυτo6 εivαt
6τl n εvnμ6ρωon (updating) τωv nλnρoφoρtrilv γivεται π6vrα καθυαιερnμ6vα
κα κατ6 oυv6πεtα oε κρfolμεg εφαρμoγ6g ol απoιp6οεrg αmρizovται σε μn
ακρβεig nλnροφoρiεg. Γtα τo λ6γo αυτ6 dλλcooτε εκτoniomκε με m βo6-
θεlα τng τεxvoλoγlκfis εξ6λιξns αn6 τoη &λλoυs τβπoη εnεξεργαoiαg και


