
ΕΡΓΑΣΙΑ στη C++ 
 
 
Η εταιρεία λογισµικού Megasoft είναι χωρισµένη σε τµήµατα (Departments) π.χ. “∆ιοίκησης”, 
“Έρευνας&Ανάπτυξης Εφαρµογών”, “Έρευνας&Ανάπτυξης Λειτουργικών Συστηµάτων”,…  και 
απασχολεί υπαλλήλους (employees) που µπορούν να είναι µηχανικοί λογισµικού (software 
engineers), managers, διοικητικό προσωπικό (administrative personnel). Οι µηχανικοί λογισµικού 
µπορούν να είναι προγραµµατιστές εφαρµογών (application programmers) ή προγραµµατιστές 
λειτουργικών συστηµάτων (system programmers). Οι υπάλληλοι ανατίθενται σε τµήµατα. Κάθε 
τµήµα έχει ένα manager και χωρίζεται σε projects. Κάθε project έχει έναν επικεφαλής (team leader) 
που είναι µηχανικός λογισµικού. Τα projects αφορούν την ανάπτυξη µιας οµάδας προϊόντων. Ένα 
project περιλαµβάνει µερικούς employees από το τµήµα του αλλά µπορεί, αν δεν υπάρχουν 
διαθέσιµοι υπάλληλοι, να συµπεριλάβει και υπαλλήλους από άλλο τµήµα (joint projects). Οι 
employees µπορούν να εργαστούν σε περισσότερα από ένα project (έως 3 ταυτόχρονα), για τους 
managers δεν υπάρχουν περιορισµοί. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν καθόλου διαθέσιµοι 
υπάλληλοι ο manager του τµήµατος στέλνει µήνυµα στη ∆ιοίκηση για την πρόσληψη νέου 
προσωπικού. 
 
Για κάθε υπάλληλο κρατείται καρτέλα µε στοιχεία όπως όνοµα, επώνυµο, ηµεροµηνία γέννησης, 
φύλο, ηµεροµηνία πρόσληψης, τµήµα που εργάζεται,…). Οι καρτέλες αποθηκεύονται σε µια βάση 
που επιτρέπει εργασίες όπως εισαγωγή νέου υπαλλήλου, διαγραφή (απόλυση) υπαλλήλου, ανάθεση 
υπαλλήλου σε κάποιο τµήµα,… 
Επίσης επιτρέπονται σύνθετες αναζητήσεις όπως αριθµός των projects που συµµετέχει ο κάθε 
υπάλληλος, προϊόντα που αναπτύσσει η εταιρεία, πληροφορίες ανά τµήµα της εταιρείας (αριθµός 
εργαζοµένων, επικεφαλής του τµήµατος, projects που έχει αναλάβει το τµήµα, projects που έχει 
υλοποιήσει το τµήµα). 
 
Το πρόγραµµα θα µπορεί να παρέχει πληροφορίες όπως το ακόλουθο υπόδειγµα: 
Εταιρεία Megasoft 
Τµήµατα: 3 
Εργαζόµενοι: 50 
Κατανοµή ανά τµήµα: 
Τµήµα: ∆ιοίκησης / Υπάλληλοι : 25 
Μηχανικοί Λογισµικού: 5 
∆ιοικητικό προσωπικό: 20 
 
Τµήµα: Έρευνας&Ανάπτυξης Εφαρµογών / Υπάλληλοι : 10 
Μηχανικοί Λογισµικού: 6 
∆ιοικητικό προσωπικό: 3 
Manager: 1 

 
 
Ατοµική καρτέλα υπαλλήλου 
Όνοµα: Νίκος 
Επώνυµο: Γεωργίου 
Φύλο: Άρρεν 
Ετών : 26 
Ηµεροµηνία πρόσληψης: 11/11/1999 
Κατηγορία προσωπικού: manager 
Τµήµα που ανήκει: Research & Development 
 
Προσωπικά στοιχεία 
Έγγαµος µε 2 παιδιά 
∆ιεύθυνση κατοικίας: 
Χρυσανθέµων 58 
Θεσσαλονίκη, 12345 



 
Projects στα οποία έχει συµµετάσχει: 
1)  Ανάπτυξη των Windows Zista   Ολοκληρώθηκε 
2) Office 2005     ∆εν ολοκληρώθηκε 
 
 
 

Να κάνετε ανάλυση και σχεδίαση και να δηµιουργήσετε το διάγραµµα κλάσεων. Να 
χρησιµοποιήσετε όσο το δυνατό περισσότερες δοµές από τη θεωρία όπως αφηρηµένες τάξεις, virtual 
συναρτήσεις, dynamic binding. 


