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Ανάπτυξη Web-based εφαρμογής σε περιβάλλον Oracle Ιωάννης Κ. Μιχελάκος

Πρόλογος

Μετά τη βιομηχανική επανάσταση που συντελέστηκε στα μέσα του περασμένου 

αιώνα και οδήγησε την οικονομία στη φάση της παραγωγής , εδώ και κάποια χρόνια 
όλοι μας είμαστε κοινωνοί της πληροφορίας που καθημερινά αναπτύσσεται δυναμικά 

μεταφέροντας μας στην εποχή της πληροφορίας και της πληροφορικής , της επιστήμης 
δηλαδή που ασχολείται με την καταγραφή , τη διαχείριση και τη μετάδοση της 

τελευταίας.
Ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες αυτού του επαναστατικού 

φαινομένου που όπως είπαμε καθημερινά λαμβάνει χώρα είναι το Internet με ρυθμούς 
διείσδυσης και πεδία εφαρμογής που πολλαπλασιάζονται με γοργούς ρυθμούς.

Συγκεκριμένα όσον αφορά το χώρο της οικονομίας το Internet 

επαναπροσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις λειτουργούν και 

επικοινωνούν με τους υπαλλήλους , τους πελάτες και τους συνεργάτες τους. Ειδικό 

λογισμικό σχεδιασμένο για το Internet έδωσε τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να 
μειώσουν δραματικά τα κόστη λειτουργίας τους. Για παράδειγμα η Oracle 
χρησιμοποιώντας το δικής της ανάπτυξης E-Business Suite κατάφερε να εξοικονομήσει 

περισσότερα από ένα δισεκατομμύριο δολάρια. Οι επιχειρήσεις πλέον είναι πιο 
παραγωγικές και ευέλικτες ως αποτέλεσμα της καλύτερης επικοινωνίας που υπάρχει 
μεταξύ των υπαλλήλων , των πελατών και των συνεργατών τους.

Οι εφαρμογές στις βάσεις δεδομένων που μέχρι τώρα παραδοσιακά ήταν 

προσβάσιμες μόνο μέσα στο περιβάλλον μίας επιχείρησης χρησιμοποιώντας το Internet 

μπόρεσαν να βγουν έξω απ’ αυτό. Εικονικές επιχειρήσεις που ενοποιούν προμηθευτές, 

συνεργάτες και πελάτες αρχίζουν και υλοποιούνται με τη βοήθεια των Internet-enabled 
εφαρμογών των βάσεων δεδομένων. Αυτές οι εικονικές επιχειρήσεις συνήθως έχουν να 
διαχειριστούν μεγάλο αριθμό χρηστών που ζητούν είσοδο στα συστήματα ,τις εφαρμογές 

και τις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στις βάσεις δεδομένων τους. Έτσι λοιπόν 
οι εφαρμογές που θα έχουν πρόσβαση σ’ αυτές τις βάσεις θα πρέπει να είναι υψηλής 
απόδοσης , διαθέσιμες όλο το χρόνο και εύκολα προσβάσιμες.

Το να βρεις δε τη σωστή πληροφορία στο σωστό χρόνο είναι ακόμα πιο 

σημαντικό ίσως και από την ίδια την αξία της πληροφορίας. Σ ' αυτήν την αναζήτηση - 
πρόκληση που σίγουρα όλοι μας την έχουμε συναντήσει σημαντικό ρόλο παίζουν το 

ονομαζόμενα Portals. Στο χώρο των επιχειρήσεων τον ίδιο σημαντικό ρόλο έρχονται να
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καλύψουν τα Enterprise Portals. Ένα Enterprise Portal απλοποιεί τη διαδικασία εύρεσης 

της πληροφορίας ανάμεσα στα στοιχεία που προέρχονται από το Internet και τα 
επιχειρησιακά πληροφοριακά συστήματα συνδέοντας το χρήστη με το ρόλο που έχει 

στην επιχείρηση και αποδίδοντάς του τελικά όση πληροφορία έχει σχέση με αυτόν. Η 

υλοποίηση αυτής της διαδικασίας γίνεται με τη χρήση ειδικού λογισμικού πού πλέον έχει 
γίνει αναπόσπαστο κομμάτι του ηλεκτρονικού επιχειρείν.

Η Oracle είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής λογισμικού ηλεκτρονικού - επιχειρείν. 
Από τις 100 επιχειρήσεις του δείκτη Fortune 100 οι 98 χρησιμοποιούν λογισμικό της 

Oracle για το ηλεκτρονικό τους επιχειρείν. Η Oracle προσφέρει μοναδικά μία πλήρη και 
ενοποιημένη πλατφόρμα για το Internet που περιέχει την Oracle9i βάση δεδομένων, τον 

αντίστοιχο application server και φυσικά όλα τα εργαλεία που χρειάζονται.
Συγκεκριμένα το Oracle9i Portal ,ένα ενοποιημένο στοιχείο του Internet 

Developer Suite και του Oracle9i Application Server προσφέρει το πιο παραγωγικό , 

λειτουργικό και οικονομικό τρόπο για την ανάπτυξη ενός Enterprise Portal στην αγορά.

Συγκεκριμένα , χρησιμοποιώντας μόνο ένα τυπικό web - browser μπορούμε 
πολύ εύκολα και χωρίς να γράψουμε πολύ κώδικα να φτιάξουμε ένα Enterprise Portal 

καθιστώντας με τον τρόπο αυτό το Oracle9i Portal το κορυφαίο εργαλείο παραγωγής 
τέτοιων Portals. [VANDI02]

Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της διπλωματικής εργασίας με θέμα «Ανάπτυξη web - 
based εφαρμογής σε περιβάλλον Oracle» που εκπονήθηκε στα πλαίσια του 

Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ( MIS ) από το Μιχελάκο Ιωάννη υπό την επίβλεψη και 
καθοδήγηση των κ.κ καθηγητών Ταραμπάνης Κωνσταντίνος και Γεωργίου Ανδρέας το 

κύριο εργαλείο ανάπτυξης της εφαρμογής δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από το 
Oracle9i Portal.
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Εισαγωγή

Το θέμα αυτής της διπλωματικής εργασίας όπως άλλωστε προαναφέρθηκε είναι 

η ανάπτυξη μιας web - based εφαρμογής σε περιβάλλον Oracle.

Ο κλάδος των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην 

ενίσχυση της εθνικής Οικονομίας, αλλά και στην υποστήριξη της λειτουργίας ολόκληρου 

του τουριστικού κυκλώματος σε μια χώρα που αποτελεί τον κλασσικό προορισμό για 

εκατομμύρια τουριστών σε ετήσια βάση. [ICAP02] Για το λόγο αυτό και με τη σύμφωνη 
γνώμη του επιβλέποντα καθηγητή κυρίου Ταραμπάνη Κωνσταντίνου ,επιλέχθηκε ως 
πεδίο εφαρμογής ο τουριστικός χώρος και συγκεκριμένα τα κάθε είδους τουριστικά 

καταλύματα ( ξενοδοχεία , ενοικιαζόμενα δωμάτια κλπ ).

Συγκεκριμένα η εφαρμογή - (υπηρεσία) θα προσφέρει υπηρεσίες και 
πληροφορίες για οποιοδήποτε τύπο τουριστικού καταλύματος στην ελληνική επικράτεια 

σε όσους τις αναζητούν καθώς και τη δυνατότητα καταχώρησης των τουριστικών αυτών 
καταλυμάτων στον κατάλογο της εφαρμογής - (υπηρεσίας).

Για την ολοκλήρωση της ακολουθήθηκαν τα παρακάτω βήματα ανάπτυξης:

• Συλλογή των απαιτήσεων και εννοιολογική ανάλυση του «κλειστού κόσμου». 

Προσδιορισμός των υπηρεσιών που θα υποστηριχθούν.

• Απεικόνιση της εννοιολογικής βάσης στο μοντέλο Οντότητα-Συσχέτιση με τη 

βοήθεια του Oracle Designer 6ί και δημιουργία του λογικού σχήματος της βάσης.

• Δημιουργία του φυσικού σχήματος της βάσης με τη βοήθεια του Oracle Designer 
6i.

• Ανάπτυξη της εφαρμογής με τη χρήση των εργαλείων ανάπτυξης ( Oracle 
Developer 6ϊ και Oracle9i Portal) της Oracle συνεπικουρούμενων από το TOAD 
της Quest και το WebAlchemy.
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Στο 1° κεφάλαιο λοιπόν παρατίθεται όλη η ανάλυση και η μελέτη που έγινε πριν 

προχωρήσουμε στο 2° κεφάλαιο όπου πλέον η γνώση μας από την εννοιολογική σφαίρα 
αναπαρίσταται στο μοντέλο Οντότητα - Συσχέτιση (E-R) και στο τέλος αυτού γίνεται και 

η δημιουργία του λογικού σχήματος της βάσης δεδομένων που θα φιλοξενήσει την 

εφαρμογή μας. Στο 3° κεφάλαιο η βάση αυτή «ενσαρκώνεται» ενώ στο επόμενο, 
αποτυπώνονται τα σημαντικότερα στάδια ανάπτυξης τόσο του non - web based όσο και 

του web - based κομματιού.
Τέλος ακολουθούν άκρως ενδιαφέροντα παραρτήματα - κεφάλαια που 

αποτυπώνουν όλη τη προσπάθεια που καταβλήθηκε και παρουσιάζουν οδηγίες 
εγκατάστασης και χρήσιμες συμβουλές για την ορθή εγκατάσταση και λειτουργία των 

εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν.

-6 -



Ανάπτυξη Web-based εφαρμογής σε περιβάλλον Oracle Ιωάννης Κ. Μιχελάκος

Αναλύοντας ...
Όταν αποφασίζουμε να φτιάξουμε μια βάση δεδομένων για μια εφαρμογή, το 

πρώτο που έχουμε να κάνουμε, είναι να καταγράψουμε με όλες τις λεπτομέρειες, όλες 

τις έννοιες και τα αντικείμενα που εμφανίζονται στον οργανισμό που περιγράφει η 

εφαρμογή, μαζί με τις ιδιότητες του, δηλαδή, να καταγράψουμε τις οντότητες με τα 
γνωρίσματα τους, αλλά και τον τρόπο με τον οποίον εμπλέκονται μεταξύ τους , καθώς 

και τον τρόπο λειτουργίας του οργανισμού με κάθε δυνατή λεπτομέρεια. [ΤΣΟΜ96]

Στη δική μας περίπτωση ο οργανισμός είναι μια εικονική επιχείρηση που έχει 
αναλάβει την καταγραφή και διαχείριση των τουριστικών καταλυμάτων της ελληνικής 
επικράτειας.

Στην παρακάτω εικόνα δίνονται τα διαδοχικά βήματα της διαδικασίας σχεδιασμού 
μιας βάσης δεδομένων.

Για να σχεδιάσει κάποιος μια βάση δεδομένων για μια επιχείρηση , πρέπει να 

γνωρίζει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η επιχείρηση , να γνωρίζει με κάθε 

λεπτομέρεια , τι δουλειά κάνει κάθε ένας που εργάζεται στην επιχείρηση , πως την κάνει
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και πότε την κάνει σε σχέση με τους υπόλοιπους εργαζόμενους. Θα πρέπει να γνωρίζει 

τον τρόπο παραγωγής , οργάνωσης , διακίνησης προϊόντων , υπηρεσιών ή 

πληροφοριών στην επιχείρηση. Μετά την κατανόηση όλων αυτών με τη βοήθεια του 

κατάλληλου εργαλείου θα πρέπει να αποτυπώσει τη γνώση αυτή. [ΤΣΟΜ96]
Στο πρώτο μας βήμα , όπου αποσαφηνίζονται και καταγράφονται ποια είναι τα 

δεδομένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις των χρηστών σημαντική βοήθεια αποτέλεσε η 

συζήτηση - συνέντευξη με τους πρωτοετείς φοιτητές του προγράμματος , Ευριπίδης 
Μήτσιου και Θεωδορακέα Αγη οι οποίοι και έχουν πολυετή πείρα από τις οικογενειακές 

επιχειρήσεις στις οποίες εργάζονται. Επίσης αρκετά χρήσιμες αποδείχθηκαν και οι 

συχνές επισκέψεις που πραγματοποιήθηκαν στην έκθεση Filoxenia 2001 και η συνομιλία 

μας εκεί με υπεύθυνους τουριστικών καταλυμάτων. Τέλος θα πρέπει να αναφέρουμε ότι 

τις περισσότερες πληροφορίες στην προσπάθεια μας για τη συλλογή των απαιτήσεων 

και την εννοιολογική ανάλυση ,τις αντλήσαμε από το διαδίκτυο αλλά και από την 

βιβλιογραφία του τουριστικού κλάδου. Στη προσπάθεια μας αυτή οφείλουμε να 
ευχαριστήσουμε θερμά την κυρία Καπίκη - Πιβεροπούλου .Επίκουρη καθηγήτρια του 

τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων του Α.Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκης, που μας καθοδήγησε 

στην αναζήτηση των παραπάνω πηγών και πρόσφερε τις τεχνικές της γνώσεις.

Η τουριστική βιομηχανία είναι τμήμα μιας τεράστιας ομάδας επιχειρήσεων που 
είναι γνωστή ως βιομηχανία ταξιδίων και τουρισμού και η οποία προσφέρει τα 

απαραίτητα ή επιθυμητά αγαθά και υπηρεσίες στους ταξιδιώτες. Είναι μια από τις 

μεγαλύτερες βιομηχανίες στον κόσμο και περιλαμβάνει οτιδήποτε προκύπτει από την 
αλληλεπίδραση ταξιδιωτών και επιχειρήσεων, κυβερνήσεων και ανθρώπων με τους 
οποίους έρχονται σε επαφή.[ΚΑΠ198]

Είναι μια τεράστια βιομηχανία, συνισταμένες της οποίας είναι:

• Οι καταλυματικές μονάδες Π.χ. ξενοδοχεία, μοτέλ, ενοικιαζόμενα δωμάτια, 
διαμερίσματα, ξενώνες.

• Οι επισιτιστικές μονάδες οι οποίες καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής των 
ταξιδιωτών, όπως είναι τα εστιατόρια, οι ταβέρνες, τα μπαρ, τα εστιατόρια 
γρήγορης εστίασης (fast food), κλπ.

• Οι επιχειρήσεις μεταφοράς, οι οποίες καλύπτουν τις ανάγκες μετακίνησης των 

ταξιδιωτών όπως είναι οι αεροπορικές εταιρίες, οι ναυτιλιακές εταιρείες, οι 

εταιρείες μεταφοράς επί χερσαίου εδάφους (τρένα, λεωφορεία) ακόμη και οι 

εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων.
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• Τα τουριστικά / ταξιδιωτικά γραφεία. Σε αντίθεση με τα άλλα τμήματα της 

τουριστικής βιομηχανίας, οι οικονομικές μονάδες που περιλαμβάνονται στο 

τμήμα αυτό είναι εγκατεστημένες στο σημείο που ξεκινά ο ταξιδιώτης (τόπος 

προέλευσης) και όχι στον τόπο του προορισμού του. Ο ταξιδιωτικός 

πράκτορας δίνει απαντήσεις στις ερωτήσεις που ενδεχομένως να έχει ο 
ταξιδιώτης και ενεργεί για λογαριασμό του όσον αφορά στο σχεδίασμά του 

ταξιδιού και στις απαραίτητες εκ των προτέρων ενέργειες που πρέπει να 
γίνουν (π.χ. κράτηση αεροπλάνου και ξενοδοχείου, έκδοση εισιτηρίων και 

διαβατηρίων, άδεια παραμονής, εξασφάλιση ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου, 

λοιπές μετακινήσεις, κλπ.).

• Οι μονάδες - εγκαταστάσεις αναψυχής. Αυτό το τμήμα αποτελείται από ένα 

συνδυασμό επιχειρήσεων και ενεργειών, π.χ. πάρκα και ειδικά 
διαμορφωμένοι φυσικοί χώροι για αναψυχή (υδροπάρκα, γήπεδα, γκολφ), 
χιονοδρομικά κέντρα, μικρής απόστασης ταξίδια με ειδικά διαμορφωμένα 

πλοιάρια, περίπατοι στη φύση, κυνήγι., πολιτιστικές εκδηλώσεις, κλπ.

• Διάφορες άλλες επιχειρήσεις, οι οποίες ικανοποιούν δευτερεύουσες ανάγκες 
των ταξιδιωτών, όπως π.χ. τα καταστήματα που πωλούν μικροαντικείμενα 

εθνικού ή τοπικού χαρακτήρα ως αναμνηστικά (souvenirs), καταστήματα 
φωτογραφικών ειδών και εμφάνισης φιλμ, εστιατόρια που προσφέρουν 

εθνικά - τοπικά εδέσματα συνδυάζοντας διασκέδαση τύπου φολκλόρ κλπ.

• Πέραν όμως των προϊόντων και των υπηρεσιών των παραπάνω μονάδων, οι 

τουρίστες καταναλώνουν ή κάνουν χρήση αγαθών και υπηρεσιών που κατά 

κύριο λόγο παρέχονται στους κατοίκους των περιοχών που επισκέπτονται 

όπως π.χ. ταχυδρομεία, καταστήματα πώλησης του τύπου, κομμωτήρια, 
κινηματοθέατρα, καταστήματα πώλησης τροφίμων, νοσοκομεία, κλπ. 
[ICAP02]

Η τουριστική βιομηχανία συμπεριλαμβάνει τις τουριστικές εγκαταστάσεις, τις 
επισιτιστικές επιχειρήσεις, καθώς επίσης και τα επισιτιστικά τμήματα που λειτουργούν 

μέσα στα καταλύματα.[ΚΑΠΙ98]
Από διαφορετική σκοπιά, ο τουρισμός μπορεί να θεωρηθεί ως σύστημα που 

αποτελείται από αλληλοεξαρτώμενα μέρη. Τα μέρη αυτά είναι:

α) η ζήτηση, δηλαδή οι πελάτες τουρίστες - ταξιδιώτες,

β) το ταξίδι, δηλαδή όλα τα στοιχεία και η διαδικασία που αφορά στο πού, πότε 
και πώς θα ταξιδέψει κάποιος
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Υ) ο τόπος προορισμού και
δ) το μάρκετινγκ, δηλαδή η όλη διαδικασία μέσω της οποίας οι τουρίστες - 

ταξιδιώτες ενθαρρύνονται για να ταξιδέψουν προς συγκεκριμένους προορισμούς με 

συγκεκριμένα μέσα. [ICAP02]
Οι δύο βασικοί πόλοι του τουριστικού κυκλώματος είναι αναμφίβολα οι τουρίστες 

και τα καταλύματα προς τα οποία πρόκειται να μετακινηθούν. Τα καταλύματα και οι 

συμπληρωματικές υπηρεσίες διαμορφώνουν το τουριστικό προϊόν που προσφέρει ο 

προορισμός. Οι μεμονωμένοι τουρίστες που ταξιδεύουν συνήθως με το ιδιωτικό τους 

αυτοκίνητο, κατευθύνονται απ' ευθείας προς τον προορισμό της επιλογής τους. Ένα 
επιπλέον σημαντικό μέρος τουριστών, αν και χρησιμοποιεί μέσα μαζικής μεταφοράς για 

τη μετάβασή του στον τελικό προορισμό, επιλέγει μόνο του το κατάλυμα στο οποίο 
πρόκειται να διαμείνει. Οι συμπληρωματικές υπηρεσίες επιλέγονται συνήθως 

ενστικτωδώς κατά τη διάρκεια της παραμονής στον τόπο του προορισμού.
Αντίθετα, οι τουρίστες που μετακινούνται ομαδικώς, καταφεύγουν στις υπηρεσίες 

κάποιου ταξιδιωτικού γραφείου. Ο τουριστικός πράκτορας διαμορφώνει ένα προϊόν 

γνωστό ως τουριστικό πακέτο. Το πακέτο αυτό περιλαμβάνει πάντοτε τις υπηρεσίες 

μεταφοράς, διαμονής και ημιδιατροφής ή πλήρους διατροφής, ενώ συχνά 
συμπληρώνεται και με υπηρεσίες ψυχαγωγίας και ξενάγησης στα αξιοθέατα του 

προορισμού. Η ευθύνη της επιλογής των επιμέρους υπηρεσιών που συνθέτουν το 
πακέτο, ανήκει στον τουριστικό πράκτορα, καθώς ο τουρίστας αγοράζει ένα 
ολοκληρωμένο, αλλά και παράλληλα τυποποιημένο προϊόν.

Συχνά, ο τουριστικός πράκτορας καθοδηγεί τις επιλογές του πελάτη προς 

κατευθύνσεις που ενισχύουν τις δικές του επιδιώξεις. Γνωρίζοντας πολύ καλά τις 

εναλλακτικές δυνατότητες που προσφέρει ένας προορισμός και εκμεταλλευόμενος τη 
διαπραγματευτική δύναμη που του παρέχει η δυνατότητα των μαζικών αγορών, 
επιτυγχάνει πολύ χαμηλές τιμές και επιβάλλει τους δικούς του κανόνες σε ολόκληρο το 
τουριστικό κύκλωμα. Η λειτουργία αυτού του μηχανισμού οδήγησε σε μία ολιγοπωλιακή 

διάρθρωση της παγκόσμιας αγοράς τουριστικών υπηρεσιών και ανέδειξε τον τουριστικό 
πράκτορα ως κυρίαρχο παράγοντα της τουριστικής βιομηχανίας.

Στη σημερινή εποχή της πλήρους πληροφόρησης και της καθολικής επικράτησης 
των ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, ο τουρίστας δεν είναι πλέον υποχρεωμένος 

να καταφύγει στις υπηρεσίες κάποιου ταξιδιωτικού γραφείου. Μέσω του διαδικτύου 

(Internet) μπορεί να επιλέξει το ξενοδοχείο της αρεσκείας του, το μέσο εκείνο μεταφοράς 

που επιθυμεί, καθώς και πλήθος άλλων συμπληρωματικών υπηρεσιών με αποτέλεσμα ο

- ίο -



Ανάπτυξη Web-based εφαρμογής σε περιβάλλον Oracle Ιωάννης Κ. Μιχελάκος

κάθε πελάτης να διαμορφώνει το δικό του τουριστικό πακέτο. Από την άλλη πλευρά όλο 

και περισσότερες τουριστικές επιχειρήσεις διατηρούν τις δικές τους ιστοσελίδες (sites) 

και κατά συνέπεια το τουριστικό προϊόν μορφοποιείται και προβάλλεται στον 

κυβερνοχώρο. Με τον τρόπο αυτό εκτιμάται ότι ενισχύεται ο ρόλος του καταλύματος 
στην τουριστική βιομηχανία, ενώ ο υποψήφιος τουρίστας αποκτά τη δυνατότητα να 

επικοινωνεί απ' ευθείας με τους παραγωγούς τουριστικών υπηρεσιών. [ICAP02]
Κύριος χώρος μελέτης μας λοιπόν είναι οι χώροι της τουριστικής βιομηχανίας και 

τα χαρακτηριστικά αυτής. Πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση του χώρου αυτού ας 

δούμε πρώτα μερικά ιστορικά στοιχεία.

Ιστορική εξέλιξη της ξενοδοχειακής βιομηχανίας

Η διαχρονική εξέλιξη της ξενοδοχειακής μονάδας, ως οικονομικής μονάδας που 
παρέχει υπηρεσίες φιλοξενίας επί πληρωμή, μετριέται σε αιώνες. Η εξέλιξη αυτή είναι 
συνάρτηση της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης του ανθρώπου αλλά 

και της ανάπτυξης των μέσων μεταφοράς και επικοινωνίας.
Από την εποχή του Ξένιου Δία, των Αρχαίων Ελλήνων ή των Ρωμαϊκών 

«ασύλων» (Mensiones) και των ασύλων τύπου «λοκάντας» του μεσαίωνα ως τη 
σημερινή εποχή των υπερπολυτελών, πολυόροφων μονάδων, των ξενοδοχειακών 

αλυσίδων και του πλαστικού χρήματος η εξέλιξη της ξενοδοχειακής μονάδας δεν ήταν 

ούτε γρήγορη ούτε συνεχής. Κι αυτό γιατί η ανάπτυξη των μέσων και συστημάτων 
παραγωγής - παροχής των υπηρεσιών φιλοξενίας και οργάνωσης των μονάδων 

παροχής τέτοιων υπηρεσιών απαίτησε πολύ χρόνο, ενώ κοινωνικά φαινόμενα, όπως 
πόλεμοι κι επαναστάσεις σε εθνικό τοπικό και διεθνές επίπεδο, αναχαίτισαν για πολλά 
χρόνια την ανάπτυξή της.

Σχετικά με την εξέλιξη της ξενοδοχειακής βιομηχανίας στην Ελλάδα, σημειώνει ο 
Μάριος Γεωργιάδης, στο βιβλίο του με τίτλο «Ξενοδοχειακή Οικονομική» σελίδες 17-21.

«Το αίσθημα της φιλοξενίας, ως γνωστό, ήταν σε μεγάλο βαθμό αναπτυγμένο 
στους αρχαίους Έλληνες. Ο ξένος που ζητούσε φιλοξενία θεωρούταν πρόσωπο ιερό και 
προστατευόταν από τους θεούς. Οι αρχαίοι. Έλληνες δεν λογάριαζαν περιποιήσεις και 
έξοδα. Τα σπίτια τους στο υπερώον ήταν ειδικά διαρρυθμισμένα ώστε σε ειδικά δωμάτια, 

καλούμενα «γεισιποδίσματα», να μπορούν να δεχτούν και να φιλοξενήσουν ξένους. Στον 

ξένο δε, που αναχωρούσε από το σπίτι του, του πρόσφεραν δώρα.
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Η αύξηση της μετακίνησης των κατοίκων, ως είδος υποτυπώδους τουριστικής 

κίνησης, δεν μπορούσε πλέον να αντιμετωπιστεί από την ιδιωτική φιλοξενία, το δε 

πρόβλημα που δημιουργήθηκε τότε, μόνο με την επέμβαση της Πολιτείας επιλύθηκε, ως 

ένα βαθμό. Πράγματι, οι τότε νόμοι θέσπιζαν ότι οι εκπρόσωποι των πόλεων θα 

φιλοξενούνταν στο «Πρυτανείον» το οποίο αποτέλεσε την πρώτη μορφή της δημόσιας 

φιλοξενίας. Στην Κρήτη, οι ξένοι φιλοξενούνταν στα συσσίτια καθισμένοι σε θέση 

ψηλότερη από τους άλλους. Επειδή όμως και το σύστημα αυτό κρίθηκε ανεπαρκές, η 
Πολιτεία θεώρησε τη φιλοξενία ως εξαιρετικό λειτούργημα και την ανέθεσε στους 

πλούσιους. Η πράξη αυτή λεγόταν «προξενιά» ή «δημόσια ξενία».
Κατά την Βυζαντινή εποχή η Χριστιανική θρησκεία επεκτείνει τη δράση της προς 

όλες τις φιλανθρωπικές κατευθύνσεις. Τα καταγώγια, στα οποία κρύβονταν οι Χριστιανοί 

κατά τους διωγμούς, μεταβλήθηκαν σε ξενώνες, οι οποίοι αργότερα εξελίσσονται σε 

φιλανθρωπικά ιδρύματα, με σκοπό την ξενοδοχεία και περίθαλψη και των ξένων και των 

ντόπιων. Μερικοί απ' αυτούς τους ξενώνες είναι η περίφημη «Βασίλειός», και ο «Ξενών 
του Σαμψών».

Σε αντίθεση με τα καπηλεία και πανδοχεία, όπου οι ιδιοκτήτες ήταν άνθρωποι 

αμόρφωτοι και κοινωνικά κατώτεροι οι διευθύνοντες τους Βυζαντινούς ξενώνες ήταν 
άτομα με μόρφωση και κοινωνική διάκριση. Οι ξενώνες αυτού του τύπου 
επιχορηγούνταν από τους βασιλείς.

Με την πτώση του Βυζαντίου ήταν φυσικό να καταρρεύσει και η τουριστική, σε 

αυτό, κίνηση. Η οικονομική κατάσταση των Ελλήνων, κατά την περίοδο μετά την 

κατάρρευση, ήταν άθλια. Οι Έλληνες κάτω από τον τουρκικό ζυγό δεν ήταν δυνατό να 
ακολουθήσουν την εξέλιξη και πρόοδο στον ξενοδοχειακό τομέα, την οποία εμφάνισε η 
λοιπή Ευρώπη κατά την αντίστοιχη περίοδο. Κατά την εποχή εκείνη λειτουργούσαν μόνο 
«χάνια» (π.χ. το χάνι της Γραβιάς) για την εξυπηρέτηση των Ελλήνων ταξιδιωτών, που 
αποτελούσαν σταθμό και παρείχαν τροφή και στέγη για λίγες μόνο ώρες.

Μετά την Επανάσταση του 1821 και επί βασιλείας του Όθωνα κτίστηκε στο 

Ναύπλιο (1828) το πρώτο ξενοδοχείο για τη φιλοξενία των ξένων επισήμων με την 
επωνυμία «Ξενοδοχείον του Λονδίνου». Το 1842 ιδρύθηκε το παλιότερο από τα μέχρι 
σήμερα λειτουργούντα ξενοδοχεία, το ξενοδοχείο της «Μεγάλης Βρετανίας», το οποίο 
αρχικά χρησιμοποιήθηκε σαν κατοικία του ιδρυτή του και από το 1874 λειτούργησε σαν 
ξενοδοχείο.

Με τη μεταφορά της Ελληνικής Πρωτεύουσας στην Αθήνα, ιδρύθηκε από τον 

Ιταλό Καζάλι το πρώτο ξενοδοχείο στην Αθήνα. Από τότε η Αθήνα και μέχρι το Β'
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παγκόσμιο πόλεμο απέκτησε ξενοδοχεία διαφόρων τάξεων, από τα οποία όμως λίγα 

μόνο πληρούσαν τους όρους της ξενοδοχειακής επιχείρησης, όπως αυτή εννοείται στην 
υπόλοιπη Ευρώπη. Κατά την περίοδο του Α' παγκόσμιου πολέμου φημισμένο 

ξενοδοχείο ήταν το «Ακταίο» στο Νέο Φάληρο, όπου σύχναζε η πλέον εκλεκτή αθηναϊκή 

κοινωνία. Το έτος 1917 λειτούργησε το ξενοδοχείο "Athenee Palace" (σήμερα στεγάζεται 
εκεί η Τράπεζα Barclays), το οποίο προηγήθηκε και επίσκιασε τα τότε ξενοδοχεία 

«Αγγλίας» και «Μινέρβα».

Μετά το Β' παγκόσμιο πόλεμο, ο αριθμός και η οργάνωση των ξενοδοχείων, 

αλλά και η ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, αυξήθηκαν αλματωδώς, για να 
φτάσουμε στο σημερινό επίπεδο της ελληνικής ξενοδοχειακής βιομηχανίας. [ΧΥΤΗ96]

Μετά από αυτήν τη σύντομη και χρήσιμη ιστορική αναδρομή ας δούμε τώρα 

λοιπόν τι είναι η ξενοδοχειακή βιομηχανία και ποια είναι τα χαρακτηριστικά της.

Τι είναι ξενοδοχειακή βιομηχανία

Η ξενοδοχειακή βιομηχανία αποτελεί τμήμα της βιομηχανίας «Τουρισμός» και 
χαρακτηρίζεται από τη δυνατότητά της να παρέχει διαμονή, διανυκτέρευση και να 

προσφέρει στους πελάτες μιας σειρά αγαθών (όπως π.χ. τροφή, υπνοδωμάτια, ποτά) 
και υπηρεσιών (όπως π.χ. πληροφορίες, καθαριότητα, φροντίδα, ασφάλεια). Επειδή 

αυτά τα αγαθά και οι υπηρεσίες προσφέρονται μαζί, τα ξενοδοχεία συχνά χαρακτη

ρίζονται ως μονάδες που προσφέρουν «εμπειρίες» μάλλον, παρά προϊόντα. Είναι αυτός 
ο συνδυασμός απτών και άυλων που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τα ξενοδοχεία 

παρέχουν στους πελάτες τους προνόμια, αγαθά κι υπηρεσίες που δεν παρέχονται 
αλλού. [ΧΥΤΗ96]

Στη Μ. Βρετανία σύμφωνα με ορισμό των ιδιοκτητών ξενοδοχείων το ξενοδοχείο 
είναι μια επιχείρηση που προσφέρει φαγητό, ποτό και στέγαση σε οποιονδήποτε 
ταξιδιώτη θέλει και μπορεί να πληρώσει για τις υπηρεσίες και τις ανέσεις που του 
παρέχονται. Επιπλέον αναλαμβάνει την ευθύνη για την περιουσία των πελατών του, 
συμμορφώνεται απέναντι στους κανονισμούς δημόσιας υγείας και διαφύλαξης της 
ασφάλειάς της και παρέχει υψηλά στάνταρ καθαριότητας και υγιεινής.
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Στις Η.ΠΑ. το ξενοδοχείο μπορεί να οριστεί ως μια εγκατάσταση της οποίας 

πρωταρχική δουλειά είναι να προσφέρει διευκολύνσεις καταλύματος στο ευρύτερο κοινό 
και η οποία παρέχει μία ή περισσότερες από τις παρακάτω υπηρεσίες: τροφή και ποτά, 

καθαριότητα δωματίων, πλύσιμο λινών, ένστολο προσωπικό και χρήση επίπλωσης και 

εξοπλισμού .[ΚΑΠ198]
Στην ξενοδοχειακή βιομηχανία λοιπόν, ανήκουν όλες εκείνες οι κτιριακές 

εγκαταστάσεις στις οποίες προσφέρεται ο συνδυασμός αγαθών και υπηρεσιών που 
αναφέρθηκε πιο πάνω και μας είναι γνωστές ως ξενοδοχεία ή μοτέλ ή πανσιόν κ.λπ.

Οι εγκαταστάσεις αυτές (που συνήθως αποκαλούνται «τουριστικές ε

γκαταστάσεις») διακρίνονται σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα με το είδος, την έκταση 

και το επίπεδο του συνδυασμού αγαθών-υπηρεσιών που προσφέρουν, αλλά κι ακόμη 

ανάλογα με το είδος του πελάτη που εξυπηρετούν (Αμερικάνικη διάκριση) τον τύπο 

ιδιοκτησίας ή και τη γεωγραφική περιοχή στην οποία λειτουργούν. [ΧΥΤΗ96]

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Διάκρισης τουριστικών εγκατσστάσεων

ΠΗΓΗ: Σ. Καλφιώτης, «Τουριστικοί Επιχειρήσεις» Εκδόσεις Τυροβολά, Αθήνα 
1974 2η έκδοση.
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Ορισμός του όρου «τουρίστας»

Το 1937 η επιτροπή των στατιστικολόγων της Κοινωνίας των Εθνών προτείνει 

στα κράτη-μέλη της να υιοθετήσουν τον ακόλουθο ορισμό του τουρίστα: "Ως τουρίστας 

ορίζεται κάθε άτομο σε μετακίνηση, διάρκειας τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων ωρών, εκτός 

του τόπου στον οποίο βρίσκεται η κύρια κατοικία του”.

Κατ' αυτό τον τρόπο θεωρεί τουρίστες:

. Τα άτομα που πραγματοποιούν ένα ταξίδι αναψυχής ή ταξιδεύουν για 

οικογενειακούς λόγους, για λόγους υγείας κ.λπ.
. Τα άτομα τα οποία συμμετέχουν σε συνέδρια ή αποστολές (επιστημονικές, 

διοικητικές, διπλωματικές, θρησκευτικές κ.λπ.).

. Τα άτομα που πραγματοποιούν επαγγελματικά ταξίδια.

. Τα άτομα που συμμετέχουν σε θαλάσσιες κρουαζιέρες, ακόμα και αν η διάρκεια 
παραμονής τους είναι μικρότερη των είκοσι τεσσάρων ωρών.

Το 1953 η επιτροπή των στατιστικολόγων των Ηνωμένων Εθνών ορίζει ως 

τουρίστα "τον μη κάτοικο, που έχει την πρόθεση να παραμείνει εντός της χώρας ένα έτος 

το πολύ, χωρίς να εξασκήσει αμοιβόμενο επάγγελμα".
Το 1954 η Σύνοδος των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τις τελωνειακές ρυθμίσεις 

προς όφελος των τουριστικών μετακινήσεων, ορίζει ως τουρίστα "κάθε άτομο το οποίο 

διαμένει από είκοσι τέσσερις ώρες μέχρι έξι μήνες σε μία ξένη χώρα και του οποίου το 

κίνητρο του ταξιδιού χαρακτηρίζεται "νόμιμο" και είναι διαφορετικό της μετανάστευσης".
Το 1957 η Διεθνής Ένωση των Επισήμων Οργανισμών Τουρισμού (U.I.O.O.T.) 

επαναφέρει τον ορισμό του τουρίστα που είχε επεξεργαστεί η επιτροπή των 

στατιστικολόγων της Κοινωνίας των Εθνών το 1937 με μερικές τροποποιήσεις: "Οι ξένοι 
φοιτητές θεωρούνται τουρίστες, ενώ οι ταξιδιώτες σε transit με χρόνο παραμονής 
μικρότερο των είκοσι τεσσάρων ωρών καθώς και οι εκδρομείς δε θεωρούνται".

Το 1963 η Συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τον τουρισμό και τα διεθνή 
ταξίδια, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη από τις 21 Αυγούστου έως τις 5 

Σεπτέμβρη, ορίζει ως επισκέπτη "κάθε άτομο το οποίο μετακινείται σε μία άλλη χώρα, 

διαφορετική από εκείνη της μόνιμης κατοικίας του, για οποιονδήποτε λόγο εκτός από 

εκείνον της άσκησης αμοιβόμενου επαγγέλματος".
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Ο ορισμός καλύπτει δύο κατηγορίες επισκεπτών, τους τουρίστες και τους 

εκδρομείς, οι οποίοι ορίζονται με τον ακόλουθο τρόπο (Βλέπε Διάγραμμα):

. τουρίστες είναι οι προσωρινοί επισκέπτες, οι οποίοι παραμένουν τουλάχιστον 
είκοσι τέσσερις ώρες στην επισκεπτόμενη χώρα και των οποίων τα κίνητρα είναι:

α) αναψυχή, θρησκεία, σπορ, σπουδές, υγεία κ.λπ.
β) επαγγελματικά ταξίδια, αποστολές, οικογένεια κ.λπ.

. Εκδρομείς χαρακτηρίζονται οι προσωρινοί επισκέπτες των οποίων η παραμονή 

δεν υπερβαίνει τις είκοσι τέσσερις ώρες στην επισκεπτόμενη χώρα.

Το 1967 η ομάδα των στατιστικολόγων του διεθνούς τουρισμού της Επιτροπής 

Στατιστικής των Ηνωμένων Εθνών διακηρύσσει σε όλες τις χώρες-μέλη τη χρήση του 
ορισμού του "επισκέπτη" όπως αυτός είχε οριστεί τέσσερα έτη πριν στη Συνδιάσκεψη 

της Ρώμης. Κατ' αυτό τον τρόπο η επιτροπή τουρισμού του Ο.Ο.Σ.Α θα αποφασίσει την 
υιοθέτηση του συγκεκριμένου ορισμού από το 1970, εφόσον ο U.I.O.O.T. τον είχε 

υιοθετήσει από το 1968.
Το 1971 η C.N.U.C.E.D., σε συνεργασία με το γραφείο στατιστικής των 

Ηνωμένων Εθνών και τον U.I.O.O.T., επεξεργάζεται μία σειρά "κατευθυντήριων 

γραμμών για την παρουσίαση των στατιστικών του τουρισμού", που είχε ήδη προετοι
μάσει και εκδώσει με τη μορφή εγχειριδίου το 1968 ο U.I.O.O.T.

Οι ακριβέστεροι και πλέον επεξεργασμένοι ορισμοί του τουρισμού, οι οποίοι 
αντανακλούν τον πολυσύνθετο και ταυτόχρονα ευρύ του χαρακτήρα, ο οποίος καλύπτει 

μία πληθώρα δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τον ελεύθερο χρόνο, την αναψυχή, 
την οικονομία, την κοινωνία, τον πολιτισμό κ,λπ., είναι εκείνος του U.I.O.O.T. (1957) και 

των Ηνωμένων Εθνών (1963).

Η ίδια φιλοσοφία των προηγούμενων ορισμών διέπει και σήμερα τον ορισμό που 
αποδέχεται και συνιστά ο Π.Ο.Τ., ο οποίος υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Στατιστικών 
Στοιχείων των Ηνωμένων Εθνών το Μάρτιο του 1993.
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1. Επισκέπτες που περνούν τουλάχιστον μία νύχτα στη χώρα που 
επισκέπτονται.

2. Αλλοδαπά πληρώματα αεροπλάνων ή πλοίων, ελλιμενισμένων ή σε "lay over", 
που κάνουν χρήση καταλυμάτων της χώρας που επισκέπτονται.

3. Επισκέπτες που δεν περνούν τουλάχιστον μία νύχτα στη χώρα που 
επισκέπτονται, παρ' όλο που μπορεί να την επισκέπτονται κατά τη διάρκεια μίας 
ημέρας ή και περισσότερων ακόμα, αλλά επιστρέφουν στο πλοίο ή το τρένο με το 
οποίο ταξιδεύουν, για να κοιμηθούν.

4. Συνήθως συμπεριλαμβάνονται στους εκδρομείς. Παρ' όλα αυτά, προτιμάται η

χωριστή κατάταξη των επισκεπτών αυτών.
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5. Επισκέπτες που έρχονται και φεύγουν την ίδια ημέρα, δηλαδή που δε 

διανυκτερεύουν.
6. Πληρώματα που δεν είναι κάτοικοι της χώρας που επισκέπτονται και μένουν 

σε αυτήν ολόκληρη την ημέρα χωρίς να διανυκτερεύσουν.
7. Όταν ταξιδεύουν από τη χώρα προέλευσής τους στη χώρα που σταθμεύει η 

υπηρεσία τους και αντίστροφα.
8. Που δεν εγκαταλείπουν την τράνζιτ περιοχή του αερολιμένα, ή του λιμανιού σε 

ορισμένες χώρες. Η τράνζιτ όμως ιδιότητα ενός ταξιδιώτη μπορεί να συνεπάγεται 

παραμονή σε μία χώρα μίας ή περισσότερων ημερών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα 
πρέπει αυτοί να συμπεριλαμβάνονται στη στατιστική των επισκεπτών, και συγκεκριμένα 

των τουριστών.
9. Κύριοι σκοποί επίσκεψης, όπως καθορίστηκαν στη Διάσκεψη της Ρώμης το

1963.
10. Λοιποί λόγοι επίσκεψης είναι, για παράδειγμα, πολιτιστικοί, ειδικά 

ενδιαφέροντα κ.λπ.

(Πηγή: W.T.O.)

Σύμφωνα μ’ αυτόν, uic τουοίσταο ορίζεται κάθε άτουο το οποίο ταξιδεύει σε υία 
χώρα εκτός εκείνης της uoviunc διαμονής του, νια χρονική περίοδο διάρκειας είκοσι 

τεσσάρων ωρών το ελάχιστο και ενός έτους το υένιστο και ο σκοπά€ επίσκεψης του 

οποίου δεν έχει σχέση με την άσκηση οιασδήποτε αυειβουένικ δραστηριότητας στη 
χώρα επίσκεψης. Αυτός ο ορισμός περιλαμβάνει τα άτομα που ταξιδεύουν για αναψυχή, 

επισκέψεις φίλων και συγγενών, για επαγγελματικούς, θρησκευτικούς και άλλους 
λόγους.
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Η τυπολογία του τουρισμού

Αυτή διαμορφώνεται από την ομαδοποίηση των διαφόρων κινήτρων που 
επεξηγούν την τουριστική μετακίνηση και από την ένταξή τους σε κατευθυντήριους 
άξονες. Σύμφωνα με τον D. Stavraki και τον G. Guibilato, διακρίνονται οι ακόλουθοι 
μεγάλοι άξονες και οι επιμέρους σχετικοί τύποι τουρισμού:

1. Τουρισμός σε σχέση με τα μεταφορικά μέσα:

. αεροπορικός τουρισμός

. σιδηροδρομικός τουρισμός 

. θαλάσσιος τουρισμός 

. οδικός τουρισμός 

. περιπατητικός τουρισμός 
,ιπποτουρισμός 

. ποδηλατικός τουρισμός κ.λπ.

2. Τουρισμός σε σχέση με το τουριστικό κατάλυμα:
. τουρισμός ξενοδοχείου

. τουρισμός πανσιόν

. τουρισμός μπανγκαλόου και επιπλωμένων διαμερισμάτων 

. τουρισμός κάμπινγκ 

. τουρισμός παραθεριστικής κατοικίας 

. τουρισμός τροχόσπιτου κ.λπ.

3. Τουρισμός σε σχέση με τον προορισμό:
. εσωτερικός (ημεδαπός) τουρισμός
. διεθνής (αλλοδαπός) τουρισμός 

. διηπειρωτικός και διαπεριφερειακός τουρισμός 

. παραθαλάσσιος τουρισμός 

. παραλίμνιος τουρισμός 

. ορεινός τουρισμός 

. τουρισμός πόλεων 

. υπαίθριος τουρισμός.
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4. Τουρισμός σε σχέση με την αναψυχή και τον ελεύθερο χρόνο: 

. τουρισμός αναψυχής

. πολιτιστικός τουρισμός 

. αθλητικός τουρισμός 

. γαστρονομικός τουρισμός 

. κυνηγετικός τουρισμός 

. θρησκευτικός τουρισμός 

. εορταστικός τουρισμός 

. οικογενειακός τουρισμός 

. αγροτουρισμός κ.λπ.

5. Επαγγελματικός τουρισμός:

. τεχνικός τουρισμός

. επιστημονικός τουρισμός 

. συνεδριακός τουρισμός 

. εκθεσιακός τουρισμός 

. τουρισμός κινήτρων κ.λπ.

6. Τουρισμός υγείας:
. τουρισμός ανάπαυσης 

. ιαματικός τουρισμός 

. τουρισμός θαλασσοθεραπείας κ.λπ.

7. Τουρισμός σε σχέση με τη διάρκεια παραμονής:
. τουρισμός μικρής διάρκειας

. τουρισμός μεγάλης διάρκειας 

. τουρισμός του weekend

8. Τουρισμός σε σχέση με το μέγεθος της ομάδας:
. ατομικός τουρισμός
. οικογενειακός τουρισμός 

. ομαδικός τουρισμός (γκρουπ).
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9. Τουρισμός σε σχέση με την ηλικία:
. τουρισμός νέων

. τουρισμός της τρίτης ηλικίας.

10. Τουρισμός σε σχέση με τον προϋπολογισμό του ταξιδιού:
. τουρισμός πολυτελείας

. κοινωνικός τουρισμός 

. μαζικός τουρισμός 
[ΒΑΡΒ97]

Ο τουρίστας , πριν μετακινηθεί, απαιτεί εκ των προτέρων την ύπαρξη της 
δυνατότητας ικανοποίησης μίας σειράς βασικών αναγκών στον τόπο προορισμού, όπως 

εκείνων του ύπνου και της οινοποτοτροφοδοσίας. Αυτές παρέχονται κατεξοχήν από τα, 

τουριστικά καταλύματα , τα οποία αποτελούν βασικό συστατικό στοιχείο του τουριστικού 

προϊόντος.

Qc τουριστικό κατάλυμα ορίζεται οποιοδιίποτε κατάλυμα που μπορεί διαρκακ ή 

περιοδικά να προσφέρει otouc πελάτε€ του δωυάτια νια διανυκτέοευση. καθύκ και 

άΚΚζα προσθετέο υπηοεσίεο (π.χ. αίθουσα εστιατορίου).
Στη χώρα μας συνοψίζοντας όλα τα προαναφερθέντα στοιχεία, τα τουριστικά 

καταλύματα διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, τα κύρια και τα συμπληρωματικά. 
Αυτά περιλαμβάνουν τα ξενοδοχεία, τα κάμπινγκ, τα αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα, 

τις τουριστικές εγκαταστάσεις διημέρευσης και τα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια.
Ο συσχετισμός μεταξύ κύριων και συμπληρωματικών τουριστικών καταλυμάτων 

επηρεάζει σημαντικά το τουριστικό προϊόν και το τοποθετεί στην τουριστική αγορά σε 

σχέση με τη ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών και τις ισχύουσες τιμές (σχέση 
τιμής-ποιότητας). Τον ελιτίστικο ή λαϊκό χαρακτήρα μίας πλαζ δεν τον διαμορφώνει από 

μόνη της η πλαζ, αλλά η ποιότητα των τουριστικών καταλυμάτων, των εστιατορίων, των 
εμπορικών καταστημάτων, της υποδομής κ.λπ. [ΒΑΡΒ97]
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Κατηγορίες ξενοδοχειακών μονάδων στην Ελλάδα και προδιαγραφές τους

Στην Ευρώπη τα ξενοδοχεία ταξινομούνται σε οικοτροφεία, ξενώνες, πανδοχεία, 

μικρά ξενοδοχεία 25 - 50 δωματίων, μεσαίου μεγέθους μέχρι 200 δωμάτια, μεγάλα 
ξενοδοχεία με πάνω από 200 και μέχρι αρκετές εκατοντάδες δωμάτια, ξενοδοχεία 

διακινουμένων όπως είναι τα μοτέλ και αυτά κοντά στα αεροδρόμια. Επίσης, υπάρχουν 
τα ξενοδοχεία πόλεως και τα ξενοδοχεία διακοπών (εποχιακά), αν και πολλά απ' αυτά 

παρέχουν και υπηρεσίες για μεγάλα συνέδρια και εμπορικές εκθέσεις, οπότε οι πελάτες 
τους συνδυάζουν τη δουλειά με τις διακοπές. [ΚΑΠΙ98]

Ο τύπος και τα ειδικά χαρακτηριστικά ενός ξενοδοχείου εξαρτώνται από τον τύπο 

του πελάτη που φιλοξενούν. Για παράδειγμα, μερικά ξενοδοχεία είναι οικογενειακού 
τύπου, ενώ άλλα είναι εμπορικά και εξυπηρετούν τους εμπόρους ταξιδιώτες που 
μετακινούνται συνεχώς. [ΚΑΠΙ98]

Στην Ελλάδα κατά τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (EOT) οι τουριστικές 
εγκαταστάσεις ανάλογα με το είδος των προσφερόμενων υπηρεσιών και τον τρόπο 
λειτουργίας τους ομαδοποιούνται σε (6) έξι κατηγορίες:

Α. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Τουριστικές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν υποδοχή, διοίκηση, 

κοινόχρηστους χώρους υποδοχής, εστίασης, αναψυχής πελατών και χώρους 

διανυκτέρευσης - επίσης παρέχουν εξυπηρετήσεις (SERVICE). Διακρίνονται στις 
παρακάτω υποκατηγορίες:

Α1 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΥΠΙΚΑ (πολυτελείας ,Α', Β', Γ, Δ' και Ε' τάξης).

Α2 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΜΟΤΕΛ (A', Β' τάξης).

A3 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΞΕΝΩΝΑ (πολυτελείας ,Α', Β' ΞΕΝΩΝΕΣ
ΝΕΟΤΗΤΑΣ).

Α4 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ (Α’, Β’, Γ, Δ’ τάξης).
Μπορούν να δημιουργούνται σε περιοχές εντός σχεδίου πόλεως, εντός πόλεων ή 

οικισμών με εγκεκριμένο σχέδιο, εντός οικισμών οριοθετημένων χωρίς σχέδιο ή εκτός 
σχεδίου, εντός ΖΟΕ (Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου) ή εκτός σχεδίου, εκτός από τα MOTEL 
που δημιουργούνται μόνο σε περιοχές εκτός σχεδίου εντός ΖΟΕ ή εκτός σχεδίου.
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Β. ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ (CAMPINGS).
Τουριστικές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν υποδοχή-διοίκηση και πρόκειται 

για υπαίθριους χώρους όπου παρέχεται η δυνατότητα διαμονής, σίτισης και αναψυχής 

τουριστών, που διαθέτουν ή όχι δικά τους μέσα μεταφοράς και διανυκτέρευσης (δηλ. 

σκηνές και τροχόσπιτα).

Διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες:
Β1. ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΑΠΛΕΣ (Α, Β, Γ, Δ).

Β2. ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΟΙΚΙΣΚΟΥΣ (A, Β, Γ).

Μπορούν να δημιουργούνται μόνο σε περιοχές εκτός σχεδίου εντός ΖΟΕ και σε 
περιοχές εκτός σχεδίου.

Γ. ΑΥΤΟΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ (SELF - CATERING)

Πρόκειται για τουριστικές εγκαταστάσεις που δεν διαθέτουν υποδοχή και 

κοινόχρηστους χώρους πελατών, παρά μόνο αυτοτελείς ανεξάρτητους χώρους 
διανυκτέρευσης και παραμονής πελατών.

Διακρίνονται στις παρακάτω υποκατηγορίες:
Γ1. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ ΕΠΑΥΛΕΙΣ.

Γ2. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ.
Δ. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ
Περιλαμβάνονται εγκαταστάσεις που δεν διαθέτουν χώρους διανυκτέρευσης 

πελατών (κλίνες) παρά μόνο χώρους εστίασης, αναψυχής και άλλες ειδικές 
εγκαταστάσεις κατά περίπτωση. Διακρίνονται στις παρακάτω υποκατηγορίες:

Δ1. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ.

Δ2. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ, 
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ.

Μπορούν να δημιουργούνται τόσο σε περιοχές εκτός σχεδίου εντός ΖΟΕ ή εκτός 
σχεδίου, όσο και σε περιοχές εντός σχεδίου πόλεως ή εντός πόλεως ή οικισμών με 
εγκεκριμένο σχέδιο ή οικισμών οροθετημένων χωρίς σχέδιο.

Ε. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ
Αποτελούν μέρος της μόνιμης κατοικίας του ιδιοκτήτη ή του μισθωτή και 

παραχωρούνται με τα έπιπλα και το λοιπό εξοπλισμό καθώς και με δικαίωμα χρήσης 
των χώρων υγιεινής σε τουρίστες, με μίσθωμα, για προσωρινή διαμονή. Ο ιδιοκτήτης ή 

μισθωτής του οικήματος αναλαμβάνει επίσης την καθαριότητα και τακτοποίηση του 

δωματίου, προαιρετικά δε και την παροχή πρωινού (άρθρο 20 Ν.Δ. 3430/55).

ΣΤ. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
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ΣΤ1. ΚΕΝΤΡΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΓΎΜΝΙΣΤΩΝ: Από τις κατηγορίες Α και Β του 

παρόντος μπορούν να λειτουργήσουν σαν κέντρα παραθερισμού γυμνιστών (ΚΠΓ) τα 
τυπικά ξενοδοχεία πολυτελείας Α,Β,Γ τα ξενοδοχεία επιπλωμένων διαμερισμάτων A, Β, 

Γ και τα CAMPINGS όλων των τύπων Α,Β,Γ.
Για τη λειτουργία τους χρειάζεται έγκριση EOT σε δύο στάδια σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές και επιπλέον συναίνεση της τοπικής αυτοδιοίκησης και της Νομαρχίας.

ΣΤ2. ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ: Μπορούν να λειτουργήσουν σε όλες τις μορφές 

τουριστικών εγκαταστάσεων της κατηγορίας Α' του παρόντος εκτός από τα MOTEL, με 

τις αντίστοιχες προδιαγραφές και με την προϋπόθεση ότι θα επιτραπεί η χρήση του 
ιαματικού νερού από τον φορέα που εκμεταλλεύεται την πηγή.

ΣΤ3. ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: Τουριστικές εγκαταστάσεις των κατηγοριών Α, 
Β του παρόντος μπορούν να λειτουργούν σαν χιονοδρομικά κέντρα, συμπληρωμένες με 

ειδικές προδιαγραφές

ΣΤ4. Εκτός από τις παραπάνω περιγραφόμενες, ο EOT μπορεί να δεχτεί και 

τουριστικές εγκαταστάσεις με άλλες ειδικές χρήσεις, οπότε θα εφαρμόζονται οι 

αντίστοιχες προδιαγραφές της κατηγορίας και επιπλέον ειδικές εγκαταστάσεις σύμφωνα 

με πρόταση του μελετητή και εφόσον απαιτούνται, πρόσθετες εγκρίσεις αρμόδιων 
φορέων.

Ο EOT μπορεί να εξετάσει κατά περίπτωση ειδικές μορφές τουριστικών 

εγκαταστάσεων που δεν περιλαμβάνονται στις προδιαγραφές του και εφόσον κριθούν 
ενδιαφέρουσες, να εισηγηθεί την έγκρισή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο. [ΧΥΤΗ96]
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Τεχνικές προδιαγραφές Ε.Ο.Τ. για τη δημιουργία ξενοδοχείων

ΟΡΙΣΜΟΙ: Τα ξενοδοχεία όπως ορίζονται στην προηγούμενη ενότητα δια- 

κρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες:

Α. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ: Πρόκειται για μορφή ξενοδοχείου που 
περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους υποδοχής, παραμονής, εστίασης και αναψυχής 

πελατών, υπνοδωμάτια (τουλάχιστον δέκα) απλά ή με ιδιαίτερα λουτρά και βοηθητικούς 

χώρους.
Το ξενοδοχείο κλασικού τύπου μπορεί να βρίσκεται σε περιοχές εντός σχεδίου 

πόλης, εντός πόλεων ή οικισμών με εγκεκριμένο σχέδιο, εντός οικισμών οριοθετημένων 
χωρίς σχέδιο, εκτός σχεδίου εντός ΖΟΕ ή εκτός σχεδίου και να διατάσσεται σε ένα κτίριο 

ή περισσότερα μικρά κτίρια ή συγκροτήματα, που θα αποτελούν όμως ενιαίο σύνολο 
μέσα σε ενιαίο οικόπεδο.

Τα ξενοδοχεία κλασικού τύπου κατατάσσονται σε έξι (6) τάξεις: Πολυτελείας 
(ΑΑ'), A, Β, Γ, Δ και Ε. ΟΙ τάξεις Δ και Ε αφορούν μόνο σε μετατροπές χωρίς επέκταση.

Β. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΥΠΟΥ MOTEL: Πρόκειται για ξενοδοχεία που βρίσκονται 

εκτός σχεδίου εντός ΖΟΕ ή εκτός σχεδίου, εκτός οικισμών και εκτός κατοικημένων 
περιοχών ή στις παρυφές τους, επί οδικών αρτηριών μεγάλης κυκλοφορίας που 

ενώνουν μεγάλα αστικά ή τουριστικά κέντρα και εμφανίζουν μεγάλη κίνηση αυτοκινήτων 
(εθνικό - επαρχιακό δίκτυο). Μπορούν να αποτελούνται από ένα κτίριο ή περισσότερα 

μικρά κτίρια ή συγκροτήματα, που αποτελούν όμως ενιαίο σύνολο μέσα σε ενιαίο 

οικόπεδο και αποβλέπουν κατά κύριο λόγο στην εξυπηρέτηση όσων διακινούνται με 
αυτοκίνητο.

Μπορούν να διαθέτουν πρατήριο βενζίνης, υποχρεωτικά δε, θα διαθέτουν 
εκτεταμένο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων.

Κατατάσσονται σε δύο (2) τάξεις: Α και Β.
Γ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΞΕΝΩΝΑ: Πρόκειται για ξενοδοχείο μικρής δυνα

μικότητας που διαθέτει κοινόχρηστους χώρους υποδοχής, παραμονής και εστίασης 
πελατών, υπνοδωμάτια (τουλάχιστον 10) απλά ή με ιδιαίτερα λουτρά και βοηθητικούς 
χώρους.
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Τα ξενοδοχεία τύπου ξενώνα έχουν μειωμένες απαιτήσεις εξυπηρετήσεων σε 

σχέση με την αντίστοιχη τάξη των τυπικών ξενοδοχείων.
Μπορούν να βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου πόλης ή εντός πόλεων ή 

οικισμών με εγκεκριμένο σχέδιο, εντός οικισμών οριοθετημένων χωρίς σχέδιο, εκτός 

σχεδίου εντός ΖΟΕ ή εκτός σχεδίου και να διατάσσονται σε ένα κτίριο ή περισσότερα 
μικρά κτίρια ή συγκροτήματα, που αποτελούν όμως ενιαίο σύνολο μέσα σε ενιαίο 
οικόπεδο.

Κατατάσσονται- σε τέσσερις (4) τάξεις. Πολυτελείας, Α,Β και ξενώνες νεότητας.

Δ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ: Πρόκειται για ξενοδοχείο 

που διαθέτει κοινόχρηστους χώρους υποδοχής και παραμονής πελατών, βοηθητικούς 

χώρους και περιλαμβάνει διαμερίσματα ενός, δύο ή περισσοτέρων κύριων χώρων με 
πλήρες λουτρό και μικρό μαγειρείο.

Μπορούν να βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου πόλης, εντός πόλεων ή 
οικισμών με εγκεκριμένο σχέδιο, εντός οικισμών οροθετημένων χωρίς σχέδιο, εκτός 

σχεδίου εντός ΖΟΕ ή εκτός σχεδίου και να διατάσσονται σε ένα κτίριο ή περισσότερα 

μικρά κτίρια ή συγκροτήματα, που αποτελούν όμως ενιαίο σύνολο μέσα σε ενιαίο 
οικόπεδο.

Κατατάσσονται σε πέντε (5) τάξεις. Πολυτελείας, A, Β, Γ, Δ. Η Δ' τάξη αφορά 
μόνο σε μετατροπές χωρίς επέκταση.

Ε. ΜΙΚΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩ
ΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ (τουριστικό χωριό). Πρόκειται για μορφή ξενοδοχείου που 
διαθέτει: κοινόχρηστους χώρους υποδοχής, παραμονής, εστίασης και αναψυχής 
πελατών, καταστήματα για την εξυπηρέτηση των πελατών, βοηθητικούς χώρους και 

χώρους διανυκτέρευσης σε δωμάτια με λουτρό ή διαμερίσματα ενός, δύο ή 
περισσοτέρων κυρίως χώρων με πλήρες λουτρό και μικρό μαγειρείο.

Η ΜΙΚΤΗ εγκατάσταση μπορεί να βρίσκεται ΜΟΝΟ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ 
εντός ΖΟΕ ή εκτός σχεδίου και διατάσσεται υποχρεωτικά σε πολλά κτίρια ή 
συγκροτήματα κτιρίων, που αποτελούν όμως ενιαίο σύνολο μέσα σε ένα γήπεδο. 
Κατατάσσονται στην Α' τάξη. [ΦΕΚ87], [ΧΥΤΗ96]
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Κοινόχρηστοι χώροι

Κοινόχρηστοι χώροι σε ένα ξενοδοχείο είναι η Κεντρική Είσοδος, η Υποδοχή, το 

Σαλόνι, το Καθιστικό, οι κοινόχρηστες Τουαλέτες, το δωμάτιο τηλεόρασης, οι διάδρομοι 

και οι σκάλες, οι έξοδοι κινδύνου, το αίθριο, ο χώρος της πισίνας, οι κήποι, οι βεράντες 
κ.α Οι χώροι αυτοί θα πρέπει να είναι πάντα συμμαζεμένοι, σε άριστη κατάσταση και 

καθαροί. Αυτοί οι χώροι είναι ο "καθρέφτης" του Ξενοδοχείου. [ΚΑΤΑ98]

Ξενοδοχειακό δυναμικό της Ελλάδας κατά το έτος 2001

Το ενεργό ξενοδοχειακό δυναμικό της χώρας το 1985, ήταν 348.171 

κλίνες.[EOT] Το έτος 2001 σε ολόκληρη τη χώρα λειτούργησαν 8.284 ξενοδοχειακές 

μονάδες με 608.140 κλίνες. Όλες οι ξενοδοχειακές μονάδες της χώρας διακρίνονται 

ανάλογα με την υποδομή τους σε μονάδες Πολυτελείας, A', Β', Γ, Δ' και Ε' κατηγορίας. 
Το μεγαλύτερο μερίδιο ωστόσο κατέχουν τα ξενοδοχεία Γ κατηγορίας (4.189 μονάδες), 

ενώ από πλευράς γεωγραφικής κατανομής, στην περιφέρεια της Κρήτης συγκεντρώνεται 
ο μεγαλύτερος αριθμός ξενοδοχειακών κλινών (μερίδιο 19,5%) και ακολουθούν τα 

Δωδεκάνησα (μερίδιο 17,9%) και η Στερεά Ελλάδα (μερίδιο 14,8%). Ανάλογα με την 

περιοχή και τα χαρακτηριστικά τους, τα ξενοδοχεία διακρίνονται στα ξενοδοχεία Πόλεως, 

τα οποία είναι εγκατεστημένα σε αστικά κέντρα και λειτουργούν αδιάλειπτα ολόκληρο το 

χρόνο, σε αντίθεση με τα ξενοδοχεία εποχιακής λειτουργίας - τα λεγάμενα resorts - τα 
οποία λειτουργούν στα παραθεριστικά θέρετρα της χώρας σχεδόν αποκλειστικά με 
αλλοδαπούς τουρίστες και τα οποία παραμένουν ανοικτά μόνον κατά τη θερινή 

περίοδο.[ICAP02]
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Διάκριση ξενοδοχείων σε αστικά - παραθεριστικά

Αστικά ξενοδοχεία. Πρόκειται για ξενοδοχεία που βρίσκονται μέσα σε πόλη ή 

οικισμό, στο διοικητικό ή εμπορικό κέντρο, κοντά σε αεροδρόμιο ή λιμάνι ή σταθμό 
υπεραστικών λεωφορείων ή σιδηροδρομικό σταθμό, ή κοντά σε εκπαιδευτικά ιδρύματα 

κ.λπ.
Παραθεριστικά ξενοδοχεία. Ξενοδοχεία που βρίσκονται μέσα σε πόλη σε 

προάστιο ή οικισμό προϋφιστάμενο του 1923 ή παραδοσιακό οικισμό σε περιοχή εκτός 

σχεδίου. Για να χαρακτηριστεί ένα ξενοδοχείο σαν παραθεριστικά πρέπει η περιοχή να 

έχει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για παραθερισμό, δηλαδή να είναι κοντά στη θάλασσα 
ή σε δάσος ή βουνό για χειμερινά σπορ, περιπάτους, ορειβασία. Ακόμη να παρουσιάζει 

ειδικά ενδιαφέροντα δηλαδή να βρίσκεται κοντά σε αρχαιολογικό χώρο ή βιότοπους ή 
παραδοσιακά οικιστικά σύνολα.

Διαφορές αστικού - παραθεριστικού ξενοδοχείου

(1) Αστικό

- συνεχούς λειτουργίας
- στεγασμένοι χώροι κυκλοφορίας
- κλειστοί χώροι εστίασης
- κλειστοί χώροι υποδοχής

- εστιατόριο πλήρες μόνο όταν δεν υπάρχει σε ακτίνα 250 μ. αντίστοιχος χώρος
- αίθουσα πολλαπλών χρήσεων

- υποχρεωτικός χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων, στεγασμένος, διαθέτει

μονόκλινα δωμάτια μικρότερων διαστάσεων από τα δίκλινα.

(2) Παραθεριστικά

- εποχικής λειτουργίας
- ημιυπαίθριας κυκλοφορίας χώροι

- δυνατότητα διαμοιρασμού των χώρων εστίασης σε κλειστούς και ημιυπαίθριους
χώρους,
- υποχρεωτική προσαύξηση των χώρων υποδοχής με ημιυπαίθριους,
- υποχρεωτικοί χώροι εστίασης, ανεξάρτητα από τη δυναμικότητα

- μονόκλινα και δίκλινα δωμάτια έχουν το ίδιο εμβαδόν, αλλάζει μόνο η τιμή
ενοικίασης.

[ΧΥΤΗ96]
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Στο σημείο αυτό θα επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας στη λεπτομερή ανάλυση 

των ξενοδοχειακών μονάδων. Τα ξενοδοχεία αφενός αποτελούν στην Ελλάδα το κύριο 
τουριστικό κατάλυμα αφετέρου τα υπόλοιπα είδη είναι αρκετά συγγενή με αυτά τόσο σε 

οργάνωση όσο και σε λειτουργία. Οι διαφορές τους εντοπίζονται περισσότερο στο 
μέγεθος του τουριστικού καταλύματος και τις δυνατότητες παροχής διευκολύνσεων που 

μπορεί να προσφέρει.

Η κατανόηση λειτουργίας των ξενοδοχείων θα μας επιτρέψει να σχεδιάσουμε με 

μεγαλύτερη ακρίβεια τη βάση δεδομένων μας.

Τα ξενοδοχεία διαφέρουν από τις πιο πολλές επιχειρήσεις με βάση κάποια 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Κι αυτά είναι: οι πελάτες, τα αγαθά και οι υπηρεσίες που 
παρέχουν, τα σημεία πώλησης αυτών των αγαθών και υπηρεσιών, το εργατικό 
δυναμικό, η οργανωτική δομή και τέλος η φύση της επιτελούμενης εργασίας.

Βασιζόμενοι στη θεώρηση της επιχείρησης σαν σύστημα, οι πελάτες μπορούν να 

θεωρηθούν σαν η κύρια εισροή, εκροή και αντικείμενο εργασιών του συστήματος 
«ξενοδοχείο». Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζουν τη δομή και τη λειτουργία του.

Με την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, όλο και περισσότεροι άνθρωποι 

χρησιμοποιούν τα ξενοδοχεία για διάφορους λόγους, όπως για διακοπές, 

επαγγελματικούς σκοπούς, διαλέξεις, συνέδρια, συνεστιάσεις κ.λπ. Ενδεικτικά 
αναφέρεται ότι, το 1965 είχαν σημειωθεί σε όλο τον κόσμο 115 εκατομμύρια αφίξεις 

ξένων τουριστών, το 1975 έφθασαν τα 207 εκατομμύρια, το 1979 τα 270 και το 1984 

έφθασαν το ύψος ρεκόρ των 300 εκατομμυρίων. Υπολογίζεται, με τις πιο μέτριες 
εκτιμήσεις, ότι σημειώνεται 4% αύξηση των ξένων τουριστών κατ’ έτος. Άνθρωποι 

διαφορετικής ηλικίας, διαφορετικού επαγγέλματος, πολιτιστικού και μορφωτικού 
επιπέδου, εισοδήματος και πεποιθήσεων, προσβλέπουν σε διαφορετικού είδους υπηρε
σίας από τα ξενοδοχεία. [ΧΥΤΗ96]

Οι υπηρεσίες δε τις οποίες ζητούν οι πελάτες είναι και πολλές και διάφορες. Γι' 
αυτές τις υπηρεσίες παρέχεται εκ των προτέρων πίστωση από το ξενοδοχείο, ώστε ο 
πελάτης να μην πληρώνει στο σημείο αγοράς και κατά τη στιγμή της αγοράς των 
υπηρεσιών (τις πιο πολλές φορές). Παραδείγματα τέτοιων πιστώσεων είναι οι δαπάνες 
που πραγματοποιεί ο πελάτης στο εστιατόριο, το μπαρ ή την πισίνα ή το τηλεφωνείο. 

Αυτές οι πιστώσεις όμως έχουν οδηγήσει στην ανάγκη δημιουργίας ενός πολύπλοκου 

και πολύμορφου δικτύου επικοινωνίας (μέσω γραπτών κυρίως δεδομένων) για να ε

ξασφαλιστεί ότι οι υπηρεσίες που προσφέρθηκαν θα πληρωθούν.
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Ακόμη η χρονική περίοδος κατά την οποία οι διάφοροι πελάτες θα κάνουν χρήση 
των προσφερόμενων υπηρεσιών στα ξενοδοχεία, δεν μπορεί να προσδιοριστεί 

επακριβώς εκ των προτέρων, παρόλο ότι εντοπίζονται εποχικές συνιστώσες: π.χ. κατά 

τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών στις περισσότερες χώρες του κόσμου και στο 

τέλος καλοκαιριού ή και αρχές φθινοπώρου στην Ιαπωνία και Σουηδία. Απροσδιόριστος 
εκ των προτέρων είναι επίσης και ο αριθμός των πελατών που θα κάνουν χρήση των 

προσφερόμενων υπηρεσιών σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
Τα χαρακτηριστικά που προαναφέρθηκαν και αφορούν τους πελάτες, παίζουν 

καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της οργανωτικής δομής των ξενοδοχείων (π.χ. ποια 
τμήματα πρέπει να λειτουργούν, ώστε οι φιλοξενούμενοι να απολαμβάνουν τις 

προσφερόμενες υπηρεσίες στο δικό τους επιθυμητό επίπεδο) και στη λειτουργία τους.

Τμήματα ξενοδοχείου

Κάθε ξενοδοχείο, μικρό ή μεγάλο αποτελείται από διάφορα τμήματα. Αυτά είναι:

• Τμήμα Διεύθυνσης.

• Τμήμα Υποδοχής - Front Office.

• Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων - Public Relations.

• Τμήμα Ορόφων - Housekeeping.

• Εστιατόριο - Restaurant.

• Μπαρ - Bar.

• Κουζίνα - Kitchen.

• Αποθήκη - Storekeeping.

• Λογιστήριο - Accounts Department.
• Τμήμα Συντήρησης - Maintenance.

• Πλυντήριο και Λινοθήκες - Laundry & Linen Store.

• Τμήμα Ψυχαγωγίας Πελατών - Animation.

• Τμήμα Προσωπικού - Personnel Department.
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Το κάθε ένα από τα παραπάνω τμήματα μπορεί να αποτελείται και από υπο- 
τμήματα ή κάποιο να ανήκει σε κάποιο δεύτερο. Αυτό πάντα εξαρτάται από το μέγεθος 
του ξενοδοχείου και από την εσωτερική του οργάνωση. Επίσης υπάρχει η πιθανότητα 

ένα άτομο να έχει αρμοδιότητες σε περισσότερα από ένα τμήματα. [BARDI00]

Είδη τμημάτων

Όπως αναφέραμε και πιο πάνω τα τμήματα και οι λειτουργίες που εκτελεί το 

καθένα διαφέρουν από ξενοδοχείο σε ξενοδοχείο με βασικούς παράγοντες επιρροής το 
μέγεθος της μονάδας και την κατηγορία.

Front of the House

Τα τμήματα που έχουν άμεση επαφή με τον πελάτη και με τις υπηρεσίες
που του προσφέρονται.

Back of the House
Τα τμήματα που έχουν έμμεση επαφή με τον πελάτη και με τις υπηρεσίες

που του προσφέρονται

Τμήμα ψυχαγωγίας πελατών

Δεν αποτελεί ιδιαίτερο τμήμα ως χώρο. Ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, 

την κατηγορία και φυσικά το είδος της πελατείας, και την πολιτική της Διεύθυνσης είδη 
ψυχαγωγίας μπορεί να είναι:

• Γήπεδα τένις.

• Αίθουσες προβολής ταινιών.

• Video games.

• Mini Clubs.

• Βραδιές Casino.

• Cabanet night.

• Bar-B-Q nights.

• Ελληνικές βραδιές με χορούς.
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• Ζωντανή μουσική στο Μπαρ.

• Διαγωνισμοί.

• Happy Hours.

• Bingo.

• Special parties.

Οι σύγχρονες ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις προσπαθούν όλο και περισσότερο 

να εξυπηρετούν καλύτερα τις ανάγκες των πελατών. Αυτές οι ανάγκες είναι η βάση που 
καθορίζει τι πρέπει να υπάρχει και να προσφέρεται από την μονάδα. Όσο αυτές οι 

ανάγκες αλλάζουν τόσο θα αλλάζουν και τα είδη των υπηρεσιών που προσφέρουν τα 
Ξενοδοχεία. [BARDI00]

Γενικά γνωρίσματα Υποδοχής

Η Υποδοχή - Front Office αποτελεί ένα από τα πιό βασικά τμήματα μιας ξενοδο

χειακής μονάδας, αφού το τμήμα αυτό καλείται να παίξει, εκτός των άλλων, το συνδετικό 

κρίκο μεταξύ Διεύθυνσης - Τμήματα Σέρβις - Πελάτες. Στρατηγικά τοποθετείτε στην 

μεγαλύτερη περιοχή κυκλοφορίας πελατών την μονάδας και αντιπροσωπεύει το 

ξενοδοχείο και όλες τις υπηρεσίες του. Είναι το κυρίως υπεύθυνο τμήμα για την 
διεκπεραίωση όλων των Front-of-the-house λειτουργιών και υπηρεσιών.

Μάνατζμεντ υποδοχής

Η Υποδοχή, από φυσικής πλευράς, είναι ο πιο ευδιάκριτος χώρος. Λειτουργικά 
δεν θα ήταν υπερβολή να χαρακτηρισθεί ως το νευρικό σύστημα και η καρδιά του 
ξενοδοχείου. Και είναι πράγματι επειδή αποτελεί το κέντρο των δραστηριοτήτων των 
πελατών. Μέσω αυτής γίνεται η επικοινωνία με οποιοδήποτε άλλο τμήμα για την 
φροντίδα και εξυπηρέτηση όλων ανεξαιρέτως των πελατών.

Η τοποθέτηση της υποδοχής σε αυτή την υψηλή θέση, δεν είναι μόνο η 

οργανωτική της αλληλεξάρτηση με τα άλλα τμήματα Είναι θέμα οικονομικό, επίσης. Οι 

πωλήσεις δωματίων αποτελούν περισσότερο από το 50% των ακαθάριστων εισπράξεων 

σε ένα μέσο ξενοδοχείο. Περισσότερο καθαρό κέρδος απορρέει από τις πωλήσεις των
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δωματίων παρά από το σύνολο των πωλήσεων των επομένων τριών μεγάλων 

τμημάτων, τροφίμων (Εστιατόριο), ποτών (Μπαρ), υπολοίπων.
Σε μία στατιστική έρευνα που έγινε, τα δωμάτια δίνουν περίπου 65% εισπράξεις, 

σε σχέση με τα άλλα τμήματα που δίνουν πολύ λιγότερο ποσοστό.

Οι σχέσεις, επίσης, των πελατών με την υποδοχή προσθέτουν ακόμα ένα 
στοιχείο στην σπουδαιότητά της. Πελάτες οι οποίοι ποτέ δεν βλέπουν τον μάγειρα ή το 

λογιστή, που βλέπουν σπάνια την καμαριέρα τους, γνωρίζουν το ξενοδοχείο από την 

υποδοχή του. Αυτή είναι που βλέπουν πρώτη και αυτή τελευταία όταν αναχωρούν, σε 

αυτή απευθύνονται για τα παράπονά τους και από αυτή περιμένουν λύση στα 

προβλήματά τους. [BARDI00]

Λειτουργίες υποδοχής

Ο πρωταρχικός ρόλος της Υποδοχής είναι η πώληση δωματίων. Αφού οι 

πωλήσεις των δωματίων έχουν σχέση με το μεγαλύτερο δείκτη κέρδους στην 
ξενοδοχειακή μονάδα, όπως είδαμε και στο παραπάνω σχήμα, η λειτουργία αυτή γίνεται 

αποφασιστικός και κρίσιμος παράγων στην μεγιστοποίηση του συνολικού της κέρδους. 
[ΒΑΡΒ97]

Τρία στοιχεία είναι κατά βάση απαραίτητα για να πραγματοποιηθεί μία πώληση: 

το προϊόν, ο πελάτης και ο πωλητής. Συνεπώς ,ένας πωλητής θα είναι επιτυχημένος αν 

έχει πλήρη γνώση του προϊόντος και της αξίας του .γνωρίζει τις επιθυμίες .κατανοεί τον 
πελάτη και επιθυμεί να τον εξυπηρετήσει.

Στην περίπτωση της Υποδοχής, γνώση του προϊόντος δεν σημαίνει μόνο γνώση 

του δωματίου, του τύπου, του μεγέθους, της τοποθεσίας, της τιμής, της επίπλωσης και 
του εξοπλισμού του. Μια επιτυχημένη πώληση απαιτεί πλήρη γνώση όλων των 
επιπρόσθετων υπηρεσιών και ανέσεων που η επιχείρηση είναι σε θέση να προσφέρει.

Μερικά ξενοδοχεία, παραδείγματος χάριν, προσφέρουν στους πελάτες τους 

πολλά καθιερωμένα έξτρα. Αυτά τα έξτρα είναι ισχυρές προϋποθέσεις πώλησης, που 
έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξή τους.

Μερικές απ' αυτές τις υπηρεσίες οι οποίες παίζουν σημαντικό ρόλο στις 

πωλήσεις και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της συνολικής τιμής του δωματίου, 
μπορεί να είναι:

■ Ύπαρξη γιατρού στο κατάλυμα επί εικοσιτετραώρου βάσεως.

■ Δωρεάν διάθεση παιδικών κρεβατιών.
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■ Διαθέσιμη υπηρεσία φύλαξης μωρών.
■ Ψυγείο.

■ Τηλεόραση και βίντεο.

■ Μίνι μπαρ.
■ Στεγνωτήρας μαλλιών.

■ Φιλοξενία κατοικίδιων ζώων σε ειδικό χώρο.

■ Μπανιέρες υδρομασάζ κλπ.

[ΚΑΠΙ98]

Εκτός από τα παραπάνω έξτρα που τυχόν προσφέρει η επιχείρηση, ένας 

υπάλληλος Υποδοχής πρέπει να γνωρίζει και τα εξής στοιχεία:

■ Όλες τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο προσπέκτους του καταλύματος.

■ Τις λεπτομέρειες για τις μεταβολές των τιμών ανάλογα με την εποχή, τις ειδικές 

τιμές και τις εκπτώσεις, τις χρεώσεις για παιδιά, κατοικίδια ζώα κλπ
■ Όλα τα χαρακτηριστικά σχετικά με το μέγεθος, το σχήμα, τον τύπο των 

δωματίων, τον εξοπλισμό και την επίπλωσή τους.

■ Επίσης πληροφορίες (όπως, για παράδειγμα, ώρες λειτουργίας) σχετικά με τα 
σαλόνια, εστιατόρια, μπαρ, εμπορικά καταστήματα, την πισίνα, το κομμωτήριο, 
το πάρκινγκ και τους αθλητικούς χώρους του ξενοδοχείου.

■ Πληροφορίες για τη συγκοινωνία από και προς το ξενοδοχείο με οποιοδήποτε 
μέσο.

■ Λεπτομέρειες για τα μέσα και τον εξοπλισμό που διαθέτει η επιχείρηση για 
συνέδρια και άλλα γεγονότα.

■ Λεπτομέρειες για την ποικιλία των μενού που προσφέρει το ξενοδοχείο, τους 
χώρους και τις ώρες που τα σερβίρει.

■ Πληροφορίες για τις ανέσεις που προσφέρονται σε επιχειρηματίες, ηλικιωμένους, 
άτομα με ειδικές ανάγκες, παιδιά και κατοικίδια ζώα.

■ Τις ειδικές προσφορές που ισχύουν σε αργίες, σε πακέτα διακοπών ή σε κάποια 
προγράμματα τα Χριστούγεννα και το Πάσχα.

■ Τα προγράμματα διασκέδασης που προσφέρει το ξενοδοχείο.

■ Πληροφορίες για τις τοπικές εκδηλώσεις, τη διασκέδαση και τα ενδιαφέροντα 
μέρη της περιοχής.
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■ Λεπτομέρειες για τα γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων, τις αεροπορικές εταιρείες 

και τις επαγγελματικές ενώσεις και σωματεία.
■ Τους κανονισμούς σχετικά με τις ώρες άφιξης και αναχώρησης, τις αποδεκτές 

μεθόδους πληρωμής και γενικά όλες τις πληροφορίες που αφορούν το 

ξενοδοχείο.

Εντούτοις, μόνον η γνώση του προϊόντος δεν είναι αρκετή για την πώληση, αν 
δεν συνοδεύεται από την κατανόηση των αναγκών του πελάτη και την ικανότητα 

σύνδεσης αυτών των αναγκών με τις αξίες που προσφέρονται από το αγαθό. [ΚΑΠΙ98] 

Λόγο της κεντρικής της θέση και του ότι είναι το μεγαλύτερο σημείο συνάντησης 
πελατών, η Υποδοχή λειτουργεί ως κύρια πηγή πληροφοριών. Το ξενοδοχειακό 

σύστημα πληροφοριών προμηθεύει από την μία τα διάφορα οργανωτικά τμήματα με 
άμεσες και σωστές πληροφορίες ανά πάσα στιγμή και από την άλλη εφοδιάζει τον 

πελάτη με οποιεσδήποτε πληροφορίες σε σχέση με την εσωτερική λειτουργία του 
ξενοδοχείου αλλά και του εξωτερικού περιβάλλοντος.

Το ξενοδοχείο βασίζεται στην Υποδοχή για τον σωστό χαρακτηρισμό της κατά

στασης του κάθε δωματίου ανά πάσα στιγμή. Δωμάτιο που η κατάστασή του είναι "εκτός 

λειτουργίας", ενώ στην πραγματικότητα είναι διαθέσιμο, έχει αρνητικό αποτέλεσμα τόσο 
στον οικονομικό όσο και στον διοικητικό τομέα.

Κατά την άφιξη, η πρώτη επαφή που κάνει ο πελάτης με το ξενοδοχείο είναι η 
Υποδοχή.[ΒΑΡΒ97]

Το τμήμα της υποδοχής χαρακτηρίζει τη λειτουργία της φιλοξενίας στα 

ξενοδοχεία. Γι' αυτό και η πρώτη εντύπωση που πρέπει να αποκομίσει ο πελάτης από 

αυτήν πρέπει να είναι η καλύτερη δυνατή. Οι κρατήσεις πρέπει να γίνονται δεκτές, οι 
πελάτες πρέπει να καλωσορίζονται και να λαμβάνουν καθαρά δωμάτια, η κατάσταση 

των διαθέσιμων δωματίων πρέπει να διατηρείται πάντα ενημερωμένη, οι πελάτες πρέπει 
να λαμβάνουν άμεσα τα τηλεφωνικά και ταχυδρομικά τους μηνύματα, να υπάρχει 

εμφανής ασφάλεια, οι δημόσιοι χώροι να είναι καθαροί και οι ερωτήσεις των πελατών να 
απαντιούνται σωστά. Αυτές, είναι μερικές από τις κυριότερες λειτουργίες του τμήματος 
υποδοχής. [ΒΑΡΒ97], [BARDI00]
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Το τμήμα υποδοχής χωρίζεται σε έναν αριθμό μικρότερων μονάδων, κάθε μία 

από τις οποίες εκτελεί κάποιες εξειδικευμένες εργασίες

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει συνοπτικά όλες τις λειτουργίες της Υποδοχής:

1. Πώληση Δωματίων 

α) Κρατήσεις
β) Πωλήσεις σε περαστικούς

γ) Διαδικασία άφιξης πελάτη και καταγραφής στοιχείων του 

δ) Προσδιορισμός δωματίου

2. Παροχή πληροφοριών για τις υπηρεσίες της μονάδας 
α) σε θέματα εσωτερικής οργάνωσης

β) σχετικά με γεγονότα της τριγύρω περιοχής

3. Συντονισμός Υπηρεσιών Πελάτη

Συνδετικός κρίκος μεταξύ τμημάτων του Front-of-the-house και του Back-of-the- 
house

4. Κατάσταση Δωματίων

α) συντονισμός πωλήσεων δωματίων και Τμήματος Ορόφων

1) κατειλημμένα δωμάτια
2) δωμάτια σε κατάσταση αλλαγής

3) δωμάτια σε κατάσταση "εκτός λειτουργίας"

5. Τήρηση λογαριασμών Πελατών
α) δημιουργία λογαριασμού και καθολικού 

β) ημερησία ενημέρωση καθολικού 
γ) εποπτεία των χρεωστικών ορίων 
δ) τήρηση αποδείξεων χρεωστικών λογαριασμών
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6. Εξόφληση λογαριασμών Πελατών

α) προετοιμασία τιμολογίου
β) συσχέτιση χρεωστικών-καθολικού

γ) διαδικασία αναχώρησης

7. Δημιουργία Ιστορικού Αρχείου Πελάτη
α) καταγραφή των προσωπικών στοιχείων για μελλοντική παραπομπή

[ΚΑΠ198]

Καθορισμός Δωματίου και Τιμής

Ο καθορισμός συγκεκριμένου δωματίου και τιμής ενδέχεται να γίνει κατά το pre - 

registration, με βάση τις πληροφορίες κράτησης. Η επιλογή βεβαίως ενός συγκεκριμένου 
δωματίου εξαρτάται από την τρέχουσα και μελλοντική διαθεσιμότητα και την 

καταλληλότητά του σε σχέση με τις ανάγκες του πελάτη. Ανεξάρτητα από το πότε γίνεται 

η επιλογή του δωματίου, οριστικοποιείται μόνο μετά την άφιξη και έγκρισή του από τον 

πελάτη.

Τα ξενοδοχεία πολλές φορές έχουν διαφορετικές τιμές για δωμάτια του ίδιου 

τύπου. Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν λόγω της θέας, του μεγέθους του δωματίου, της 

επίπλωσης, του εξοπλισμού και διαφόρων άλλων παραγόντων. Άρα, ο καθορισμός του 
δωματίου δεν πρέπει να γίνεται μόνο με βάση τον τύπο του αλλά και την κατηγορία της 

τιμής. Αυτή η διαδικασία προϋποθέτει ότι οι υπάλληλοι της Υποδοχής είναι καλά 
ενήμεροι για τους τύπους δωματίων που διαθέτει η επιχείρηση, την κατάσταση και τις 
τοποθεσίες των δωματίων, τις τιμές και τη διαθεσιμότητα.
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Παρακάτω εξετάζεται κάθε ένα από τα θέματα αυτά χωριστά, 

α. Τύποι δωματίων

Τα υπνοδωμάτια, ανάλογα με το μέγεθος και την κατηγορία του ξενοδοχείου και 
φυσικά με τον αριθμό των κλινών που περιέχει το κάθε ένα, χωρίζονται σε:

■ Μονόκλινο (single).

♦ Δωμάτιο το οποίο διατίθεται σε ένα άτομο.
■ Δίκλινο (double ή twin).

♦ Δωμάτιο με ένα φαρδύ κρεβάτι ή δύο μονά, που διατίθεται σε δύο 
άτομα.

■ Δίκλινο για μονόκλινο (double ή single use).

♦ Δίκλινο δωμάτιο που διατίθεται σε ένα άτομο.
■ Τρίκλινο (triple).

♦ Δωμάτιο που διατίθεται σε τρία άτομα. .
■ Μικρή σουίτα (mini suite ή junior suite).

♦ Δωμάτιο με μικρό σαλόνι. Μερικές φορές το υπνοδωμάτιο είναι 
χωριστά από το καθιστικό.

■ Σουίτα (suite).

♦ Σαλόνι το οποίο συνδέεται με ένα ή περισσότερα υπνοδωμάτια.
■ Μπανγκαλόου (Bungalow)

♦ Δωμάτια κοντά ή πάνω στην παραλία

■ Συνδεόμενα δωμάτια (connecting rooms).

♦ Δωμάτια με ξεχωριστή είσοδο εξωτερικά και ενδιάμεση πόρτα 

εσωτερικά. Οι πελάτες μπορούν να πάνε από το ένα δωμάτιο στο 
άλλο, χωρίς να βγουν στον διάδρομο.

■ Συνεχόμενα δωμάτια (adjoining rooms).

♦ Δωμάτια με κοινό τοίχο, αλλά χωρίς ενδιάμεση πόρτα.
■ Γειτονικά δωμάτια (adjacent rooms).

♦ Δωμάτια κοντά το ένα με το άλλο, ή απέναντι το ένα στο άλλο στις 

δύο πλευρές του διαδρόμου.

■ Εκτός από τους παραπάνω τύπους δωματίων, στα ξενοδοχεία των Η.Π.Α., 
κυρίως, υπάρχουν και τα παρακάτω:

♦ Quad.
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> Δωμάτιο το οποίο διατίθεται σε τέσσερα άτομα.

♦ Queen.
> Δωμάτιο με ένα μεγάλο κρεβάτι για ένα ή περισσότερα άτομα.

♦ King.
> Δωμάτιο με πολύ μεγάλο κρεβάτι για ένα ή περισσότερα άτομα.

♦ Double - double.

> Δωμάτιο με δύο διπλά κρεβάτια.

♦ Studio.
> Δωμάτιο με καναπέ, ο οποίος μπορεί να μετατραπεί σε κρεβάτι. 

Μπορεί επίσης να έχει ένα επιπλέον κρεβάτι.

♦ Handicap room.

> Δωμάτιο με ανέσεις και ευκολίες για άτομα με ειδικές ανάγκες. 

[ΚΑΠI98J, [ΒΑΡΒ97]
Ανάλογα με την αρχιτεκτονική τους θέση, τα υπνοδωμάτια μπορεί χωρίζονται σε:

♦ Δωμάτια με θέα στη θάλασσα (Sea View).
♦ Δωμάτια με θέα στο βουνό (Mountain View).

Εκτός την βασική επίπλωση, τα υπνοδωμάτια δύναται να έχουν τις παρακάτω 
υπηρεσίες:

1. Τηλεόραση.

2. Κλιματισμό.
3. Μινι μπαρ.

4. Στεγνωτήρα μαλλιών.
5. Κεντρική μουσική.
6. Κεντρική θέρμανση.

7. Χρηματοκιβώτιο φύλαξης τιμαλφών κλπ 
[ΒΑΡΒ97]
β. Κατάσταση δωματίων

Η σωστή επιλογή του δωματίου και της τιμής εξαρτάται από τις ακριβείς και τις 
πιο πρόσφατες πληροφορίες για την κατάσταση των δωματίων (room status).

Οι πληροφορίες της κατάστασης των δωματίων συνήθως εξετάζονται σε δύο 
χρονικά όρια, μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα. Μακροπρόθεσμα (πέρα από την 

παρούσα νύχτα), η ετοιμότητα ενός δωματίου για χρήση εξαρτάται από την κατάσταση 

κράτησής του (reservation status). Βραχυπρόθεσμα, εξαρτάται από την κατάσταση του 

τμήματος ορόφων (housekeeping status), που αναφέρεται στη διαθεσιμότητα και
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ετοιμότητα ενός δωματίου για άμεση ενοικίαση. Για τη σωστή διάθεση των δωματίων, το 

προσωπικό της Υποδοχής πρέπει να γνωρίζει τις μεταβολές της κατάστασης των 

δωματίων. Η κατάσταση των δωματίων σύμφωνα με τους παραπάνω διαχωρισμούς 
είναι:

■ Μακροπρόθεσμα

♦ Κατειλημμένο (occupied). Στο δωμάτιο διαμένει πελάτης.

♦ Διαθέσιμο (available). Το δωμάτιο είναι διαθέσιμο για πώληση.

♦ Κρατημένο (reserved / booked). Το δωμάτιο είναι μπλοκαρισμένο, 

διότι αναμένεται να αφιχθεί σ' αυτό πελάτης.

♦ Εκτός λειτουργίας (out of order). Το δωμάτιο δεν μπορεί να νοικιαστεί 

σε πελάτη για διάφορους λόγους, όπως επιδιορθώσεις, ανακαινίσεις 
κ.λπ.

♦ Εκτός δυναμικότητας (out of inventory). Το δωμάτιο δεν μπορεί να 

νοικιαστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, επειδή για παράδειγμα μένει 

σ' αυτό κάποιος από το προσωπικό ή χρησιμοποιείται ως 
αποθηκευτικός χώρος.

■ Βραχυπρόθεσμα

♦ Κενό και έτοιμο (vacant and ready). Το δωμάτιο έχει καθαριστεί και 

επιθεωρηθεί από την προϊσταμένη ορόφων και είναι έτοιμο για άφιξη 
πελάτη.

♦ Φιλοξενία (complimentary). Το δωμάτιο είναι κατειλημμένο, αλλά ο 
πελάτης δεν χρεώνεται για τη χρήση του.

♦ Καθαρισμός (on change). Ο πελάτης έχει αναχωρήσει, αλλά το 

δωμάτιο δεν έχει καθαριστεί ακόμη και δεν έχει ετοιμαστεί για 
ενοικίαση.

♦ Παραμονή (stay over). Ο πελάτης δεν αναχωρεί την προκαθορισμένη 

ημέρα και θα παραμείνει τουλάχιστον άλλη μια νύχτα.

♦ Διανυκτέρευση εκτός (sleep out). Το δωμάτιο είναι κατειλημμένο, αλλά 
το κρεβάτι δεν έχει χρησιμοποιηθεί.

♦ Μην ενοχλείτε (do not disturb). Ο πελάτης επιθυμεί να μην ενοχληθεί.

♦ Αναχώρηση κρυφά (skipper). Ο πελάτης έχει αναχωρήσει από το 

ξενοδοχείο, χωρίς να τακτοποιήσει τον λογαριασμό του.
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♦ Παράλειψη καταχώρισης της αναχώρησης (sleeper). Ο πελάτης έχει 

τακτοποιήσει τον λογαριασμό του και αναχώρησε από το ξενοδοχείο, 
αλλά το προσωπικό της Υποδοχής παρέλειψε να ενημερώσει 

κατάλληλα την κατάσταση του δωματίου.

♦ Κλείδωμα (lock out). Το δωμάτιο έχει κλειδωθεί, ώστε ο πελάτης να 

μην μπορεί να μπει μέχρις ότου τακτοποιήσει τον λογαριασμό του.

♦ Αναχώρηση (check out). Ο πελάτης έχει εξοφλήσει τον λογαριασμό 
του, επέστρεψε το κλειδί του δωματίου και αναχώρησε από το ξενο
δοχείο.

♦ Αργοπορημένη αναχώρηση (late check out). Ο πελάτης έχει ζητήσει 

και του επιτράπηκε (με πρόσθετη χρέωση ή χωρίς) να αναχωρήσει 
αργότερα από τη συνηθισμένη ώρα αναχώρησης από το ξενοδοχείο.

♦ Υπό αναχώρηση (due out). Το δωμάτιο αναμένεται να κενωθεί την 
επόμενη μέρα.

♦ Μη γνωστοποίηση της αναχώρησης (did not check out). Ο πελάτης 

τακτοποίησε τον λογαριασμό του, αλλά αναχώρησε δίχως να 
πληροφορήσει την Υποδοχή.

[ΚΑΠΙ98]

Ένα άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμα που συνοδεύει το δωμάτιο, είναι το είδος 
διατροφής Board - Basis - Terms of stay (όροι διαμονής). Έτσι έχουμε:

■ Room Rate (RR) - Room Only (RO)

♦ Τιμή δωματίου δίχως διατροφή.
■ Bed & Breakfast (BB)

♦ Δωμάτιο με πρωινό.

■ Half Board (HB)

♦ Δωμάτιο με ημιδιατροφή δηλαδή Πρωινό και Δείπνο.
■ Full Board (FB)

♦ Δωμάτιο με πλήρης διατροφή δηλαδή Πρωινό , Γεύμα , Δείπνο
[ΚΑΤΑ98]
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Τιμές δωματίων

Είδαμε, λοιπόν, όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τα δωμάτια 

ενός ξενοδοχείου. Όμως ένα πολύ βασικό στοιχείο στην όλη λειτουργία που πρέπει να 

αναλύσουμε σε αυτό το σημείο είναι οι Τιμές Δωματίων του ξενοδοχείου.

Τιυέε του Εενοδογείου ονουάΕουυε το αντίτιυο που πρέπει να πληρώσει ο 
πελάτης νια το δωυάτιο, την διατροφή του και νια κάθε υπηρεσία που θα του προσφέρει 

το ξενοδοχείο προς πληρωμή.
Οι τιμές του δωματίου και της διατροφής και οι προσαυξήσεις αυτών για κάθε 

περίπτωση, καθορίζονται για κάθε χρόνο με Υπουργικές αποφάσεις του Υπουργείου 
Προεδρίας Κυβερνήσεως, που είναι η προϊσταμένη αρχή του E O T. Η απόφαση αυτή 

ορίζει τα κατώτερα όρια διατίμησης για κάθε κατηγορία ξεχωριστά, πάνω από τα οποία η 
κάθε επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διαλέξει τις τιμές που θα εισπράττει αφού τις 

δηλώσει στον Ε.Ο.Τ. και δεσμευτεί ότι δεν θα τις αλλάξει για ολόκληρο τον χρόνο. Οι 
δηλωθείσες τιμές μετά την έγκρισή τους από τον Ε.Ο.Τ. είναι σταθερές και απαγορεύεται 
κάθε αυξομείωση, που τιμωρείται με ποινές. Επιτρέπονται μόνο εκπτώσεις. Οι τιμές 

αυτές αποτελούν τις Κανονικές Τιμές του ξενοδοχείου ή αλλιώς Τιμές Πόρτας - Official 
Rates.

Οι Κανονικές τιμές του ξενοδοχείου γωρίζονται σε πεοιόδουο τις οποίες προσδιο
ρίζει η επιχείρηση, σε όρους διαμονής, (με πρωινό, με ημιδιατροφή, πλήρης) και με 

λοιπούς όρους όπως για παράδειγμα έξτρα γεύμα, παιδικό κρεβατάκι κ.τ.λ. [ΚΑΤΑ98]

Οι σταθερές τιμές των δωματίων περιλαμβάνουν την παροχή των παρακάτω 
αγαθών και υπηρεσιών:

- Κλινοσκεπάσματα.
- Ζεστό νερό.
- Θέρμανση.
- Είδη υγιεινής (πετσέτες,χαρτί)
- Το αντίστοιχο ποσό της μέσης ετήσιας δαπάνης για τον κλιματισμό 

ενσωματώνεται και συνεισπράττεται με την τιμή του δωματίου ή του διαμερίσματος.

Αυξομειώσεις στις τιμές των δωματίων δεν επιτρέπονται, εκτός από τις 
παρακάτω ειδικές περιπτώσεις, και στους παραβάτες επιβάλλονται πρόστιμα ή άλλες 
ποινές.
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α. Επιβαρύνσεις
Οι τιμές των δωματίων που έχουν δηλωθεί επιτρέπεται να 

προσαυξάνονται κατά 10%, όταν ο πελάτης παραμένει στο ξενοδοχείο μόνο δύο 

(2) μέρες.
Αν ζητηθεί από τον πελάτη η προσθήκη κρεβατιού σε δίκλινο ή μονόκλινο 

δωμάτιο, η τιμή προσαυξάνεται κατά 20%.

Οι τιμές που δηλώνονται από τον ξενοδόχο περιέχουν ενσωματωμένους 

τους προβλεπόμενους από τον νόμο φόρους και τέλη, 

β. Εκπτώσεις
Σε ειδικές περιπτώσεις οι επιχειρήσεις μπορούν να προβαίνουν σε 

εκπτώσεις επί των τιμών που έχουν δηλωθεί με την προϋπόθεση ότι η τιμή του 
δωματίου που θα προκύπτει από την παραπάνω έκπτωση δεν θα είναι κατώτερη 

από την ελάχιστη τιμή της τάξης που ανήκει το ξενοδοχείο.

Γενικά δεν επιτρέπεται η ενοικίαση του σαλονιού διαμερίσματος 
ξενοδοχείου σε διαφορετικούς πελάτες.

Τα διαμερίσματα των ξενοδοχείων απαγορεύεται να ενοικιάζονται κατά 
δωμάτια.

Οι τιμές των δωματίων που έχουν χαρακτηρισθεί "μειονεκτικά" από τον 

Ε.Ο.Τ θα είναι κατώτερες μέχρι 25% των τιμών των αντίστοιχων δωματίων που 
δηλώθηκαν ή των ελάχιστων τιμών της εκάστοτε απόφασης, αν δεν δηλωθούν 
τιμές.

Η τιμή δωματίου καλύπτει παραμονή μέχρι τη 12η ώρα της επόμενης 
μέρας από την άφιξη του πελάτη.

Εφόσον δίκλινο δωμάτιο ξενοδοχείου Γ τάξης και πάνω διατεθεί σ' ένα 
άτομο, θα εισπράττεται το 80% της τιμής του δίκλινου, που δεν θα υπολείπεται 
της τιμής του μονόκλινου.

Όταν σε μονόκλινο δωμάτιο υπάρχει ημίδιπλο κρεβάτι και διαμένουν σε 
αυτό δύο άτομα, θα εισπράττεται η τιμή μονόκλινου, προσαυξημένη κατά 20%. 
Το ίδιο ισχύει για το δίκλινο δωμάτιο, όταν σ’ αυτό είναι τοποθετημένες μια 
ημίδπτλη και μια μονή κλίνη και διαμένουν τρία άτομα.

Η τιμή δωματίου διπλής κλίνης, αν το δωμάτιο έχει χαρακτηρισθεί ως 

δίκλινο, είναι η ίδια τιμή του δίκλινου δωματίου.

Η τιμή δωματίων για διημέρευση (day use) θα είναι μειωμένη κατά 50%.
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Η τιμή που έχει καθορίσει ένα ξενοδοχείο για κάθε τύπο δωματίου που 

διαθέτει κατά κανόνα ονομάζεται rack rate (επειδή συνηθίζεται να τοποθετείται 
στο room rack από τις επιχειρήσεις που το χρησιμοποιούν ακόμη). Επίσης, 

μπορεί να ονομάζεται official rate (επίσημη τιμή), normal rate (κανονική τιμή), ή 

όπως είδαμε και πιο πάνω standard rate (συνήθης τιμή) ή τιμή πόρτας.
[ΚΑΠΙ98]

Τέλος, οι τιμές των δωματίων μπορεί να καλύπτουν και μερικά ή όλα τα γεύματα 
του πελάτη, ανάλογα με τις επιθυμίες ή τη συμφωνία (όρους) μαζί του.

Σύμφωνα με το European Plan ή Room Rate (R.R.), η τιμή καλύπτει μόνο τη 
χρέωση του δωματίου, ενώ τα γεύματα (αν ληφθούν) χρεώνονται χωριστά.

Στο Bed and Breakfast (Β.Β.), η τιμή του δωματίου περιλαμβάνει και το πρωινό, 

το οποίο μπορεί να είναι ευρωπαϊκό (Continental), αγγλικό (English) ή αμερικανικό 

(American breakfast).

Στο Modified American Plan (M.A.P.) ή Half Board (H.B.) ή Demi - Pension 
(ημιδιατροφή) η ημερήσια τιμή περιλαμβάνει χρεώσεις για το δωμάτιο του πελάτη, το 

πρωινό και ένα κύριο φαγητό (γεύμα ή δείπνο).
Σύμφωνα με το American Plan ή Full Board (F.B.) ή Pension (πλήρης διατροφή) 

οι χρεώσεις του δωματίου περιλαμβάνουν και τα τρία γεύματα (πρωινό, γεύμα και 
δείπνο). Μερικές φορές συμπεριλαμβάνεται επίσης ελαφρύ γεύμα και απογευματινό 
τσάι.

Τα περισσότερα από τα ξενοδοχεία πόλεων στις Η.Π.Α. καθορίζουν τις τιμές τους 
σύμφωνα με το European Plan (R.R.), ενώ στην Ευρώπη συνηθίζεται το Bed and 

Breakfast. Τα παραθεριστικά ξενοδοχεία πιο συχνά χρησιμοποιούν το Modified 

American Plan (Η.Β.) και σπανιότερα το American Plan (F.B.).
[ΚΑΠΙ98]

Στο σημείο αυτό να προσθέσουμε καλό είναι σε όλα είδη των τουριστικών 
καταλυμάτων να διασαφηνίζεται πώς ακριβώς ισχύουν οι τιμές.

Έτσι έχουμε:
P.P.P.D.. Per Person Per Day / Ανά άτομο την ημέρα 
P.R.P.D.. Per Room Per Day / Ανά δωμάτιο την ημέρα 

Τέλος κάθε τουριστική μονάδα θα πρέπει να ορίζει τους όρους πληρωμής καθώς 
επίσης και τυχών προκαταβολές. [ΒΑΡΒ97]
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Στον πίνακα που ακολουθεί [EOT] βλέπουμε τις κατά προσέγγιση τιμές 

ανά κατηγορία για τουριστικά καταλύματα που διέθεταν μονόκλινα και δίκλινα το 

2002:

ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΙΜΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2002

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΟΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΔΙΠΛΟ ΔΩΜΑΤΙΟ

A 87 - 250 € 124 - 265 €

Β 61-118 € 100 - 147 €

C 42 - 97 € 53 - 131 €

D 26 - 53 € 33 - 64 €

Ε 15 - 45 € 25 - 48 €

Διοικητική Διαίρεση της Χώρας

Σύμφωνα πάντα με το παραπάνω η νέα διοικητική διαίρεση της χώρας 

περιλαμβάνει 13 περιφέρειες και 1 διοικητική περιοχή (Αγίου Όρους)

• Αττικής
• Στερεός Ελλάδας

• Θεσσαλίας

• Κεντρικής Μακεδονίας

• Δυτικής Μακεδονίας
• Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
• Ηπείρου

• Δυτικής Ελλάδας
• Ιονίων νήσων
• Πελοποννήσου

• Βορείου Αιγαίου
• Νοτίου Αιγαίου

• Κρήτης

Με σύνολο 51 νομούς ,900 δήμους και 133 κοινότητες. [EOT]
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Όμως αυτή η διαίρεση δεν είναι και τόσο χρηστική όσο αναφορά το χώρο του 
τουρισμού. Εμείς από τη μεριά μας λαμβάνοντας υπόψη [ALLHO] τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του τουριστικού χώρου προχωρήσαμε σε ένα σύστημα γεωγραφικής 
διαίρεσης (Geographical Breakdown System (GBS)) που πιστεύουμε ότι εξυπηρετεί 

καλύτερα. Στο σύστημα αυτό έχουμε τις εξής περιφέρειες:

• Βορείου Αιγαίου

• Κρήτης
• Στερεός Ελλάδας

• Κυκλάδων
• Δωδεκανήσων

• Ηπείρου
• Ιονίων νήσων
• Μακεδονίας

• Πελοποννήσου
• Σποράδων

• Θεσσαλίας

• Θράκης

Στο δεύτερο επίπεδο έχουμε τις περιοχές (συνολικά 96) ενώ τέλος έχουμε τις πόλεις, τα 
χωριά και τουριστικού ενδιαφέροντος τοπωνύμια (σύνολο 1184).
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Σχεδιάζοντας ...
Υπάρχουν δύο επίπεδα μοντελοποίησης των δεδομένων. Στο πρώτο 

καθορίζονται οι οντότητες με τις ιδιότητες (attributes) τους και οι σχέσεις μεταξύ τους. Το 
αποτέλεσμα αυτού του επιπέδου μοντελοποίησης είναι το λογικό μοντέλο του 

συστήματος.
Το δεύτερο επίπεδο μοντελοποίησης αντιστοιχεί το λογικό μοντέλο δεδομένων 

σε ένα συγκεκριμένο σχήμα βάσης δεδομένων. Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία του 

φυσικού μοντέλου δεδομένων. Τη διαδικασία αυτή θα τη δούμε με περισσότερες 

λεπτομέρειες στο κεφάλαιο που ακολουθεί. [McFAD99]
Με βάση την ανάλυση που κάναμε και σύμφωνα με τα βήματα που αναφέραμε 

στην αρχή του προηγούμενου κεφαλαίου προχωρήσαμε στην διαδικασία ανακάλυψης 

των οντοτήτων και απεικόνισης τους με τη βοήθεια ενός εργαλείου (Designer 6ί) του 

Συστήματος Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (Oracle Release 3 8.1.7) στο μοντέλο 

Οντότητα-Συσχέτιση.
Οι οντότητες που ανακαλύψαμε και οι ιδιότητες αυτών παρουσιάζονται στον 

παρακάτω πίνακα.
ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Περιφέρεια Κωδικός περιφέρειας

Όνομα περιφέρειας

Η περιφέρεια στην οποία ανήκει το κατάλυμα.

Περιοχή Κωδικός περιοχής

Όνομα περιοχής

Η περιοχή στην οποία ανήκει το κατάλυμα.

Πόλη Κωδικός πόλης
Όνομα τοπωνυμίου

Λεπτομέρειες (τουριστικές) τοπωνυμίου

Το τοπωνύμιο στο οποίο ανήκει το κατάλυμα.

Υπεύθυνος Κωδικός υπεύθυνου

Επίθετο υπεύθυνου

Όνομα υπεύθυνου

Όνομα χρήστη

Κωδικός πρόσβασης
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e-mail υπεύθυνου

Τηλέφωνο υπεύθυνου

Στοιχεία πρόσβασης και επικοινωνίας.

Κατάλυμα Κωδικός καταλύματος

Ονομασία καταλύματος

Διεύθυνση καταλύματος

Ταχυδρομικός Κωδικός καταλύματος

Σταθερό τηλέφωνο επικοινωνίας

Κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας

Αριθμός Φαξ

E-mail επικοινωνίας

URL καταλύματος

Φωτογραφία

Κατηγορία E O T

Περιγραφή καταλύματος

Λεπτομέρειες καταλύματος

Τύπος καταλύματος

Τύπος περιόδου ενοικίασης

Διευκρινήσεις καταλύματος (τιμές κτλ)

Ελάχιστο Plan καταλύματος

Όλες οι απαραίτητες λεπτομέρειες που αφορούν το κατάλυμα.

Τόπος Κωδικός τόπου 

(τουριστικού ενδιαφέροντος)

Περιγραφή τόπου

(π.χ παραλία, αγορά, αεροδρόμιο κτλ)
Τοποθεσίες που έχουν τουριστικό ενδιαφέρον.
Γλώσσα Κωδικός γλώσσας.

Όνομα γλώσσας.

Οι γλώσσες που γνωρίζει το προσωπικό του καταλύματος.

Δραστηριότητα Κωδικός δραστηριότητας

Όνομα δραστηριότητας

Δραστηριότητες που μπορεί να κάνει κάποιος μέσα η κοντά στο κατάλυμα.
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Τύπος τουρισμού Κωδικός τύπου τουρισμού

Περιγραφή τύπου τουρισμού

Τυπολογία τουρισμού για το κατάλυμα.

Υπηρεσία Κωδικός υπηρεσίας

Όνομα υπηρεσίας

Τύπος υπηρεσίας

Ευκολίες και παροχές που διατίθενται στο κατάλυμα.

Τύπος τοποθεσίας Κωδικός τοποθεσίας

Περιγραφή τύπου τοποθεσίας

Τύπος τοποθεσίας καταλύματος (π.χ βουνό , θάλασσα κτλ)

Περίοδος Κωδικός περιόδου

Περιγραφή περιόδου

Έναρξη περιόδου

Λήξη περιόδου

Περίοδος ενοικίασης καταλύματος (χαμηλή, μέση, υψηλή)

Τύπος δυναμικότητας Κωδικός τύπου δυναμικότητας

Περιγραφή τύπου δυναμικότητας

Περιγράφει τύπους δωματίων και άλλων στοιχείων του καταλύματος
Δυναμικότητα Κωδικός δυναμικότητας

Δυναμικότητα ενός τύπου (αριθμός)

Δυναμικότητα των διάφορων τύπων.

Τιμή Κωδικός Τιμής

Τιμή χαμηλής περιόδου

Τιμή μέσης περιόδου

Τιμή υψηλής περιόδου
Τιμή ενοικίασης

Διαθεσιμότητα Κωδικός διαθεσιμότητας

Ημερομηνία

Τύπος δυναμικότητας

Διαθεσιμότητα (αριθμός)
Διαθεσιμότητα καταλύματος.
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Υπάρχουν βέβαια και κάποιες συνδετικές οντότητες στις οποίες όμως θα 

αναφερθούμε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια στην επόμενη φάση.
Για την απεικόνιση των οντοτήτων που προαναφέραμε στο μοντέλο Οντότητα- 

Συσχέτιση και τέλος τη δημιουργία της βάσης δεδομένων μας , χρησιμοποιήθηκε ο

Oracle Designer 6i.

Πρόκειται για μία συλλογή εργαλείων που καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα από τις 
φάσεις ανάπτυξης μίας εφαρμογής.

Τα σημαντικότερα του εργαλεία είναι:

• Process Modeler. Πρόκειται για ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για την 
καταγραφή των επιχειρηματικών διαδικασιών μιας επιχείρησης.

• Entity Relationship Diagrammer. Στη διάρκεια της ανάλυσης αποτελεί το 
κύριο εργαλείο. Χρησιμοποιείται για τη μοντελοποίηση των οντοτήτων, 

σχέσεων και ουσιαστικά τη γραφική απεικόνιση του Λογικού σχήματος 
της βάσης δεδομένων.

• Function Hierarchy Diagrammer. Για την αναπαράσταση των 

λειτουργικών απαιτήσεων

• Database Design Τransformer. Ο ρόλος του είναι να μεταφράζει το λογικό 

μοντέλο σε ένα πλήρες σχήμα βάσης δεδομένων δημιουργώντας έτσι το 
φυσικό σχήμα της.
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Σε αυτή την έκδοση του Designer η εργασία οργανώνεται σε application systems 

, folders και containers.

Select Object

Look In: | GLOBAL SHARED WORKAREA ^ Jill £?] [FT fijl]

LJ SYSTEM FOLDER 
‘T Thesis

Find elements that match these criteria: 

Name: Γ
Type: Containers

(Application Systems 4
Containers

η Folders

Help

Για λόγους συμβατότητας αλλά και συνήθειας επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε 

την πρώτη επιλογή δημιουργώντας ένα application system με το όνομα Thesis.

Τα application systems ουσιαστικά αποτελούν το σύνολο των αντικειμένων, 

συσχετίσεων και διαγραμμάτων που θα χρειαστούμε. To Repository μπορεί να περιέχει 
πολλαπλά application Systems με διαφορετικούς ρόλους και λειτουργίες.

Για να ξεκινήσουμε την εργασία στον Designer εκκινούμε την εφαρμογή από το 
Start Menu και από το υπομενού του Designer 6i επιλέγουμε το στοιχείο Oracle 

Designer Γ& Oracle Designer

Στη συνέχεια συνδεόμαστε χρησιμοποιώντας κάποιο όνομα χρήστη του 
Designer. Ο 'Administrator του Designer είναι ο Repository Owner. Πρόκειται για έναν 
χρήστη στον οποίο ανήκουν τα βασικά Objects του Designer και έχει τη δυνατότητα να 

δίνει δικαιώματα πρόσβασης σε νέους χρήστες.
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Η πρώτη οθόνη που εμφανίζεται μας ζητά να δώσουμε τα απαραίτητα στοιχεία 

σύνδεσης:
Conned

Username

Password

Connect
String

• Username είναι το όνομα του χρήστη

• Password είναι ο κωδικός πρόσβασης του

• Connect string είναι το alias που έχουμε για τη σύνδεση μας με τη βάση 

δεδομένων. To alias αυτό είναι δηλωμένο στο αρχείο tnsnames.ora.

Αφού συνδεθούμε, εμφανίζεται η αρχική οθόνη του Designer:
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Εδώ έχουμε κάποιες ομάδες εργαλείων. Στην ομάδα “Model System 

Requirements” έχουμε τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται στη μοντελοποίηση 
επιχειρησιακών λειτουργιών και απαιτήσεων πληροφοριακών συστημάτων. Αυτά τα 

εργαλεία είναι:

• Process Modeller

• Entity Relationship Diagrammer

• Function Hierarchy Diagrammer

• Data Flow Diagrammer
Η δεύτερη ομάδα (“Transform Preliminary Designs”) έχει δύο εργαλεία που 

χρησιμοποιούνται στην προκαταρκτική δημιουργία βάσεων δεδομένων και συστημάτων 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις που έχουν οριστεί. Τα εργαλεία αυτά είναι:

• Database Design Transformer

• Application Design Transformer

To αρχικό σχέδιο που δημιουργήθηκε από τα εργαλεία αυτά μπορεί να βελτιωθεί 
με τη βοήθεια του Design Editor. Πρόκειται για ένα εργαλείο με το οποίο μπορεί να γίνει 

σχεδιασμός και παραγωγή των αντικειμένων της βάσης δεδομένων και των αντικειμένων 

διαχείρισής της.

Τέλος, πέρα από τα εργαλεία αυτά υπάρχουν και κάποια που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια της δημιουργίας μίας βάσης δεδομένων.

Ένα από αυτά τα εργαλεία είναι ο Repository Object Navigator από τον οποίο 
μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε οποιοδήποτε άλλο εργαλείο του Designei6i.
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Πατώντας το πλήκτρο του Repository Object Navigator έχουμε την παρακάτω

οθόνη:

Στο αριστερό του τμήμα έχουμε ένα δένδρο όπου μπορούμε να δούμε όλα τα 

αντικείμενα του Application System. Στο δεξί τμήμα βλέπουμε τις ιδιότητες του 

αντικειμένου που επιλέγουμε κάθε φορά. Οι ιδιότητες με κόκκινη σήμανση πρέπει 
οπωσδήποτε να έχουν τιμή. Αυτές με πράσινη είναι read-only και παίρνουν τιμή όταν 

δημιουργείται το αντικείμενο. Τέλος, σε αυτές με τη μαύρη είναι προαιρετικό να 
καθορίσουμε τιμή.

Στον Designer€i χρησιμοποιήσαμε τον Entity Relationship Diagrammer για τη 
δημιουργία του λογικού μοντέλου δεδομένων της βάσης δεδομένων. Το επόμενο μας 

βήμα ήταν με τη βοήθεια του Database Transformer να δημιουργήσαμε με βάση το 

λογικό μοντέλο ένα πρώτο φυσικό μοντέλο (Server model). Τέλος με τον Design Editor 
βελτιώσαμε όπου χρειάστηκε το φυσικό μοντέλο και με την αρωγή του έγινε η παραγωγή 
των SQL scripts που υλοποίησαν το φυσικό σχήμα της βάσης δεδομένων μας.
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Entity Relationship Diagrammer

Ο Entity Relationship Diagrammer είναι ένα εργαλείο με το οποίο ορίζουμε 

οντότητες με τις ιδιότητες (attributes) τους και τις σχέσεις μεταξύ τους. Πατώντας το 

πλήκτρο του έχουμε την ακόλουθη οθόνη:

Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο του Open” & έχουμε:
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Επιλέγουμε το διάγραμμα με όνομα “Thesis_4FINAL” και το ανοίγουμε.
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Για να δούμε ολόκληρο το διάγραμμα θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη 

σμίκρυνση τόσες φορές ώστε να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

Στο διάγραμμα αυτό φαίνονται όλες οι οντότητες που είδαμε παραπάνω και οι

σχέσεις με τις οποίες συνδέονται.
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Για να δούμε λεπτομέρειες για οποιαδήποτε οντότητα αρκεί να κάνουμε διπλό - 

κλικ πάνω της. Ας δούμε για παράδειγμα τις λεπτομέρειες που κρύβονται πίσω από την 

οντότητα Κατάλυμα.

£τη καρτέλα “Definition” βλέπουμε το όνομα της οντότητας , το σύντομο όνομα 

της και το όνομα της στον πληθυντικό αριθμό.
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Η καρτέλα “UIDs” με τη σειρά της μα δίνει πληροφορίες για το πρωτεύον κλειδί 

της οντότητας (στο μοντέλο Οντότητα - Συσχέτιση το πρωτεύον κλειδί συνοδεύεται από 
το σήμα της δίεσης (#), οι ιδιότητες που είναι υποχρεωτικές φέρουν το σήμα του 

αστερίσκου (*) ενώ αυτές που είναι προαιρετικές έχουν έναν μικρό κύκλο δίπλα τους 

(ο))·
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Η επόμενη καρτέλα περιέχει όλα τα χαρακτηριστικά της οντότητας με τους 

τύπους δεδομένων τους και πολλές άλλες χρήσιμες πληροφορίες (πρόσθεση σχολίων) 

όπως φαίνεται και από τις παρακάτω εικόνες.
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Ακόμα μεγαλύτερη ανάλυση μας προσφέρει η επόμενη καρτέλα.

Εδώ έχουμε τη δυνατότητα να προσδιορίσουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια όσα 

πιθανώς μας ενδιαφέρουν για κάθε ιδιότητα.

Περιορισμούς και ελέγχους ασφαλείας στο μοντέλο μας μπορούμε να 
προσθέσουμε στην καρτέλα που ακολουθεί.
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Τέλος η καρτέλα “Text” μας παρέχει τη δυνατότητα να προσθέσουμε σχολιασμό 

για την οντότητα.

Η διαδικασία που επιδείξαμε ακολουθήθηκε για όλες τις οντότητες. Ας πάρουμε 
μια γεύση και από μία άλλη οντότητα - τη συνδετική οντότητα Απόσταση - που 
επιλέχθηκε τυχαία.

Λεπτομέρειες για το πώς δημιουργούμε ένα μοντέλο E-R (Entity - Relationship) ο 

αναγνώστης μπορεί να διαβάσει στο παράρτημα Παρουσιάζοντας όπου και γίνεται η 

ανάπτυξη ενός μικρού μοντέλου για λόγους επίδειξης.
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Δημιουργώντας ...
Το επόμενο βήμα είναι να μετατρέψουμε το λογικό μοντέλο σε φυσικό. Το 

εργαλείο που θα χρησιμοποιήσουμε για να το επιτύχουμε λέγεται Database Design 

Transformer και μπορούμε να το ανοίξουμε πατώντας στο μενού “Utilitiies” την επιλογή 

“Database Design Transformer”.

rammer C LOBAL SHARED WORKAREA - ERD1 (Thesis/Teacher)]

Version j Utilities Options Tools Window 1Help

External References... & J|] tjf·] J® ^

Create Arc 
Add to Arc

oaiHMijttd Remove from Arc

Table to Entity Retrofit... 
Update Attributes in Domains...
Database Design Transformer...
Function/Attribute Matrix... Ki

O Database Design Transformer μεταφράζει το λογικό σχήμα σε φυσικό 

διαβάζοντας τις ιδιότητες των οντοτήτων που είναι αποθηκευμένες στο repository του 

Designer σε κάποιον container (στη περίπτωση μας το application system “Thesis”) και 

με βάση αυτές τις ιδιότητες το δημιουργεί.

Συγκεκριμένα, ο Database Design Transformer ακολουθεί τη παρακάτω 

διαδικασία:

• Δημιουργεί πίνακες με βάση τις ιδιότητες των οντοτήτων.

• Για κάθε πίνακα, δημιουργεί τις αντίστοιχες στήλες με βάση τις ιδιότητες 

των χαρακτηριστικών των αντίστοιχων οντοτήτων

• Υλοποιεί τις σχέσεις μεταξύ των οντοτήτων σαν περιορισμούς ξένων 

κλειδιών (foreign key constraints) που σχετίζονται με τους αντίστοιχους 

πίνακες.
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Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία μετατροπής (περιγράφεται για λόγους 

συνεκτικότητας και ολοκληρωμένης αναφοράς στο κεφάλαιο Παρουσιάζοντας μαζί με 

την διαδικασία παραγωγής νέου μοντέλου) επιλέγουμε τον Design Editor από την αρχική

οθόνη του Designer6i:

Σε κάποιες εγκαταστάσεις μπορεί να σας παρουσιαστεί το παρακάτω μήνυμα.

Πατήστε το πλήκτρο ΟΚ για να προχωρήσετε.

ODBC Driver Manager a

O
 The ODBC resource DLL (C:\WINNT\System32\odbcint.dll) is a different

version than the ODBC driver manager (C:\WINNT\System32\0DBC32.dll).

You need to reinstall the ODBC components to ensure proper operation.

PRESS OK to proceed, CANCEL to abort.
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Το πλαίσιο διαλόγου που θα εμφανιστεί πρέπει να μοιάζει με το παρακάτω:

Πατώντας το πλήκτρο ΟΚ έχουμε:

Design Editor - Navigator - Server Model
File Edit View Navigator ytilities generate

-J| I ί 1-gJ
^ Navigator - Server Model

Server Model | Modules ] 0OB Admltt Distribution

F-Φ THESI3P1
ψ LJ Relational Table Detent Bins 

_) Relational View Definitions 
_J Snapshot Definitions 
_J Cluster Defmitiuns 
_) Sequence Defections 

[♦b _J PU9QL Definitions 
_j PUSQL Compos&on 
_l Domains 
_J Oracle Object types 
_J Oracle Cotectlon Types 
_J Object Table Definitions 
_) Object View Detentions 
_) Server Model Diagrams

Tools Options Run Window Help

■ll_l_l^l_LJ Γΐ l-^lLl FI fejJL1
—

THESISjl] NUM
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Βλέπουμε στον Navigator οτι έχουν δημιουργηθεί οι ορισμοί των πινάκων. Αν 

ανοίξουμε τον κόμβο αυτό, μπορούμε να δούμε τους ορισμούς των πινάκων, των 

σχέσεων, των Primary & Foreign Keys, Indexes και από ποια πεδία των πινάκων 

αποτελούνται:

Τhesw\S eiver Model Diagram MUM
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Ανάπτυξη Web-based εφαρμογής σε περιβάλλον Oracle Ιωάννης K. Μιχελάκος

Το επόμενο βήμα είναι να δημιουργήσουμε το Server Model, από το οποίο θα 

παραχθεί στη συνέχεια η βάση. Για να εμφανίσουμε το μοντέλο, επιλέγουμε τους 

πίνακες και τους σύρουμε στη δεξιά γκρίζα περιοχή:

Γ>*ιι<)η ΓΗιΙηι - Γ,Ι ΠΠΑΙ Γ.ΙΙΑΠΓΓι WimKAnrA - Miylul Diaqiaii· ΙΚΓΓ.Ιϋ.Γ.Μ,?|___________________________________________________________________________________________ΗΠΡ

Dte i.aiv*out Version Udfces Generate Ioote Option* Bin Window Heb - Iffl x|
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Για να δούμε όλο το μοντέλο αρκεί να το σμικρύνουμε με την ίδια διαδικασία που 

ακολουθήσαμε και για το E-R μοντέλο.

XUM

Στο Server Model μπορούμε να δούμε τα πεδία των πινάκων με τους τύπους 

δεδομένων τους που αντιστοιχούν στις ιδιότητες των αντίστοιχων οντοτήτων, τα ξένα 

κλειδιά που υλοποιούν τις σχέσεις μεταξύ των πινάκων και άλλες χρήσιμες πληροφορίες 

(τύποι δεδομένων,indexes , sequences κλπ).

-69-



Ανάπτυξη Web-based εφαρμογής σε περιβάλλον Oracle Ιωάννης Κ. Μιχελάκος

Επάνω σε κάθε πίνακα υπάρχουν κάποια πλήκτρα —LL^jJ—1 # 1 „ 1—l_I. Αν 

πατήσουμε το πλήκτρο με το σύμβολο της δίεσης (#), στο κάτω μέρος του πίνακα θα 

εμφανιστεί το πεδίο που αποτελεί το κύριο κλειδί του.

Αν πατήσουμε το πλήκτρο [_hJ εμφανίζονται τα ξένα κλειδιά και αν πατήσουμε το 

[ϋ, έχουμε τα indexes που περιέχονται στον πίνακα.

Παρατηρούμε επίσης, ότι στο Server Model, οι πίνακες εμφανίζονται με το όνομα 

που είχαμε ορίσει στο πεδίο Plural, κατά την φάση δημιουργίας των οντοτήτων, ενώ τα 

κλειδιά έχουν σαν πρόθεμα (prefix) το σύντομο όνομα (Short Name).
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Συγκεκριμένα στο Server μοντέλο (που αποτελεί τη μήτρα του φυσικού 

σχήματος) δημιουργήθηκαν οι πίνακες που ακολουθούν.

Σε παρένθεση αναφέρεται το σύντομο όνομα του πίνακα. Για τη σήμανση των 

στηλών ακολουθήσαμε το ίδιο σύστημα (#,*,ο) με αυτό που είχαμε ακολουθήσει και κατά 

τη φάση της σχεδίασης.

PERIFEREIES (PERIF)

• PERIFJD, INTEGER, Ο κωδικός της περιφέρειας. (#)

• PERIF_ONOMASIA, VARCHAR2 (20), Το όνομα της περιφερείας στην 

οποία ανήκει το κατάλυμα σύμφωνα με το σύστημα της γεωγραφικής 

διαίρεσης που ακολουθήσαμε. (*)

Περιορισμοί H: Η στήλη PERIFJD δεν μπορεί να δεχθεί ακεραίους μικρότερους του 1 

και μεγαλύτερους του 99.

Η ονομασία μιας περιφέρειας πρέπει να είναι μοναδική.

PERIOXES (PER)

• PERJD, INTEGER, Ο κωδικός της περιοχής (νομοί και νησιά). (#)

. PERIFJD, INTEGER, Ξένο κλειδί από τον πίνακα PERIFEREIES. (*)

• PERJDNOMASIA, VARCHAR2 (240), Το όνομα της περιοχής στην οποία 

ανήκει το κατάλυμα σύμφωνα με το σύστημα της γεωγραφικής διαίρεσης 

που ακολουθήσαμε. (*)
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Περιορισμοί -ί: Η στήλη PER_ID δεν μπορεί να δεχθεί ακεραίους μικρότερους του 1 και 

μεγαλύτερους του 999. Στην ίδια περιφέρεια δεν μπορούν να υπάρχουν περιοχές με το 

ίδιο όνομα.

POLEIS (POL)

• POLJD, INTEGER, ο κωδικός της πόλης. (#)

• PERJD, INTEGER, ξένο κλειδί από τον πίνακα PERIOXES. (*)

• ΤΟΡΟΝΥΜΙΟ, VARCHAR2 (40), το όνομα του τοπωνυμίου, (π.χ Γύθειο)

Ο
• POL_DETAILS, VARCHAR2 (75), λεπτομέρειες τουριστικού 

ενδιαφέροντος για το μέρος (π.χ για το Γύθειο θα μπορούσαμε να έχουμε 

«επίνειο της Σπάρτης»»), (ο)

Περιορισμοί ϋ: Η στήλη POLJD δεν μπορεί να δεχθεί ακεραίους μικρότερους του 1 και 

μεγαλύτερους του 9999. Δε μπορεί να υπάρχει το ίδιο τοπωνύμιο σε μια περιοχή. 

ΥΡΕΥΤΗΥΝΟΙ (ΥΡΕΥΤΗ)

• YPEYTHJD, INTEGER, κωδικός υπευθύνου. (#)

• NAME, VARCHAR2 (15), όνομα υπεύθυνου καταχώρησης και 

ενημέρωσης των στοιχείων του καταλύματος. (*)

• SURNAME, VARCHAR2 (20), επίθετο υπεύθυνου. (*)

• YPEYTH_THL, VARCHAR2 (10), τηλέφωνο υπεύθυνου. (*)

• YPEYTH_EMAIL, VARCHAR2 (50), e-mail υπεύθυνου. (*)

• LOGIN, VARCHAR2 (50), όνομα χρήστη. (*)

• PASSWORD, VARCHAR2 (50), κωδικός πρόσβασης χρήστη.

Περιορισμοί ϋ : Δεν μπορούν να υπάρχουν ίδια στοιχεία πρόσβασης στη βάση 

δεδομένων. To login πρέπει να είναι μοναδικό.

KATALYMATA (ΚΑΤ)

• KATJD, INTEGER, κωδικός καταλύματος. (#)

• POLJD, INTEGER, ξένο κλειδί από τον πίνακα POLEIS. (*)

• YPEYTHJD, INTEGER , ξένο κλειδί από τον πίνακα ΥΡΕΥΤΗΥΝΟΙ (*)

• ONOMASIA, VARCHAR2 (30), η επωνυμία του καταλύματος. (*)

• DESCRIPTION, VARCHAR2 (75), σύντομη περιγραφή του καταλύματος. 

(*)

• ΚΑΤ_ΤΥΡΕ, VARCHAR2 (3), Βοηθητική στήλη για τη διαθεσιμότητα του 

καταλύματος, (ο)
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• TYPOS_KAT, VARCHAR2 (10), Εξειδίκευση τύπου καταλύματος (hotel , 

apartment, room κλπ) (*)

• RENTAL_PERIOD, VARCHAR2 (15), Αποσαφήνιση του τρόπου 

ενοικίασης (per person per night, per room per night κλπ) (*)

• DIEYTHINSI, VARCHAR2 (35), η διεύθυνση του καταλύματος. (*)

• ΤΚ, VARCHAR2 (5), ο ταχυδρομικός κωδικός της διεύθυνσης, (ο)

• CATEGORY, CHAR (1), η κατηγορία του Ε.Ο.Τ στην οποία ανήκει το 

κατάλυμα (L,A,B,C κλπ) (ο)

• STATHERO, VARCHAR2 (10), το σταθερό τηλέφωνο επικοινωνίας του 

καταλύματος, (ο)

• ΚΙΝΗΤΟ, VARCHAR2 (10), το κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας του 

καταλύματος, (ο)

• FAX, VARCHAR2 (10), το φαξ επικοινωνίας του καταλύματος, (ο)

• URL, VARCHAR2 (30), το site που διαθέτει το κατάλυμα, (ο)

• EMAIL, VARCHAR2 (25), το e-mail του καταλύματος, (ο)

• ACCOMODATION, VARCHAR2 (120), το ελάχιστο πλάνο κάλυψης 

γευμάτων (Half board , Room Rate κλπ) (ο)

• KAT_DETAILS, LONG, περισσότερες και ποιο αναλυτικές λεπτομέρειες 

για το κατάλυμα, (ο)

• RENTAL NOTES, VARCHAR2 (35), παρατηρήσεις για την ενοικίαση. (ο)

• PICTURE, BLOB, φωτογραφία του καταλύματος, (ο)

Περιορισμοί ϋ: Στην ίδια περιοχή δεν μπορούν να υπάρχουν καταλύμάτα με το ίδιο 

όνομα.

ΤΟΡΟΙ (TOP)

• TOPJD, INTEGER, ο κωδικός του τόπου με τουριστικό ενδιαφέρον 

(τουριστικά αξιοθέατα) (#)

• TOP_DESCRIPTION, VARCHAR2 (15), περιγραφή του τόπου με 

τουριστικό ενδιαφέρον(ΑίφθΓΐ, Harbor κλπ) (*)

Περιορισμοί ϋ): Η στήλη TOP_ID μπορεί να λάβει τιμές μεταξύ του 1 και του 99.Δεν 

μπορούν να υπάρχουν τόποι τουριστικού ενδιαφέροντος με το ίδιο όνομα.

APOSTASEIS (APOST) (πίνακας προερχόμενος από συνδετική οντότητα)

• APOSTJD, INTEGER, κωδικός απόστασης (#)

• TOPJD, INTEGER, ξένο κλειδί από τον πίνακα ΤΟΡΟΙ (*)
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• KATJD, INTEGER, ξένο κλειδί από τον πίνακα KATALYMATA (*)

• DISTANCE, NUMBER (6,2) Η απόσταση (σε χιλιόμετρα) του 

καταλύματος από τα διάφορα μέρη που παρουσιάζουν τουριστικό 

ενδιαφέρον. (*)

Περιορισμοί ϋ: Η στήλη DISTANCE πρέπει να λαμβάνει μη αρνητικές τιμές. Η 

απόσταση των καταλυμάτων από συγκεκριμένους τόπους πρέπει να είναι 

μοναδική(ΑΡ05Τ_υΚ).

LOCATIONS (LOC)

• LOCJD, INTEGER, ο κωδικός του τύπου της τοποθεσίας (#)

• LOC_DESCRIPTION, VARCHAR2 (20), περιγραφή του τύπου της 

τοποθεσίας (π.χ βουνό, θάλασσα κλπ) (*)

Περιορισμοί ϋ : Δεν επιτρέπεται να υπάρχουν διπλοεγγραφές στη στήλη

LOC_DESCRIPTION.

KAT_LOCS (KL1) Η σχέση που συνέδεε τις οντότητες Κατάλυμα και Τοποθεσία 

ήταν πολλά προς πολλά. Ο πίνακας αυτός αντιστοιχεί στη συνδετική οντότητα 

που δημιουργήσαμε για να επιλύσουμε τη σχέση αυτή.

• KL1_ID, INTEGER, το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. (#)

• LOCJD, INTEGER, ξένο κλειδί από τον πίνακα LOCATIONS. (*)

• KATJD, INTEGER, ξένο κλειδί από τον πίνακα KATALYMATA. (*) 

Περιορισμοί I): Για ένα κατάλυμα δεν επιτρέπεται η διπλοεγγραφή του τύπου της 

τοποθεσίας.

ACTIVITIES (ACT)

• ACTJD, INTEGER, ο κωδικός της δραστηριότητας. (#)

• ACT_DESCRIPTION , VARCHAR2(240), περιγραφή της δραστηριότητας

Ο
Περιορισμοί 11:0 τύπος της δραστηριότητας πρέπει να είναι μοναδικός.

KAT_ACTS (ΚΑ) Η σχέση που συνέδεε τις οντότητες Κατάλυμα και 

Δραστηριότητα ήταν πολλά προς πολλά. Ο πίνακας αυτός αντιστοιχεί στη 

συνδετική οντότητα που δημιουργήσαμε για να επιλύσουμε τη σχέση αυτή.

• KA_ID, INTEGER, το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. (#)

• KATJD, INTEGER, ξένο κλειδί από τον πίνακα KATALYMATA. (*)

• ACTJD, INTEGER, ξένο κλειδί από τον πίνακα ACTIVITIES. (*)
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Περιορισμοί 1): Δεν θα πρέπει να υπάρχουν διπλοεγγραφές για ένα κατάλυμα στη στήλη 

ACTJD.

LANGUAGES (LANG)

• LANGJD, INTEGER, κωδικός γλώσσας. (#)

• GLOSSA, VARCHAR2 (12), όνομα γλώσσας. (*)

Περιορισμοί -=Ι:Το όνομα της γλώσσας πρέπει να είναι μοναδικό.

KAT_LANGS (KL) Η σχέση που συνέδεε τις οντότητες Κατάλυμα και Γλώσσα 

ήταν πολλά προς πολλά. Ο πίνακας αυτός αντιστοιχεί στη συνδετική οντότητα 

που δημιουργήσαμε για να επιλύσουμε τη σχέση αυτή.

• KL_ID, INTEGER, το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. (#)

• KATJD, INTEGER, ξένο κλειδί από τον πίνακα KATALYMATA. (*)

• LANGJD, INTEGER, ξένο κλειδί από τον πίνακα LANGUAGES. (*) 

Περιορισμοί ±Ι:Δεν επιτρέπονται διπλοεγγραφές στη στήλη LANGJD για ένα κατάλυμα.

FACILITIES (FAC)

• FACJD, INTEGER, ο κωδικός της ευκολίας. (#)

• FAC_DESCRIPTION, VARCHAR2 (240), περιγραφή της ευκολίας (*)

• FAC_TYPE, VARCHAR2 (240), κατηγορία στην οποία ανήκει η ευκολία 

(*)
Περιορισμοί J): Δεν επιτρέπονται διπλοεγγραφές στη στήλη FAC_DESCRIPTION.

KAT_FACS (KF) Η σχέση που συνέδεε τις οντότητες Κατάλυμα και Ευκολία ήταν 

πολλά προς πολλά. Ο πίνακας αυτός αντιστοιχεί στη συνδετική οντότητα που 

δημιουργήσαμε για να επιλύσουμε τη σχέση αυτή.

• KFJD, INTEGER, το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. (#)

• KATJD, INTEGER, ξένο κλειδί από τον πίνακα KATALYMATA. (*)

• FACJD, INTEGER, ξένο κλειδί από τον πίνακα FACILITIES. (*) 

Περιορισμοί ϋ:Δεν επιτρέπονται διπλοεγγραφές στη στήλη FACJD για ένα κατάλυμα.

THEMES (THE)

• THEJD, INTEGER, ο κωδικός του τύπου τουρισμού. (#)

• THE_DESCRIPTION, VARCHAR2 (240), περιγραφή του τύπου. (*) 

Περιορισμοί =1:Δεν επιτρέπονται διπλοεγγραφές στη στήλη THE_DESCRIPTION.

KAT_THES (ΚΤ) Η σχέση που συνέδεε τις οντότητες Κατάλυμα και Τύπος 

τουρισμού ήταν πολλά προς πολλά. Ο πίνακας αυτός αντιστοιχεί στη συνδετική 

οντότητα που δημιουργήσαμε για να επιλύσουμε τη σχέση αυτή.
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• KT_ID, INTEGER, το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. (#)

• KATJD, INTEGER, ξένο κλειδί από τον πίνακα KATALYMATA. (*)

• THEJD, INTEGER, ξένο κλειδί από τον πίνακα THEMES. (*)

Περιορισμοί ιΙ):Δεν επιτρέπονται διπλοεγγραφές στη στήλη THE_ID για ένα κατάλυμα.

SEASONS (SEAS)

• SEASJD, INTEGER, ο κωδικός της περιόδου. (#)

• KATJD, INTEGER , ξένο κλειδί από τον πίνακα KATALYMATA. (*)

• SEAS_START_DATE, DATE, η ημερομηνία έναρξης της περιόδου. (*)

• SEAS_END_DATE, DATE, η ημερομηνία λήξης της περιόδου (*).

• SEAS_DESCRIPTION, VARCHAR2 (240), περιγραφή της περιόδου (π.χ 

χαμηλή, μέση κτλ). (*)

Περιορισμοί ϋ : Η στήλη SEAS_START_DATE δεν μπορεί να λάβει ημερομηνία 

μικρότερη της 01-01-2002. Η στήλη SEAS_END_DATE πρέπει να έχει τιμή μεγαλύτερη 

αυτής της στήλης SEAS_START_DATE. Κάθε χρονική περίοδος πρέπει να έχει 

μοναδικό χαρακτηρισμό.

TYPE_OF_CAPACITIES (TCAP)

• TCAPJD, INTEGER, κωδικός τύπου δυναμικότητας. (#)

• TCAP_DESCRIPTION, VARCHAR2 (25), περιγραφή του τύπου 

δυναμικότητας (π.χ μονόκλινο, δίκλινο κτλ). (*)

Περιορισμοί ϋ:Η περιγραφή του τύπου δυναμικότητας πρέπει να είναι μοναδική. 

CAPACITIES (CAP)

• CAPJD, INTEGER, κωδικός δυναμικότητας. (#)

• KATJD, INTEGER, ξένο κλειδί από τον πίνακα KATALYMATA. (*)

• TCAPJD, INTEGER, ξένο κλειδί από τον πίνακα

TYPE_OF_CAPACITIES. (*)

• DINAMIKOTITA, INTEGER , δυναμικότητα για συγκεκριμένο τύπο, (ο) 

Περιορισμοί ϋ: Η στήλη DINAMIKOTITA δεν μπορεί να δεχθεί μη αρνητικούς αριθμούς. 

Η δυναμικότητα ενός τύπου σε ένα κατάλυμα πρέπει να είναι μοναδική.

TIMES (TIM)

• TIMJD, INTEGER, κωδικός τιμής. (#)

• KATJD, INTEGER, ξένο κλειδί από τον πίνακα KATALYMATA. (*)

• TCAPJD, INTEGER, ξένο κλειδί από τον πίνακα

Τ Υ Ρ Ε_0 F_CAPAC IT IES. (*)
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• PRICE_LOW, NUMBER (6,2) ,τιμή σε ευρώ για τη χαμηλή περίοδο, (ο)

• PRICE_MED, NUMBER (6,2) ,τιμή σε ευρώ για την μεσαία περίοδο, (ο)

• PRICE_HIGH, NUMBER (6,2) ,τιμή σε ευρώ για την υψηλή περίοδο, (ο) 

Περιορισμοί 31: Η στήλες PRICE_LOW, PRICE_MED , PRICE_HIGH δεν μπορούν να 

δεχθεούν μη αρνητικούς αριθμούς. Η τιμή ενός τύπου σε ένα κατάλυμα για μία 

συγκεκριμένη περίοδο πρέπει να είναι μοναδική.

AVAILABILITY_HS (AVAILH)

• AVAILHJD, INTEGER, κωδικός διαθεσιμότητας ξενοδοχείου. (#)

• KATJD, INTEGER, ξένο κλειδί από τον πίνακα KATALYMATA. (*)

• TCAPJD, INTEGER, ξένο κλειδί από τον πίνακα 

Τ Υ Ρ Ε_0 F_C ΑΡ AC IT IΕ S. (*)

• AVAILH_DATE, DATE, ημερομηνία διαθεσιμότητας. (*)

• AVAILABLE, INTEGER, διαθεσιμότητα. (*)

Περιορισμοί 03: Η στήλη AVAILABLE δεν μπορεί να δεχθεί μη αρνητικούς αριθμούς. Η 

στήλη AVAILH_DATE δεν μπορεί να λάβει ημερομηνία μικρότερη της 01-01-2002. Η 

διαθεσιμότητα ενός τύπου σε ένα κατάλυμα μία συγκεκριμένη ημερομηνία πρέπει να 

είναι μοναδική.

-77-



Ανάπτυξη Web-based εφαρμογής σε περιβάλλον Oracle Ιωάννης Κ. Μιχελάκος

Για όλα τα πρωτεύοντα κλειδιά γράψαμε sequences ώστε να διασφαλίσουμε ότι 

αυτά θα δεχθούν θετικούς ακεραίους ως τιμές και ότι οι τελευταίες θα αποδίδονται 

αυτόματα όταν χρειάζεται.

Επίσης γράφτηκαν όλοι οι απαραίτητοι περιορισμοί ελέγχου τιμής (check 

constraints) για της στήλες που το απαιτούσαν καθώς και περιορισμούς μοναδικότητας 

(unique keys) σύμφωνα με τους περιορισμούς που προαναφέραμε και διασφαλίζουν την 

ορθή λειτουργία της βάσης δεδομένων.

Για να προσθέσουμε έναν έλεγχο τιμής αλλά και οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο 

βάσης σε έναν πίνακα αρκεί να κάνουμε δεξί κλικ στον πίνακα που μας ενδιαφέρει και να 

επιλέξουμε κατά το δοκούν. [LEWIS01 ],[DILON02],[LONEY02]
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Edit Generator Preferences 
Generate...
Usages...
Show On New Diagram

Add Column...
Add Primary Key...
Add T rigger...
Add Index...
Add Synonym...
Add Unique Key... \
Add Check Constraint... >
Add Foreign Key... -

Edit Text...

Checkin..

Properties...
------ O'<=r

Ας δούμε ένα απλό παράδειγμα αλλά και ένα πιο σύνθετο που ακολουθεί.

FK
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Για να δούμε τους ελέγχους αυτούς όπου υπάρχουν δεν έχουμε παρά να 

πατήσουμε το εικονίδιο [Ρ
JSEASONS

PI BTJ1λ4*[ΑΙ3'_Η

V2! SEASJD
* m SEAS_START_DATE

* m S EAS_E N D_DATE
* A SEAS_DESCRIPTION

SEAS END DATE
^ SEAS_START_DATE

Για περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά το μήνυμα λάθους που θα 

εμφανιστεί αλλά και πιο ειδικές πληροφορίες πρέπει να πατήσουμε στις υπόλοιπες 

καρτέλες που υπάρχουν στο πλαίσιο διαλόγου.
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Εκτός από τους πίνακες στο Server model υπάρχουν και όλες οι πληροφορίες που

αφορούν τις σχέσεις και τα ξένα κλειδιά.
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Οι σχέσεις εμφανίζονται με βάση το όνομα του ξένου κλειδιού που τις 

συνοδεύουν.
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Για να δούμε τα ξένα κλειδιά σε ένα πίνακα θα πρέπει να πατήσουμε στο 

εικονίδιο lid.

"__Jkat_locs "

_________

# * ?89'a| KL1 _ID
■ * ?89 LOCJD i

* ?89 KATJD

>-KL1_KAT_FK 
H KL1_L0C_FK

©
t---------------------------------------------------------a ■ . ■ -g

To τελευταίο επίπεδο ελέγχου περιλαμβάνει τη δημιουργία Unique keys στις 

περιπτώσεις όπου έπρεπε να διασφαλιστεί η μοναδικότητα σύμφωνα με τους

περιορισμούς.

jgjriMES
llj * ΙΧίΤ±\

« * ?89’23

ο* ?89
* ?89
ο 789

TIM ID 
KATJD 
TCAP ID 
PRICE. LOW 
PRICE MED 
PRICE HIGH

O
O ?89

Λ tim.uk
3/ PRICE

Τέλος, για να δημιουργήσουμε τη βάση που σχεδιάσαμε θα επιλέξουμε από το 

μενού Generate την επιλογή “Generate Database from Server Model”. Ακολουθώντας 

τη διαδικασία που περιγράφεται στο κεφάλαιο Παρουσιάζοντας μπορούμε με τη βοήθεια

του Designer6i να δημιουργήσουμε τη βάση δεδομένων.
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Αναπτύσσοντας...
Το φυσικό μοντέλο που δημιουργήσαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο 

δημιουργήθηκε για να φιλοξενήσει την εφαρμογή - υπηρεσία μας που θα παρέχει 
πληροφορίες για τα ξενοδοχειακά καταλύματα του ελληνικού χώρου.

Η εφαρμογή (υπηρεσία) εξυπηρετεί δύο ειδών χρήστες.

Η πρώτη κατηγορία αποτελείται από αυτούς που ψάχνουν να βρουν 

πληροφορίες για τα τουριστικά καταλύματα.
Η δεύτερη κατηγορία αποτελείται από αυτούς που ενδιαφέρονται να 

καταχωρήσουν την τουριστική τους μονάδα (οι ιδιοκτήτες αυτών ή οι υπεύθυνοι για τη 
λειτουργία τους).

Στη πρώτη θα παρέχονται οι παρακάτω υπηρεσίες:

• Αναζήτηση Καταλύματος

• Παροχή πληροφοριών διαθεσιμότητας

• Παροχή πληροφοριών τιμών

• Παροχή πληροφοριών δυναμικότητας

• Άλλες πληροφορίες

• Στοιχεία επικοινωνίας

Στη δεύτερη οι υπηρεσίες που θα είναι διαθέσιμες θα είναι:

• Υποστήριξη δημιουργίας προσωπικού λογαριασμού

• Καταχώρηση καταλύματος

• Ανανέωση στοιχείων καταλύματος

Η υπηρεσία σε επίπεδο εφαρμογής είναι μια αλληλεπίδραση δύο κομματιών.
Το πρώτο κομμάτι χαρακτηρίζεται ως non-web και ουσιαστικά αποτελεί το 

κομμάτι διαχείρισης όλων εκείνων των λειτουργιών που πρέπει να είναι αόρατες (τόσο 

από χρηστικής πλευράς όσο και για λόγους ασφαλείας) στους τελικούς χρήστες της 
εφαρμογής.

Συγκεκριμένα στο κομμάτι αυτό ο υπεύθυνος λειτουργίας της υπηρεσίας μπορεί 
να εισάγει και να διαχειρίζεται τα εξής στοιχεία:

• Δραστηριότητες

• Ομιλούμενες γλώσσες
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• Τύπους τουρισμού (Themes)

• Τύπους περιοχής

• Γεωγραφική διαίρεση

• Ευκολίες

• Τύπους δυναμικότητας
Στο δεύτερο κομμάτι (web-enabled) οι ξενοδόχοι - υπεύθυνοι λειτουργίας των 

καταλυματικών μονάδων μπορούν να καταχωρούν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες 
για την τουριστική τους μονάδα.

Συγκεκριμένα οδηγούνται μέσα από web φόρμες στη συμπλήρωση των 
παρακάτω δεδομένων

• Γενικά στοιχεία μονάδας (Όνομα, Διεύθυνση, Τηλέφωνο, Φαξ, URL, e-mail 
κλπ).

• Αποστάσεις μονάδας από τόπους που παρουσιάζουν τουριστικό ενδιαφέρον 
(αεροδρόμιο, λιμάνι, αγορά κλπ).

• Ευκολίες που διαθέτει η μονάδα (πισίνα, τηλεόραση, πάρκινγκ, μπαρ , ψυγείο 

κλπ).

• Ομιλούμενες γλώσσες στη μονάδα.

• Τύπος τοποθεσίας στην οποία ανήκει η μονάδα (παραλία, κέντρο (πόλης), 

ορεινή, πόλη, χωριό κλπ).

• Τυπολογία του τουρισμού που μπορεί να προσελκύσει η μονάδα.

• Τιμές ανά περίοδο (χαμηλή, μεσαία , υψηλή)

• Διαθεσιμότητα.

• Δυναμικότητα καταλύματος

• Προσωπικά σχόλια και σημειώσεις που θα περιγράφουν τον προσωπικό 
χαρακτήρα της μονάδας.

Η ενημέρωση των δεδομένων κάθε μονάδος γίνεται μέσω της υποστήριξης του 
προσωπικού λογαριασμού που διατηρεί ο ξενοδόχος-υπεύθυνος λειτουργίας της. Ο 

τελευταίος είναι και ο απόλυτος υπεύθυνος για την ορθότητα των δεδομένων που 
εισάγονται καθώς και για την ενημέρωση αυτών με νεότερα.
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Όσο αναφορά τη δεύτερη κατηγορία χρηστών αυτού του κομματιού, δηλαδή 

όσους αναζητούν τουριστικές πληροφορίες , οι δυνατότητες που είναι διαθέσιμες είναι οι

εξής:
• Αναζήτηση καταλύματος (Βασική λειτουργία-υπηρεσία)
Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αναζητεί καταλύματα που τον ενδιαφέρουν 

θέτοντας δικές του προτιμήσεις ως κριτήρια αναζήτησης.
Τέτοιες ερωτήσεις μπορούν να είναι:

ο Τι καταλύματα υπάρχουν εκεί που θέλω να πάω; 

ο Τι διαθεσιμότητα έχει το κατάλυμα που έχω επιλέξει; 
ο Που υπάρχουν καταλύματα του τύπου που επιθυμώ; (πχ αρχοντικά) 

ο Ποια καταλύματα έχουν τις ευκολίες που επιθυμώ; 
ο Ποια καταλύματα διαθέτουν τις δραστηριότητες που με ενδιαφέρουν; 

ο Υπάρχουν καταλύματα που διαθέτουν δωμάτια με τιμή ενοικίασης 

μικρότερη ή ίση της τιμής που επιθυμώ για μια συγκεκριμένη 

ημερομηνία;
Μετά το πέρας της αναζήτησης εμφανίζονται στο χρήστη τα καταλύματα που 

πληρούν τα κριτήρια που εισήγαγε ο χρήστης και εμφανίζει τις απαραίτητες 
πληροφορίες επικοινωνίας και τα λοιπά στοιχεία των καταλυμάτων (πληροφορίες 

τιμών, διαθεσιμότητας κλπ) μέσω δεσμών.
Η διαθεσιμότητα αναφέρει το πόσα και ποιος τύπος είναι διαθέσιμος.

Η ζήτηση για τις ξενοδοχειακές υπηρεσίες προέρχεται σε σημαντικό βαθμό από 

τους αλλοδαπούς τουρίστες οι οποίοι επισκέπτονται τη χώρα μας κυρίως τους θερινούς 
μήνες για παραθερισμό. Το έτος 2000 αφίχθησαν στην Ελλάδα 13.567.453 αλλοδαποί 
τουρίστες, καταλαμβάνοντας την 15η θέση μεταξύ των δημοφιλέστερων προορισμών 
παγκοσμίως, ενώ σε όλα τα ξενοδοχειακά καταλύματα της χώρας πραγματοποιήθηκαν 
61.302.903 διανυκτερεύσεις, εκ των οποίων το 76, 1 % αυτών πραγματοποιήθηκε από 

αλλοδαπούς. Όσον αφορά το ύψος των τουριστικών εισπράξεων για τη χώρα μας, το 
έτος 2000 ανήλθαν στο ύψος των 9.200 εκ. δολαρίων. [ICAP02]

Για το λόγο αυτό και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρυθμός άφιξης των αλλοδαπών 

τουριστών βρίσκεται στο +4% ετησίως επιλέχθηκε αρχικά το όλο σύστημα της 

εφαρμογής να υλοποιηθεί στην Αγγλική γλώσσα.[ICAP02]
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Όπως θα δούμε και από μια μικρή μελέτη αντίστοιχων προσπαθειών με τη δίκιά 

μας αλλά και από την παρουσίαση του κλάδου [HELCHA],[SANIR],[PALAN] αυτή είναι 

και η πρακτική που ακολουθείται. Ακόμα και σε αυτούς τους ιστοτόπους που είναι

δίγλωσσοι η προεπιλεγμένη γλώσσα είναι τα Αγγλικά [ALLHO],[SANIR],

T*m Cdt view Favorites Toole iWp

J LU £3 £»*·*"*· j*J Favor* as .j-Niedu, -Λ,- _» 60 - _J

Address |<. ) http:/>mora. otonat.cr/~0it>otal5/antfl5h .html •1 ^<*0 Lir*S “ flCDSnaglt fSP

·*·

WELCOME TO HELLENIC CHAMBER OF HOTELS
The Hellenic Chamber of7 Hotels was founded In 1935 and is the official state consultant concerning Issues of 

tourism. All the hotels operating legally In Greece are members of the Hellenic Chamber of Hotels which 
compromises more than 8,200 hotels In actual operation. It is also a member of the National Union of Hotels 
Confederation of the countries members of the European Union (Hotrec).

The Chamber of Hotels:

• studies, suggests and applies every measure that contributes to the development and welfare of the Greek 
hotels.

• provides Its members with consulting support about economical, social and legal Issues.
• publishes and distributes free to all Its members the Informative monthly magazine "XENIA".
• participates in International Tourist Exhibitions.
• makes reservations In all the hotels of the country.

The Hellenic Chamber of Hotels is at your entire disposal for any further Information you may require concerning the 
hotels throughout Greece as well as hotel reservations.

24, Stadtou St.
105 64 Athens, Greece.

tel: 3310022 - 6 
fax: 3225449 - 3236962

EMAIL ADDRESS
qrtigtels{P)oterieL-qr

To πρώτο site που θα δούμε [ALLHO] παρέχει στους χρήστες του γεωγραφική 

αναζήτηση και αναζήτηση με βάση τις ευκολίες του καταλύματος. Δεν διαθέτει 

αναζήτηση με βάση την τιμή όπως διαφημίζει και η εγγραφή στις υπηρεσίες που 

προσφέρει γίνεται με τη συμπλήρωση χειρόγραφης αίτησης.

All the Hotels in Greece is a complete listing of all hotels and apartments in our country, ft has been compiled in 
order to help you find accommodation either for vacations or business. With the cooperation of the Hellenic 
Chamber of Hotels, there are over 7,500 hotels to choose from, located throughout the country, from the smallest 
towns to the largest cities

S«<ncli

You can either search our database with chteria such as location, budget and hotel category or navigate using maps in order to find 
the hotel you are looking for. There are buttons like those above at the top of each page to help you navigate through the site. Each 
hotel is listed in a table and where available, there is a link to the specific hotel page. There you can find details of the hotel location, 
howto get there, rates, contact information and much more.
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WARNING! Advanced search based on facilities is performed ONLY 
for the advertised hotels and apartments.

| Search ] j Simple Search ]

Οι πληροφορίες που προκύπτουν από την αναζήτηση είναι οι απολύτως βασικές 

και μόνο για επιλεγμένα ξενοδοχεία διατίθενται περισσότερες λεπτομέρειες.

Search Results

Resilience Name Place Tele|>lion« Cnterjoiy ^ Type ^

ELITE VILLAGE Kalamata, Messinia, Peloponnese 2721005303 A Hotel
PHARAE PALACE Kalamata. Messinia, Peloponnese 2721034421 A Hotel
FILOXENLA Kalamata. Messinia. Peloponnese 2721023166 B Hotel
MESS IN LAN BAY Kalamata. Messinia. Peloponnese 2721041001 B Hotel
FUSVOS Kalamata. Messinia, Peloponnese 2721002202 C Hotel
GALAXIAS Kalamata, Messinia, Peloponnese 2721006002 C Hotel
HAICOS Kalamata. Messinia, Peloponnese 2721002006 C Hotel
NEDON Kalamata, Messinia. Peloponnese 2721026011 C Hotel
VALASSIS Kalamata. Messinia. Peloponnese 2721023849 C Hotel
VYZANTIO Kalamata. Messinia. Peloponnese 2721083251 C Hotel

Page: 1 of 2

Page: 1 2 

Search Criteria
Region Λ... Moarinlj
Plaoc Kjljmaia Category I Typo

fill the

if
in Greece

CAVOS BAY HOTEL
In AimenfcaH. IKaila. Northern Aegean Islands

CLies A - 41 Rooms

DDIDSaBSDD
Simtoal* ufcsJ

From Armemstis 300 m

He.nesi .tiipoii Faros 50 km.

Neniost port Evdilos 14 km.

Open April-October

The North Coast of Ikaria is full of surprises with its multitude of vegetation and natural splendor. No other Aegean 
island is comparable On one of the most fascinating parts of coastline, near the small town of Armenistis you 
will find a holiday haven called Hotel Cavos Bay
This middle class Hotel, build a few years ago. excels it self by an attentive service, good selection of food and 
wine and pleasant surroundings.
CAVOS BAY offers everything of provides you with relaxing vacation.

Newly built on the coast in the most exciting place of the Aegean with only the sea dashed rocks, providing a 
barrier to the sea.

2003 Price Guide - Euro Rates
Contact us for more information
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Το δεύτερο site [FILO] έρχεται πρώτο σαν αποτέλεσμα αν στη μηχανή 

αναζήτησης google κάποιος γράψει “greek hotel directory”. Παρέχει περισσότερες 

επιλογές αναζήτησης (τιμές κλπ), παρουσιάζει περισσότερες λεπτομέρειες αλλά δεν 

διαθέτει ανάλογη αισθητική παρουσίαση.

Fite Edt view Favorites Tools Help ^

·*“ >- - -* Search jjFavortcec IJfMedla ^ ivy] - I

Addrerj j http://mM.flinanla.gr/lndix-tia.htm 3 ^>Go ’* r5r

Hotels In Greece & Greek Islands, hotel rooms & camping lodging, hotels booking in greece
Rhodes Santonm Corfu Crete Paros Mykonos Kos Mitiluu Pchon Halkidiki Zantc Mat

i ~T- i / ft .trt'H i ft
'7/tr ultimatr ~9f-rlir tarttfiua ilir<rtt'rtj

Hotel in Greece
Greek lodging directory, Filoxenla

Filoxcma tounst directory is helping the 
tourist find a resort in Greece and submit 
on-line, requests for checking availability 

and prices, as well as for booking Choose 
among 27 S61 Hotels, bungalows, villas, 

apartments. B/B-rooms, Camping.

tnttE oonUined harain. eo not haai Λπψ tutponOb itty for otrom 

o dlieotory AlMays verify data before jubr. Htlnu Jr Info or a I

<£!■> } Internet

1. Search accommodation by inserting criteria
To help you find a right place during your visit in Greece please fill out this search form

inserting some matching criteria.
Please select area |The whole location τ I

Type of accomodation: I Hotels Γ~ Bungalows I Appartments I Rooms I Camping 

Category:

Other facilities* 
Confer, room) No ~Ξ) 

TVset| No 3

I 5 star I 4 star f~ 3 star I 2 star I 1 star I Other
Price (Euro/Night)**] Any price

Aircondition) No ^ I Swim. Pool| No -»· I

Restaurantl No “3 Priv. parkingl No ·*■ 1

Presentation of only those tourist Units offering photographing material 
(also complying with the above criteria).

click to NO. I No ->|For more results

Wear beach: Yes No f*
Near market: Yes No

Mountaneous place: Yes No <·"

Near airport: Yes No t*‘

At the Yes/No selections, No means that you dont care whether that option exists. 
* The prices are for double bed room, per night, in the high season.

Submit form

2. Search accommodation by inserting the name:
Enter the name (full or partial) of the unit that you wish to find (usei--------------
Capitals):

fa Submit form fa
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Παρέχει επίσης μη αυτοματοποιημένες πληροφορίες διαθεσιμότητας και 

κράτησης μιας και ο χρήστης θα ειδοποιηθεί με e-mail αφού πρώτα η εταιρία 

επικοινωνήσει με το κατάλυμα για τη διαπίστωση της διαθεσιμότητας και τη δυνατότητα 

πιθανής κράτησης.

Σκοπός μας δεν είναι να κάνουμε μια πλήρη καταγραφή των ιστοτόπων του 

κλαδικού χώρου του τουρισμού αλλά να παρουσιάσουμε τα γενικά χαρακτηριστικά που 

αποκομίσαμε από τη μελέτη που κάναμε στο χώρο και ειδικότερα, στους 

σημαντικότερους ιστότοπους που προσπαθούν να υλοποιήσουν το ίδιο αντικείμενο. 

[GTP],[ALLHO],[FILO],[GREHO]

Οι παρατηρήσεις μας από τη μελέτη αυτή ήταν κοινές. Κανένα site δεν 

προσφέρει αυτοματοποιημένες υπηρεσίες, κανένα δεν προσφέρει δυνατότητες 

αναζήτησης με βάση την τυπολογία του τουρισμού και σχεδόν όλα περιορίζονται στη 

γεωγραφική αναζήτηση και την αναζήτηση με βάση τις επιθυμητές ευκολίες. Επίσης 

κανένα δεν προσφέρει πραγματικές δυνατότητες κράτησης ή πληροφορίες 

διαθεσιμότητας. Τέλος οι πληροφορίες που διαθέτουν για τα καταλύματα τις 

περισσότερες φορές περιορίζονται στις απολύτως απαραίτητες. Οφείλουμε όμως να 

επισημάνουμε ότι η προσπάθεια καταγραφής και υλοποίησης ενός τέτοιου πλάνου είναι 

αρκετά δύσκολη και παρά όλες τις ‘ελλείψεις’ πολλά απ’ αυτά έχουν web awards.(πχ 

[ALLHO]).

Μετά τη μικρή παρουσίαση του ‘ανταγωνισμού’ ας ρίξουμε μια ματιά και στη δική 

μας προσπάθεια. Όπως είπαμε η υλοποίηση μας αποτελείται από δύο κομμάτια.

Στο πρώτο το κύριο εργαλείο συγγραφής και ανάπτυξης ήταν ο Oracle Developer 

6ί ενώ στο δεύτερο το Oracle Application Server Portal.
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Διαχείριση Στοιχείων και Πληροφοριών Τουριστικού Ενδιαφέροντος
(non - web based)

Το πρώτο βήμα μας είναι να συνδεθούμε στη βάση δεδομένων μας.

Μετά τη σύνδεση μας στη οθόνη θα εμφανιστεί η οθόνη της εφαρμογής που 

αποτελείται από 8 καρτέλες που κατά σειρά είναι:

Activities

Στην καρτέλα αυτή γίνεται η καταχώρηση των δραστηριοτήτων που ενδιαφέρουν 

τους τουρίστες.
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• Τύπος τοποθεσίας του καταλύματος

• Περίοδοι του καταλύματος

• Τιμές ανά περίοδο

• E-mail επικοινωνίας για περισσότερες λεπτομέρειες και κρατήσεις.

Τέλος κάνοντας κλικ στο δεσμό της διαθεσιμότητας μπορούν να δουν τη μελλοντική 

διαθεσιμότητα που έχει καταχωρηθεί στο σύστημα από τους ξενοδόχους.
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Εγκαθιστώντας ...

Εγκατάσταση Oracle 8/ Release 3 (8.1.7)

Οι οδηγίες που ακολουθούν περιγράφουν τη διαδικασία εγκατάστασης της 
Oracle 8i Release 3 (8.1.7) σε περιβάλλον Windows ΝΤ/2000 σε σύστημα που δεν έχει 

εγκατεστημένο κανένα άλλο προϊόν της Oracle εγκατεστημένο.
Για να εγκαταστήσετε την έκδοση αυτή της Oracle θα πρέπει πρώτα το σύστημα 

σας να πληρεί τις παρακάτω ελάχιστες απαιτήσεις:

Απαιτήσεις Typical Minimal

Λειτουργικό
Σύστημα

Windows NT 4.0, 
Windows 2000

Windows NT 4.0, 
Windows 2000

Windows NT

Service Pack

5.0,6.0a 5.0,6.0a

Επεξεργαστής Pentium 233 ή 

Pentium 266

Pentium 233 ή 

Pentium 266

RAM 96 MB (256 MB 
προτεινόμενη)

96 MB (256 MB 

προτεινόμενη)

FAT file system:

Oracle home 1.92 GB GB

System 69 MB 68 MB

NTFS file system:

Oracle 1.26 GB 1 08 GB

System 69 MB 68 MB

Για να εγκαταστήσετε την Oracle 8i Release 3 (8.1.7):
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Εκκινήστε τον υπολογιστή σας και συνδεθείτε ως διαχειριστής (administrator).

Τοποθετήστε το CD-ROM εγκατάστασης στον οδηγό.
Επιλέξτε “Install/Deinstall Products' στο παράθυρο που εμφανίζεται.

Πατήστε το πλήκτρο Next στην οθόνη καλωσορίσματος που ακολουθεί.
Στο παράθυρο “File Locations ' διατηρείστε όλες τις επιλογές που σας 

προτείνονται. Το προεπιλεγμένο μονοπάτι εγκατάστασης έχει την μορφή <ο σκληρός 
δίσκος με τον περισσότερο ελεύθερο xibpo>:\ORACLE\ORA81.

Στο επόμενο παράθυρο που εμφανίζεται επιλέξτε “ Oracle8i Enterprise Edition, 

Oracle8i, orOracle8i Personal Edition ’ τα στοιχεία που επιθυμείτε να εγκαταστήσετε.
Στον τύπο εγκατάστασης που ακολουθεί επιλέξτε ’Typical".

Η εγκατάσταση θα κάνει έλεγχο αν υπάρχουν άλλες βάσεις Oracle 
εγκατεστημένες στο σύστημα σας. Στην περίπτωση μας δεν θα βρεθεί κάποια και θα 

εμφανιστεί ένα πλαίσιο διαλόγου που θα σας προτρέπει να του δώσετε το καθολικό 
όνομα και το στοιχείο SID της βάσης. Το

καθολικό όνομα είναι το πλήρες όνομα της βάσης που την προσδιορίζει μοναδικά σε ένα 

domain, (π.χ laconia.brl.uom.gr). Το στοιχείο SID προσδιορίζει
μοναδικά τη βάση από οποιαδήποτε άλλη στον υπολογιστή σας. Το όνομα που 

αυτόματα παίρνει αυτό το στοιχείο είναι μέρος του καθολικού ονόματος της βάσης 
(laconia για το παράδειγμα μας). Μπορείτε να δεχθείτε το όνομα αυτό ή να το αλλάξετε.

Οι πληροφορίες αυτές θα χρησιμεύσουν στη δημιουργία της βάσης μετά το 
πέρας της διαδικασίας εγκατάστασης.

Στο επόμενο παράθυρο βλέπετε συνοπτικά τα στοιχεία που θα εγκατασταθούν 

στο σύστημα σας και τις απαιτήσεις τους σε χωρητικότητα.
Πατήστε το πλήκτρο “Install".

Μετά το πέρας της διαδικασίας εγκατάστασης θα εμφανιστούν οι βοηθοί 
δημιουργίας και ρύθμισης της βάσης και των στοιχείων του δικτύου.

Συγκεκριμένα θα εκκινήσει ο βοηθός “Oracle Database Configuration Assistant' 
που αυτόματα θα δημιουργήσει τη βάση και ο “HTTP listener* ο οποίος θα δημιουργήσει 
μια υπηρεσία με μορφή OracleHOME_NAMEHTTPServer.

Ολοκληρώνοντας με τη σειρά τους οι οδηγοί τις διαδικασίες δημιουργίας και 
ρύθμισης της 8ί βάσης θα εμφανιστεί το παράθυρο περάτωσης της εγκατάστασης.

Εγκατάσταση και χρήση των προϊόντων Designer, Developer και της 
βάσης Oracle 8i Release 3 (8.1.7) στο ίδιο σύστημα.
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Τα πράγματα είναι αρκετά πολύπλοκα και ο μόνος ασφαλής τρόπος είναι να 

εγκατασταθούν τα εργαλεία Oracle Designer και Oracle Developer στο ίδιο home 

directory και η Oracle 8ϊ σε διαφορετικό. Μάλιστα θα πρέπει να ακολουθηθεί μια από τις 

παρακάτω προτεινόμενες ακολουθίες εγκατάστασης:

Σειρά εγκατάστασης (προτεινόμενη) Σειρά εγκατάστασης 2

1.Oracle 8i Release 3 (8.1.7) 1.Oracle 8i Release 3 (8.1.7)

2. Oracle Designer 6i 2. Developer 6 i

3. Oracle Developer 6i 3. Oracle Designer 6i

4. Oracle Developer 6i patch set 4. Oracle Developer 6i patch set

Απαιτήσεις συστημάτων

Σε κάθε τερματικό σταθμό:

Pentium 166 MHz ή ταχύτερος
128 Mb RAM* ελάχιστη μνήμη, 1 Gb σκληρό δίσκο

Μεταξύ 298 και 587 Mb ελεύθερου σκληρού δίσκου, ανάλογα με τις επιλογές 
Windows NT 4.0 με Service Pack 5 ή 6, Windows 2000 με Service Pack 1

Στον κεντρικό υπολογιστή:

64 Mb RAM μνήμη , από τα οποία τα 32 Mb πρέπει να είναι διαθέσιμα για την 
System Global Area (SGA)

Για κάθε repository:

Περίπου 140 Mb διαθέσιμα στο SYSTEM tablespace 
Μεταξύ 20 και 325 Mb στα υπόλοιπα tablespaces 
Oracle8i Enterprise Edition ή Standard Edition, release 8.1.7 
Συμβατή έκδοση του SQL*Plus 

Συμβατή έκδοση του TNS Listener
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Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία εγκατάστασης σιγουρευτείτε ότι κανένα προϊόν της 
Oracle δεν τρέχει.

Ενέργειες εγκατάστασης στο τερματικό σταθμό (client)

Συνδεθείτε στον τερματικό σταθμό ως administrator.

Εάν υπάρχει βάση δεδομένων που να είναι ενεργή, κλείστε την.
Εισάγετε το CD εγκατάστασης στον οδηγό RepositoryCD-ROM.

Στο πλαίσιο διαλόγου εγκατάστασης της Oracle:

Στο πεδίο Company Name, πληκτρολογήστε το όνομα του ιδιοκτήτη της άδειας 
του προϊόντος.

Εάν έχετε ήδη εγκαταστήσει την Oracle 8ί επιλέξτε ένα διαφορετικό home για τον 
Oracle Designer.

Αποδεχθείτε τις υπόλοιπες προεπιλεγμένες τιμές και πατήστε το πλήκτρο ΟΚ. 
Εάν εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου τροποποίησης της μεταβλητής PATH 

πατήστε το πλήκτρο YES για να γίνει η τροποποίηση της.

Η διαδικασία εγκατάστασης του Oracle Designer 6ϊ θα εκκινήσει.

Στη σελίδα Oracle Repository and/or Designer Installation Type’ επιλέξτε 
Packaged installation.

Στο πλαίσιο διαλόγου “Package Installation Settings screen’ που ακολουθεί σας 
συμβουλεύουμε να κάνετε τις επιλογές που ακολουθούν:

Oracle Designer and Oracle Repository 
Client Tools

Repository Command Line Tool 
Repository GUI Tools 
Analysis, Design and Generation 
Generators for Oracle Developer 

Administrator Tools 
Broadcast Server (NT only)
Στην επόμενη οθόνη επιλέξτε “Only Install New or Updated Products’
Αμέσως μετά μπορείτε να επιλέξετε τα είδη των μηνυμάτων που θα λαμβάνετε 

στη διάρκεια της εγκατάστασης.

Στην οθόνη “Oracle Repository 6i Import and Export Tools" επιλέξτε "Install 
Repository 6i Import and Export Tools" αν τα εργαλεία αυτά δεν είναι εγκατεστημένα. Αν
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επιλέξετε να τα εγκαταοτήσετε θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι θα πρέπει να επιλέξετε 

διαφορετικό κατάλογο εγκατάστασης από αυτόν του Oracle Designer.
Στη συνέχεια ακολουθούν διάφορα μηνύματα (πατήστε το πλήκτρο ΟΚ κάθε 

φορά για να τα προχωρήσετε) και η διαδικασία εγκατάστασης εκκινεί. Κάθε φορά που 

τελειώνει η εγκατάσταση ενός στοιχείου εμφανίζεται το μήνυμα "Installation Completed".

Στο πεδίο TNS_ADMIN της οθόνης “Connection Information” εισάγετε τον 
κατάλογο στον οποίο υπάρχει το αρχείο TNSNAMES.ORA 

(Oracle_home\NET80\ADMIN). Στη περίπτωση μας όπου το repository του Designer 
είναι τοπικό (client και server στον ίδιο υπολογιστή) θα εισάγουμε και το ψευδώνυμο 

(alias) στο πεδίο LOCAL.

Αφού τελειώσει η εγκατάσταση θα πρέπει να κάνετε τις εξής ενέργειες:
Εκκινήστε τη βάση δεδομένων.

Ρυθμίστε τη βάση με τη βοήθεια του Net8.

Ανοίξτε ένα παράθυρο SQL*Plus και ελέγξτε τη σύνδεση με τη βάση.

Σας προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε δύο διαφορετικά αρχεία TNSNAMES.ORA 
για τα δύο Oracle home που δημιουργήσατε.

Για να δημιουργήσετε ένα αρχείο TNSNAMES.ORA μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε το βοήθημα “Net8 Easy Configuration” ( Start -► Programs 
Oracle for Windows NT/2000 -*» Oracle Net8 Easy Configuration).

Προσθέστε μια νέα υπηρεσία με όνομα ίδιο με αυτό του ψευδώνυμου της βάσης.
New Service Name Το ψευδώνυμο της βάσης.

Host Name Το όνομα του μηχανήματος που φιλοξενεί τη βάση.
Port Number 1521

Database SID To όνομα της βάσης (SID)

Στο τέλος ελέγξτε την υπηρεσία που δημιουργήσατε χρησιμοποιώντας τα 
στοιχεία πρόσβασης του χρήστη SYSTEM ή του χρήστη SYS.

Για να δημιουργήσουμε το αρχείο TNSNAMES.ORA στο Oracle8i Oracle home 
θα χρησιμοποιήσουμε και πάλι το ίδιο εργαλείο (Start Programs Oracle - 
Oracle8i_home Network Administration -*■ Net8 Configuration Assistant)

Service Name To οικουμενικό όνομα της βάσης.
Select Protocols TCP

Host Name To όνομα του server που φιλοξενεί τη βάση.

Port Number 1521
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Μετά το τέλος της δημιουργίας επανεκκινήστε τον βοηθό “Net8 Configuration 
Assistant” και ελέγξτε τη σύνδεση της υπηρεσίας με τη βάση.

Εγκατάσταση στην πλευρά του κεντρικού υπολογιστή (server)

Βήμα Ιο - Συνδεθείτε στον κεντρικό υπολογιστή ως administrator.

Βήμα 2ο - Ελέγξτε το αρχείο αρχικοποίησης της Oracle
Οι παράμετροι που αρχικοποιούνται σε κάθε εκκίνηση της βάσης βρίσκονται σε 

ένα αρχείο με όνομα INIT.ORA.

Το αρχείο αυτό θα το βρείτε στο μονοπάτι 

Oracle8i_home\ADMIN\dbname\PFILE\INIT.ORA. Πάρτε ένα αντίγραφο ασφαλείας του 
αρχείου αυτού και προχωρήστε σε αλλαγές σύμφωνα με τη σύνθεση του υπολογιστή 

σας για να μην αντιμετωπίσετε προβλήματα σε παρακάτω βήματα. Από την εμπειρία 
μας σας προτείνουμε τις παρακάτω ελάχιστες τιμές για διάφορες κρίσιμες τιμές : 

compatible = 8.1.7 

max_enabled_roles = 30 
sort_area_size = 262144 

sort_area_retained_size = 65536

hash_area_size = 1048576 

optimizer_index_caching = 50 
optimizer_index_cost_adj = 25 

shared_pool_size = 32000000

db_block_buffers = 2000 

open_cursors = 1000 
processes = 100

db_file_multiblock_read_count=16 # for a 4K Oracle block size 
db_file_multiblock_read_count=32 # for a 2K Oracle block size 
db_file_multiblock_read_count=8 # for a 8K Oracle block size

Οι τιμές αναφέρονται στη δημιουργία ενός μοναδικού repository με τη δυνατότητα 
κάλυψης συγχρόνως τεσσάρων χρηστών.

Βήμα 3ο - Εκκινήστε ή επανεκκινήστε την Oracle βάση

Αν δεν έχετε εκκινήσει την βάση , εκκινήστε την άμεσα.

-119-



Ανάπτυξη Web-based εφαρμογής σε περιβάλλον Oracle Ιωάννης Κ. Μιχελάκος

Αν έχετε ήδη εκκινήσει την βάση σας και κάνατε αλλαγές στο αρχείο INIT.ORA , 

στο προηγούμενο βήμα , κλείστε αμέσως τη βάση και επανεκκινήστε την.

Αν έχετε ήδη εκκινήσει την βάση σας αλλά δεν κάνατε αλλαγές στο αρχείο 

INIT.ORA , στο προηγούμενο βήμα , προχωρήστε στο επόμενο βήμα.

Βήμα 4ο - Πιστοποιήστε ότι «ακούει» ο TNS listener

Αν όχι τότε κλείστε τη βάση , ανοίξτε το αρχείο μητρώου (registry) και αλλάξτε την 
τιμή του LISTENER_STARTUP σε AUTO.

Βήμα 5ο - Δημιουργείστε τα tablespaces για τους πίνακες και τους δείκτες του 
repository

Σας προτείνουμε να δημιουργήσετε τα tablespaces που ακολουθούν. Για να τα 

δημιουργήσετε θα πρέπει να συνδεθείτε στη βάση και να ακολουθήσετε τα βήματα 9 και 
10 πριν επιστρέφετε στο βήμα 5.

Προτεινόμενα ονόματα tablespaces Ελάχιστο μέγεθος (k)

Μικρό Μεσαίο Μεγάλο
repository repository repository

CONSTANT_GROW_INDEXES 420 1440 2400

CONSTANT_GROW_TABLES 1080 4440 9000
DEPENDENCY JNDEXES 600 2280 3600
DEPENDENCY_TABLES 660 2280 4800
DIAGRAMJNDEXES 180 480 840
DIAG RAM_T AB L ES 240 660 1320
LOB_DATA 400 500 700
RAPID_GROW_INDEXES 24000 117600 180000
RAPID_GROW_TABLES 44600 117600 231500
SYSTEM_META_INDEXES 13200 13200 13200
SYSTEM_META_TABLES 18000 18000 20400
TEMPO RARY_INDEXES 3600* 3600* 3600*
TEMPORARY_TABLES 6000* 6000* 6000*
VERSIONJNDEXES 720 3600 5400
VERSION_TABLES 2800 5400 9720
Τα μεγέθη που είναι σημειωμένα με αστερίσκο είναι υπολογισμένα για τιμές των 

παραμέτρων INITIAL και NEXT ίσες με 100Κ. Αν αυξήσετε αυτές τις τιμές τότς θα πρέπει 

να αυξήσετε και τα μεγέθη των tablespaces ανάλογα.
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Για να δημιουργήσετε ένα tablespace θα πρέπει να εκτελέσετε την παρακάτω 

εντολή :
create tablespace tbs_name datafile ‘filespec’ size nnk 
default storage (initial nnnk next nnnk minextents n 

maxextents unlimited pctincrease n);

όπου tbs_name είναι το όνομα του tablespace και filespec είναι το μονοπάτι του 

φυσικού αρχείου που θα το υλοποιήσει (Oracle8i_home\DATABASE).
Σημείωση: Τα προσωρινά (temporary) tablespaces του συστήματος θα πρέπει 

να έχουν τιμή 256Κ ή μεγαλύτερη για την παράμετρο NEXT. Για να διαπιστώσετε την 
τιμή της παραμέτρου αυτή πρέπει να εκτελέσετε την παρακάτω εντολή: 

select tablespace_name, next_extent 
from dba_tablespaces 

where contents = 'TEMPORARY' 

and next_extent < 262144;

Για να αλλάξετε την τιμή της "next extent":

alter tablespace temp_tablespace default storage(next 256K);
Βήμα 6o - Δημιουργείστε ένα rollback segment για την εγκατάσταση 

Θα χρειαστείτε ένα τουλάχιστον rollback segment που δεν θα ανήκει στο χρήστη 
SYSTEM για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση. Αυτό το rollback segment θα πρέπει 

να έχει 10 Mb ελεύθερο χώρο και να είναι το μόνο που θα είναι ενεργό.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο tablespace για το rollback segment θα πρέπει να 

εκτελέσετε την παρακάτω εντολή:

create tablespace tbs_name datafile ‘filespec’ size 10m;
όπου tbs_name είναι το όνομα του tablespace και filespec είναι ολόκληρο το 

φυσικό μονοπάτι του αρχείου που θα το υλοποιήσει.

Για να δημιουργήσετε το rollback segment και να το θέσετε ενεργό: 

create rollback segment rbs_name tablespace tbs_name storage 

(initial 1m next 1m minextents 3 optimal 4m); 

alter rollback segment rbs_name online;
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όπου rbs_name είναι το όνομα του rollback segment και tbs_name είναι το όνομα 

του tablespace για το rollback segment.
Τώρα θα πρέπει να απενεργοποιήσετε τα υπόλοιπα rollback segments. Για να 

δείτε ποία είναι ενεργά τρέξτε την παρακάτω εντολή:
select segment_name, status from dba_rollback_segs;
Για να απενεργοποιήσετε ένα rollback segment: 

alter rollback segment rbs_name offline;

Βήμα 7o - ελέγξτε αν το tablespace SYSTEM έχει 140 Mb ελεύθερου χώρου. 

Όλα τα αντικείμενα του repository αποθηκεύονται στο tablespace SYSTEM και 
για το λόγο αυτό θα χρειαστείτε 140 Mb ελεύθερου χώρου.

Για να δείτε τον ελεύθερο χώρο όλων των tablespaces , συμπεριλαμβανομένου 
του SYSTEM τρέξτε την παρακάτω εντολή:

select tablespace_name, sum(bytes)/1024/1024 from dba_free_space 
group by tablespace_name;

Αν δεν υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος στο tablespace του SYSTEM μπορείτε 
να χρησιμοποιήσετε τρεις μεθόδους για να τον αυξήσετε. Να αλλάξετε το μέγεθος ενός 

data file, να προσθέσετε ένα data file ή να χρησιμοποιήσετε την επιλογή AUTOEXTEND. 

Αν επιλέξετε τον πρώτο τρόπο θα πρέπει να εκτελέσετε την παρακάτω εντολή: 
alter database datafile ’filespec’ resize nnm; 

όπου nn είναι το νέο μέγεθος σε Mbytes.

Για τον δεύτερο τρόπο θα πρέπει να τρέξετε την παρακάτω εντολή: 
alter tablespace system add datafile ’filespec’ size nnm;

Για να ενεργοποιήσετε την επιλογή AUTOEXTEND : 

alter database datafile ’filespec’ autoextend on;

Χρησιμοποιήστε την τελευταία επιλογή με πολύ προσοχή αφού επιτρέπει στο 
αρχείο να μεγαλώνει ανεξέλεγκτα.

Βήμα 8ο - Δημιουργήστε τον ιδιοκτήτη του repository

Στο βήμα αυτό θα δημιουργήσετε έναν νέο λογαριασμό ο οποίος θα ανήκει στον 
ιδιοκτήτη του repository.

create user repos_owner identified by password
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default tablespace dflt_tbs_name temporary tablespace temp_tbs_name; 

όπου:
repos_owner είναι το όνομα του χρήστη που θα χρηστεί ως repository owner και 

password είναι ο κωδικός του
dflt_tbs_name είναι το όνομα του tablespace για τον ιδιοκτήτη του repository. Το 

καταλληλότερο tablespace ε'ιναι αυτό που χρησιμοποιείτε για τα δεδομένα που 

αναπτύσσονται ταχέως (rapid growth instance data).
temp_tbs_name είναι το όνομα του προσωρινού tablespace.

Βήμα 9ο - Συνδεθείτε στο τερματικό σταθμό 
Συνδεθείτε στο τοπικό σταθμό με δικαιώματα administrator.

Βήμα 10ο - Συνδεθείτε στη βάση ως SYS
Για να μπορέσετε να δημιουργήσετε τον ρόλο του repository owner θα πρέπει να 

συνδεθείτε στη βάση με τη χρήση των στοιχείων του SYS.

Βήμα 11ο- Δημιουργήστε και εξουσιοδοτήστε το ρόλο 
CK_ORACLE_REPOS_OWNER

Δημιουργήστε ένα ρόλο με όνομα CK_ORACLE_REPOS_OWNER που θα έχει 
δικαιώματα συστήματος:

@ Oracle_home\repadm61 \utl\ckrorole.sql
Η εντολή αυτή εκτελεί ένα SQL script που δημιουργεί το ρόλο 

CK_ORACLE_REPOS_OWNER και του εξουσιοδοτεί κάποια δικαιώματα.

Εκτελέστε τις παρακάτω SQL εντολές για να αποφύγετε οποιαδήποτε πιθανά 
προβλήματα:

grant execute on dbmsjock to repos_owner; 

grant execute on dbms_pipe to repos_owner; 

grant create table to repos_owner; 

grant create view to repos_owner; 
grant create procedure to repos_owner; 
grant create synonym to repos_owner; 
grant create sequence to repos_owner,
grant select on sys.v_$nls_parameters to repos_owner with grant option;
grant select on sys.v_$ para meter to repos_owner;

grant select on dba_rollback_segs to repos_owner;

grant select on dba_segments to repos_owner;

grant create any synonym to repos_ownen

- 123 -



Ανάπτυξη Web-based εφαρμογής σε περιβάλλον Oracle Ιωάννης Κ. Μιχελάκος

grant drop any synonym to repos_owner;

όπου repos_owner είναι to όνομα του repository owner.

Προσοχή: Δε σας προτείνουμε να δώσετε στον ιδιοκτήτη του repository το 

δικαίωμα SELECT ANY TABLE.

Βήμα 12ο - Εκκινήστε το βοήθημα Repository Administration Utility 

Κάντε κλικ στο πλήκτρο Start και επιλέξτε τη διαδρομή Programs Oracle 

Repository 6i - 6i_home -*■ Repository Administration Utility.

Στο πλαίσιο διαλόγου σύνδεσης συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία:

User Name Το όνομα του repository owner

Password Ο κωδικός πρόσβασης του repository owner.

Connect String To ψευδώνυμο της βάσης.

Βήμα 13ο - Ελέγξτε τα δικαιώματα, τα tablespaces και τις παραμέτρους.

Στο βοήθημα “Repository Administration Utility” κάντε κλικ στο πλήκτρο Check 

Requirements και ελέγξτε τις παραμέτρους και τις τιμές τους. Αν κάποια τιμή διαφέρει ή
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απουσιάζει από τη λίστα που ακολουθεί τροποποιήστε την αναλόγως στην registry των 
Windows. Στην λίστα που ακολουθεί το γράμμα , d αντιστοιχεί στο γράμμα του σκληρού 

δίσκου και το Oracle_home τον φάκελο στον οποίο έχει εγκατασταθεί ο Oracle Designer.

Key Parameter Αναμενόμενη τιμή...
CHELP72 HELP72_RAU d:\Oracle_home\CDOC72\HELP\CKRAU65.HLP
REPADM61 EXECUTE_OBJSTAT d:\Oracle_home\BIN\CKOS61 .ΕΧΕ
REPADM61 EXECUTE_REPOSPARAM d:\Oracle_home\BIN\CKCR61.EXE
REPADM61 LOG_DIRECTORY_RAU d:\Oracle_home\REPADM61\LOGS
REPADM61 REPADM61 d:\Oracle_home\REPADM61
REPOS61 EXECUTE_EXPORT EXP. ΕΧΕ
REPOS61 EXECUTEJMPORT IMP.ΕΧΕ
REPOS61 EXECUTE_PLUS_RAU SQLPLUS.EXE

Working directory Ένας οποιοδήποτε φάκελος
Επίσης θα πρέπει να είναι επιλεγμένα τα εξής δικαιώματα: 

Δικαιώματα Επιλογές

Privileges CREATE PUBLIC SYNONYM , DROP PUBLIC SYNONYM
granted for 
public access

Required ALTER SESSION, CREATE DATABASE LINK, CREATE

system PROCEDURE, CREATE SEQUENCE, CREATE SESSION, CREATE

privileges TABLE, CREATE TRIGGER, CREATE TYPE , CREATE VIEW. Av

θέλετε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε χρήστες θα πρέπει να επιλέξετε 

επιπλέον τα: CREATE ANY SYNONYM, CREATE ROLE και DROP 
ANY SYNONYM.

Roles granted CONNECT, RESOURCE και CK_ORACLE_REPOS_OWNER 
to user

Αν απουσιάζει κάποιο από τα παραπάνω δικαιώματα ή τους παραπάνω ρόλους 

τότε ανοίξτε ένα SQL*Plus παράθυρο και συνδεθείτε ως SYS για να το προσθέσετε: 
grant name to repos_owner;
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Επανεκκινήστε το “Repository Administration Utility” και επαναλάβετε τον έλεγχο, 
and repeat the check.

Βήμα 14ο - Επιλέξτε τον τύπο του repository
Στην κύρια οθόνη του “Repository Administration Utility” πατήστε το πλήκτρο 

“Install” ϋ.

Στο πλαίσιο διαλόγου που εμφανίζεται οι επιλογές “Support for Repository (Core) 
Objects" και “Support for Oracle Designer Objects' πρέπει να είναι επιλεγμένες.

Πατήστε το πλήκτρο ΟΚ και τέλος συναινέστε στο μήνυμα που αφορά το 
δικαίωμα CREATE PUBLIC SYNONYM.

Βήμα 15ο - Επιλέξτε το μέγεθος του repository 
Πατήστε ένα από τα πλήκτρα “Small”, “Medium” ή “Large”.
Βήμα 16ο - Αναθέστε τα απαραίτητα tablespaces

Τους πίνακες και τους δείκτες του repository θα τους αποθηκεύσετε στα 
tablespaces που ορίσατε στο βήμα 8.

Βήμα 17ο - Εκκινήστε τη διαδικασία εγκατάστασης

Για να εκκινήσετε τη διαδικασία εγκατάστασης πατήστε το πλήκτρο Start.

Η διαδικασία εγκατάστασης αποτελείται από πολλά ενδιάμεσα στάδια. Στο τέλος 

κάθε τέτοιου σταδίου όλες οι πληροφορίες που το αφορούν καταγράφονται σε ένα log 
αρχείο με όνομα stage.LIS, όπου stage το όνομα του επιμέρους σταδίου.

Αφού εγκαταστήσετε το repository βεβαιωθείτε ότι τουλάχιστον ένα rollback 
segment που δεν ανήκει στο χρήστη SYSTEM είναι ενεργό 

Πρώτα, ελέγξτε τη κατάσταση των rollback segments: 

select segment_name, tablespace_name, status from dba_rollback_segs;

Αν υπάρχει ένα τέτοιο rollback segment αλλά είναι ανενεργό , τότε για να το 
ενεργοποιήσετε εκτελέστε τη παρακάτω εντολή: 

alter rollback segment rbs_name online;

Αν δεν υπάρχει και θέλετε να δημιουργήσετε ένα rollback segment τότε θα 
πρέπει να εκτελέσετε τις ακόλουθες εντολές:

create rollback segment rbs_name tablespace tbs_name storage 

(initial 500k next 500k minextents 3 optimal 4m);
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alter rollback segment rbs_name online;
όπου rbs_name είναι to όνομα του rollback segment και tbs_name το όνομα του 

tablespace που το περιέχει.
Για να διασφαλίσετε ότι το rollback segment θα είναι πάντα ενεργό όταν 

επανεκκινεί το μηχάνημα, προσθέστε ή προσαρμόστε την ακόλουθη γραμμή εντολών 
στο αρχείο INIT.ORA:

rollback_segments = (rbs_name[, rbs_name ...])
Αν θέλετε να διαγράψετε ένα υπάρχον tablespace ή rollback segment, 

απενεργοποιήστε το και εκτελέστε τις ακόλουθες εντολές: 

drop rollback segment rbs_name; 
drop tablespace tbs_name;
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Εγκατάσταση Oracle 9i Application Sen/er

Στο εγχειρίδιο αυτό θα παραθέσουμε όλες εκείνες τις λεπτομέρειες που θα 

πρέπει να γνωρίζει κάποιος πριν προσπαθήσει τον Oracle 9i Application Server. Δεν 

είναι στη πρόθεση μας να καλύψουμε όλους τους διαφορετικούς τύπους εγκατάστασης 

(Minimal, Standard Edition, Enterprise Edition) αλλά μόνο της Minimal που 

χρησιμοποιήθηκε στη διπλωματική αυτή. Για περισσότερες πληροφορίες και 
λεπτομέρειες για τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις σας παραπέμπουμε στην βιβλιογραφία 

που χρησιμοποιήσαμε. [GREEN01], [ORA-AS01]
Η Minimal έκδοση επιλέχθηκε γιατί το κύριο εργαλείο που μας ενδιέφερε ήταν 

αυτό του Oracle Application Portal.

Απαιτήσεις

Οι απαιτήσεις που θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας αφορούν τόσο τον τομέα του 
υλικού και του λογισμικού.

Απαιτήσεις Υλικού (Hardware)
Όλοι οι υπολογισμοί είναι βασισμένοι σε διαμόρφωση NTFS. Οι διαμορφώσεις 

FAT θα απαιτήσουν πρόσθετο ελεύθερο χώρο (σχεδόν τον διπλάσιο).

Στοιχεία υλικού Απαιτήσεις

ΚΜΕ Επεξεργαστής 486 της Intel ή υψηλότερος

Μνήμη 128 MB

Ελεύθερος χώρος στο σκληρό δίσκο Minimal: 575 MB
Standard Edition: 1.60 GB 
Enterprise Edition: 3.05 GB

Συνολικό μέγεθος Pagefile ή Swap 500 MB
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Επίσης θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας τα εξής:

Ο ελεύθερος χώρος για την εγκατάσταση θα πρέπει να είναι διαθέσιμος σε ένα 

σκληρό δίσκο. Ο Oracle9i Application Server δεν υποστηρίζει εγκατάσταση σε 

πολλαπλούς δίσκους.

Η βάση δεδομένων πρέπει να έχει το ελεύθερο χώρο για τα εξής:

System Tablespace: 1 GB 

User Tablespace: 400 MB 

Απαιτήσεις λογισμικού (Software)

Λογισμικό Έκδοση

Λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows NT with Service Pack 3 (κατ’ ελάχιστον) or 5 

(προτεινόμενο)

Microsoft Windows 2000

Εικονική μνήμη Τουλάχιστον 360 MB ελεύθερης εικονικής μνήμης. Για να 

αλλάξετε την εικονική μνήμη, πηγαίνετε Windows Control 

Panel>System>Performance.

Path Environment Variable (Μεταβλητή περιβάλλοντος)

Εάν η τιμή αυτής είναι πάνω από 1.024 bytes, το ακόλουθο λάθος μπορεί να 

εμφανιστεί όταν ξεκινήσει η εγκατάσταση του Oracle HTTP Server

Αυτό το λάθος μπορούμε να το επιλύσουμε είτε περιορίζοντας το μήκος της 

μεταβλητής PATH είτε μεταφορτώνοντας ένα patch από τη Microsoft για να 

διορθώσουμε το πρόβλημα στο αρχείο cmd.exe. To patch που χρειαζόμαστε 

περιγράφεται στο άρθρο Q268722 της βάσης γνώσης της Microsoft. [ORA-AS01]
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Εγκατάσταση Minimal Edition

Προετοιμασία του συστήματος για την εγκατάσταση

Από την οθόνη με τίτλο Installation Overview κάνετε την κατάλληλη επιλογή εάν 

θέλετε να έχετε επιπλέον βοήθεια κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης και πατήστε το 

πλήκτρο Next.

Installation Overview

Oracle9i Application Server

Would you like additional help to bo displayed during installation? 

* Yes 

-NO

Bo sure that you have completed all the required preinstallation tasks that are listed in the 
Preinstallation chapter of the Oracle9i Application Server Installation Guide

Click on the Help button to view the following:

1 Installation Overview: Install process summary with hardware & software requirements
2. Preinstallation Checklist Checklist of the required preinstallation tasks.
3. Automatic Process Startup: List of processes that can be automatically started.
4 Configuration Tools List of configuration tools that configure the components
5. Frequently Asked Questions: Collection of the most frequently asked installation questions.

Στην οθόνη καλωσορίσματος πατήστε το πλήκτρο Next.

Welcome

The Oracle Universal Installer guides you through the installation and 
configuration of your Oracle products.

Click "Installed Products..." to see all installed products.

Deinstall Products...

About Oracle Universal Installer
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Η εγκατάσταση στην επόμενη οθόνη σας επιτρέπει να επιλέξετε τον τύπο της 

εγκατάστασης που επιθυμείτε.

Η Minimal έκδοση θα εγκαταστήσει τα προϊόνταιΟΓθοΙθθίΑβ Portal, Oracle9iAS 

Wireless, Oracle Enterprise Manager Client και Oracle HTTP Server.

Επιλέξτε την έκδοση αυτή και πατήστε το πλήκτρο Next.

Installation Types

Oracle9i Application Server

What type of installation do you want?

Enterprise Edition - Includes 0racle9i Wireless (3115 MB) 

r Standard Edition - Includes Oracle9i Wireless (1625 MB)

* Minimal Edition - Includes 0racle9i Wireless (575 MB)

Enterprise Edition - Installs 0racle9iAS Database Cache, Discoverer 4i, 0racle9iAS Forms & 
Reports Services, 0racle9iAS Portal, Oracle9iAS Web Cache, Oracle EJE, Enterprise Manager 
Client, Oracle HTTP Server, Internet File System, and Oracle Management Server

Standard Edition - Installs 0racle9iAS Portal, Oracle EJE, Oracle Enterprise Manager Client, 
Oracle HTTP Server, and Oracle Internet File System

Minimal Edition - Installs 0racle9iAS Portal, Oracle9iAS Wireless, Oracle Enterprise Manager 
Client, and Oracle HTTP Server

Η οθόνη “Destination Oracle Home and Oracle Home Name” σας επιτρέπει να 

εισαγάγετε το όνομα και τη θέση του Oracle Home για τα προϊόντα τύπου RSF 8.1.7.

Oracle Home Name: Αυτό είναι το όνομα του Oracle Home, το οποίο αποτελεί 

τον κεντρικό κατάλογο (root directory) στον οποίο θα εγκατασταθεί ο Oracle9i 

Application Server.

Oracle Home Location: Αυτό είναι το φυσικό μονοπάτι του Oracle Home.
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Δεχτείτε ή αλλάξτε τις προεπιλογές και πατήστε το πλήκτρο Next.

Exit Help Installed Products Previous Next

Αν δεν έχετε ικανοποιητικό χώρο ελεύθερο για να εγκαταστήσετε τον Oracle9i

Application Server θα εμφανιστεί μια οθόνη προειδοποίησης.

Exit Help Installed Products Previous Next
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Μπορείτε είτε να πατήσετε το πλήκτρο Next (αφού πρώτα ελευθερώσετε τον 

απαραίτητο χώρο στο σκληρό σας δίσκο) είτε να πατήσετε το πλήκτρο Previous για να 

επιλέξετε μια άλλη φυσική διαδρομή για να εγκατασταθεί το προϊόν.

Στην επόμενη οθόνη θα πρέπει να επιλέξετε τα στοιχεία που θέλετε η 

εγκατάσταση να εκκινήσει προς ρύθμιση μετά το πέρας της. Εάν αποεπιλέξετε ένα 

στοιχείο από τη λίστα που σας εμφανίζεται ,η εγκατάσταση θα προχωρήσει στην 

αντιγραφή των αρχείων του , αλλά δεν θα το ρυθμίσει. Μετά από την εγκατάσταση, εάν 

αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε το στοιχείο αυτό ,θα πρέπει μόνοι σας να 

προχωρήσετε στη ρύθμιση του.

Επιλέξτε τα στοιχεία που σας ενδιαφέρουν και πατήστε το πλήκτρο Next.

Component Configuration and Startup

0racie9i Application Server

Select the components you want the installer to configure and automatically start alter 
installation. If you do not select a component and choose to configure it after installation, then 
you must follow the configuration instructions in the documentation for that component.
Oracle HTTP Sewer in Non-SSL Mode (on port 80) 
OracleSiAS Portal
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Η διαδικασία εγκατάστασης θα εκκινήσει και στην οθόνη που ακολουθεί μπορείτε 

να βλέπετε όλες τις λεπτομέρειες που αφορούν την αντιγραφή των αρχείων αλλά και τη 

θέση στην οποία θα βρείτε τα αρχεία καταγραφής.

Μετά το πέρας της εγκατάστασης θα εμφανιστεί μια οθόνη προειδοποίησης για 

επανεκκίνηση του συστήματος.

Αυτή η οθόνη δεν θα εμφανιστεί αν στο σύστημα υπάρχουν από προηγούμενη 

εγκατάσταση τα απαραίτητα DLLs του Oracie9i Application Server ή αν η εγκατάσταση 

γίνεται σε περιβάλλον Windows 2000.
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Μετά την επανεκκίνηση η εγκατάσταση θα προχωρήσει αυτόματα. Σημαντικό 

είναι να συνδεθείτε με δικαιώματα Administrator.

Copyright © 199Θ. 2000 Ora cl

Εάν είναι απαραίτητο (ανεπαρκής ελεύθερος χώρος στο σκληρό δίσκο) ελέγξτε 

και αλλάξτε τις θέσεις των στοιχείων που επιδεικνύονται στην οθόνη και χτυπήστε 

έπειτα.

Exit Help Installed Products Previous Next
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Στην επόμενη οθόνη (Apache Listener Configuration for Oracle Portal DAD) 

βλέπουμε τα παρακάτω πεδία:
Portal DAD Name: Ένας περιγραφέας πρόσβασης βάσης δεδομένων (Database 

Access Descriptor (DAD)) είναι ένα σύνολο τιμών που διευκρινίζουν πώς ο ακροατής 
(listener) Apache συνδέεται με την Oracle βάση δεδομένων σας για να εκπληρώσει ένα 

αίτημα HTTP. Με βάση αυτό το όνομα, η εγκατάσταση δημιουργεί αυτόματα όλες τις 
σχετικές πληροφορίες όπως το όνομα και η θέση του πίνακα εγγράφων. Το 

προεπιλεγμένο όνομα DAD είναι portal30.

Portal Schema Name: Εισάγετε το όνομα του σχήματος στη βάση δεδομένων 

που θα περιέχει το Oracle Portal. Ένα σχήμα είναι μια συλλογή στοιχείων και 

αντικειμένων της βάσης δεδομένων υπό τον έλεγχο ενός δεδομένου χρήστη. Το 
προεπιλεγμένο σχήμα είναι portal30.

TNS Connect String: Εισάγετε τα TNS στοιχεία που πιθανώς χρησιμοποιήσετε 
για να συνδεθείτε με μια απομακρυσμένη βάση δεδομένων Oracle μετά από την 

εγκατάσταση. Δεδομένου ότι εκτελείτε την εγκατάσταση σε ένα νέο Oracle Home, θα 
πρέπει να εισαγάγετε ένα TNS στοιχείο προτού να δημιουργηθεί πραγματικά. Ο βοηθός 

του Net8 θα εμφανιστεί αργότερα στη διαδικασία εγκατάστασης και θα σας καθοδηγεί 
στη διαμόρφωση ενός νέου TNS στοιχείου. Καλό θα ήταν να σημειώσετε το όνομα του 
TNS έτσι ώστε να χρησιμοποιήσετε το ίδιο όνομα όταν εμφανιστεί αργότερα ο βοηθός 
του Net8.

Οι πληροφορίες που θα εισάγετε εδώ χρησιμοποιούνται για να δημιουργηθούν οι 

απαραίτητες PL/SQL Gateways στις οποίες μπορείτε να έχετε πρόσβαση μετά την 

εγκατάσταση από την ακόλουθη θέση: http://machine_name:port/pls/admin_/
gateway.htm
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Εισάγετε ή δεχτείτε τα προεπιλεγμένα ονόματα για τα Oracle DAD και Oracle 

Schemas. Επίσης, εάν είναι απαραίτητο εισάγετε το TNS και πατήστε το πλήκτρο Next.

Apache Listener Configuration for Oracle Portal 

Database Access Descriptor (DAD) for Oracle Portal

Enter a name for the DAD that will be used to access Oracle Portal and enter the name of the 
database schema where Oracle Portal will be Installed. If you are Installing the Oracle HTTP 
Server powered by Apache in an Oracle Home other than the one in which Oracle Portal is 
installed, you must also specity a TNS connect string to the database where Oracle Portal is 
installed.

Portal DAD Name: |portal30

Portal Schema Name portal30

TNS Connect String:

Note: The TNS connect string must be specified in the tnsnames.ora which must be located in 
the Oracle Home where you are installing the Oracle HTTP Server.

Η οθόνη “Apache Listener Configuration for Oracle Portal (Login Server)” σας 

επιτρέπει να εισάγετε το όνομα του DAD και του σχήματος του κεντρικού υπολογιστή 

σύνδεσης, με μια επέκταση sso για πιο εύκολη αναγνώριση. Ο κεντρικός υπολογιστής 

σύνδεσης παρέχει έναν Single Sign-On (SSO) μηχανισμό που επιτρέπει στους χρήστες 

του Oracle Portal να συνδέονται ασφαλώς ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό 

πρόσβασης.
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Στην επόμενη οθόνη που εμφανίζεται πρέπει να εισάγετε το όνομα του host, την 

πόρτα που θα ‘ακούει’ ο Net8 και το SID (το προσδιοριστικό όνομα της βάσης) της 

βάσης δεδομένων όπου θα εγκαταστήσετε το Oracle9iAS Wireless repository.

Πληκτρολογήστε το όνομα ενός νέου χρήστη και τον προσωπικό του κωδικό. 

Πατήστε το πλήκτρο Next.

Wireless Edition schema information

The Installation will create a database user to store the Oracle9l Application Server Wireless 
Edition repository.
Please enter a new username and password.
Note: DonT enter SYS or SYSTEM for this username

Username jmanager

Password
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Εισάγετε και επαληθεύατε τον κωδικό πρόσβασης του χρήστη SYSTEM. 

Πατήστε το πλήκτρο Next.

Please enter SYSTEM Password for Server Wireless ...

Please enter SYSTEM Password of the database where you are loading the Oracle9i 
Application Server Wireless Edition repository

Enter Password:

Στη συνοπτική οθόνη εγκατάστασης που ακολουθεί περιλαμβάνονται όλες οι 

πληροφορίες που αφορούν την πηγή της εγκατάστασης , τον προορισμό, τον τύπο της 

εγκατάστασης, την απαίτηση σε σκληρό δίσκο και πολλά άλλα.

Για να κάνετε αλλαγές πατήστε το πλήκτρο Previous για να επιστρέφετε στις

αντίστοιχες οθόνες

Exit Help Installed Products Previous Install
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Όταν πατήσετε το πλήκτρο Install η διαδικασία της εγκατάστασης αρχίζει.

Ο Install

Installing Oracle Web Cache

Q.
Copying change_max_cacbe_size.htm

■n 30%

^ Cancel ^

You can find a log of this install session at:
CIProgram FilestOradetnventory'Jogs'installActions.log 

If you install another product, the above log will be copied to:
C:^Program Btes\Oradetlnventory\logsiinstallActions2001 -02-07_05-55-54-PM.log

Η παραπάνω οθόνη εμφανίζει λεπτομέρειες για τα προϊόντα που εγκαθίστανται, 

την πρόοδο της διαδικασίας και τη θέση του αρχείου καταγραφής.

Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης θα σας ζητηθεί να αλλάξετε τα CD 

εγκατάστασης.

Please insert 9iAS1.0.2.1 disk 2 into your disk drive or speedy 
an alternative location.

Psth- F:\ Browse...

OK j Cancel

Ελέγξτε τον κατάλογο εγκατάστασης και πατήστε το πλήκτρο ΟΚ.
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Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης ο οδηγός της εκκινεί τη διαδικασία 

ρύθμισης των εργαλείων που επιλέξαμε στην αρχή.

φ Configuration Tools

The following tools will be automatically started for you:

These tools are optional.
It is recommended, although not required, that these tools be run successfully.

Tool Name Status

V Net8 Configuration Assistant succeeded

s/ Starting Oracle HTTP service succeeded

* Oracle Portal 3.0 Configuration Assistant in progress...

Details for Oracle Portal 3.0 Configuration Assistant:

Retry 1 Stop

XORACLE1 \jlibXhelp-3_1_8.jar;E:XORACLE1 \jlib\ice-4_06_6.jar;E: 
\ORACLE1ljliblshare-1_0_8.jar;E:XORACLE1\jlibXsmui-1_0_8.jar;E:\ORACLE1\jliblewt- 
swingaccess-1_1_1 jar,E:10RACLE1\jlib\swingalM JJ.jar* oracle.webdb. 
WebdbConfigAssistant false portal30 portal30 portal30_sso portal30_sso dhcp- 
east-2op4-5-130-35-47-50 us.oracle.com 80 machine_name:port:sid change_on_install ▼

Στην οθόνη αυτή θα πρέπει να βρείτε τα παρακάτω εργαλεία:

Net8 Configuration Assistant - αυτός ο βοηθός όπως είδαμε και παραπάνω σας 

επιτρέπει να κάνετε όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις δικτύου.

Starting Oracle HTTP service - αυτή η υπηρεσία εκκινεί τον HTTP Oracle Server. 

Ο Server αυτός θέτει σε λειτουργία ένα παράθυρο DOS. Σε αυτό το παράθυρο, μπορείτε 

να εξετάσετε αν η εγκατάσταση του ήταν επιτυχής.

Για να διαχειριστείτε την υπηρεσία Oracle HTTP από το Control Panel 

επανεκκινήστε το σύστημα σας αφότου ολοκληρωθεί η εγκατάσταση. Η υπηρεσία Oracle 

HTTP θα αρχίσει αυτόματα και δεν θα πρέπει πλέον να την εκκινείτε σε περιβάλλον 

DOS.

Oracle9iAS Portal Configuration Assistant - αυτός ο βοηθός ‘φορτώνει’ όλα τα 

απαραίτητα αντικείμενα της βάσης δεδομένων που χρειάζεται το Oracle9iAS Portal.
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Για καθέναν από τους παραπάνω βοηθούς η εγκατάσταση επιδεικνύει όλες τις 

λεπτομέρειες που τους αφορούν στο παράθυρο επίδειξης που βρίσκεται στο κάτω μέρος 

της οθόνης.

Αν όλα πήγαν καλά στο τέλος θα δείτε την παρακάτω οθόνη.

φ End of Installation

The installation of Oracle9i Application Server was successful.

Select the Release Information button to view current release information. 

Release Information..

Έχετε εγκαταστήσει επιτυχώς την Minimal επιλογή εγκατάστασης του Oracle9i 

Application Server.

Ακολουθούν συνοπτικές οδηγίες για την έναρξη και παύση των υπηρεσιών του 
Application Server.

Από το Control Panel επιλέξτε το μενού Services.

Αφού επιλέξετε την υπηρεσία που σας ενδιαφέρει πατήστε στο πλήκτρο Start ή 

Stop για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
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Ο παρακάτω πίνακας απαριθμεί τα ονόματα των υπηρεσιών και σε ποια τμήματα 
του Application server αντιστοιχούν.

Στοιχείο Application Server

Oracle9iAS Wireless Web Integration Server

Oracle HTTP Server

Υπηρεσία

Oracle Web Integration Server

OracleiSuitesHTTPServer

Net8/SQLNET

OracleiAS_6iServerClientCache80

OracleiAS_HomeTNSListener

OracleiSuitesAgent

OracleiSuiteTNSListener
OracleiSuiteAgent

Αντίστοιχα στον πίνακα που ακολουθεί βλέπουμε τα web στοιχεία του Application
Server.

Στοιχείο

Application Server

Oracle9iAS Portal

Web Site

http://hostname.domain:80/pls/portal30

Oracle9iAS Wireless http://hostname.domain:5555 
Web Integration Server (Log on as Administrator/manager.)

Oracle HTTP Server http://hostname.domain:80

Oracle HTTP Server https://hostname.domain:443
(SSL-enabled)
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Ο τελευταίος πίνακας απαριθμεί τις προεπιλεγμένες πόρτες για κάθε στοιχείο του 

Application Server.

Στοιχείο Application Server Port Number

Oracle9iAS Portal To Oracle9iAS Portal χρησιμοποιεί την ίδια

πόρτα με τον Oracle HTTP Server

Oracle9iAS Wireless O Oracle9iAS Wireless χρησιμοποιεί την ίδια

πόρτα με τον Oracle HTTP Server 

Oracle9iAS Wireless Web Integration 5555 
Server

Oracle HTTP Server 80

Oracle HTTP Server (SSL-enabled) 443 
Oracle HTTP Server Jserv Servlet Engine 8007

Εγκατάσταση PUSQL Developer

Υπάρχουν βασικά δύο τρόποι για να εγκατασταθεί ο PL/SQL Developer 

Workstation installation. Σε αυτήν την περίπτωση εγκαθιστάτε το λογισμικό 

τοπικά σε κάθε τερματικό σταθμό που θα το χρησιμοποιήσει.
Server installation. Σε αυτήν την περίπτωση εγκαθιστάτε το λογισμικό σε έναν 

κεντρικό υπολογιστή σε μια θέση που μπορεί να είναι προσεγγίσιμη από κάθε τερματικό 
σταθμό που θα το χρησιμοποιήσει.

Στις οδηγίες αυτές θα βρείτε οδηγίες και για τους δύο τύπους εγκαταστάσεων. 

Απαιτήσεις συστήματος

Ο PL/SQL Developer είναι μια τριανταδυάμπιτη εφαρμογή για τα Windows. 
Επομένως πρέπει να έχετε τουλάχιστον WINDOWS 95 ή WINDOWS NT 4 που 
εγκατεστημένα στον υπολογιστή σας. Για να συνδεθεί με μια βάση δεδομένων Oracle, ο 

PL/*SQL Developer απαιτεί μια τριανταδυάμπιτη έκδοση του SQL*Net ή του Net8.
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Workstation installation

Για να εγκαταστήοετε τον PL/SQL Developer τοπικά σε έναν τερματικό σταθμό, 

τρέξτε το πρόγραμμα εγκατάστασης. Αφού το κάνετε αυτό, θα εμφανιστεί το ακόλουθο 

παράθυρο διαλόγου:

Select destination directory

Select the cirectoiy where yojwairto install the files

|c.\Prjyrarn Filet\PLS3L Developer 40

PI /SQL Developer requires about 10 MR nffree space

Free space on this system:
C:\ 130 MD
D:\ 1554 MB

&

< 3ack Next> Cancel

Μπορείτε να επιλέξετε έναν κατάλογο προορισμού για τα αρχεία προγράμματος, 

ένα φάκελο στις επιλογές έναρξης (start menu) , μια θέση συντόμευσης για τον PL/SQL 

Developer στην οθόνη και άλλες επιλογές που αφορούν την εγκατάσταση. Αφού 

πατήσετε το πλήκτρο Finish στην τελευταία σελίδα, τα αρχεία προγράμματος 

αντιγράφονται και οι συντομεύσεις δημιουργούνται.

Server installation

Για την εγκατάσταση αυτού του τύπου , τρέχετε το πρόγραμμα εγκατάστασης 

στον κεντρικό υπολογιστή με τον ίδιο τρόπο που περιγράφεται στο προηγούμενο τμήμα. 

Πρέπει να επιλέξετε έναν κατάλογο προορισμού που θα είναι κοινός στους χρήστες που 

θα χρησιμοποιήσουν το λογισμικό. Όταν ο PL/SQL Developer τρέξει για πρώτη φορά σε 

έναν τερματικό σταθμό, αυτός ο τύπος εγκατάστασης ανιχνεύεται αυτόματα, και η τοπική 

εγκατάσταση ολοκληρώνεται χωρίς να χρειασθεί κάποια ενέργεια από τη μεριά των 

χρηστών.
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Ο PL/SQL Developer καλό είναι να εγκατασταθεί σε έναν κατάλογο όπου οι 

χρήστες έχουν μόνο δικαίωμα ανάγνωσης. Ο υποκατάλογος των μακροεντολών 

εντούτοις θα πρέπει να είναι writeable, μιας και αυτή θα είναι η θέση όπου όλες οι 
μακροεντολές θα αποθηκεύονται.

Απεγκατάσταση του PL/SQL Developer

Εάν για κάποιους λόγους επιθυμείτε τον υπεύθυνο να απεγκαταστήσετε τον 

PL/SQL Developer, μπορείτε να τον αφαιρέσετε χρησιμοποιώντας την επιλογή 

Add/Remove από το Control Panel. [PLSQL01], [ALLRO]

Εγκατάσταση /απεγκατάσταση του TOAD

Αυτό το εγχειρίδιο καλύπτει τη διαδικασία εγκατάστασης για το TOAD. Εξηγεί 
επίσης τους διαφορετικούς τύπους εγκαταστάσεων. Τέλος παρουσιάζει και τη 

διαδικασία απεγκατάστασης του προϊόντος
Μπορείτε να εγκαταστήσετε το TOAD από το CD-ROM ή να το κατεβάσετε από 

τον ιστοχώρο (site), http://www.quest.com. [QUEST]

Πριν προσπαθήσετε να εγκαταστήσετε το TOAD, σιγουρευτείτε ότι το σύστημά 
σας πληρεί τις ελάχιστες απαιτήσεις υλικού και λογισμικού. Επίσης, ελέγξτε την SQL*Net 
σας ή Net8 εγκατάσταση σας με μια άλλη εφαρμογή, όπως η tnsping της Oracle, για να 

ελέγξετε τη σύνδεση σας με τη βάση δεδομένων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν έχετε εγκατεστημένη ήδη την δωρεάν έκδοση του λογισμικού 

TOAD δεν πρέπει να εγκαταστήσετε την εμπορική έκδοση πάνω από την δωρεάν , γιατί 
αυτό θα έχει επιπτώσεις σε μερικές λειτουργίες. Πρέπει να εγκαταστήσετε την εμπορική 
έκδοση σε έναν διαφορετικό κατάλογο από αυτόν της δωρεάν έκδοσης.
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Απαιτήσεις συστήματος

To TOAD απαιτεί είτε Windows 98, είτε NT 4.0, είτε 2000, είτε ΧΡ.

Εάν έχετε SQL*Net (32 bit) (ή Net8 για το Oracle 8 χρήστες) και 

Μπορείτε να συνδέεστε σε Oracle 7 χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε από τα 
εργαλεία της Oracle (με εξαίρεση το SQL*Plus) το TOAD πρέπει να λειτουργήσει χωρίς 
κανένα πρόβλημα.

Ελάχιστες προδιαγραφές υλικού 

PC συμβατό με IBM.

44 MB ελεύθερο χώρο στο σκληρό σας δίσκο που απαιτείται για να εγκατασταθεί 

το TOAD.
128 MB RAM για τα Windows NT 4.0, 2000 και ΧΡ.

256 MB RAM για τα Windows 98.

Οδηγός CD-ROM (για την εγκατάσταση της εμπορικής έκδοσης από το CD-
ROM).

Οθόνη VGA.

Ποντίκι.

Ελάχιστες προδιαγραφές λογισμικού 

Oracle 7.3 ή υψηλότερη

Η τρέχουσα έκδοση του TOAD απαιτεί SQL*Net (32 bit) ή Net8 για τους χρήστες 
της Oracle 8.

To TOAD δεν θα τρέξει σε Linux, Unix, OS2, ή Macintosh.

Προαιρετικές απαιτήσεις - Απαιτήσεις επιλογών

TOAD Debugger TOAD, Oracle 7.3 ή υψηλότερη συμπεριλαμβανομένου του 
Oracle Probe ν2.0 ή υψηλότερου (SYS.DBMS_DEBUG πακέτο)

TOAD- DBA TOAD, Oracle 7.3 ή υψηλότερη.

Tuning modules 32 MB RAM και 25 MB επιπλέον ελεύθερου χώρου στο σκληρό
δίσκο.
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Εγκατάσταση

Για να εγκαταστήσετε το TOAD
1 Τρέξτε το πρόγραμμα εγκατάστασης του TOAD από το CD ή από το 

μεταφορτωμένο (downloaded) αρχείο.

2 Το πρώτο πλαίσιο διαλόγου είναι μια οθόνη καλωσορίσματος. Σας ρωτάει αν 

θέλετε να εγκαταστήσετε το TOAD. Εάν θέλετε να ακυρώσετε τη διαδικασία, πατήστε το 

πλήκτρο Cancel.
Καθώς θα προχωρείτε σε επόμενα πλαίσια διαλόγου, θα έχετε στη διάθεση σας 

ένα πλήκτρο Back για να επιστρέφετε στο προηγούμενο πλαίσιο διαλόγου και το 

πλήκτρο Cancel που θα ακυρώνει την εγκατάσταση. Για να προχωρήσετε σε επόμενη 
φάση της εγκατάστασης, επιλέξτε το πλήκτρο Next.

3 Στην επόμενη οθόνη εμφανίζεται η συμφωνία άδειας του λογισμικού.
4 Το επόμενο παράθυρο διαλόγου σας ζητά να επιλέξετε τον τύπο εγκατάστασης 

που θέλετε. Οι επιλογές σας είναι:

Local TOAD Install (FULL)
Network Install - Client (must run Server side install first)
Network Install - Server

Μπορείτε να επιλέξετε μόνο μια επιλογή. To TOAD εγκαθιστά πάντα τα αρχεία 
του σε έναν φάκελο TOAD. Κανένα αρχείο του δεν θα τοποθετηθεί σε φακέλους των 

Windows ή άλλους φακέλους.
Local TOAD Install (FULL)

Αυτή είναι η προεπιλεγμένη επιλογή. Αυτή η εγκατάσταση είναι μια πλήρης client 
- server εγκατάσταση. Εγκαθιστά όλα τα αρχεία TOAD στον τοπικό σας σκληρό δίσκο. 

Ένας φάκελος TOAD δημιουργείται στον τοπικό σκληρό δίσκο του υπολογιστή στον 

οποίο η εγκατάσταση βάζει το TOAD.EXE, TOAD.HLP, και άλλα αρχεία του TOAD.
Network Install - Client (must run Server side install first)

Αυτή η επιλογή εγκαθιστά τα προσωπικά αρχεία διαμόρφωσης στο PC, και 
δημιουργεί συντομεύσεις για τα TOAD.EXE και TOAD.HLP στον κεντρικό υπολογιστή, ο 

οποίος έχει ήδη το TOAD εγκατεστημένο. Όλα τα άλλα αρχεία TOAD εγκαθίστανται στο 
σκληρό δίσκο του τερματικού σταθμού στον φάκελο TOAD. Έτσι, εάν επιλέξετε αυτήν 

την επιλογή θα πρέπει να ξέρετε από που στον κεντρικό σας υπολογιστή τα αρχεία 

TOAD.EXE και TOAD.HLP θα διαβάζονται. Αυτή η επιλογή αφορά μεμονωμένους
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τερματικούς σταθμούς στις καταστάσεις όπου τα TOAD.HLP και TOAD.EXE είναι ήδη 
εγκατεστημένα στον κεντρικό υπολογιστή.

Network Install - Server

Αυτή η επιλογή εγκαθιστά τα TOAD.EXE και TOAD.HLP στον κεντρικό 
υπολογιστή του δικτύου έτσι ώστε κάποιοι άλλοι χρήστες να μπορέσουν να τρέξουν την 
επιλογή Network Install - Client για να δημιουργήσουν συντομεύσεις προς το κεντρικό 

TOAD. Εάν το TOAD εγκατασταθεί σε έναν κεντρικό υπολογιστή, ο administrator του 
δικτύου πρέπει να είναι μοναδικός που θα πρέπει να έχει πρόσβαση εγγραφής στο 

TOAD.

5 Ο επόμενος διάλογος σας ζητά για να επιλέξετε τον κατάλογο προορισμού. Η 

προεπιλογή είναι ο κατάλογος είναι C:\Program Files\Quest Software, αλλά μπορείτε 
φυσικά επιλέξετε έναν άλλο κατάλογο ή έναν άλλο σκληρό δίσκο.

Εάν στο προηγούμενο βήμα επιλέξατε να εγκαταστήσετε μερικά από τα 

στοιχεία εγκατάστασης ή όλα σε έναν κεντρικό υπολογιστή θα ρωτηθείτε επίσης για τον 
κατάλογο προορισμού στον κεντρικό υπολογιστή.

6 Στο επόμενο πλαίσιο διαλόγου θα ρωτηθείτε εάν θέλετε να κρατήσετε εφεδρικά 
αρχεία για αυτά που ίσως αντικατασταθούν. Εάν επιλέξετε Yes όλα τα αντίγραφα των 

τροποποιημένων αρχείων θα τοποθετηθούν σε έναν εφεδρικό φάκελο.
Κατόπιν, όταν εκτελείτε αναβαθμίσεις στο TOAD, τα αρχεία διαμόρφωσής δεν 

θα ξαναγράφονται. Η προεπιλογή είναι Yes.

7 Εάν επιλέξατε Yes στον προηγούμενο διάλογο, η εγκατάσταση θα σας ζητήσει 
να επιλέξετε την θέση του εφεδρικού καταλόγου. Η προεπιλογή είναι ο φάκελος 

TOAD\BACKUP. Μπορείτε βέβαια εάν θέλετε να επιλέξετε μια άλλη θέση.

8 Η επόμενη οθόνη έχει ένα τετραγωνίδιο (checkbox) που σας δίνει τη 
δυνατότητα να εγκαταστήσετε το UNIX Job Scheduler Scripts. To UNIX Job Scheduler 

Scripts είναι μέρος του TOAD- Dba μόνο (έκδοση 7.4 και επάνω). Δίνει τη δυνατότητα σε 
έναν DBA να χρησιμοποιήσει το TOAD για να διασυνδεθεί με το Unix Crontab και να 
χρονοπρογραμματίσει scripts. Εάν έχετε το TOAD - Dba και θέλετε να χρησιμοποιήσετε 
το UNIX Job Scheduler, πρέπει να τσεκάρετε την επιλογή Install UNIX Job Scheduler 
Scripts. (Επιλεγμένη εξ ορισμού.)
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Η οθόνη αυτή σας αφήνει επίσης να επιλέξετε τη δημιουργία αντιγράφων 
ασφαλείας για διάφορες κατηγορίες τροποποιήσιμων αρχείων του TOAD για την τοπική 

χρήση. Τα τετραγωνίδια είναι:

Backup SQL Templates 

Backup Script Manager Scripts 
Backup Unix Job Scheduler Scripts

Αυτά τα αρχεία τροποποιούνται σπάνια. Για τα αρχεία που επιλέξατε να 

δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας τα ονόματα τους θα έχουν τη γενική μορφή 

file_name.DATE.SAV. (DATE είναι η ημερομηνία εγκατάστασης). Τα αρχεία που δεν 
επιλέξατε να γίνουν backup θα ξαναγραφτούν κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης.

9 Η επόμενη οθόνη σας αφήνει να επιλέξετε πιο αρχείο θα αντιγράφει πάνω από 
το αρχείο PLSQLSCR.TXT. Το αρχείο PLSQLSCR.TXT επιτρέπει την εύκολη σύνταξη 

με τη χρήση επισήμανσης στους συντάκτες του TOAD. Μπορείτε να επιλέξετε είτε τη 
μικρή έκδοση (SHORTSCR. TXT) είτε τη μεγάλη έκδοση (LONGSCR.TXT). Το 

LONGSCR.TXT περιέχει σχεδόν δύο φορές πιο πολλά στοιχεία για την επισήμανση της 

σύνταξης και θα σας δώσει πρόσβαση σε πέρα από χίλιες δεσμευμένες λέξεις και λέξεις 

κλειδιά (συμπεριλαμβανομένων μερικών από το πακέτο SYS). Ο μακρύτερος κατάλογος 

βέβαια, μπορεί να έχει επιπτώσεις στην απόδοση ανάλογα με τα σχόλια συντακτών σας. 
Το SHORTSCR.TXT επιλέγεται εξ ορισμού. Αυτό περιλαμβάνει πάνω από 570 στοιχεία.

Εάν θέλετε αργότερα να αλλάξετε την επιλογή σας μπορείτε πάντα να 
αντιγράψετε είτε το LONGSCR.TXT είτε το SHORTSCR.TXT πάνω από το 

PLSQLSCR.TXT. Ένας άλλος τρόπος για να αλλαχτεί η επιλογή σας είναι μέσω της 

διαδρομής View >Options > Parser Scripts. Αλλάξτε το μονοπάτι για το PLSQL Parser 
Script αρχείο (PLSQLSCR.TXT) με το επιθυμητό αρχείο (LONGSCR.TXT ή 

SHORTSCR.TXT). Εάν προγραμματίζετε την προσθήκη ή την αφαίρεση δεσμευμένων 
Oracle SQL λέξεων, PL/SQL δεσμευμένων λέξεων, ή λέξεων κλειδιών της Oracle από 
τις λίστες , μπορείτε να τροποποιήσετε το αρχείο PLSQLSCR.TXT μόνοι σας. Αν το 

επιχειρήσετε θα πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί και να έχετε υπόψη σας ότι δεν 
παρέχεται καμία υποστήριξη για αλλαγμένα scripts.

10 To TOAD αρχίζει τη διαδικασία εγκατάστασης του. Ελέγχει το σύστημά σας 
για να δει εάν είτε το SQL*Net είτε το Net8 έχουν εγκατασταθεί σωστά εξετάζοντας 

παραμέτρους όπως η ORACLE_HOME, μεταβλητή περιβάλλοντος PATH και τα 

προαπαιτούμενα SQL*Net/Net8 αρχεία. Σας ρωτά εάν θα θέλατε να δημιουργήσει μια 

συντόμευση του TOAD στην οθόνη σας. Εάν επιλέξετε Yes δημιουργεί μια συντόμευση
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εικονιδίου στην οθόνη σας. Αφότου κάνει το TOAD τους ελέγχους αυτούς, το πρόγραμμα 

της εγκατάστασης αποσυμπιέζει τα αρχεία και αντιγράφει τα αρχεία στους προορισμούς 
τους. Συγχρόνως, 2 log αρχεία δημιουργούνται στο φάκελο TOAD:

Το INSTALL.LOG και το INSTALL.TXT.
11 To TOAD δημιουργεί τα εικονίδια/συντομεύσεις στο μενού 

Start/Programs/Quest Software/Toad. To TOAD επιδεικνύει επίσης όλους τους 

σχετικούς διάλογους για οποιεσδήποτε πρόσθετες ενότητες που πιθανότατα έχετε.

12 Η επόμενη οθόνη σας ρωτά εάν θέλετε να τρέξετε τον οδηγό TOAD Server 

Side Object.

13 Η επόμενη οθόνη περιλαμβάνει μια ειδοποίηση αναβάθμισης σχετικά με την 

επιλογή View >Options > Procedure Editor > Debugging > Show executable line 
indicators in the gutter Αυτή ισχύει για τον προαιρετικό διορθωτή (Debugger). Όμως θα 

πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι , όταν διορθώνετε μεγάλα αντικείμενα αυτή η επιλογή 
μπορεί να προκαλέσει σοβαρή μείωση στην απόδοση (όπως η ταχύτητα). Έτσι, εξ 
ορισμού η επιλογή δεν είναι τσεκαρισμένη.

14 Το τελευταίο πλαίσιο διαλόγου καταδεικνύει την ολοκλήρωση της 
εγκατάστασης. Τα τετραγωνίδια σας αφήνουν να επιλέξετε μεταξύ των View Release 

Notes, View Readme , View Installation notes και Start TOAD.
[QUEST], [TOAGSG]
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Απεγκατάοταση

Εάν απεγκαταοτήσετε το TOAD, μπορεί να μην απεγκαταοταθεί ολόκληρο. Όταν 

χρησιμοποιείτε το TOAD, δημιουργείτε νέα αρχεία TOAD όπως SQL scripts ή 

προσωρινά αρχεία. Όταν τρέχετε την απεγκατάσταση, το TOAD δεν έχει κανέναν τρόπο 

για να γνωρίζει τι είναι τα αρχεία αυτά. Έτσι δεν θα αφαιρέσει τα αρχεία TOAD που έχετε 

δημιουργήσει. Θα πρέπει να τα διαγράψετε μόνοι σας.
Δύο μέθοδοι σας επιτρέπουν να απεγκαταστήσετε το TOAD.
1 Από το μενού Start (το μενού της έναρξης)

Κάντε κλικ στο Start

Ακολουθείστε τη διαδρομή Programs > Quest Software > Toad > Uninstall TOAD

n
2 Πηγαίνετε στο Add/Remove Programs των Windows (Control Panel) και 

απεγκαταστήστε το TOAD.

Εάν ένας administrator δικτύου είχε εγκαταστήσει τα server τμήματα 
εγκατάστασης σε κάποιο κεντρικό υπολογιστή τότε αυτά τα τμήματα του TOAD θα 

πρέπει να διαγραφούν με το χέρι (manually). [QUEST], [TOAGSG]
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Επιλέγοντας ...
PUSQL Tools

Κατά τη διάρκεια ανάπτυξης PL/SQL triggers, διαδικασιών , συναρτήσεων και 

πακέτων ο προγραμματιστής δε μπορεί παρά να δουλέψει με το εργαλείο που του είναι 

ευκολότερα διαθέσιμο. Στην περίπτωσή μας ο συνδυασμός του SQL*PLUS και ενός 
συντάκτη ή του Oracle Procedure Builder. Δεδομένου ότι έπρεπε να γράψουμε αρκετό 
κώδικα σε PL/SQL έγινε προφανές ότι η σωστή επιλογή ενός εργαλείου που θα μας 

εξοικονομούσε προσπάθεια και χρόνο ήταν πολύ σημαντική.
Ψάξαμε τόσο στο Internet όσο και στη βιβλιογραφία για μια σύγκριση των 

διάφορων εργαλείων ανάπτυξης PL/SQL κώδικα. Ευτυχώς, μετά από διεξοδική και 
ενδελεχή έρευνα βρήκαμε ένα paper των Rumpi Gravenstein, Rumken Inc. και Jen Cray, 

Rumken Inc. [GRAVE]
Η έρευνα σε αυτό το έγγραφο έγινε χωρίς τη γνώση ή τη βοήθεια οποιουδήποτε 

από τους προμηθευτές προϊόντων που εξετάστηκαν και, υπό αυτή τη μορφή, είναι 
ανεξάρτητή και κατά συνέπεια πιο έγκυρη και πιο αξιόπιστη.

Τα προϊόντα που μελετήθηκαν σε αυτή την έρευνα ήταν αυτά του παρακάτω

πίνακα:

Προϊόν Εταιρία ανάπτυξης Έκδοση

SQL*Plus Oracle 8.0.6

Oracle Procedure Builder Oracle 6.0.8.10
PL/SQL Developer Allround Automations 3.0.5.347

RapidSQL Embarcadero Technologies 5.6

XPEDITER/SQL Compuware/NuMega 3.50
SQL Navigator Quest Software 4.0c1

TOAD Quest Software 6.5.0.0

SQL-Prog rammer Sylvian Faust International 2001.1002.0

[ORACLE], [ALLRO],[EMBAR],[NUME], [QUEST], [SFI]
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Δεν είναι στη πρόθεση μας να αναφέρουμε με λεπτομέρειες όσα αναφέρονται σε 

αυτό το έγγραφο. Για τον αναγνώστη που ενδιαφέρεται για το πλήρες κείμενο στο οποίο 

και αναφέρονται λεπτομέρειες για κάθε εργαλείο αλλά και η μέθοδος αξιολόγησης 

αναφέρουμε ,όπως οφείλουμε άλλωστε, την πηγή και τον παραπέμπουμε σε αυτήν για 

περισσότερη μελέτη. [GRAVE]

Εμείς ,μετά και από δική μας δοκιμή, όπως και το έγγραφο καταλήξαμε να 

ξεχωρίσουμε ως πρώτη μας επιλογή τον PL/SQL Developer της Allround Automations. 

[ALLRO]

Κατ' αρχάς, εκτός από το SQL*Plus, είναι το φτηνότερο από τα προϊόντα που 

μελετήσαμε. Δεύτερον, στρέφεται αποκλειστικά στην ανάπτυξη PL/SQL κώδικα. Αυτή η 

εστίαση του κάνει πολύ σαφή και ευκολονόητη τη διεπαφή του προγράμματος. Το 

εγχειρίδιο εργαλείων, που περιγράφει όλα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα , είναι εξαίσιο. 

Μερικά από τα άλλα εργαλεία που μελετήσαμε είχαν διεπαφές που ήταν πολύ 

δυσνόητες και απαιτούσαν από μας να ξοδέψουμε πολύ χρόνο για να διαβάσουμε 

πολλές σελίδες από τα βιβλία βοήθειας προτού να είμαστε σε θέση να κινηθούμε 

ελεύθερα στο περιβάλλον εργασίας τους.

PUSQL DEVELOPER

allroundautomations
Ο PL/SQL Developer είναι ένα προϊόν της Allround Automations , μιας 

επιχείρησης από τις Κάτω Χώρες και διανέμεται μέσω του ιστοχώρου της [ALLRO]

Η εγκατάσταση του απαίτησε απλά την εκτέλεση του αρχείου που είχαμε 

κατεβάσει. Την πρώτη φορά που μπήκαμε στην εφαρμογή διαπιστώσαμε ότι η χρήση 

του είναι πολύ απλή. Με ευκολία μπορέσαμε να πλοηγηθούμε σε οποιοδήποτε 

αντικείμενο οποιουδήποτε σχήματος.

Μια επιπλέον δυνατότητα είναι ότι ο φυλλομετρητής αντικειμένων (object 

browser) που περιέχει αναλυτική περιγραφή για όλα τα αντικείμενα.
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PL/SQL Developer Object Browser

Η διεπαφή παρέχει λεπτομέρειες και πλήρη περιγραφή για τις στήλες των 

πινάκων, τα πρωτεύοντα κλειδιά, τα μοναδικά κλειδιά, τα ξένα κλειδιά, τους 

περιορισμούς ελέγχου (check constraints) , τους triggers , τις αναφορές, των ξένων 

κλειδιών , την ιεραρχία (referenced by), τα συνώνυμα , τους χρήστες, και τους ρόλους.

Για τα αντικείμενα της PL/SQL η λεπτομέρεια και η ανάλυση που μας παρέχονται 

είναι παρόμοια. Το αντικείμενο της PL/SQL που περιγράφεται αποκαλύπτει τις όλες τις 

παραμέτρους του μπλοκ και τις ιδιότητες που θα βρίσκατε στην DBA_OBJECTS όψη. 

Καθώς βλέπουμε ένα πακέτο , ο συντάκτης παρέχει έναν γρήγορο δείκτη που μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί για να πλοηγηθούμε στην αρχή οποιοσδήποτε από τις μονάδες 

προγραμματισμού. Το περιβάλλον παρέχει επίσης κάποιες πολύ συμπαθητικά 

γνωρίσματα, όπως έναν βοηθό κώδικα που αυτόματα μας βοηθούν να προσδιορίσουμε 

τις παραμέτρους στις τυποποιημένες λειτουργίες και διαδικασίες. Αυτό το 

χαρακτηριστικό γνώρισμα που μαζί με το δεξί κλικ του ποντικιού που παρέχει ορισμούς 

αντικειμένων αποτελούν σημαντικές βοήθειες που κάποιος δεν μπορεί να τις βρει στο 

SQL*Plus. Ο συντάκτης περιλαμβάνει επίσης διάφορα χρήσιμα χαρακτηριστικά
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γνωρίσματα που μας βοηθούν στη διαμόρφωση του κώδικα όπως την αυτόματη 

σύνταξη και επισήμανση του κώδικα με χρώματα που προσδιορίζουν μοναδικά τις λέξεις 

κλειδιά, τα σχόλια, τις σειρές, τους αριθμούς, και τα σύμβολα.

Το περιβάλλον βοήθειας της PL/SQL σε αυτό το εργαλείο βρίσκεται σε υψηλό 

επίπεδο μιας και ενσωματώνει τα αρχεία βοήθειας που παρέχει η Oracle μέσω html 

αρχείων.

PL/SQL Developer PL/SQL help screen

Αυτή είναι μια σημαντική βελτίωση πέρα από τη βοήθεια που παρέχεται στο 

SQL*Plus περιβάλλον.
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Ο διορθωτής του PL/SQL Developer είναι πάρα πολύ καλός

Έχει όλα τα τυποποιημένα γνωρίσματα, όπως το step in, το step over, το break 

και πολλά άλλα. Το εργαλείο επίσης οδηγεί αυτόματα το κείμενο DBMS_OUTPUT στην 

Output καρτέλα χωρίς την απαίτηση οποιοσδήποτε διαμόρφωσης,.

Τέλος το εργαλείο είναι αναβαθμίσιμο μέσω plug-ins. Η εγκατάσταση τους είναι 

πολύ εύκολη και η δυνατότητα αυτή προσδίδει στο πρόγραμμα μεγάλη ευελιξία και 

επεκτασιμότητα.
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TOAD (Tool for Oracle Application Developers)

Εκτός όμως από τον PL/SQL Developer χρησιμοποιήσαμε και το TOAD της 

Quest Software. Το εργαλείο αυτό θεωρείται κορυφαίο στο είδος του μιας και προσφέρει 

πολλές δυνατότητες στον προγραμματιστή και αποτελεί μια ολοκληρωμένη εφαρμογή 

από κάθε άποψη.

Ο παρακάτω πίνακας ίσως κάνει πιο κατανοητούς τους λόγους επιλογής και 

αυτού του εργαλείου.

Usefulness to DBA

Usefulness to developers

Functionality, how much does it do

User interface, intuitive/friendly

Software quality, integrity, robustness

Documentation quality and scope

Technical support availability

Value for money

Ease of integration with other tools and systems

Overall rating 

[ORAFAQ]

Ενώ λοιπόν ο PL/SQL Developer αποτελεί μια άριστη λύση όσον αφορά τη 

συγγραφή PL/SQL κώδικα το TOAD είναι μια πιο ολοκληρωμένη λύση που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σε όλες τις φάσεις ανάπτυξης μιας εφαρμογής.
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Ας δούμε λοιπόν μια μικρή παρουσίαση και αυτού του προϊόντος αλλά και με 

ποιο τρόπο μπορεί να βοηθήσει έναν προγραμματιστή.
To TOAD έχει πολλά από τα γνωρίσματα του SQL Nanigator. Ο PL/SQL 

Debugger, το Xpert Tuning , ο PL/Formatter και η PL/SQL Knowledge base ( βάση 

γνώσεων της PL/SQL) είναι μερικά από τα εργαλεία που συνοδεύουν το TOAD ανάλογα 

με την έκδοση (Standard , Professional, Xpert, Suite ).
Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του TOAD είναι τόσα πολλά που είναι αδύνατο 

να περιγραφούν όλα σε αυτή τη μικρή παρουσίαση. Αντ' αυτού, θα προσπαθήσουμε να 

δούμε πώς το εργαλείο αυτό μπορεί να μας βοηθήσει σχεδόν σε κάθε βήμα της 

ανάπτυξης ενός έργου.

Πριν αρχίσουμε την ανάπτυξη του έργου μας θα χρειαστούμε μια βάση 

δεδομένων. Ο οδηγός "New Database" μπορεί να μας βοηθήσει εδώ, δημιουργώντας τα 

απαραίτητα scripts για τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων με δεδομένο μέγεθος και 

προδιαγραφή. To TOAD υποστηρίζει τη δημιουργία βάσεων δεδομένων και για το Unix 
και για κεντρικούς υπολογιστές σε περιβάλλον Windows.

Μετά τη δημιουργία της βάσης δεδομένων, είναι απαραίτητο να δημιουργήσουμε 

το φυσικό της σχήμα. Αυτό μπορεί να γίνει με την εξαγωγή ενός ορισμού-καθορισμού 

σχήματος (schema definition) από την υπάρχουσα βάση δεδομένων χρησιμοποιώντας 
το παράθυρο "Generate Schema Script". To script που προκύπτει μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για να δημιουργήσει το φυσικό σχήμα.

Για να πληθυσμώσουμε το σχήμα, θα χρησιμοποιήσουμε είτε τα εργαλεία της 
Oracle EXP και IMP (μέσω του οδηγού του TOAD) είτε να κάνουμε χρήση της 

δυνατότητας του TOAD να εισάγει τα δεδομένα μέσω ενός συνόλου εντολών INSERT. 

Εάν η βάση δεδομένων είναι πάρα πολύ μεγάλη για να μεταφερθεί ολόκληρη καλό είναι 

να χρησιμοποιήσουμε τον οδηγό "Data Subset" για να εξαγάγουμε ένα υποσύνολο των 

δεδομένων διατηρώντας την ακεραιότητα αναφοράς που καθορίζεται στα στοιχεία.
Μετά από αυτά τα βήματα ήμαστε τώρα έτοιμοι να αρχίσουμε την ανάπτυξη της 

εφαρμογής μας. Υπάρχουν εργαλεία για τη δημιουργία των νέων αντικειμένων, καθώς 
επίσης και για την τροποποίηση των υπαρχόντων. Υπάρχει ο SQL Modeller για την 
παραγωγή SQL κώδικα σε γραφικό περιβάλλον καθώς και ένας συντάκτης SQL για την 
τροποποίηση του SQL κώδικα με το χέρι. Επίσης, στο TOAD θα βρούμε έναν Database 

Browser για να εξετάζουμε τη δομή της βάσης δεδομένων καθώς επίσης και να 

τροποποιούμε άμεσα τα στοιχεία στους πίνακες.
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Ακόμα υπάρχει ένας PL/SQL Procedure Editor που θα μας βοηθήσει στην

ανάπτυξη, τη διόρθωση και μορφοποίηση του PL/SQL κώδικα.
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O PL/SQL Procedure Editor

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις - απορίες μπορεί να προκόψουν κατά τη διάρκεια 

του κύκλου ανάπτυξης μπορούμε να ανατρέξουμε στις ενσωματωμένες επιλογές 

βοήθειας Knowledge Xpert for PL/SQL or Knowledge Xpert for Oracle Administration. Av 

και αυτές αποτελούν πρόσθετες επιλογές είναι πολύ χρήσιμες μιας και παρέχουν 

πληροφορίες - συμβουλές από τους κορυφαίους ειδικούς στο κόσμο της Oracle.

Μόλις ολοκληρώσουμε τη συγγραφή και εξέταση του SQL κώδικα πιθανότατα θα 

θέλουμε να τον ενσωματώσουμε σε κάποια γλώσσα ανάπτυξης της επιλογής μας. Με 

ένα απλό κλικ, ο SQL κώδικας μπορεί πάρει τη κατάλληλη συντακτική μορφή για την 

εισαγωγή του σε διάφορες γλώσσες ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων της Delphi και 

της VB.
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Το μέγεθος οποιουδήποτε νέου πίνακα που δημιουργείται μπορεί να υπολογιστεί 

μέσω ενός παραθύρου που υπολογίζει το μέσο μέγεθος για τα στοιχεία του πίνακα Οι 
αλλαγές σχημάτων που έχουν γίνει κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης μπορούν να 

προσδιοριστούν χρησιμοποιώντας το παράθυρο "Compare Schemas". Αυτό όχι μόνο θα 

απαριθμήσει τις αλλαγές που έχουν γίνει, αλλά θα παραγάγει επίσης ένα SQL script για 

να κάνει τις αναπροσαρμογές στη βάση δεδομένων.

Ενώ αυτό συνεχίζεται, ο DBA είναι σε θέση να ελέγξει τη βάση δεδομένων , αφού 

λάβει μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προειδοποιήσεις όποτε ένα διαμορφωμένο 

από αυτόν κατώτατο όριο ξεπεραστεί. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα προγραμματισμού 

διαγνωστικών ελέγχων σε πολλαπλές βάσεις δεδομένων.
Τέλος, ο DBA έχει όλα εκείνα τα απαραίτητα εργαλεία για να ελέγξει τη χρήση της 

βάσης δεδομένων και ακόμη να ελέγξει τον κεντρικό υπολογιστή στον οποίο η βάση 
δεδομένων τρέχει.

Υπάρχουν τόσα πολλά εργαλεία και χαρακτηριστικά γνωρίσματα του TOAD που 

ο μόνος τρόπος για να πάρετε μια αληθινή αίσθηση του προϊόντος είναι να κατεβάσετε 

μια δοκιμαστική έκδοση και να τη δοκιμάσετε. [QUEST], [TOAGSG], [ΗΟΤΚΑ02], 
[URMAN03]

WebAlchemy
Η ανάπτυξη περίπλοκων διεπαφών με τη μετάφραση HTML κώδικα σε ισότιμο 

της σε PLTSQL είναι πάρα πολύ κουραστική. Ευτυχώς, υπάρχει ένα εργαλείο ελεύθερης 
χρήσης που κάνει ένα μεγάλο μέρος αυτής της εργασίας: το WebAlchemy, που
γράφτηκε από τον Alan Hobbs της Oracle Consulting, Αυστραλίας, μεταφράζει ένα 

στατικό αρχείο HTML σε μια αντίστοιχη διαδικασία της PL/SQL. Ο συνδυασμός του 

WebAlchemy με οποιεσδήποτε από τους GUI-βασισμένων συντακτών HTML, μπορείτε 
να δημιουργήσετε σύνθετες οθόνες στην PL/SQL γρήγορα και εύκολα.

To WebAlchemy είναι αρκετά απλό να χρησιμοποιήσει και πιθανώς δεν θα 
χρειαστείτε οποιαδήποτε τεκμηρίωση και βοήθεια. Το σχήμα που ακολουθεί 
παρουσιάζει την κύρια οθόνη, της οποίας το μενού των επιλογών πρέπει να φαντάζει 
γνωστό σε οποιοδήποτε χρήστη PC. Το μόνο που έχει να κάνει κάποιος στο πρόγραμμα 
είναι απλά να ανοίξει ένα αρχείο HTML και χρησιμοποιώντας την επιλογή "Generate 

PL/SQL" να παραγάγει μια αντίστοιχη διαδικασία. Στο σχήμα μπορούμε να δούμε αυτήν 

την διαδικασία. Το αρχείο HTML, hello_world.html, εμφανίζεται στο αριστερό κομμάτι της
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οθόνης. Στο δεξί κομμάτι παρουσιάζεται η διαδικασία της PL/SQL που δημιουργείται 

από την επιλογή "Generate PL/SQL".

WebAlchemy κύρια οθόνη

To site από το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε το WebAlchemy μπορείτε να το 

βρείτε στο [ALCHE].

Η εγκατάσταση του είναι πάρα πολύ εύκολη και το μόνο που έχετε να κάνετε 

είναι να τρέξετε το εκτελέσιμο αρχείο και να ακολουθήσετε τις οδηγίες.

Με την πρώτη ματιά το WebAlchemy εμπνέει μια αίσθηση ευφορίας, επειδή 

υπόσχεται να εξαλείψει την ανάγκη να είναι γνώση τόσο της HTML όσο και της PL/SQL. 

Εντούτοις, αν και WebAlchemy είναι χρήσιμο για τις στατικές σελίδες των οποίων το 

σχεδιάγραμμα (layout) είναι γνωστό εκ των προτέρων , τα περισσότερα προγράμματα 

παράγουν δυναμικά έγγραφα από τις πληροφορίες που αποθηκεύονται σε έναν πίνακα. 

Δυστυχώς δεν υπάρχει άλλος τρόπος λοιπόν από το να γνωρίζει κάποιος πώς 

κατασκευάζεται (manually) ένα έγγραφο HTML. Ευτυχώς, αυτό δεν είναι ιδιαίτερα 

δύσκολο.
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Παρουσιάζοντας ...
Σχεδίαση και παραγωγή βάσης δεδομένων με τη βοήθεια του Designer6i.

Για να δημιουργήσουμε μία οντότητα πατάμε το πλήκτρο από την ράβδο

εργαλείων ! ° ■ ......... Πατώντας οπουδήποτε στο

διάγραμμα εμφανίζεται το παρακάτω πλαίσιο διαλόγου:

Στο πεδίο “Name” συμπληρώνουμε το όνομα της οντότητας, στο πεδίο “Short 

Name” τη συντομογραφία της και στο “Plural” τον πληθυντικό αριθμό της. Αυτό που θα 

παρουσιάζεται στο διάγραμμα οντοτήτων θα είναι το όνομα. Η συντομογραφία θα 

εμφανίζεται σαν πρόθεμα στα ξένα κλειδιά των πινάκων και το όνομα του πίνακα στο 

φυσικό σχήμα θα φέρει το όνομα στον πληθυντικό.
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Αφού πατήσουμε το πλήκτρο ΌΚ” στο διάγραμμα μας θα προστεθεί η οντότητα 

που δημιουργήσαμε:

Για να προσθέσουμε τις ιδιότητές της , κάνουμε διπλό κλικ πάνω της και 
εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου που ακολουθεί:
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Στην καρτέλα “Definition” βλέπουμε τα στοιχεία που δώσαμε κατά τη δημιουργία 

της οντότητας. Για να προσθέσουμε τις ιδιότητες (attributes) που επιθυμούμε επιλέγουμε 

την αντίστοιχη καρτέλα.

Στη στήλη “Name” συμπληρώνουμε το όνομα της ιδιότητας, στη “Seq” τη σειρά 

εμφάνισής της στον πίνακα, στην “Opt” το αν είναι προαιρετικό ή όχι και στη “Format” 

τον τύπο δεδομένων. Η οντότητα μας επιλέξαμε να έχει τρεις ιδιότητες. Τις ID, NAME και 

AGE. Ως πρωτεύον κλειδί επιλέξαμε την ID κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο κουτάκι 

επιλογής (checkbox) στη στήλη “Primary”.
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Συμπληρώνοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και για τις υπόλοιπες ιδιότητες 

και πατώντας το πλήκτρο ΌΚ” η οντότητα μας θα έχει την εξής μορφή:

Έχουν προστεθεί όλες οι ιδιότητες και το πρωτεύον κλειδί (ID) έχει μπροστά του 

το σύμβολο της δίεσης (#). Αντίστοιχα η ιδιότητα NAME που είναι υποχρεωτική έχει τον 

αστερίσκο (*) ενώ η ιδιότητα AGE που είναι προαιρετική έχει μπροστά το (ο).

Στη συνέχεια θα δημιουργήσουμε μία την οντότητα CLASS για να δούμε πως θα 

ορίσουμε μία σχέση ανάμεσα τους. Επειδή ένας καθηγητής διδάσκει σε πολλές τάξεις 

και σε μία τάξη μπορούν να διδάξουν πολλοί καθηγητές, θα δημιουργήσουμε και την 

οντότητα TEACH που αποτελεί τη συνδετική οντότητα ανάμεσα τους.

Στην οντότητα CLASS έχουμε σαν πεδία το κύριο κλειδί ID και το όνομα της 

τάξης C_NAME. Στην οντότητα TEACH έχουμε σαν πεδία το κύριο κλειδί ID ,την 

ημερομηνία T_DATE που διδάσκει ο καθηγητής και τις ώρες HOURS διδασκαλίας για 

την συγκεκριμένη ημερομηνία.
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Τώρα το μοντέλο μας θα λάβει την παρακάτω μορφή:
Lntit? delation ship Liiaqiammei ULULIAL SHAM D WUIIKAIILA (MIDI 11 hesis/l

u“ Efe £dk View Lvoui Vetjion IJ (Jibes Qpboro Ioob y/indow Help
3JS23JDI

Ϊ r ϋ| | Them/Teacher 31| % @> A. H> 9 *9 K9

CM3
-Ifflxl

Δίπλα στο πλήκτρο δημιουργίας των οντοτήτων , υπάρχουν 9 πλήκτρα που 

αντιστοιχούν στα είδη των σχέσεων που μπορούμε να ορίσουμε:

Για σχέσεις ένα προς πολλά όπου ο πατέρας είναι υποχρεωτικός και το παιδί

προαιρετικό.

Για σχέσεις ένα προς πολλά όπου τόσο ο πατέρας όσο και το παιδί είναι 

προαιρετικοί. * '

Για σχέσεις ένα προς πολλά όπου ο πατέρας είναι προαιρετικός και το παιδί 

υποχρεωτικό.

Για σχέσεις ένα προς πολλά όπου τόσο ο πατέρας όσο και το παιδί είναι

υποχρεωτικοί.

Για σχέσεις πολλά προς πολλά όπου η μία πλευρά είναι προαιρετική και η άλλη 

υποχρεωτική.

Για σχέσεις πολλά προς πολλά όπου και οι δύο πλευρές είναι προαιρετικές.

Για σχέσεις ένα προς ένα όπου η πρώτη πλευρά είναι προαιρετική και η δεύτερη 

υποχρεωτική. “

Γ ια σχέσεις ένα προς ένα όπου και οι δύο πλευρές είναι προαιρετικές.

Για σχέσεις ένα προς ένα όπου και οι δύο πλευρές είναι υποχρεωτικές. ”
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Για να δημιουργήσουμε μία σχέση πατάμε στο πλήκτρο που της αντιστοιχεί και 

στη συνέχεια συνδέουμε το παιδί με τον πατέρα.

Μετά τη δημιουργία του μοντέλου Οντότητα - Συσχέτιση το επόμενο μας βήμα 

είναι να μετατρέψουμε το λογικό σχήμα σε φυσικό. Για να το κάνουμε αυτό από το μενού 

“Utilities” θα επιλέξουμε το στοιχείο “Database Design Transformer”.
rammer CiLOBAL SHARED WORKAREA ERD1 (Thesis/TeacherJl

Version | Utilities Options Jools Window Help

K 1*1 External References... 3 ill h% © A.
Create Arc 

Add to Arc

Remove from Arc

Table to Entity Retrofit... 
Update Attributes in Domains...
Database Design Transformer...
Function/Attribute Matrix...
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Όταν ανοίγουμε τον “Database Design Transformer” βλέπουμε την παρακάτω

οθόνη:

Σε περίπτωση που επιλέξουμε “Customize the Database Design Transformer” 

ενεργοποιούνται και οι υπόλοιπες καρτέλες:
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Επιλέγουμε το “Default Mode” και πατούμε το πλήκτρο “Run”. Έτσι ξεκινά η 

διαδικασία που θα δημιουργήσει τους ορισμούς των πινάκων και θα δημιουργήσει κατά 

αυτόν τον τρόπο το φυσικό μοντέλο.
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Database Design Transformer Output Window

Client ^ Server Close

100*
posting changes to database...
created foreign-key index entry 'TEA_TCH_FK_I.TCHJD' 
created foreign-key index entry ‘TEA_CLA_FKJ.CLA_ID' 
posting changes to database... 
committed successfully 
updating dialog...

Loading Tables from the Repository...

Copy

Ί1

Run completed on Sunday, January 10,1999 00:04:41 
-----------------------------------------------------------------pun Finished —

Waiting for Close to be pressed...
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Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία μετατροπής επιλέγουμε τον “Design Editor” από 

την αρχική οθόνη του Designer6i:

Σε κάποιες εγκαταστάσεις μπορεί να σας παρουσιαστεί το παρακάτω μήνυμα. 

Πατήστε το πλήκτρο “ΟΚ” για να προχωρήσετε.

ODBC Diivei Manager

Ο The ODBC resource DLL (C:\WINNT\Ssistem32\odbcint.dll) is a different 
version than the ODBC driver manager (C:\WINNT\Siistem32\0DBC32.dll).

You need to reinstall the ODBC components to ensure proper operation.

PRESS OK to proceed, CANCEL to abort.

Cancel
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Το πλαίσιο διαλόγου που θα εμφανιστεί πρέπει να μοιάζει με το παρακάτω:

Από την οθόνη αυτή επιλέγουμε το “Server Model”. Πατώντας το πλήκτρο “ΟΚ” 

έχουμε:
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Βλέπουμε στον Navigator ότι έχουν δημιουργηθεί οι ορισμοί των πινάκων. Αν 

ανοίξουμε τον κόμβο αυτό, μπορούμε να δούμε τους ορισμούς των πινάκων, των 

σχέσεων, των Primary & Foreign Keys, Indexes και από ποια πεδία των πινάκων 

αποτελούνται:

Το επόμενο βήμα είναι να δημιουργήσουμε το Server Model, από το οποίο στη 

συνέχεια θα παραχθεί η βάση δεδομένων. Για να εμφανίσουμε το μοντέλο, επιλέγουμε 

τους πίνακες και τους σύρουμε στη δεξιά άδεια περιοχή:

NUM

Στο Server Model μπορούμε να δούμε εκτός από τα πεδία των πινάκων που 

αντιστοιχούν στις ιδιότητες των οντοτήτων και τα ξένα κλειδιά που υλοποιούν τις σχέσεις 

μεταξύ των πινάκων.
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Στο πάνω μέρος κάθε πίνακα υπάρχουν κάποια πλήκτρα που μας προσφέρουν 

πληροφορίες για αυτόν και τις στήλες που περιέχει. Αν πατήσουμε το πλήκτρο με το 

σήμα της δίεσης (#), στο κάτω μέρος του πίνακα εμφανίζεται η στήλη που είναι το κύριο

jfTEACH
iji

* * ?89 ID

* in T_DATE
* HOURS
* ?8* TCHJD

* ?8> CL_ID

£j TC_TCH_FK_
gjTC CL FK 1
tt TC_PK

„ »-TC TCH FK
: )-TC CL FK

κλειδί του πίνακα.

Αν πατήσουμε το τελευταίο πλήκτρο εμφανίζονται τα ξένα κλειδιά και αν 

πατήσουμε το δεύτερο, εμφανίζονται τα Indexes. Παρατηρούμε επίσης, ότι στο Server 

Model, οι πίνακες εμφανίζονται με το όνομα που είχαμε ορίσει το πεδίο Plural, κατά την 

δημιουργία των οντοτήτων, ενώ τα κλειδιά έχουν σαν prefix το Short Name.

Για να δημιουργήσουμε τη βάση επιλέγουμε Generate>Generate Database from 

Server Model:

\RED W(3RKAREA - Server Model Diagram Untitlec1*
Utilities Generate Tools Options Run Window He)P

Generate Module.. 
Generate Module As... ] j] i %

G enerate D atabase from S erver M odel... k iliued

3 Admin |
Generate Database Administration DbjectsbS

.r

izedViei 
Deflnitior 
;e Definit 
rinitions 
Definit lot

Generate Table API...
Generate Module Component API... 
Generate Reference Code Tables...

Capture Design of ►
Capture Application Logic...

5 | | * | 1 * * TEAJD
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Σε αυτό το σημείο μπορούμε αν θέλουμε να δημιουργήσουμε τη Βάση στο 

Schema κάποιου άλλου χρήστη. Δίνουμε “Username” και “Password” του χρήστη που 

θα είναι ιδιοκτήτης των αντικειμένων που θα παραχθούν.
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Από την καρτέλα Objects επιλέγουμε τα αντικείμενα που θέλουμε να 

δημιουργηθούν και τα περνάμε στη δεξιά πλευρά:

Στη συνέχεια πατάμε το πλήκτρο “Start” και στο πλαίσιο διαλόγου που ακολουθεί 

επιλέγουμε “Execute DDL”.

DDL Generation Complete

DDL generation is complete.
Do you want to view the generated DDL, view the reconcile report or execu 
the DDL?

I View DDL View Report Execute DDL Dismiss
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Η διαδικασία παραγωγής θα ξεκινήσει δημιουργώντας τη βάση δεδομένων βάση 

των DDL εντολών (statements) που δημιουργήθηκαν αυτόματα από τον Design Editor.

NUM

Ακολουθώντας αυτή τη διαδικασία μπορούμε με τη βοήθεια του Designer6i να 

δημιουργήσουμε μία βάση δεδομένων.
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Αναπτύσσοντας ένα πρόγραμμα στον PL/SQL Developer
[PLSQL01 ],[ALLRO]

Σε μια βάση δεδομένων Oracle, μπορούμε να διακρίνουμε πέντε διαφορετικούς 

τύπους προγράμματος: τις λειτουργίες, τις διαδικασίες, τα πακέτα, τους τύπους (types) 

και τους triggers. Ο Program editor μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε και να 

τροποποιήσουμε και τους πέντε τύπους με έναν ομοιόμορφο τρόπο.

Δημιουργία ενός προγράμματος

Για να δημιουργήσετε ένα νέο πρόγραμμα, πιέστε το κουμπί New στη ράβδο 

εργαλείων και επιλέξτε το στοιχείο Program Editor και παραδείγματος χάριν, το υπο- 

στοιχείο Function. Ο Developer θα σας προτρέψει να του δώσετε τις διάφορες 

παραμέτρους που είναι σχετικές με αυτόν το τύπο προγράμματος. Σε αυτήν την 

περίπτωση, όπου δημιουργούμε μια λειτουργία, το όνομα της λειτουργίας, τη λίστα 

παραμέτρων και ο τύπος επιστροφής :

Από τον τίτλο αυτού του παραθύρου διαλόγου , μπορούμε να καταλάβουμε ότι 

αυτές οι πληροφορίες προέρχονται από ένα πρότυπο (template). Ο PL/SQL Developer 

παρέχει διάφορα τυποποιημένα πρότυπα, τα οποία μπορείτε να τροποποιήσετε όπως 

επιθυμείτε. Μπορείτε επίσης να καθορίσετε νέα πρότυπα.
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Αφότου έχετε εισαγάγει τις μεταβλητές και έχετε πιέσει το πλήκτρο ΟΚ , ένα 

παράθυρο του Program Editor θα εμφανιστεί με πρότυπη λειτουργία (template function). 

Κάθε πρόγραμμα που δημιουργείτε στον Program Editor πρέπει να αρχίζει με τη γνωστή 

σύνταξη 'create or replace' της SQL. Σε αυτήν την περίπτωση θα δημιουργούμε μια 

λειτουργία για τους άρτιους αριθμούς και ο κώδικας του αρχείου πηγής (source file) θα 

μπορούσε να μοιάζει με τον παρακάτω:

Στην αριστερή πλευρά του συντάκτη βλέπετε τα περιεχόμενα του κώδικα, με τις 

μεταβλητές, τις σταθερές, τους τύπους, τις εξαιρέσεις (exceptions) και τις τοπικές 

λειτουργίες και διαδικασίες του προγράμματος. Αυτό αποδεικνύεται αρκετά χρήσιμο στα 

μεγάλα προγράμματα όπως τα πακέτα.

Ένα αρχείο προγράμματος μπορεί να περιέχει περισσότερες από μια μονάδες 

προγράμματος (program unit). Με δεξί κλικ στον Program Editor εμφανίζεται ένα popup 

μενού που μας επιτρέπει να προσθέσουμε ή να διαγράψουμε μια μονάδα 

προγράμματος. Μπορείτε να εναλλάσσεστε μεταξύ των διάφορων μονάδων 

προγράμματος κάνοντας κλικ στην αντίστοιχη καρτέλα στην κορυφή του παραθύρου. Με 

αυτόν τον τρόπο μπορείτε εύκολα να κρατήσετε μαζί σε ένα αρχείο πηγής όλες τις 

σχετικές μονάδες προγράμματος. Ο ορισμός ενός πακέτου και του σώματος του είναι 

ένα καλό παράδειγμα αυτού του χαρακτηριστικού γνωρίσματος.

Μια μονάδα προγράμματος πρέπει να τοποθετείται μετά από οποιαδήποτε άλλη 

μονάδα προγράμματος στο αρχείο προγράμματος στην οποία μπορεί να αναφέρεται.
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Εάν για παράδειγμα δημιουργήσουμε μια λειτουργία για τους περιττούς που θα 

αναφέρεται στη λειτουργία για τους άρτιους που δημιουργήσαμε προηγουμένως , ο 

συντάκτης του προγράμματος θα πρέπει να είναι κάπως έτσι:

Αποθήκευση ενός προγράμματος

Μπορείτε να αποθηκεύσετε ένα αρχείο προγράμματος πατώντας το πλήκτρο 

Save στη ράβδο εργαλείων. Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου που παρουσιάζει τις 

επεκτάσεις με τις οποίες μπορείτε να σώσετε τα αρχεία προγράμματος:

Program type Extension

Procedure .prc

Function .fnc

Package specification & body .pck

Package specification .spc

Package body .bdy

Type specification & body .typ

Type specification .tps

Type body .tpb

Trigger •trg
Java source ■jsp

Εάν μια λειτουργία, ή διαδικασία, ή πακέτο, ή τύπος, ή trigger ή ένας Java 

κώδικας είναι στο αρχείο προγράμματος, το τύπος και το όνομα του αρχείου θα 

προσδιορισθεί αυτόματα από το όνομα και τον τύπο αυτής της μονάδας προγράμματος. 

Μετά την αποθήκευση του αρχείου, το όνομα του θα εμφανιστεί στον τίτλο του 

παραθύρου.

-181 -



Ανάπτυξη Web-based εφαρμογής σε περιβάλλον Oracle Ιωάννης Κ. Μιχελάκος

Το σωζόμενο αρχείο προγράμματος έχει λάβει μορφή τέτοια ώστε να είναι 

συμβατό με το Oracle SQL*Plus. Για παράδειγμα, το αρχείο πηγής που περιέχει τον 

κώδικα για της δύο λειτουργίες που γράψαμε θα πρέπει να έχει τη μορφή που 

ακολουθεί:
create or replace function Even(Value in integer) return boolean is

Result boolean;
begin

Result := (Value mod 2 = 0); 
return (Result); 

end Even;

/

create or replace function Odd(Value in integer) return boolean is

Result boolean;
begin

Result := not Even(Value); 
return (Result); 

end Odd;
/

Όταν αυτό το αρχείο εκτελεσθεί σε περιβάλλον SQL*Plus, θα δημιουργηθούν και 

οι δύο λειτουργίες.

Τροποποίηση ενός προγράμματος

Μπορείτε να ανοίξετε ένα αρχείο που έχετε σώσει προηγουμένως, πατώντας το 

πλήκτρο Open στη ράβδο εργαλείων και επιλέγοντας το στοιχείο Program File. Εάν το 
αρχείο χρησιμοποιήθηκε πρόσφατα, μπορείτε επίσης να το ανοίξετε με τη χρήση της 
επιλογής Reopen από το μενού File ή κάνοντας κλικ στο βέλος δίπλα στο πλήκτρο Open 

στη ράβδο εργαλείων.

Όταν αρχίσετε, να τροποποιείτε το αρχείο ένας μπλε δείκτης θα ανάψει στο κάτω 
μέρος του παραθύρου. Αυτό δηλώνει ότι το αρχείο τροποποιείται, αλλά δεν έχει 
αποθηκευθεί ακόμα. Υπάρχει επίσης ένας κίτρινος δείκτης, ο οποίος δείχνει ότι το αρχείο 

τροποποιείται, αλλά δεν έχει ακόμα συνταχθεί (compiled).
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Σύνταξη ενός προγράμματος

Μπορείτε να συντάξετε ένα αρχείο προγράμματος πατώντας το πλήκτρο Execute 

στη ράβδο εργαλείων. Όλες οι μονάδες προγράμματος στο αρχείο προγράμματος 

συντάσσονται, αρχίζοντας από την πρώτη, ανεξάρτητα από τη μονάδα προγράμματος 

που είναι επιλεγμένη εκείνη τη στιγμή. Όταν ένα λάθος εμφανιστεί, η σύνταξη 

τερματίζεται και ο συντάκτης τοποθετείται στη γραμμή που προκάλεσε το λάθος. Εάν 

υπάρχουν περισσότερα από ένα λάθη και επιθυμείτε να τα διορθώσετε, μπορείτε να 

πατήσετε στο επόμενο μήνυμα λάθους που εμφανίζεται στο κάτω μέρος του Program 

Editor για να πάει στη επόμενη θέση λάθους. Εάν έχετε διαμορφώσει τον PL/SQL 

Developer ώστε να χρησιμοποιεί τα HTML εγχειρίδια βοήθειας μπορείτε να κάνετε διπλό 

κλικ σε ένα λάθος σύνταξης και να δείτε την αντίστοιχη παράγραφο με τα μηνύματα 

λάθους της Oracle.

Εάν ένα μήνυμα λάθους επιδεικνύεται σε ένα παράθυρο μηνύματος μετά από τη 

σύνταξη, αυτό σημαίνει ότι η δημιουργία (create statement) απέτυχε χωρίς πραγματικά 

να συντάξει το αρχείο πηγής. Το μήνυμα λάθους πρέπει να εξηγήσει την αιτία του 

λάθους. Εάν παραδείγματος χάριν πάρετε ένα μήνυμα λάθους για λάθος σύνταξη της 

'create or replace', σαν εξήγηση θα πρέπει να λάβετε "ORA-00900: Invalid SQL" σε ένα 

παράθυρο μηνύματος.

Σημείωση: Εάν χρησιμοποιείτε Oracle Server 7.2 ή προηγούμενο, ένα λάθος 

σύνταξης για τους triggers θα αναφέρεται πάντα στο παράθυρο μηνυμάτων. Μόνο από 

τον Oracle Server 7.3, τα λάθη σύνταξης που αφορούν τους triggers αναφέρονται με τον 

ίδιο τρόπο όπως και για τις διαδικασίες, τις λειτουργίες, τις συσκευασίες και τους τύπους.
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Χαρακτηριστικά γνωρίσματα του TOAD 

SQL Editor

Οι τρόποι για να ξεκινήσει κάποιος το παράθυρο του SQL Edit περιλαμβάνουν:

SQL
Πατήστε το πλήκτρο _ στην κύρια ράβδο εργαλείων του TOAD.

Επιλέξτε το στοιχείο Database > SQL Editor από το αντίστοιχο μενού.

Ρυθμίστε τον SQL Editor να εκκινεί αυτόματα σε κάθε νέα σύνδεση μέσω του 

διαλόγου View > Options > Windows.

50 msecs JSMI TH<aORA8l_CARY.W0RLD

Οταν ξεκινάτε αρχικά το TOAD βρίσκεστε στο παράθυρο του SQL Editor. Ο SQL 

Editor σας επιτρέπει να πληκτρολογήσετε , να αλλάξετε , να εκτελέσετε και να 

συντονίσετε (tune) τον κώδικα που επιθυμείτε. Το παράθυρο περιέχει έναν συντάκτη για 

να γράψετε σύνθετες δηλώσεις ή σύνθετα SQL scripts και ένα πλέγμα αποτελεσμάτων 

για να επιδείξετε τα αποτελέσματα από τις εντολές SELECT της SQL.
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Το πλήκτρο Show Tables καλεί το παράθυρο Table Names Select που σας 

επιτρέπει να επιλέξετε τους πίνακες από μια αναπτυσσόμενη λίστα (dropdown). Είναι 

τόσο εύκολο όσο και η σύρε-και-απόθεσε (drag-and-drop).

Ο SQL Editor υποστηρίζει τα τυποποιημένα στοιχεία επεξεργασίας αλλά 
περιλαμβάνει επίσης και άλλες λειτουργίες όπως γρήγορη επιλογή πολλαπλών γραμμών 

κειμένου, γρήγορη επισήμανση με διπλό κλικ, και ιδιαίτερο χρωματισμό που τονίζει τις 

κατηγορίες, τις λέξεις κλειδιά, τα ονόματα των πινάκων και πολλά ακόμα.
Data Grid

Το πλέγμα στοιχείων μπορεί να τροποποιηθεί. Μπορείτε να ρυθμίσετε εκ νέου τις 

στήλες χωρίς να πρέπει να επανεκτελέσετε τις ερωτήσεις σας. To TOAD διατηρεί το 
σχεδιάγραμμα από ερώτηση σε ερώτηση εφ' όσον οι στήλες παραμένουν ίδια. Μπορείτε 

να ταξινομήσετε τις στήλες στο πλέγμα στοιχείων με αύξουσα ή φθίνουσα σειρά. Εάν μια 

στήλη έχει πολύ κείμενο, ο συντάκτης υπομνημάτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Το 
συντάκτης υπομνημάτων (memo editor) μπορείτε να τον καλέσετε αν κάνετε διπλό κλικ 

στο κελί που σας ενδιαφέρει.

Ένα κόκκινο ή πράσινο κουτάκι στη γραμμή κατάστασης στο κάτω μέρος του 

παραθύρου δηλώνουν την κατάσταση της εγγραφής. Εάν είναι πράσινος τότε μπορεί να 

τροποποιηθεί ενώ αν είναι κόκκινο δεν μπορεί αν και μπορεί να επιλεχθεί και 
αντιγραφθεί.

Καρτέλα Explain Plan
Η καρτέλα Explain Plan επιδεικνύει τα βήματα που θα εμφανιστούν στις 

επιλεγμένες δηλώσεις. Εσείς μπορέστε να δείτε τα βήματα σε ένα δενδρικό διάγραμμα 
και να κάνετε κλικ σε όποιο από τα κουμπιά θέλετε για να δείτε τις λεπτομέρειες του 
βήματος.

Καρτέλα Auto Τrace

Η καρτέλα αυτή επιδεικνύει τα αποτελέσματα κάθε δήλωσης στην αυτόματη 
ιχνηλάτευση. Βοηθά επίσης στη βελτιστοποίηση μιας και όταν τρέχετε μια ερώτηση 

μπορείτε να δείτε στατιστικά στοιχεία απόδοσης σχετικά με την ερώτηση.
Καρτέλα DBMS Output
Όταν εκτελείτε μια DBMS Output δήλωση η DBMS Output αυτόματα θα επιδείξει 

το αποτέλεσμα.
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Schema Browser

Οι τρόποι για να ξεκινήσει κάποιος το παράθυρο του Schema Browser 

περιλαμβάνουν:

Πατήστε το πλήκτρο * στην κύρια ράβδο εργαλείων του TOAD.

Επιλέξτε το στοιχείο Database > Schema Browser από το αντίστοιχο μενού. 

Ρυθμίστε τον Schema Browser να εκκινεί αυτόματα σε κάθε νέα σύνδεση μέσω 

του διαλόγου View > Options > Windows.

Cnt:4 JSMITH@0RA8I_CARY. WORLD

O Schema Browser χωρίζει τα αντικείμενα ενός επιλεγμένου σχήματος μιας 

βάσης δεδομένων ανά τύπο, χρησιμοποιώντας καρτέλες.

Στο αριστερό μέρος του απαριθμεί τα αντικείμενα και στο δεξί μέρος επιδεικνύει 

τις λεπτομέρειες τους. Μπορείτε να αποκρύψετε , να ρυθμίσετε εκ νέου ή να 

μετονομάσετε τις καρτέλες μέσω των επιλογών του πλαισίου.

To TOAD μπορεί να δημιουργήσει scripts (μέσω των Create Scripts πλήκτρων), 

για τα περισσότερα από τα αντικείμενα που επιδεικνύονται στον Schema Browser. 

Μπορείτε τέλος να αντιγράψετε τα ονόματα των αντικειμένων και τα στοιχεία των στηλών 

στο πρόχειρο ή σε μια άλλη εφαρμογή.
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Procedure Editor

Οι τρόποι για να ξεκινήσει κάποιος το παράθυρο του Procedure Editor 

περιλαμβάνουν:

fL
Πατήστε το πλήκτρο ** στην κύρια ράβδο εργαλείων του TOAD.

Επιλέξτε το στοιχείο Database > Procedure Editor από το αντίστοιχο μενού. 

Ρυθμίστε τον Procedure Editor να εκκινεί αυτόματα σε κάθε νέα σύνδεση μέσω 

του διαλόγου View > Options > Windows.

I ΟΛΟ '! SCOT I ISL RV2 tHJciEXrP^M. 1
y He ΕΛ Οιύ Oat£toao? Oeaie CCa Debug Tiring wnaow he*s

4 4 11 - ·
► £ - <=£ & ^ i5 * A S * * - % - 4-1 ο- β α- θ

-■ m □ * L· v s.em BLm
I --iff&cf WfrnOP» LBStUfKlflB: fiUlnOM»

SAMPIE1 .SOL SAM^EiSOL DBQEXTPSQL |
PMCEMJRE lersl_sTartup_4TtfTac_a^enr IS EXTEP-ilAL

-|g|»i 
l-’ *

^SPEC
p*l yotiip woc_ewf* 

fe· EODr
pM bc*_«ar9jp_M3"oc..W9rt
ptf i'&'uo_atfpioc_etjiff

LIBRARY uebuj..eatpiot_1 ibr-srv:

PParasUHE *tarc.up_irXtpTt*!:_aif*hK. is 
SZOIN

- - caJJ λ aa-J trap cJi a
l ocal_scart tf rot_a*jaut i

EXCEPT I DM
-- ~jt>c<r* as\ ur.-z<jii if thv fhactitsa or

WB* Mtpioc .fuiic-_*rrtir then HULL;
VHEH cban HULL;

EPD 5ίβΓχαρ_.»·2ίρΐ('(_09··»ι;

END <tH»fl_wxtpr«o;

--f'-l .1.*
I

CC-tO
DetuQ
Deacrfce
Scoot Knowledge tee 
Cone*fr+MB wrTKUtOettOTnri
50"·"* *8 
LoedFte

Comment Rx* 
LUC&mmert Pock 

SCMin<«fCBin OUQUrSCataffeTU 
Wjke Output Gt&cmart 
FndOo mg Block

tjpmn

1: l 5COTTT0Nr5EPW2

asswi| [|f toad 10:00 AM

O Procedure Editor σας επιτρέπει να δημιουργήσετε ή να τροποποιήσετε 

διαδικασίες, λειτουργίες, πακέτα, triggers, τύπους και σώματα τύπων (type bodies). Εάν 

έχετε εγκατεστημένο τον PL/SQL Debugger τα κουμπιά στη δεξιά μεριά της ράβδου 

εργαλείων του Procedure Editor θα είναι ενεργά.
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Ο Procedure Editor χωρίζεται οπτικά σε δύο μέρη. Το αριστερό περιέχει τη 

Navigator List ενώ το δεξί περιέχει τον Procedure Editor ο οποίος παρουσιάζει τον 

κώδικα για το επιλεγμένο αντικείμενο.
Μενού επιλογών

Για να έχετε πρόσβαση στο μενού των επιλογών πατήστε στο πλήκτρο 

“Configure TOAD Options” στη κύρια ράβδο εργαλείων ή επιλέξτε το στοιχείο View > 

Options. Επιλέξτε ένα θέμα από το αριστερό μέρος και οι επιλογές για αυτό το θέμα θα 
εμφανιστούν στο δεξί μέρος.

Βοήθεια TOAD

Για να έχετε πρόσβαση στη βοήθεια του TOAD δεν έχετε παρά να πιέσετε το 
πλήκτρο F1. Η Βοήθεια στο TOAD ακολουθεί τη γενική κατεύθυνση της βοήθειας των 

Windows. Περιλαμβάνει τα περιεχόμενα, έναν εξερευνήσιμο δείκτη και λεπτομέρειες για 

τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του TOAD.

[TOAGSG], [ΗΟΤΚΑ02], [URMAN03]
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Αναζητώντας στο διαδίκτυο ...
[EMBAR] www.embarcadero.com
To site της εταιρίας Embarcadero Technologies , υπεύθυνης για το εργαλείο 

RapidSQL

[NUME] www.numega.com

To site της εταιρίας Compuware/Numega , υπεύθυνης για το εργαλείο 

XPEDITER/SQL

[SFI] www.sfi-software.com

To site της εταιρίας Sylvian Faust International, υπεύθυνης για το εργαλείο SQL- 
Programmer

[ORAFAQ] http://www.orafaq.com

Site περιέχει πολύτιμες πληροφορίες για τα προϊόντα της Oracle.

[ALCHE] http://www.users.bigpond.com/ahobbs/

To site στο οποίο μπορείτε να βρείτε την τελευταία έκδοση του εργαλείου 
WebAlchemy.

[ORACLE] www.oracle.com

To site της εταιρίας Oracle στο οποίο μπορούμε να κατεβάσουμε τα προϊόντα της 
, να αναζητήσουμε βοήθεια για αυτά αλλά και να πληροφορηθούμε τις εξελίξεις όσο 

αναφορά το χώρο των βάσεων δεδομένων και την εταιρία.

[ALLRO] www.allroundautomations.nl
To site της εταιρίας Allround Automations που είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη 

του PL/SQL Developer.

[QUEST] www.quest.com

Εταιρία ανάπτυξης εργαλείων PL/SQL και ειδικότερα του TOAD.
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[ALLHO] www.all-hotels.gr
Site ανάπτυξης της Otenet που προσφέρει τουριστικές πληροφορίες για τα 

ξενοδοχειακά καταλύματα της Ελλάδος.

[EOT] www.ngo.gr

To web-site του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

[HELCHA] users.otenet.gr/~grhotels/English.html 

To site του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδας.

[SANIR] www.saniresort.gr/sr/index.htm

To site του Sani Resort στη Κασσάνδρα Χαλκιδικής.

[PALAN] www.palandjian.gr
To site του τουριστικού γραφείου Palanadjian World στη Θεσσαλονίκη.

[FILO] www.filoxenia.gr 

To site του καταλόγου Filoxenia.

[GTP] www.gtp.gr

Η σελίδα Greek Travel Pages που προσφέρει ολοκληρωμένες πληροφορίες 
τουριστικού αλλά και διοικητικού χαρακτήρα.

[GREHO] www.greek-hotel-directory.com
To site αυτό παρέχει πληροφορίες καταλόγου για τα ξενοδοχειακά καταλύματα 

της Ελλάδας.
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Ευχαριστίες

Για την ορθογραφική και συντακτική επιμέλεια του κειμένου θα ήθελα να 
ευχαριστήσω την κυρία Μανδραλή Ειρήνη .φιλόλογο και την αδερφή μου Ευα φιλόλογο 
γαλλικής γλώσσας.

Για τις χρήσιμες παρατηρήσεις και υποδείξεις τους θα ήθελα να ευχαριστήσω 

τους συναδέλφους μα πάνω από όλα φίλους, Λιάκο Ηλία και Τρίγκα Μακη.

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες τις δύσκολες στιγμές που με έκαναν πιο 
δυνατό και όλους τους φίλους που μου συμπαραστάθηκαν σε αυτές.
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