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Εισαγωγή

1.1 Γενικά στοιχεία
Στο Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσ/νίκης εγγράφονται από το
1918, χρονολογία ιδρύσεως του, όλες οι εμπορικές, βιομηχανικές και εξαγωγικές
επιχειρήσεις του Νομού Θεσ/νίκης δημιουργώντας έτσι έναν επίσημο φορέα
εκπροσώπησης, πέρα από τους συνδικαλιστικούς φορείς όπως π.χ. ο Εμπορικός
Σύλλογος ή ο Σύνδεσμος Βιομηχάνων κλπ.
Κύρια αποστολή του ΕΒΕΘ είναι η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικού και
πληροφοριακού χαρακτήρα προς τα μέλη του με τη διοργάνωση αποστολών
επιχειρηματικού χαρακτήρα στο εξωτερικό ή φόρουμ επιχειρηματικών
συναντήσεων εδώ ή στο εξωτερικό με τα οποία κλείνονται πολλές εμπορικές
συμφωνίες. Σημαντικό ρόλο παίζει και ο διαμεσολαβητικός χαρακτήρας του μεταξύ
των μελών του και της Κυβέρνησης για την ανάπτυξη και επίλυση προβλημάτων
στην περιοχή του, δεδομένου ότι αποτελεί θεσμοθετημένο Σύμβουλο της
Κυβέρνησης.
Μία βασική υπηρεσία που λειτουργεί στο ΕΒΕΘ, είναι η τήρηση του
Μητρώου Μελών του.
Υπάρχει και το Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων στο οποίο καταχωρούνται όλες οι
εξαγωγικές επιχειρήσεις της περιοχής ανεξαρτήτως Επιμελητηρίου.
Εδώ θα ήθελα να κάνω μία επισήμανση σχετικά με τα άλλα Επιμελητήρια. Το
σωστότερο θα ήταν να υπήρχε ένα κοινό Επιμελητήριο για όλες τις επιχειρήσεις,
πράγμα το οποίο έγινε εκτός από τις τρεις μεγάλες πόλεις (Αθήνα, Θεσ/νίκη και
Πειραιά) λόγω περιουσίας και ιστορίας και στην Κομοτηνή (για εθνικούς λόγους).
Στο εξωτερικό τα Επιμελητήρια έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην παροχή
χρήσιμων πληροφοριών για τα μέλη τους διότι τηρείται από αυτά και το Εμπορικό
Μητρώο που είναι ο καθρέφτης του συνόλου των επιχειρήσεων όσον αφορά την
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εμπορική αξιοπιστία τους. Αυτό το τελευταίο εδώ και χρόνια αποτελεί πάγιο αίτημα
των Επιμελητηρίων της χώρας μας, αλλά δεν έχει ακόμα υλοποιηθεί.

1.2 Μελέτη υφιστάμενου συστήματος
Η μηχανογράφηση του Μητρώου μελών του ΕΒΕΘ ξεκίνησε από εξωτερικό
συνεργάτη περίπου το 1992 με κύριο χαρακτηριστικό μεθόδου ανάπτυξης την RAD
(Rapid Application Development) αφού στην αρχή ξεκίνησε με 3-4 βασικές
λειτουργίες και κάθε φορά προσθέτονταν ή διορθώνονταν κάποια άλλη.
Η γλώσσα ανάπτυξης της εφαρμογής ήταν ο Clipper Summer 87 και τα
αρχεία της βάσης ήταν Dbase ΙΙΙ+, φυσικά σε περιβάλλον DOS.
Η εφαρμογή αυτή μέχρι και σήμερα με περίπου 28 λειτουργίες παραμένει ίδια
με μόνη διαφορά ότι αναβαθμίστηκε σε Clipper 5.2.
Εύλογα λοιπόν μετά από 8 χρόνια λειτουργίας έχουν διαμορφωθεί οι λόγοι
για τους οποίους πρέπει να αλλαχτεί η εφαρμογή αυτή:
α. Το περιβάλλον ανάπτυξης (Clipper) και το περιβάλλον υποστήριξης (DOS)
έχουν κατά πολύ ξεπεραστεί αφού εδώ και χρόνια έχουν καταργηθεί και δεν
υποστηρίζονται από κανένα,
β. το περιβάλλον γραμμής (DOS prompt) δεν εξυπηρετεί ούτε τη δυνατότητα
αλλαγής γραμματοσειρών (Fonts) αλλά ούτε και την πλοήγηση με το «ποντίκι»
(mouse) που σήμερα αποτελεί ένα στάνταρ βοήθημα του χρήστη,
γ. δεν μπορούμε να έχουμε προσαρμοσμένες εκτυπώσεις σε laser εκτυπωτές
δ. δεν μπορούμε να εκμεταλλευτούμε την υλικοτεχνική υποδομή (μνήμη,
multitasking, παραθυρική διαχείριση), καθώς και την παράλληλη λειτουργία με
άλλες εφαρμογές γραφείου (π.χ. επεξεργαστή κειμένου, λογιστικά φύλλα κλπ.)
ε. δεν υπάρχει η έννοια του Πληροφοριακού Συστήματος αφού δεν
ενοποιούνται οι υπηρεσίες με τα εμπλεκόμενα τμήματα και τις εφαρμογές τους με
τα στοιχεία τους (data) σε μία πλατφόρμα (Π.Σ.=Πληροφοριακό Σύστημα),
στ. ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που συναντάται σχεδόν σε όλες τις
παλιές Β.Δ. όπως και σε αυτήν του ΕΒΕΘ είναι ο πλεονασμός (Data redundancy)
και η συνοχή των στοιχείων (Data consistency) αφού όπως θα δούμε και παρακάτω
τα ίδια στοιχεία υπάρχουν και σε αρχεία του τμήματος εξαγωγών, εισαγωγών και
βιομηχανίας,
ζ. η ανεξαρτησία προγράμματος και στοιχείων Β.Δ. δεν υπάρχει αφού μία
τυχόν αλλαγή στα πεδία της Β.Δ. επιβάλλει και την αλλαγή του κώδικα σε όποια
ενότητα προγράμματος εμπλέκεται το τυχόν πεδίο,
η. η ανάπτυξη νέων εφαρμογών είναι αργή δεδομένου ότι δεν υπάρχει
συμβατότητα (compatibility), με τα εργαλεία που κυκλοφορούν σήμερα στην
αγορά (case tools), καθώς και διαλειτουργικότητα (interoperability) με άλλες
πλατφόρμες ανάπτυξης (SQL, Oracle, Access κλπ.) και η διασύνδεση με το Internet,
θ. σύμφωνα και με τα παραπάνω η συντήρηση ενός τέτοιου συστήματος δεν
είναι μόνο δαπανηρή αλλά και χρονοβόρα και σήμερα με τις ταχύτατες αλλαγές
στην τεχνολογία δεν επιτρέπεται μία τέτοια καθυστέρηση.
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1.3 Ανάλυση του νέου Π.Σ.
Όπως ανέφερα και προηγουμένως ο κύριος στόχος ενός Π.Σ. είναι να
ενοποιήσει τις υπηρεσίες και τα εμπλεκόμενα τμήματα σε μία πλατφόρμα. Αυτό
βέβαια δεν σημαίνει ότι κάποιες λειτουργίες που έχουν παγιωθεί με το παλιό
σύστημα δεν θα συνεχίζουν να υπάρχουν. Αντιθέτως μάλιστα θα αναβαθμιστούν
και θα υπηρετούν ενδεχομένως κάποιους επιχειρηματικούς κανόνες που θα
αναφέρω παρακάτω. Κάποιες άλλες λειτουργίες που δημιουργήθηκαν για λόγους
που πλέον έχουν εκλείψει θα καταργηθούν αφού θέλουμε το πρόγραμμα να είναι
όσο το δυνατόν πιο συγκροτημένο (compact) και απλό.
Μία αλλαγή ενός Π.Σ. προϋποθέτει ή και επιφέρει κάποιες οργανωτικές
αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης. Πριν λοιπόν αναφέρω τις γενικές
λειτουργίες του νέου Π.Σ. καλό θα ήταν να γίνει καταγραφή των εμπλεκόμενων
τμημάτων και των λειτουργιών που επιτελούν αυτά, ως οργανισμός.
Όταν έρχεται κάποιος να εγγραφεί θα πρέπει να περάσει πρώτα από το Τμήμα
Μητρώου όπου αφού ενημερωθεί για τα έγγραφα που πρέπει να προσκομίσει,
κατόπιν θα πάει στο Τμήμα Συνδρομών όπου και θα δώσει εντολή για την πληρωμή
της συνδρομής και τέλος θα πάει στο Ταμείο όπου θα πληρώσει και θα παραλάβει
την απόδειξη που θα εκτυπωθεί εκεί με εντολή από το Τμήμα Συνδρομών. Σε ένα
νέο Π.Σ. θα πρέπει το Τμήμα Μητρώου και τις συνδρομές του να τακτοποιήσει και
να δώσει εντολή (ηλεκτρονική) στο ταμείο να εκδοθεί η κατάλληλη απόδειξη όπου
και θα πληρώσει ο ενδιαφερόμενος. Αυτό λοιπόν είναι ένα παράδειγμα
οργανωτικής αλλαγής και ανάλογες θα είναι και οι αλλαγές σε σχέση με τα
Τμήματα Εξαγωγών, Εισαγωγών και Βιομηχανίας. Απλά αναφέρω ότι αν σήμερα
μία εταιρία είναι βιομηχανία αλλά εκτελεί και εισαγωγές και εξαγωγές πρέπει να
πάει να ενημερώσει πέντε τμήματα !(Μητρώο, Συνδρομές, Εξαγωγές, Εισαγωγές,
Βιομηχανία, Πρωτόκολλο). Αυτό είναι απαράδεκτο για ένα σύγχρονο Π.Σ.
Σε αυτή τη φάση της ανάλυσης γίνεται η μελέτη του υπάρχοντος συστήματος
αναλύοντας τα υπάρχοντα αρχεία (αφού δεν υπάρχει στο υπάρχον σύστημα η
έννοια των πινάκων αλλά μόνο των αρχείων) με την καταγραφή και τον σχολιασμό
του E-R μοντέλου (αν και δεν είναι σχεσιακή η Β.Δ. ο σχολιασμός αυτός βοηθάει
διότι συγκρίνει με το ίδιο μοντέλο τις εφαρμογές).
Εν συνεχεία αναφέρω με ερωτηματολόγιο που υποβλήθηκε και απαντήθηκε
με συνέντευξη από τους χρήστες και τη Προϊσταμένη του Τμήματος τους στόχους,
τους κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας, τα προβληματικά σημεία του υπάρχοντος
συστήματος, τους επιχειρηματικούς κανόνες καθώς και τα υποχρεωτικά πεδία
που πρέπει να διέπουν ένα τέτοιο Π.Σ.
Τέλος κατατάσσουμε σύμφωνα με τον όγκο τα έντυπα που χορηγούνται από
το υπάρχον Π.Σ. καθώς και τις αιτήσεις που ζητούνται από τους
συναλλασσόμενους.
Στο επίπεδο των λειτουργιών της εφαρμογής δίνουμε τις αναγκαίες που θα
παραμείνουν από τις υπάρχουσες.
Με βάση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά γίνεται η δημιουργία των
αναγκαίων πεδίων για τα στοιχεία που απαιτούνται και κατόπιν περνάμε στη φάση
του σχεδιασμού (design).
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Θα πρέπει να αναφέρω ότι η πλατφόρμα στην οποία αναπτύχθηκε το Π.Σ.
είναι σχεσιακή Β.Δ. (relational database) και η υλοποίηση έγινε σε Access_97.
Καθορίζονται τα απαραίτητα πεδία (τα οποία σε μεγάλο αριθμό πρέπει να
συμφωνούν και με το παλιό Π.Σ.) γίνεται το νέο E-R model καθώς και η σχεδίαση
και διασύνδεση των πινάκων (relationships).
Κατόπιν περνάμε στον εξωτερικό και εσωτερικό σχεδίασμά της εφαρμογής
καθορίζοντας τα input και output (φυσικά με τον κατάλληλο σχεδίασμά των
interfaces και των reports) που πρέπει να δίνονται κατά περίπτωση.
Η κατάρτιση χρηστών δεν θα πραγματοποιηθεί αφού το Π.Σ. γίνεται για
ακαδημαϊκούς σκοπούς και θεωρεί τον χρήστη «ιδανικό» και για αυτό το λόγο δεν
γίνεται και η οικονομική ανάλυση σκοπιμότητας και η εκτίμηση κόστους του
συστήματος.
Έπεται ο έλεγχος / δοκιμή , εγκατάσταση και παράδοση του Π.Σ., η
λειτουργία, συντήρηση και αξιολόγηση του Π.Σ.
Στη φάση μετάβασης των στοιχείων από τη μία Β.Δ. στην άλλη κάποια πεδία
π.χ. κωδικοί δραστηριοτήτων δεν υπακούουν σε κάποια παγκόσμια στάνταρ (π.χ.
Stakod_91) και θα πρέπει να αλλαχτούν όπως και οι κωδικοί χωρών.
Σε αυτό το σημείο καθίσταται επιτακτική η ανάγκη εκκαθάρισης του παλαιού
Μητρώου, αφού πολλές εταιρίες δεν υφίστανται πλέον, άλλες έχουν λανθασμένα
στοιχεία ενώ άλλες έχουν αλλάξει αντικείμενο ή και δραστηριότητα και γι' αυτό
πρέπει να γίνει και επικαιροποίηση (Update) των στοιχείων.
Για το λόγο αυτό θα χρησιμοποιηθεί δειγματικός αριθμός εγγεγραμμένων
εταιριών (π.χ. 110) αφού τα πραγματικά μέλη είναι πάνω από 19.000.
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1.4 Ιεράρχηση βημάτων εργασίας
ΜΕΛΕΤΗ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΩΝ Ε.Β.Ε.Θ
ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΒΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1. Analysis (ανάλυση)
1.1 Σχέδιο ανάπτυξης πληροφοριακού συστήματος
1.2 διερεύνηση - επιλογή εφαρμογής
1.2.1 μελέτη τυχόν υπάρχοντος συστήματος
1.2.2 σκιαγράφηση λύσεων
1.2.3 ανάλυση σκοπιμότητας
1.3 καθορισμός απαιτήσεων
1.3.1 ορισμός στόχων και προτεραιοτήτων
1.3.2 χονδρικός σχεδιασμός
1.3.3 ανάπτυξη πρωτοτύπου
1.3.4 σκοπιμότητα εναλλακτικών λύσεων / επιλογή
1.3.5 πλάνο σχεδιασμού
2. Design (σχεδιασμός)
2.1 Εξωτερικός / λογικός
2.1.1 προδιαγραφή
2.1.2
»
2.1.3
»
2.1.4
»

εξόδων (output)
εισόδων - διαλογών (input)
αρχείων / ΒΔ
επεξεργασίας

2.2 Φυσικός / εσωτερικός
2.2.1 αναλυτικές προδιαγραφές προγραμμάτων
2.2.2 παρουσίαση / έγκριση σχεδιασμού
3. Implementation (υλοποίηση)
3.1 ανάπτυξη προγραμμάτων
3.2 έλεγχος / δοκιμή συστήματος
3.3 εγκατάσταση / παράδοση
3.3.1 δημιουργία αρχείων
3.3.2 κατάρτιση χρηστών (Δεν θα γίνει)
3.4 λειτουργία / συντήρηση
3.5 αξιολόγηση συστήματος
3.6 αναθεώρηση
3.7 ενημέρωση προτύπων (prototyping)
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Μελέτη υπάργοντος συστήματος

Όπως ανέφερα και στην εισαγωγή η υπάρχουσα εφαρμογή είναι γραμμένη σε
μία γλώσσα ήδη ξεπερασμένη (Clipper 5.2) χρησιμοποιώντας αρχεία βάσεων dBase
III + και φυσικά όλα αυτά σε περιβάλλον DOS αφού η γλώσσα προγραμματισμού
αναπτύχθηκε για αυτό το περιβάλλον. Ως άμεση συνέπεια είναι η μη ύπαρξη
σχεσιακού σχεδιασμού των βάσεων δεδομένων με αποτέλεσμα πολλά προβλήματα
τα οποία θα καταδείξω στη συνέχεια.

2.1

E-R model του υπάρχοντος συστήματος
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2.2 Ανάλυση του e-r model του υφιστάμενου Π.Σ. του Μητρώου του ΕΒΕΘ
1. Σε σχέση με το αρχείο ειδών (ΑΕ,ΕΠΕ, κλπ..
Μία εταιρία μπορεί να είναι μόνο ένα είδος εταιρίας ενώ ένα είδος εταιρίας
μπορεί να έχει πολλές εταιρίες. Αυτό σημαίνει ότι μία εταιρία μπορεί να είναι ή
ΑΕ ή ΕΠΕ ή Ατομική κλπ. αλλά φυσικά μπορούν να υπάρχουν πολλές ατομικές
όπως και ΑΕ κλπ. στο Μητρώο.
2. Σε σχέση με το αρχείο δραστηριοτήτων ή υπηρεσιών κλπ...:
Μία εταιρία μπορεί να έχει πολλές δραστηριότητες όπως και το αντίστροφο
αλλά μία δραστηριότητα μπορεί να μην έχει καμία εταιρία.
Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένας πίνακας με τις δραστηριότητες ή τις
υπηρεσίες που μπορεί να έχει οποιαδήποτε επιχείρηση (π.χ. χονδρικό εμπόριο
τροφίμων, εμπορία ετοίμων ενδυμάτων κλπ.) καθώς και τα αντικείμενα με τα
οποία μπορεί μία επιχείρηση να ασχολείται (π.χ. Ζώντα ζώα, καφέ, πλαστικά
κλπ.)
Αντιστρόφως σε μία δραστηριότητα μπορούν να υπάρχουν πολλές εταιρίες.
Π.χ. πολλές εταιρίες κάνουν εμπορία δερμάτων κλπ.
Εδώ φυσικά υπάρχει η ενδιάμεση οντότητα “MhtDrast” με πεδία τα
id_etairias και το id_drastiriotitas.
Το πρόβλημα σε αυτό το αρχείο και τη διασύνδεση με το βασικό αρχείο
Μητρώου μελών είναι ότι:
α. κατά πρώτον το αρχείο είναι «ιδιοκατασκευή» δηλ. έχει παραχθεί από το
ίδιο το ΕΒΕΘ χωρίς να πληροί κάποιες προϋποθέσεις προτυποποίησης
υπηρετώντας κάποιο στάνταρ παγκόσμιας ή πανευρωπαϊκής προέλευσης με
αποτέλεσμα να μην έχει συμβατότητα αλλά και διαχρονικότητα από τυχόν
αλλαγές ή διασυνδέσεις με άλλα Επιμελητήρια ή άλλες υπηρεσίες βάσεων
δεδομένων. Αυτό το λύνουμε στην νέα εφαρμογή αλλά για στατιστικούς λόγους
και ανάκτησης πληροφορίας κρατάμε και το παλαιό αρχείο δραστηριοτήτων,
β. η διασύνδεση δεν είναι πολλά προς πολλά διότι επιτρέπει μέχρι κάποιο
συγκεκριμένο αριθμό δραστηριοτήτων να καταχωρηθούν σε μία εταιρία (10) και
αυτό είναι απαράδεκτο για ένα σχεσιακό σύστημα.
3. Σε σχέση με το αρχείο αντιπροσωπειών:
Μία εταιρία μπορεί να αντιπροσωπεύει από καμία μέχρι πολλές ξένες
εταιρίες και μία ξένη εταιρία αντιπροσωπεύεται από μία και μόνο μία ελληνική
εταιρία. Αυτό σημαίνει ότι μία ελληνική εταιρία μπορεί να είναι «αποκλειστικός
αντιπρόσωπος» πολλών ξένων επιχειρήσεων αλλά μία ξένη εταιρία μπορεί να
αντιπροσωπευτεί αποκλειστικά από μία μόνο ελληνική επιχείρηση.
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Ένα βασικό πρόβλημα που παρουσιάζεται εδώ είναι η μη ύπαρξη κλειδιού,
παρά μόνο ξένου κλειδιού.(To id_etairias) Ως συνέπεια είναι η μη απαγόρευση ή
ανακοίνωση μηνύματος στον χρήστη σε περίπτωση που καταχωρηθεί ίδια ξένη
εταιρία σε δύο διαφορετικές ελληνικές. Δηλ. υπάρχει ο κίνδυνος καταχώρησης
διπλοτύπων σε πεδίο που δεν επιτρέπεται.
4. Σε σχέση με το αρχείο μελών :
Είναι η κλασική σχέση πολλά προς πολλά . Δηλ. ένα μέλος μπορεί να ανήκει
σε πολλές εταιρίες όπως και μία εταιρία μπορεί να έχει πολλά μέλη. Το κλειδί
είναι σύνθετο και αποτελείται από το id_etairias και από ένα πεδίο “aa” που έχει
το ρόλο αύξοντα αριθμού (ανά εταιρία).
Τα προβλήματα εδώ είναι τα εξής:
α. επειδή δεν υπάρχει ενδιάμεση οντότητα (associative entity) ένα μέλος εάν
υπάρχει και σε άλλη εταιρία πρέπει να ξαναγραφεί από την αρχή (πλεονασμός redundancy), στο αρχείο λοιπόν των μελών έχουμε διπλές ή και τριπλές ίδιες
εγγραφές,
β. δεν υφίσταται έλεγχος διπλής εγγραφής και έτσι ένα μέλος μπορεί να
εμφανιστεί πολλές φορές ακόμα και στην ίδια εταιρία,
γ. είναι χρονοβόρα και δύσκολη η ανεύρεση των εταιριών που συμμετέχει
ένα μέλος αφού δεν υπάρχει ενιαίο κλειδί (id) αναγνώρισης ενός μέλους αλλά
σύνθετο (το id_etairias και ο α/α του μέλους),
δ. η καταχώριση των ονοματεπώνυμων των μελών δεν είναι σωστή αφού δεν
διαχωρίζεται με διαφορετικά πεδία το επώνυμο από το όνομα και έτσι η
αναζήτηση είναι προβληματική.
Χρειάζεται προσοχή στην εύρεση τέτοιου κλειδιού που να αποτρέπει τη
διπλοεγγραφή (π.χ. αριθ. Ταυτότητας).
5. Σε σχέση με το αρχείο προεγγραφών:
Μία εταιρία μπορεί να κάνει πολλές προεγγραφές (αφού μετά από 2 μήνες
παύει να ισχύει η παλιά) αλλά μία προεγγραφή μπορεί να οδηγήσει σε μία ή και
καμία εταιρία. Δηλ. μία εταιρία για να προχωρήσει στην έναρξη δραστηριότητας
στην εφορία πρέπει να κάνει προεγγραφή στο Επιμελητήριο παίρνοντας
βεβαίωση προεγγραφής κατόπιν κάνει έναρξη στην εφορία και μετά επανέρχεται
στο Επιμελητήριο για να κάνει κανονική εγγραφή. Έτσι η σχέση είναι μία προς
πολλές αφού μία εταιρία μπορεί να κάνει ενδεχομένως πολλές προεγγραφές
αλλά μία προεγγραφή μπορεί να ανήκει σε μία και μόνο μία εταιρία.
Το πρόβλημα εδώ είναι άλλη μία φορά ο πλεονασμός (redundancy) αφού
στο ίδιο αρχείο μπορεί να υπάρχει η ίδια εγγραφή πολλές φορές όταν μία εταιρία
πραγματοποιεί πάνω από μία προεγγραφές και επίσης ο χρήστης ξανακαταχωρεί
τα ίδια στοιχεία όταν μία προεγγραφή γίνεται κανονική εγγραφή.
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6. Σε σχέση με το αρχείο εξαγωγέων:
Αυτή η σχέση χρησιμοποιείται μόνο από την μεριά του Τμήματος Εξαγωγών
και όχι αντιστρόφως. Δηλ. το Τμήμα Εξαγωγών εγγράφοντας κάποια εταιρία,
εάν ανήκει στο Μητρώο του ΕΒΕΘ την καταχωρεί μέσω του αριθ. Μητρώου
της. Και οι δύο σχέσεις είναι 0 ή 1. Δηλ. μία εταιρία του
Μητρώου του Ε.Β.Ε.Θ. ή ανήκει και στο Τμήμα Εξαγωγών ή δεν ανήκει και
αντιστρόφως μία εγγραφή του Τμήματος Εξαγωγών ή είναι εταιρία του
Μητρώου του Ε.Β.Ε.Θ. ή δεν είναι.
Το Τμήμα συνδέεται επίσης με το Αρχείο Δραστηριοτήτων καθώς και το
Αρχείο Χωρών με σχέση πολλά προς πολλά. Δηλ. μία εταιρία μπορεί να έχει
πολλές δραστηριότητες καθώς και πολλές χώρες προς τις οποίες εξάγει.
7. Σε σχέση με το αρχείο συνδρομών:
Κυρίως χρησιμοποιείται από την μεριά του Τμήματος Συνδρομών ενώ από το
Τμ. Μητρώου χρησιμοποιείται μόνο πληροφοριακά για να εξακριβωθεί εάν μία
εταιρία είναι με τις συνδρομές εντάξει. Μία εγγραφή συνδρομής μπορεί να
ανήκει σε μία και μόνο μία εταιρία ενώ μία εταιρία μπορεί να έχει από μία μέχρι
πολλές εγγραφές συνδρομής. Εδώ υπάρχει το πρόβλημα των παλαιών εταιριών
που έχουν περαστεί στο μητρώο χωρίς καμία συναλλαγή και έτσι μία εταιρία
μπορεί να έχει από καμία μέχρι πολλές συναλλαγές. Στο νέο σύστημα όμως είναι
αδύνατον να εγγραφεί εταιρία χωρίς να έχει έστω και μία συναλλαγή (την
εγγραφή).
Επίσης λόγω αυτής της καταχώρησης των παλαιών εταιριών υπάρχει και το
πρόβλημα των αδρανών επιχειρήσεων καθώς και των κριτηρίων που καθιστούν
μία εταιρία αδρανή. Τα κριτήρια αυτά είναι εάν μετά από περίπου μία πενταετία
δεν έχει υπάρξει συναλλαγή της εταιρίας τότε αυτή χαρακτηρίζεται αδρανής.
Όμως αυτός ο έλεγχος έχει να γίνει για σχεδόν πάνω από 7 χρόνια οπότε σίγουρα
έχουν προκόψει πολλές αδρανείς στο μεσοδιάστημα.
Μετά από αυτή τη ανάλυση ακολουθεί η παρουσίαση των υφιστάμενων
λειτουργιών του παρόντος συστήματος και ποιες από αυτές χρειάζονται και
ποιες όχι (μετά από συνέντευξη με τους χρήστες).
Αποσαφηνίζονται κάποια πεδία που σήμερα δεν λειτουργούν σωστά, όπως ο
τομέας κοινοτικού ενδιαφέροντος (υπηρεσίες, εμπόριο, βιομηχανία κλπ...) που
σήμερα επιτρέπει μόνο μία επιλογή, ενώ μπορούν να είναι πολλοί, καθώς και
του εκλογικού τομέα (εμπόριο, βιομηχανία, εξαγωγείς) που μπορεί να είναι μόνο
ένας και σήμερα δεν υπάρχει. Αυτός χαρακτηρίζεται από το πρώτο ψηφίο του
κωδικού δραστηριότητας (εάν ξεκινά από 1 είναι εμπορικός, ενώ από 2 είναι
βιομηχανικός και εάν έχει γίνει καταχώρηση στο Τμ.Εξαγωγών είναι
εξαγωγικός, πράγμα όμως το οποίο μπορεί να αλλάξει εάν υποβάλλει ένσταση η
ενδιαφερόμενη εταιρία και μεταβεί σε άλλο εκλογικό τομέα).

Αθανασιάδης Ιωάννης, Μεταπτυχιακό MIS,

athang@uom.gr

12

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

«Πληροφοριακό Σύστημα Μητρώου Μελών Ε.Β.Ε.Θ.»

Φεβρουάριος 2001

Διατυπώνονται οι παράγοντες στρατηγικού σχεδιασμού (strategic planning
factors):
- Στόχοι,
- Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας, και
- περιοχές προβλημάτων
καθώς και η διατύπωση των επιχειρηματικών κανόνων (business rules).

2.3 Ερωτηματολόγιο για το υπάρχον Πληροφοριακό Σύστημα Μητρώου
μελών ΕΒΕΘ, καθώς και για την ανάπτυξη του νέου Π.Σ.

2.3.1

Στόχοι

Αναφέρετε τους στόχους που επιδιώκετε ή θέλετε να επιτυγχάνονται από το
ΠΣ (π.χ. ενοποίηση των εμπλεκόμενων Τμημάτων σε μία εταιρία) :
-

Τα τμήματα (εκτός του Μητρώου) που τυχόν εμπλέκονται σε μία εταιρία να
φαίνονται σε μία φόρμα εγγραφής - καρτέλα (π.χ. Τμήμα Εισαγωγών,
Εξαγωγών, Βιομηχανίας) και φυσικά να μην ξαναγράφονται τα στοιχεία της
εταιρίας για το κάθε τμήμα,

-

Αυτόματη ενημέρωση των εγγραφών από τις προεγγραφές τους,

-

Αυτόματη εύρεση των πιστοποιητικών που έχουν δοθεί σε μία εταιρία,

-

Αυτόματη εύρεση των επιχειρήσεων που είναι μέλος (αν είναι) το μέλος μίας
καινούργιας εγγραφής (εταιρίας),

-

Αυτόματη εύρεση του πλήθους των μελών, των εγγραφών (εταιριών),
διαγραφών καθώς και των λόγων των διαγραφών για κάθε μορφή επιχείρησης,

-

Αυτόματη εύρεση συνολικά και αναλυτικά ανά μορφή των επιχειρήσεων κατά
έτος για εμπορικές, βιομηχανικές και εξαγωγικές αλλά και στο σύνολο
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Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας

(π.χ. γρήγορη ανεύρεση ενός μέλους με κάποιο "κλειδί")
-

Γρήγορη εύρεση μέλους με κάποιο κλειδί (π.χ. τον αριθμό ταυτότητας),

- Έλεγχος σε κάθε πράξη του συναλλασσομένου εάν οι συνδρομές του είναι
εντάξει,
-

Γρήγορη και έγκυρη κατάταξη μελών και εταιριών σε τομέα εκλογικής
κατάταξης (π.χ. Εμπορική, Βιομηχανική, Εξαγωγική),

-

Δυνατότητα παράδοσης καταστάσεων και σε άλλου τύπου αρχεία (π.χ. σε Word,
Excel)

2.3.3Προβληματικά σημεία
(π.χ. επιτρέπεται η έκδοση πιστ/κού και χωρίς να είναι οι συνδρομές
εντάξει)
-

Να μην επιτρέπεται η έκδοση πιστοποιητικού χωρίς να είναι οι συνδρομές του
εντάξει,

-

Να μην επιτρέπεται η διπλο-εγγραφή εταιρίας όταν έχει ίδια επωνυμία και
διακριτικό τίτλο με κάποια άλλη (σύνθετο κλειδί),

-

Να μην επιτρέπεται η διπλή προεγγραφή,

-

Να φαίνονται εύκολα οι επιχειρήσεις που είναι κάποιος μέλος,

-

Να μην εκδίδεται πιστοποιητικό σε επιχείρηση διαγραμμένη ή αδρανή,

-

Να μην εκδίδεται πιστοποιητικό Εξαγωγής εάν έχει περάσει η προθεσμία δύο
μηνών,

-

Σε κάθε μέλος να καταχωρείται και να φαίνεται ξεχωριστά το επώνυμο από το
όνομα,

-

Να μην ξανά καταχωρούνται τα στοιχεία ενός μέλους που είναι ήδη
καταχωρημένο σε κάποια εταιρία,
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2.3.4 Επιχειρηματικοί κανόνες
(π.χ. η προεγγραφή ισχύει μέχρι 2 μήνες)
-

Η προεγγραφή ισχύει για δύο μήνες όπως και το προσωρινό πιστοποιητικό
εξαγωγής,

-

Σε κάθε επιχείρηση δίνεται ένα πιστοποιητικό για ΔΟΥ το χρόνο χωρίς την
πληρωμή παράβολου,

-

Για την εγγραφή εταιριών απαιτείται να είναι δημοσιευμένο το καταστατικό και
για τις ατομικές επιχειρήσεις βεβαίωση έναρξης από ΔΟΥ,

-

Πιστοποιητικό αποκλειστικού αντιπροσώπου δίνεται εφόσον προσκομίσουν
πρόσφατα έγγραφα του ξένου οίκου που να το αποδεικνύουν,

-

Βεβαίωση προεγγραφής δίνεται μόνο στις ατομικές ενώ στις υπόλοιπες γίνεται
επικύρωση,

-

Το πιστοποιητικό έχει διάρκεια ισχύος ένα χρόνο,

-

Για την διαγραφή μίας ατομικής απαιτείται διακοπή από την Εφορία, για τις ΟΕ,
ΕΕ διαλυτικό με σφραγίδα Πρωτοδικείου ενώ για τις ΑΕ και ΕΠΕ ΦΕΚ λύσης,

2.3.5 Υποχρεωτικά πεδία
(συμπλήρωσης σε μία εταιρία ή/και σε ένα μέλος)
Για εταιρία : επωνυμία, δ/νση, τηλ., ημ/νία ίδρυσης, ημ/νία εγγραφής, αντικείμενο,
ΑΦΜ.
Για μέλος : επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, μητρώνυμο, δ/νση κατοικίας,
αρ.ταυτότητας, υπηκοότητα.
Πεδίο (Ναι/Οχι) προεγγραφής
Πεδίο (Ναι/Οχι) αδρανής
Πεδίο (Ναι/Οχι) διαγραμμένη
Υποφόρμα ξένων αντιπροσωπειών
Υποφόρμα μελών
Πεδίο (Ναι/Οχι) άλλου επιμελητηρίου και πεδίο καταχώρησης του άλλου
επιμελητηρίου και της ημ/νίας λήξεως του πιστ/κού
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2.3.6 Κατάταξη εντύπων και αιτήσεων
Κατατάξτε σύμφωνα με τον όγκο τα έντυπα που δίνονται από το ΠΣ καθώς
και τις αιτήσεις που ζητούνται από τους συναλλασσόμενους για αυτόματη
συμπλήρωσή τους
Έντυπα
Πιστοποιητικά (απλά)
»
(ιστορικά)
»
(αρνητικά)
»
(αντιπροσώπων)
Καταστάσεις σύμφωνα με κάποιο
προϊόν ή δραστηριότητα
Πιστοπ.προεγγραφής

Πιστοπ.Διαγραφής (Ιστορικό)

Αιτήσεις
Πιστοποιητικών
»
»
»
Αίτηση κατάστασης
Προεγγραφών
Τροποποιήσεων - Λύσεων
Γνήσιων υπογραφής
Διαγραφών

2.3.7 Λειτουργίες που παραμένουν από τις υπάρχουσες

Συντήρηση αρχείου μελών - εταιριών_______________________________
Εκτύπωση »
»______ >>____________________________________
Εκτύπωση πιστοποιητικών_________________________________________
Εκτύπωση εταιριών ή μελών με διάφορα κριτήρια επιλογής___________
Πλήθος εταιριών ή μελών με διάφορα κριτήρια επιλογής_____________
Εκτύπωση εταιριών ή μελών με διάφορα κριτήρια επιλογής σε ετικέτες

Αθανασιάδης Ιωάννης, Μεταπτυχιακό M1S,
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3

Σγεδιασμός (λογικός) του νέου Πληροφοριακού Συστήματος

3.1

To E-R model του νέου Π.Σ.

Tm_Syndromon
id svnallagls
•idmitroo
arapod
hm_apod
etos
poso
*id aitias

AitSyndromis
id aitias
perigraitias
poso

Biomix Drast
*id mitroo
*id drastiriotitas

Με αστεράκι (*) τα ξένα κλειδιά (foreign keys) και με γκρίζο χρώμα οι ενδιάμεσες οντότητες (associative entities)
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3.2 Ανάλυση του νέου E-R model
Καταρχήν όπως βλέπουμε το νέο E-R μοντέλο από 10 οντότητες έχει πλέον 24.
Βέβαια η μεγαλύτερη προσθήκη έγκειται στο ότι υπάρχουν πλέον στο νέο
Π.Σ.(Πληροφοριακό Σύστημα) και όλα τα εμπλεκόμενα Τμήματα μίας εταιρίας
αλλά και όλα τα Επιμελητήρια που ενδεχομένως να ανήκει κάποια εταιρία.
Ας ξεκινήσουμε όμως την αναλυτική παρουσίαση των σχέσεων:
1. Σχέση πίνακα Μητρώου με πίνακα Ειδών εταιρίας :
Είναι η ίδια με το προηγούμενο μοντέλο σχέση ένα προς πολλά. Δηλ. μία
εταιρία μπορεί να είναι ένα και μόνο ένα είδος (Ατομική, ΑΕ, ΕΠΕ, κλπ.) ενώ ένα
είδος εταιρίας μπορεί να έχει πολλές εγγραφές. Φυσικά δημιουργείται το ξένο
κλειδί του είδους εταιρίας fk_id_eid_etairias, στον πίνακα του Μητρώου.
2. Σχέση πίνακα Μητρώου με πίνακα Δραστηριοτήτων:
Το πρόβλημα που ανέφερα και στην προηγούμενη ενότητα είναι ότι το
υπάρχον αρχείο είναι μία «ιδιοκατασκευή» και αυτό πρέπει να πάψει να υφίσταται.
Επειδή όμως υπάρχουν λόγοι ανάκτησης πληροφορίας (data retrieving) θα
συνεχίσει να υφίσταται με το πρόθεμα “old”.
Η σχέση είναι πολλά προς πολλά με μηδέν έως πολλά προς τη μεριά του
μητρώου αφού μία δραστηριότητα μπορεί να μην αντιστοιχεί σε καμία εταιρία,
αλλά μία εταιρία πρέπει να έχει τουλάχιστον μία δραστηριότητα έως πολλές.
Φυσικά δημιουργείται η ενδιάμεση οντότητα (associative entity) Mitr_Drast και
αντιστοίχως η old_mitr_drast για το παλαιό αρχείο στην οποία προσεταιρίζουμε το
id_mitroo με το id_drast. Το κλειδί στην ενδιάμεση οντότητα (associative entity)
είναι το σύνθετο κλειδί που αποτελείται και από τα δύο πεδία id_mitroo και
id_drast.
Θα πρέπει να τονισθεί σε αυτό το σημείο ότι για τις ανάγκες του πίνακα
Δραστηριοτήτων χρησιμοποιείται ένα αρχείο το οποίο έγινε μετατροπή από αρχείο
κειμένου (.txt) και το οποίο αποτελεί Πανευρωπαϊκό στάνταρ με την ονομασία
“Stakod_91”. Το αρχείο αυτό περιέχει περίπου 2.800 δραστηριότητες ή προϊόντα
καλύπτοντας όλους τους τομείς χρησιμοποιώντας επίπεδα λεπτομέρειας και έχοντας
περίπου 91 γενικές κατηγορίες (εν αντιθέσει με το παλαιό αρχείο Δραστηριοτήτων
που έχει συνολικά περίπου 500 εγγραφές).
Στη φάση της μετατροπής από κείμενο σε βάση λόγω του ότι ένα πεδίο
κειμένου στην Access μπορεί να δεχθεί μέχρι 255 χαρακτήρες η περιγραφή της
δραστηριότητας έχει αποκοπή στον 256° χαρακτήρα.
Το αρχείο των Γενικών Κατηγοριών κρατήθηκε και σε ξεχωριστό πίνακα
(τον “Gen_Kateg”) τον οποίο ο χρήστης μπορεί να συμβουλεύεται για να βρει πιο
εύκολα κάποια δραστηριότητα.
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3. Σχέση πίνακα Μητρώου με πίνακα Αντιπροσωπειών:
Διατηρείται η ίδια με το παλαιό E-R μοντέλο. Βέβαια για να αποφύγουμε τη
διπλοεγγραφή δεν επιτρέπουμε διπλές καταχωρήσεις στο πεδίο name_antipr. Το
κλειδί είναι το id_antiprosopeias που μπορεί να είναι τύπου αυτόματης αρίθμησης
(auto number).
4. Σχέση πίνακα Μητρώου με πίνακα Μελών:
Είναι μία αρκετά σύνθετη σχέση που θα αναλύσουμε πιο διεξοδικά.
Καταρχήν πρόκειται όπως και στο παλαιό πίνακα οντοτήτων για μία σχέση πολλά
προς πολλά η οποία όμως έχει υποχρεωτικά τουλάχιστον ένα μέλος για μία εταιρία
και αντιστοίχως ένα μέλος πρέπει να ανήκει τουλάχιστον σε μία εταιρία.
Από τα παραπάνω προκύπτει άμεσα η ενδιάμεση οντότητα (associative
entity) με τα πεδία id_mitroo και id_melous. Όμως επειδή ένα μέλος μπορεί να έχει
διάφορες ιδιότητες (ανά εταιρία) δηλ. ενεργό ή διαγραμμένο προστίθεται το πεδίο
id_status στην ενδιάμεση οντότητα προερχόμενο από τον πίνακα “Status” τον οποίο
θα ξαναδούμε αργότερα στη σχέση του με τον πίνακα του Μητρώου.
Για τον ίδιο λόγο ένα μέλος μπορεί να έχει διάφορες ιδιότητες ανά εταιρία
όπως : Ομόρρυθμο, ετερόρρυθμο, κλπ. και για αυτό δημιουργείται ο πίνακας
“Idiot_Melous” από τον οποίο παίρνουμε στην ενδιάμεση οντότητα το κλειδί (ως
ξένο) id_idiotitas το οποίο συνοδεύει κάθε μέλος σε κάθε εταιρία. Σε αυτή την
ενδιάμεση οντότητα “Mitr_Mel” προσθέτουμε και το πεδίο Paratir στο οποίο
καταχωρούμε για κάθε μέλος ανά εταιρία τυχόν παρατηρήσεις που αφορούν στη
θέση του στη συγκεκριμένη εταιρία (όπως π.χ. ότι διαγράφτηκε την τάδε ημ/νία ή
άλλες μεταβολές που ενδεχομένως να προκόψουν για το μέλος). Έτσι λοιπόν η
ενδιάμεση οντότητα “Mitr_Mel” περιέχει πέντε πεδία με σύνθετο κλειδί τα δύο
πεδία id_mitroo και id_melous.
Ο πίνακας Μελών συνδέεται επίσης και με τον πίνακα Χωρών αφού κάθε
μέλος μπορεί να έχει διαφορετική υπηκοότητα. Αντιστρόφως βέβαια μία χώρα
μπορεί να μην έχει κανένα μέλος ως υπήκοο και για αυτό η σχέση είναι πολλά προς
ένα.
5. Σχέση πίνακα Μητρώου με πίνακα Κατάστασης :
Είναι μία σχέση ένα προς πολλά αφού μία εταιρία μόνο μία κατάσταση
μπορεί να υφίσταται (Ενεργή, αδρανής, διαγραμμένη, προεγγραφή) ενώ
αντιστρόφως μία κατάσταση μπορεί να έχει πολλές εταιρίες και τουλάχιστον μία.
6. Σχέση πίνακα Μητρώου με πίνακα Επιμελητηρίων :
Είναι του ίδιου τύπου με την προηγούμενη σχέση μόνο που ένα
Επιμελητήριο μπορεί και να μην έχει καμία εταιρία στον πίνακα Μητρώου. Στον
πίνακα Επιμελητηρίων διαθέτουμε και τα υπόλοιπα στοιχεία των Επιμελητηρίων
όπως διεύθυνση, τηλ. και φαξ τα οποία αν και δεν καταχωρούνται στον πίνακα
χρειάζονται για ενδεχόμενη αποστολή στοιχείων.
7. Σχέση πίνακα Μητρώου με πίνακα Εκλογικού τομέα :
Είναι του ιδίου τύπου με την προηγούμενη σχέση (ένα προς πολλά) αφού
μία εταιρία μπορεί να ανήκει μόνο σε ένα εκλογικό τομέα και αντιστρόφως κάποιος
εκλογικός τομέας μπορεί να έχει από καμία έως πολλές εταιρίες.
Αθανασιάδης Ιωάννης, Μεταπτυχιακό MIS,
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8. Σχέση πίνακα Μητρώου με πίνακα Τομέων Ενδιαφέροντος :
Ο πίνακας Τομείς Κοινοτικού Ενδιαφέροντος περιέχει τιμές που μία εταιρία
μπορεί να έχει από μία έως πολλές (υπηρεσίες, βιομηχανία, εμπόριο, εξαγωγές) και
αντιστρόφως ένας τομέας μπορεί να έχει πολλές εταιρίες αλλά και καμία. Έτσι
λοιπόν αφού είναι μία σχέση πολλά προς πολλά χρειάζεται η δημιουργία μίας
ενδιάμεσης οντότητας “Mitr_Endiaf ’ η οποία ως πεδία και σύνθετο κλειδί περιέχει
τα πεδία id_mitroo και id_endiaf.
9. Σχέση πίνακα Μητρώου με πίνακα Τμήματος Εξαγωγών :
Είναι μία σχέση ένα προς ένα (non restricted). Δηλ. μία εταιρία μπορεί να
είναι και εταιρία του Τμ. Εξαγωγών αλλά μπορεί και όχι. Αντιστρόφως μία εταιρία
του Τμ.Εξαγωγών υποχρεωτικά πρέπει να είναι εταιρία του πίνακα Μητρώου.
Από κει και πέρα υπάρχουν άλλες δύο σχέσεις πολλά προς πολλά του
Τμ.Εξαγωγών με το πίνακα Δραστηριοτήτων και με το πίνακα των Χωρών.
Με τον πίνακα Δραστηριοτήτων δημιουργείται η ενδιάμεση οντότητα ο
πίνακας “Exag_Drast” που έχει ως σύνθετο κλειδί τα δύο πεδία id_mitroo και
id_drastiriotitas και ενδεχομένως εάν απαιτείται μπορεί να δεχθεί και ως επιπλέον
πεδίο ένα πεδίο παρατηρήσεων.
Η ίδια σχέση δημιουργείται και με τον πίνακα των Χωρών δημιουργώντας
την ενδιάμεση οντότητα τον πίνακα “Exag_Xor” με τα πεδία id_mitroo και
id_xoras.
Ο πίνακας των χωρών επίσης είναι ένας πρότυπος πίνακας αναγνωρισμένος
Παγκοσμίως από τον ΟΗΕ με αυτούς τους κωδικούς.
10. Σχέση πίνακα Μητρώου με πίνακα Τμήματος Εισαγωγών :
Ισχύουν ακριβώς ότι και παραπάνω με την διαφορά ότι στον πίνακα του
Τμήματος Εισαγωγών καταχωρούνται πολύ λιγότερα πεδία (αφού δεν τηρείται
Ειδικό Μητρώο, όπως στο Τμήμα Εξαγωγών). Αντίστοιχα δημιουργούνται οι
πίνακες ενδιάμεσες οντότητες “Eisag_Drast” και “Eisag_Xor”.
11. Σχέση πίνακα Μητρώου με πίνακα Τμήματος Βιομηχανίας :
Ισχύουν τα ίδια με ότι και παραπάνω με την διαφορά ότι εδώ δεν υπάρχει
ενδιάμεση οντότητα που να συνδέει τον πίνακα των χωρών (αφού δεν υπάρχει
τέτοιο αντικείμενο για τις βιομηχανίες). Αντίστοιχα υπάρχει ο πίνακας ενδιάμεση
οντότητα “Biomix_Drast” που συνδέει τον πίνακα των δραστηριοτήτων με αυτόν
του Τμήματος Βιομηχανίας με πεδία και σύνθετο κλειδί τα id_mitroo και
id_drastiriotitas.
12. Σχέση πίνακα Μητρώου με πίνακα Τμήματος Συνδρομών :
Εδώ για λόγους στατιστικούς, οικονομικούς αλλά και ανάκτησης
παλαιότερων στοιχείων πρέπει να κρατάμε όλες τις εγγραφές με ιστορικά στοιχεία.
Έτσι λοιπόν δημιουργείται ο πίνακας Συνδρομών με την ίδια σχέση που είχε
και στο παλαιότερο σύστημα με την διαφορά ότι τώρα προστίθεται (ως ξένο κλειδί)
η αιτιολογία (fk_id_aitias) συνδέοντας τον πίνακα AitSyndromis με σχέση ένα προς
πολλά (non restricted) αφού μία συναλλαγή πρέπει να έχει μία και μόνο μία αιτία
ενώ μία αιτιολογία μπορεί να έχει από πολλές έως καμία εταιρίες. Αφήνουμε το
Αθανασιάδης Ιωάννης, Μεταπτυχιακό MIS,
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ποσό όμως ελεύθερο στον χρήστη διότι υπάρχουν πολλά ποσά που δεν μπορούν να
υπακούσουν στον πίνακα Αιτιολογιών (όπως : κεφαλαιοποίηση, προσαύξηση λόγω
παλαιών ετών, τμηματική πληρωμή κλπ.) Πληροφοριακά όμως κρατάμε τον πίνακα
Αιτιολογιών ενημερωμένο και με τα ποσά.

3.3

Υλοποίηση του νέου E-R model σε γλώσσα SQL

Σε αυτή την ενότητα παραθέτουμε την υλοποίηση σε γλώσσα SQL των
ανωτέρω πινάκων όπως περιγράφηκαν για μία γενική εικόνα του μελλοντικού Π.Σ.
αλλά και ως πηγή (source) για ενδεχόμενες μεταφορές της εφαρμογής σε άλλες
πλατφόρμες Βάσεων Δεδομένων (Oracle, Sybase κλπ.) Αυτή η υλοποίηση των
πινάκων καθώς και ο πίνακας των σχέσεων (relationship table) που δημιουργείται
θα κρατηθεί σε ξεχωριστό .mdb αρχείο της Access 97.

//

SCRIPT

//

DROP

FOR

MS Access 9x (7.x/8.x)

DROP TABLE Mitroo;
DROP TABLE Eid etairias;
DROP TABLE Drastiriotita;
DROP TABLE Mitr_Drast;
DROP TABLE Antiprosopeies;
DROP TABLE Meli;
DROP TABLE Mitr Mel;
DROP TABLE Idiot_melous;
DROP TABLE Status;
DROP TABLE Xores;
DROP TABLE Epimelitiria;
DROP TABLE Ekl tomeas;
DROP TABLE Tomeis_endiaferonton;
DROP TABLE Mitr Endiaf;
DROP TABLE Tm Exagogeon;
DROP TABLE Exag_Xor;
DROP TABLE Exag Drast;
DROP TABLE Tm Eisagogeon;
DROP TABLE Eisag_Xor;
DROP TABLE Eisag Drast;
DROP TABLE Tm Biomixanias;
DROP TABLE Biomix Drast;
DROP TABLE Tm_Syndromon;
DROP TABLE AitSyndr;
//

TABLES
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CREATE TABLE Mitroo (
id_mitroo Long NOT NULL,
fk_id_eid_etairias Byte NOT NULL,
fk_id_status Byte NOT NULL,
fk_id_epimel Byte,
fk_id_ekl_tomea Byte,
eponimia Text(lOO) NOT NULL,
onoma Text(15) NOT NULL,
hm_egr DateTime NOT NULL,
titlos Text(40),
fek Text(40),
address Text(25) NOT NULL,
polh Text( 15) NOT NULL,
tax_kwd Text(5),
edra Bit,
edra_name Text(20),
tel Text(20),
hm_idr DateTime,
eth_diarkeias Text(3),
eforia Text(20),
kefalaio Long,
atoma Byte,
mhxanes Text(10),
parat Text(215),
fax Text(10),
afm Text(9),
hm_diagr DateTime,
ekl_arp Text(5),
ekl_hm DateTime,
emf_kat Bit,
Proeggrafi Bit,
CONSTRAINT PrimaryKey PRIMARY KEY (
idmitroo

)
);
CREATE TABLE eid_etairias (
id_eid_etairias Byte NOT NULL,
perigr_eid_etair Text(30) NOT NULL,
CONSTRAINT PrimaryKey PRIMARY KEY (
id_eid_etairias

)

);
CREATE TABLE Drastiriotita (
id_drastiriotitas Text(15) NOT NULL,
Perigr_drastir Text(255) NOT NULL,
Αθανασιάδης Ιωάννης, Μεταπτυχιακό MIS,
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CONSTRAINT PrimaryKey PRIMARY KEY (
id_drastiriotitas

)

);
CREATE TABLE Mitr_Drast (
fk_id_mitro° Long NOT NULL,
fk_id_drastiriotitas Text(15) NOT NULL,
CONSTRAINT PrimaryKey PRIMARY KEY (
id_mitroo,
id drastiriotitas

)
);
CREATE TABLE Antiprosopeies (
id_antiprosopeias Long NOT NULL,
fk_id_mitroo Long,
name_antipr Text(50) NOT NULL,
hm_symv DateTime,
hm_beg DateTime,
hm_end DateTime,
CONSTRAINT PrimaryKey PRIMARY KEY (
id_antiprosopeias

)
);
CREATE TABLE Meli (
id_melous Long NOT NULL,
Eponymo Text(30) NOT NULL,
Onoma Text(15),
Patronymo Text(15),
Mhtronymo Text(15),
Eforia Text(20),
Tayt Text(7) NOT NULL,
Parat Text(60),
Perioxh Text(16),
Dik Text(l),
fk_id_xoras Text(4) NOT NULL,
CONSTRAINT PrimaryKey PRIMARY KEY (
id_melous

)

);
CREATE TABLE Mitr_Mel (
fk_id_mitroo Long NOT NULL,
fk_id_melous Long NOT NULL,
fk_id_idiotitas Byte NOT NULL,
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fk_id_status Byte NOT NULL,
Paratir Text(60),
CONSTRAINT PrimaryKey PRIMARY KEY (
fk_id_mitroo,
fk_id_melous

)
);
CREATE TABLE Idiot_melous (
id_idiotitas Byte NOT NULL,
perigr_idiotitas Text(50) NOT NULL,
CONSTRAINT PrimaryKey PRIMARY KEY (
id_idiotitas

)
);
CREATE TABLE Status (
id_status Byte NOT NULL,
perigr_status Text(50) NOT NULL,
CONSTRAINT PrimaryKey PRIMARY KEY (
id_status

)
);
CREATE TABLE Epimelitiria (
id_epimel Byte NOT NULL,
perigr_epimel Text(60) NOT NULL,
CONSTRAINT PrimaryKey PRIMARY KEY (
id_epimel

)
);
CREATE TABLE Ekl_tomeas (
id_ekl_tomea Byte NOT NULL,
perigr_ekl_tomea Text(60) NOT NULL,
CONSTRAINT PrimaryKey PRIMARY KEY (
id_ekl_tomea

)
);
CREATE TABLE Tomeis_endiaferonton (
id_endiaferontos Byte NOT NULL,
perigr_endiaferontos Text(60) NOT NULL,
CONSTRAINT PrimaryKey PRIMARY KEY (
id_endiaferontos

)
);
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CREATE TABLE Mitr_Endiaf (
fk_id_miti*00 Long NOT NULL,
fk_id_endiaferontos Byte NOT NULL,
CONSTRAINT PrimaryKey PRIMARY KEY (
fk_id_mitroo,
fk_id_endiaferontos

)
);
CREATE TABLE Xores (
id_xoras Text(4) NOT NULL,
perig_xoras Text(60) NOT NULL,
CONSTRAINT PrimaryKey PRIMARY KEY (
id_xoras

)
);
CREATE TABLE Tm Exagogeon (
fk id mitroo Long NOT NULL,
hm_egr DateTime,
hm_diagr DateTime,
eth_epanegr Text(60),
trapeza Text(60),
ar_eggyit Text(60),
hm_isx DateTime,
hm_lix DateTime,
NumEidMhtr Long NOT NULL,
CONSTRAINT PrimaryKey PRIMARY KEY (
fk_id_mitroo

)
);
CREATE TABLE Exag_Xor (
fk_id_mitroo Long NOT NULL,
fk_id_xoras Text(4) NOT NULL,
CONSTRAINT PrimaryKey PRIMARY KEY (
fk_id_mitroo,
fk_id_xoras

)
);
CREATE TABLE Exag Drast (
fk_id_mitroo Long NOT NULL,
. fk_id_drastiriotifas Text( 15) NOT NULL,
CONSTRAINT PrimaryKey PRIMARY KEY (
fk_id_mitroo,
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fk_id_drastiriotitas

)

);
CREATE TABLE Tm_Eisagogeon (
id_mitroo Long NOT NULL,
hm_egr DateTime,
CONSTRAINT PrimaryKey PRIMARY KEY (
id_mitroo

)

);
CREATE TABLE Eisag_Xor (
fk_id_mitroo Long NOT NULL,
fk_id_xoras Text(4) NOT NULL,
CONSTRAINT PrimaryKey PRIMARY KEY (
fk^idmitroo,
fk_id_xoras

)
);
CREATE TABLE Eisag Drast (
fk_id_mitroo Long NOT NULL,
fk_id_drastiriotitas Text(15) NOT NULL,
CONSTRAINT PrimaryKey PRIMARY KEY (
fk_id_mitroo,
fk_id_drastiriotitas

)
);
CREATE TABLE Tm_Biomixanias (
id_mitroo Long NOT NULL,
hm_egr DateTime,
CONSTRAINT PrimaryKey PRIMARY KEY (
id_mitroo

)

);
CREATE TABLE Biomix Drast (
fk_id_mitroo Long NOT NULL,
fk_id_drastiriotitas Text(15) NOT NULL,
CONSTRAINT PrimaryKey PRIMARY KEY (
fk_id_mitroo,
fk_id_drastiriotitas
-

)

);
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CREATE TABLE Tm Syndromon (
id_synallagis Long NOT NULL,
fk_id_mitroo Long NOT NULL,
fk_id_aitia Long NOT NULL,
ar_apod Text(30) NOT NULL,
hmapod DateTime,
etos Text(10),
poso Currency,
CONSTRAINT PrimaryKey PRIMARY KEY (
id_synallagis

)
);
CREATE TABLE AitSyndr (
id_aitia Long NOT NULL,
Perigr_aitias Text(50),
poso Currency,
CONSTRAINT PrimaryKey PRIMARY KEY (
id_aitia

)
);

//

FOREIGN

KEYS

ALTER TABLE Mitroo
ADD CONSTRAINT eid_etairias_Mitroo
FOREIGN KEY (
fk_id_eid_etairias

)
REFERENCES eid_etairias (
id_eid_etairias

);
ALTER TABLE Antiprosopeies
ADD CONSTRAINT Mitroo Antiprosopeies
FOREIGN KEY (
fk_id_mitroo

)
REFERENCES Mitroo (
id_mitroo
-

);

ALTER TABLE Tm_Exagogeon
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ADD CONSTRAINT Mitroo_Tm_Exagogeon
FOREIGN KEY (
fk_id_mitroo

)
REFERENCES Mitroo (
id_mitroo

);
ALTER TABLE Meli
ADD CONSTRAINT Xores_Meli
FOREIGN KEY (
fk_id_xoras

)
REFERENCES Xores (
idxoras

);
ALTER TABLE Mitr_Mel
ADD CONSTRAINT Idiot_melous_Mitr_Mel
FOREIGN KEY (
fk_id_idiotitas

)
REFERENCES Idiot melous (
id_idiotitas

);
ALTER TABLE Mitroo
ADD CONSTRAINT Status_Mitroo
FOREIGN KEY (
fk_id_status

)
REFERENCES Status (
id_status
);
ALTER TABLE Mitroo
ADD CONSTRAINT Epimelitiria_Mitroo
FOREIGN KEY (
fk_id_epimel

)
REFERENCES Epimelitiria (
id_epimel
);
ALTER TABLE Mitroo
ADD CONSTRAINT Ekl tomeas Mitroo
FOREIGN KEY (
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id_ekl_tomea

)
REFERENCES Ekl_tomeas (
fk_id_ekl_tomea

);
ALTER TABLE Meli
ADD CONSTRAINT Status_Mitr_Mel
FOREIGN KEY (
fk_id_status

)
REFERENCES Status (
id_status

);
ALTER TABLE Tm_Eisagogeon
ADD CONSTRAINT Mitroo_Tm_Eisagogeon
FOREIGN KEY (
fk_id_mitroo

)
REFERENCES Mitroo (
id_mitroo

);
ALTER TABLE Mitr_Mel
ADD CONSTRAINT Mitroo_Mitr_Mel
FOREIGN KEY (
fk_id_mitroo

)
REFERENCES Mitroo (
id_mitroo
);
ALTER TABLE Mitr_Mel
ADD CONSTRAINT Meli_Mitr_Mel
FOREIGN KEY (
fk_id_melous

)
REFERENCES Meli (
id_melous
);
ALTER TABLE Mitr_Drast
ADD CONSTRAINT Mitroo Mitr Drast
• FOREIGN KEY (
idmitroo

)
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REFERENCES Mitroo (
id mitroo

);
ALTER TABLE Mitr_Drast
ADD CONSTRAINT Drastiriotita_Mitr_Drast
FOREIGN KEY (
fk_id_drastiriotitas

)
REFERENCES Drastiriotita (
id_drastiriotitas
);
ALTER TABLE Mitr_Endiaf
ADD CONSTRAINT Mitroo_Mitr_Endiaf
FOREIGN KEY (
fk_id_mitroo

)
REFERENCES Mitroo (
id_mitroo
);
ALTER TABLE Mitr_Endiaf
ADD CONSTRAINT Tomeis_endiaferonton_Mitr_Endiaf
FOREIGN KEY (
fk_id_endiaferontos

)
REFERENCES Tomeis endiaferonton (
id_endiaferontos

);
ALTER TABLE Exag_Xor
ADD CONSTRAINT Tm_Exagogeon_Exag_Xor
FOREIGN KEY (
fk_id_mitroo

)
REFERENCES Tm_Exagogeon (
idmitroo

);
ALTER TABLE Exag_Xor
ADD CONSTRAINT Xores_Exag_Xor
FOREIGN KEY (
fk_id_xoras

.

)

REFERENCES Xores (
id_xoras
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);
ALTER TABLE Exag_Drast
ADD CONSTRAINT Tm_Exagogeon_Exag_Drast
FOREIGN KEY (
fk_id_mitroo

)
REFERENCES Tm_Exagogeon (
id_mitroo

);
ALTER TABLE Exag Drast
ADD CONSTRAINT Exag_Drast_Drastiriotita
FOREIGN KEY (
fk_id_drastiriotitas

)
REFERENCES Drastiriotita (
id_drastiriotitas

);
ALTER TABLE Eisag Xor
ADD CONSTRAINT Tm_Eisagogeon_Eisag_Xor
FOREIGN KEY (
fk_id_mitro°

)
REFERENCES Tm_Eisagogeon (
idmitroo

);
ALTER TABLE Eisag Xor
ADD CONSTRAINT Xores_Eisag_Xor
FOREIGN KEY (
fk_id_xoras

)
REFERENCES Xores (
id_xoras
);
ALTER TABLE Eisag_Drast
ADD CONSTRAINT Tm_Eisagogeon_Eisag_Drast
FOREIGN KEY (
fk_id_mitr0°

)
-

REFERENCES Tm_Eisagogeon (
id_mitroo
);
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ALTER TABLE Eisag Drast
ADD CONSTRAINT Eisag_Drast_Drastiriotita
FOREIGN KEY (
fk_id_drastiriotitas

)
REFERENCES Drastiriotita (
id drastiriotitas

ALTER TABLE Tm_Biomixanias
ADD CONSTRAINT Mitroo Tm Biomixanias
FOREIGN KEY (
fk_id_mitroo

)
REFERENCES Mitroo (
id_mitroo
);
ALTER TABLE Biomix Drast
ADD CONSTRAINT Tm_Biomixanias_Biomix_Drast
FOREIGN KEY (
fk_id_mitroo

)
REFERENCES Tm_Biomixanias (
id_mitroo

);
ALTER TABLE Biomix Drast
ADD CONSTRAINT Biomix Drast Drastiriotita
FOREIGN KEY (
fk_id_drastiriotitas

)
REFERENCES Drastiriotita (
id drastiriotitas

ALTER TABLE Tm_Syndromon
ADD CONSTRAINT Mitroo_Tm_Syndromon
FOREIGN KEY (
fk_id_mitroo

)
REFERENCES Mitroo (
id_mitroo
■

);

ALTER TABLE Tm Syndromon
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ADD CONSTRAINT AitSyndr_Tm_Syndromon
FOREIGN KEY (
fk_id_aitia

)
REFERENCES AitSyndr (
id_aitia

);

//

INDEXES

//

INDEXES

ON

FOREIGN

KEYS

CREATE INDEX FKl_eid_etairias_Mitroo ON Mitroo (
id_eid_etairias

);
CREATE INDEX FK2_Mitroo_Antiprosopeies ON Antiprosopeies (
fk_id_mitr°°

);
CREATE INDEX FK4_Mitroo_Tm_Syndromon ON Tm_Syndromon (
fk_id_mitroo

);
CREATE INDEX FK5_Xores_Meli ON Meli (
fk_id_xoras

);
CREATE INDEX FK6_Idiot_melous_Mitr_Mel ON Mitr_Mel (
id_idiotitas

);
CREATE INDEX FK7_Status_Mitroo ON Mitroo (
id_status
);
CREATE INDEX FK8_Epimelitiria_Mitroo ON Mitroo (
fk_id_epimel
);
CREATE INDEX FK9_Ekl_tomeas_Mitroo ON Mitroo (
fk_id_ekl_tomea
);
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CREATE INDEX FK10_Status_Mitr_Mel ON Mitr_Mel (
fk_id_status

);
CREATE INDEX FK1 l_Mitroo_Mitr_Mel ON Mitr_Mel (
fk_id_mitro°

);
CREATE INDEX FK12_Meli_Mitr_Mel ON Mitr_Mel (
fk_id_melous

);
CREATE INDEX FK13_Mitroo_Mitr_Drast ON Mitr_Drast (
fk_id_mitroo

);
CREATE INDEX FK14_Drastiriotita_Mitr_Drast ON Mitr_Drast (
fk_id_drastiriotitas

);
CREATE INDEX FK15_Mitroo_Mitr_Endiaf ON Mitr_Endiaf (
fkidmitr00

);
CREATE INDEX FK16_Tomeis_endiaferonton_Mitr_Endiaf ON Mitr_Endiaf (
fk_id_endiaferontos

);
CREATE INDEX FK17_Tm_Exagogeon_Exag_Xor ON Exag_Xor (
fk_id_mitroo

);
CREATE INDEX FK 18_Xores_Exag_Xor ON Exag_Xor (
fk_id_xoras

);
CREATE INDEX FK19_Drastiriotita_Exag_Drast ON Exag_Drast (
fk_id_drastiriotitas

);
CREATE INDEX FK20_Tm_Exagogeon_Exag_Drast ON Exag_Drast (
fk_id_mitroo

);
CREATE INDEX FK21_Tm_Eisagogeon_Eisag_Xor ON Eisag_Xor (
fk_i d_m itr°°
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);
CREATE INDEX FK22_Xores_Eisag_Xor ON Eisag Xor (
fk_id_xoras

);
CREATE INDEX FK23_Drastiriotita_Eisag_Drast ON Eisag_Drast (
fk_id_drastiriotitas

);
CREATE INDEX FK24_Tm_Eisagogeon_Eisag_Drast ON Eisag_Drast (
fk_id_mitroo

);
CREATE INDEX FK25_Drastiriotita_Biomix_Drast ON Biomix_Drast (
fk_id_drastiriotitas

);
CREATE INDEX FK26_Tm_Biomixanias_Biomix_Drast ON Biomix_Drast (
fk_id_mitroo

);
CREATE INDEX FK27_AitSyndr_Tm_Syndromon ON AitSyndr (
fk_id_aitia

);
//

COMMENTS

ON

TABLES

AND

COLUMNS

COMMENT ON TABLE eid_etairias IS
Όι μορφές των επιχ/σεων : Ατομική, ΑΕ, ΕΠΕ, κλπ.*;
COMMENT ON COLUMN Tomeis_endiaferonton.perigr_endiaferontos IS
'Μία εταιρία μπορεί να έχει πολλούς τομείς ενδιαφέροντος (υπηρεσίες, εμπόριο,
βιομηχανία, κλπ...)';
COMMENT ON COLUMN Ekl_tomeas.perigr_ekl_tomea IS
'Μία εταιρία μπορεί να ανήκει μόνο σε ένα εκλογικό τομέα (Εμπορική,
βιομηχανική, εξαγωγική)';
COMMENT ON COLUMN Epimelitiria.id_epimel IS
'Σε ποιό επιμελητήριο ανήκει η εταιρία';
COMMENT ON COLUMN Status.perigr_status IS
Ή περιγραφή (Ενεργή, Αδρανής, Διαγραμμένη...)';
COMMENT ON COLUMN Tm_Exagogeon.eth_epanegr IS
'Τα έτη επανεγγραφής στο Μητρώο Εξαγωγέων';
COMMENT ON COLUMN Tm_Exagogeon.ar_eggyit IS
Ό αριθμός εγγυητικής επιστολής';
COMMENT ON COLUMN Tm_Exagogeon.hm_isx IS
Ήμ/νία ισχύος';
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COMMENT ON COLUMN Tm_Exagogeon.hm_lix IS
Ήμ/νία λήξης';
COMMENT ON COLUMN eid_etairias.id_eid_etairias IS
To id του είδους της εταιρίας';
COMMENT ON COLUMN eid_etairias.perigr_eid_etair IS
Ή περιγραφή';
COMMENT ON COLUMN Mitroo.fk_id_eid_etairias IS
Ή μορφή της επιχ/σης (Ατομική, ΑΕ, ΕΠΕ, κλπ...) (foreign key)';
COMMENT ON COLUMN Mitroo.eponimia IS
Ή πλήρης επωνυμία της εταιρίας';
COMMENT ON COLUMN Mitroo.onoma IS
'To όνομα ευρετηρίασης';
COMMENT ON COLUMN Mitroo.hm_egr IS
Ή ημ/νία εγγραφής';
COMMENT ON COLUMN Mitroo.titlos IS
Ό διακριτικός τίτλος (δεν είναι υποχρεωτικός)';
COMMENT ON COLUMN Mitroo.fek IS
Ό αριθ.ΦΕΚ δημοσίευσης (δεν είναι υποχρεωτικός για τις ατομικές)';
COMMENT ON COLUMN Mitroo.address IS
Ή διεύθυνση';
COMMENT ON COLUMN Mitroo.polh IS
Ή πόλη (μπορεί να είναι εξ ορισμού Θεσ/νίκη)';
COMMENT ON COLUMN Mitroo.tax_kwd IS
Ό ΤΚ (δεν είναι υποχρεωτικός - μπορεί να γίνει και long int)';
COMMENT ON COLUMN Mitroo.edra IS
'Εάν πρόκειται για την έδρα της επιχ/σης είναι ΝΑΙ (εξ ορισμού τιμή ΝΑΙ)';
COMMENT ON COLUMN Mitroo.edra_name IS
'Το όνομα (πόλη) της επιχ/σης';
COMMENT ON COLUMN Mitroo.hmjdr IS
Ή ημ/νία ίδρυσης';
COMMENT ON COLUMN Mitroo.eth_diarkeias IS
Ή διάρκεια σε έτη της επιχ/σης (εξ ορισμού αόριστη)';
COMMENT ON COLUMN Mitroo.eforia IS
Ή ΔΟΥ της εταιρίας';
COMMENT ON COLUMN Mitroo.kefalaio IS
'Το αρχικό κεφάλαιο';
COMMENT ON COLUMN Mitroo.atoma IS
'Τα απασχολούμενα άτομα (σε αριθμό)';
COMMENT ON COLUMN Mitroo.mhxanes IS
Ή ιπποδύναμη των μηχανών';
COMMENT ON COLUMN Mitroo.parat IS
'Παρατηρήσεις';
COMMENT ON COLIJMN Mitroo.afm IS
'To ΑΦΜ της εταρίας (υποχρεωτικό όταν παύει να είναι προεγγραφή)';
COMMENT ON COLUMN Mitroo.hm_diagr IS
Ήμ/νία διαγραφής';
COMMENT ON COLUMN Mitroo.ekl_arp IS
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'χρησ/ται στις εκλογές';
COMMENT ON COLUMN Mitroo.ekl_hm IS
'ημ/νία εκλογών';
COMMENT ON COLUMN Mitroo.emf_kat IS
'Εάν θέλουμε να εμφανίζεται στις εκτυπώσεις (εξ ορισμού ΝΑΙ)';
COMMENT ON COLUMN Mitroo.Proeggrafi IS
'Είναι ΝΑΙ εάν είναι προεγγραφή';
COMMENT ON COLUMN Tm_Syndromon.ar_apod IS
Άριθ.απόδειξης';
COMMENT ON COLUMN Tm_Syndromon.etos IS
Έτος πληρωμής';
COMMENT ON COLUMN Tm_Syndromon.poso IS
'To ποσό πληρωμής';
COMMENT ON COLUMN Antiprosopeies.fk_id_mitroo IS
'Foreign key: η σύνδεση με την εταιρία του μητρώου';
COMMENT ON COLUMN Antiprosopeies.name_antipr IS
'Το όνομα της αντιπ/πείας';
COMMENT ON COLUMN Antiprosopeies.hm_symv IS
Ή ημ/νία του συμβολαίου';
COMMENT ON COLUMN Antiprosopeies.hm_beg IS
Ή ημ/νία έναρξης';
COMMENT ON COLUMN Antiprosopeies.hm_end IS
Ή ημ/νία λήξης';
COMMENT ON COLUMN Meli.fk_id_xoras IS
Υπηκοότητα';
COMMENT ON COLUMN Mitroo.fk_id_status IS
'Κατάσταση εταιρίας (Ενεργή, Αδρανής, Διαγραμμένη,...) (foreign key)';
COMMENT ON COLUMN Mitroo.fk_id_epimel IS
'Σε ποιό επιμελ.ανήκει';
COMMENT ON COLUMN Mitroo.fk_id_ekl_tomea IS
'Σε ποιό εκλ.τομέα ανήκει';
COMMENT ON COLUMN Meli.fk_id_status IS
'Κατάσταση μέλους (ενεργό, διαγραμμένο, κλπ..)';

//

GRANT

GRANT
GRANT
GRANT
GRANT
GRANT

SELECT,
SELECT,
SELECT,
SELECT,
SELECT,

ACCESS
INSERT, UPDATE,
INSERT, UPDATE,
INSERT, UPDATE,
INSERT, UPDATE,
INSERT, UPDATE,

Αθανασιάδης Ιωάννης, Μεταπτυχιακό MIS,

DELETE
DELETE
DELETE
DELETE
DELETE

ON
ON
ON
ON
ON

athan!>@uom.i:r

Mitroo TO PUBLIC;
eid_etairias TO PUBLIC;
Drastiriotita TO PUBLIC;
Antiprosopeies TO PUBLIC;
Meli TO PUBLIC;
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GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON Tm_Exagogeon TO
PUBLIC;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON Tm_Syndromon TO
PUBLIC;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON Xores TO PUBLIC;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON Idiot_melous TO PUBLIC;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON Status TO PUBLIC;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON Epimelitiria TO PUBLIC;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON Ekl_tomeas TO PUBLIC;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON Tomeis_endiaferonton TO
PUBLIC;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON Tm_Biomixanias TO
PUBLIC;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON Tm_Eisagogeon TO
PUBLIC;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON Drastiriotital TO PUBLIC;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON Mitr_Mel TO PUBLIC;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON Mitr_Drast TO PUBLIC;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON Mitr_Endiaf TO PUBLIC;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON Exag_Xor TO PUBLIC;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON AitSyndr TO PUBLIC;
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Υλοποίηση των πινάκων και του πίνακα σχέσεων σε Access 97
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3.5 Θέματα μετάβασης (transition) από το παλαιό σύστημα στο νέο
Σε αυτήν την ενότητα θα περιγράψουμε τις διαδικασίες μετάβασης από το
παλαιό σύστημα στο νέο, μία εργασία αρκετά χρονοβόρα και δύσκολη αφού
σήμερα (και όλο και περισσότερο στο μέλλον) πρόκειται ίσως για την επιστήμη του
μέλλοντος μια και σχεδόν όλες οι εφαρμογές που θα χρειαστούν αναβάθμιση θα
πρέπει να υποστούν τη διαδικασία αυτή της μετάβασης.
Επειδή η εφαρμογή έχει ακαδημαϊκό σκοπό συμφωνήθηκε να μην γίνει ολική
μετάβαση των παλαιών δεδομένων στη καινούργια αλλά μερικών (110). Οι λόγοι
είναι:
α. πρόκειται για μία εφαρμογή - οδηγό και όχι για επαγγελματική ανάθεση
έργου (βέβαια εάν ανατεθεί να γίνει αυτό το έργο, βασιζόμενοι στα βήματα που
περιγράφουμε είναι μία σχετικά εύκολη υπόθεση),
β. λόγοι μεταφερσιμότητας : η εφαρμογή με όλες τις εγγραφές (περίπου
19.000) θα γινόταν αρκετά μεγάλη σε μέγεθος με αποτέλεσμα να μην είναι εύκολη
η μεταφορά της,
γ. λόγοι εκκαθάρισης : το Μητρώο είναι σε μία κατάσταση με πολλά λάθη και
ανακρίβειες οι οποίες καθιστούν τη μεταφορά προβληματική (αναφέρω
επιγραμματικά : υπάρχουν πολλά πεδία υποχρεωτικά τα οποία σε πολλές
περιπτώσεις είναι κενά ή λανθασμένα (π.χ. ΑΦΜ, εκλογικός τομέας, τομέας κοινοτ.
ενδιαφέροντος), τα μέλη δεν έχουν σωστή καταχώριση αφού πολλές φορές το
όνομα προηγείται του επιθέτου με αποτέλεσμα να μην γίνεται σωστή αναζήτηση,
επίσης σε πολλά μέλη δεν υπάρχουν οι αριθ. ταυτότητας, πολλές εταιρίες έχουν
έλθει σε κατάσταση αδράνειας χωρίς αυτό να έχει ενεργοποιηθεί, κλπ.
Μεταφορά του πίνακα Μητρώου:
Μετά από κάποιες αφαιρέσεις πεδίων που δεν χρειάζονται πλέον και με ένα
πρόγραμμα επιλογής εγγραφών (σε dBase) η μεταφορά του πίνακα Μητρώου ήταν
μία σχετικά εύκολη υπόθεση. Μετά βέβαια θα έπρεπε να ενημερωθούν τα ξένα
κλειδιά με τις κατάλληλες τιμές (fk_id_eid_etairias, fk_id_status, fk_id_epimel,
fk_id_ekl_tomea)
Ένα παράδειγμα αυτής της εργασίας είναι και το query που παραθέτω για την
ενημέρωση του ξένου κλειδιού fk_id_epimel:

««
UPDATE Mitroo SET Mitroo.fk_id_epimel = 20
WHERE (((Mitroo.fk_id_epimel) Is Null));

»»
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Μεταφορά του πίνακα Δραστηριοτήτων
Η μεταφορά του παλαιού πίνακα στον νέο ήταν μία αρκετά απλή υπόθεση
εισαγωγής ενός πίνακα τύπου dBase καθώς και του πίνακα MhtDrast με την
βοήθεια ενός query για την συμφωνία των id_mitroo του MhtDrast με το Μητρώο:
««
SELECT DISTINCTROW 01d_Mitr_Drast.C0DE, 01d_Mitr_Drast.AA,
OldMitrDrast.CDDRA
FROM 01d_Mitr_Drast LEFT JOIN Mitroo ON 01d_Mitr_Drast.C0DE =
Mitroo.id_mitroo
WHERE (((Mitroo.id_mitroo) = (01d_Mitr_Drast.C0DE)));

»»
Μεταφορά του πίνακα Αντιπροσωπειών
Η διαδικασία είναι περίπου ίδια με την προηγούμενη αφού θα πρέπει να
βρούμε εκείνες τις εγγραφές που συμφωνούν με τον πίνακα Μητρώου. Βέβαια
κατόπιν θα εισαχθεί πρωτεύον κλειδί το id_antiprosopeias τύπου auto number και
θα πρέπει να ελεγχθεί (επίσης με query) εάν περιέχει διπλές εγγραφές με βάση το
πεδίο name_antipr.
Μεταφορά του πίνακα Μελών
Ο πίνακας μελών είναι ένας από τους πιο προβληματικούς πίνακες αφού
περιέχει (λόγω της κατασκευής του) πολλές διπλές εγγραφές αλλά και πολλά
ονόματα μελών που ενδεχομένως να είναι ίδια αλλά να γράφονται διαφορετικά
(δηλ.στη μία περίπτωση πρώτα το όνομα στην άλλη το επώνυμο) και λόγω της μη
ύπαρξης σε πολλές περιπτώσεις αριθμού ταυτότητας δεν είναι δυνατή και η
ανεύρεσή τους.
Ένα άλλο πρόβλημα είναι η μη ύπαρξη ενός ενιαίου πρωτεύοντος κλειδιού
αλλά σύνθετου : του id_mitroo με το aa (αύξων αριθμός).
Η λύση που δόθηκε είναι:
α. εισαγωγή στον πίνακα Μελών ενός ενιαίου id του id_melous (τύπου auto
number)
β. αντιγραφή των πεδίων id_mitroo, id_melous, id_idiotitas, id_status, parat σε
ένα νέο πίνακα τον Mitr_Mel ο οποίος είναι η ενδιάμεση οντότητα (μαζί με το πεδίο
παρατηρήσεων)
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γ. αναζήτηση με query των διπλών εγγραφών στον πίνακα των μελών
««
SELECT DISTINCTROW Meli.fk_id_mitroo AS Εκφρΐ, Meli.Eponymo, Meli.AA
AS Εκφρ2, Meli.Onoma, Meli.Patronymo, Meli.TAYT
FROM Meli
WHERE (((Meli.Eponymo) In (SELECT [Eponymo] FROM [Meli] As Tmp
GROUP BY [Eponymo] HAVING Count(*)>l )))
ORDER BY Meli.Eponymo;

»»
δ. διαγραφή των προαναφερόμενων πεδίων από τον πίνακα Μελών (εκτός του
πεδίου id_melous) και δημιουργία νέου πεδίου παρατηρήσεων (κενού) στον πίνακα
Μελών, διαγραφή των διπλών εγγραφών που ευρέθησαν με το ανωτέρω query από
τον πίνακα Μελών,
ε. ενημέρωση του πεδίου fk_id_xoras (που στις περισσότερες περιπτώσεις
είναι ΕΛΛΑΣ) σε εκείνες που το μέλος είναι αλλοδαπός, δημιουργία ενός query που
να βρίσκει τις εγγραφές που είναι διαφορετικές από ΕΛΛΗΝΙΚΗ στο πεδίο Yphk
(νέο fk_id_xoras) και ενημέρωσή τους χειρωνακτικά (δεν γίνεται διαφορετικά).
στ. για λόγους ασφαλείας κάνουμε έναν έλεγχο στον πίνακα Μελών για τυχόν
εγγραφές που δεν συμφωνούν με τους υπάρχοντες id_mitroo με το παρακάτω query

««
SELECT DISTINCTROW Mitr_Mel.fk_id_mitroo, Mitr_Mel.fk_id_melous,
Mitr_Mel.fk_id_idiotitas, Mitr_Mel.fk_id_status
FROM Mitr_Mel LEFT JOIN Mitroo ON Mitr_Mel.fk_id_mitroo =
Mitroo.idmitroo
WHERE (((Mitroo.id_mitroo) Is Null));

»»

Μεταφορά του πίνακα Προεγγραφών
Είναι ένας πίνακας που δεν μπορεί να προσαρτηθεί (append) διότι ο
σχεδιασμός για τις προεγγραφές προβλέπει Προεγγραφή στον πίνακα Status (όπου
έχουμε Ενεργή, Διαγραμμένη, Αδρανής) και η μόνη λύση που μπορεί να προταθεί
είναι η για ένα διάστημα συμβίωση των δύο πινάκων αφού από τη στιγμή που θα
τεθεί σε λειτουργία η εφαρμογή οι προεγγραφές θα γίνονται με τον νέο τρόπο.
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Μεταφορά του πίνακα Εξαγωγέων
Σε αυτή τη περίπτωση θα πρέπει να επιλεγούν εκείνες που έχουν το ίδιο
id_mitroo και οι υπόλοιπες θα πρέπει να προσαρτηθούν τον πίνακα του Μητρώου
με νέο id αλλά με διαφορετικό fk_id_epimel που είναι ο πίνακας των
επιμελητηρίων. Εδώ βέβαια είναι σχετικά εύκολη η διαδικασία γιατί στο
Τμ.Εξαγωγέων ή θα είναι από το ΕΒΕΘ ή από το ΒΕΘ(Βιοτεχνικό, τιμή 2) ή από το
ΕΕΘ(Επαγγελματικό, τιμή 3) όποτε με ένα query είναι δυνατή η αντιστοίχηση του
αριθμού αυτού με τον αντίστοιχό του στο πίνακα Επιμελητηρίων. Επίσης
προσθέτουμε το πεδίο NumEidMhtr (τύπου auto number) το οποίο παρέχει έναν
αύξων αριθμό ως αριθμό Ειδικού Μητρώου Εξαγωγέων.
Μεταφορά του πίνακα Εισαγωγέων:
Πρόκειται για την ίδια διαδικασία με την προηγούμενη μόνο που εδώ δεν
υπάρχει αναγνωριστικό για ξένα επιμελητήρια. Η λύση και σε αυτή τη περίπτωση
είναι η παράλληλη συμβίωση και των δύο πινάκων αλλά από το Τμήμα Εισαγωγών
η ενημέρωση πλέον της καινούργια εφαρμογής με την κατάλληλη τιμή στο πεδίο
των επιμελητηρίων.
Μεταφορά του πίνακα Biouriyaviac:
Είναι σχεδόν η ίδια διαδικασία με την παραπάνω, αν και με ένα query
αναζήτησης μπορούμε να βρούμε όλες εκείνες τις εταιρίες που ο κωδικός
δραστηριότητάς τους ξεκινά από 2 και να θέσουμε στο πεδίο εκλογικός τομέας την
τιμή Βιομηχανία. Το πρόβλημα βέβαια συνεχίζει να υφίσταται με εκείνες που δεν
είναι μέλη του ΕΒΕΘ.
Μεταφορά του πίνακα Συνδροαών:
Είναι μία σχετικά εύκολη διαδικασία εκτός από την τιμή που θα έχει το πεδίο
fk_id_aitias η οποία προέρχεται από τον πίνακα AitSyndr και περιγράφει την
αιτιολογία της συναλλαγής. Αυτή μπορεί να ενημερώνεται από εδώ και στο εξής.
Μεταφορά του πίνακα Τομέων Ενδιαφέροντος :
Το πρόβλημα εδώ εντοπίζεται στην ενδιάμεση οντότητα Mitr_Endiaf στην
οποία εφόσον δεν υπάρχει τιμή στο πεδίο id_endiaf πρέπει αυτές οι εγγραφές να
αφαιρεθούν ώστε να έχουμε ακεραιότητα αναφορών (referential integrity) και το
query που το πραγματοποιεί είναι σχετικά εύκολο:

««
DELETE Mitr_Endiaf.fk_id_endiaf
FROM Mitr_Endiaf
WHERE (((Mitr_Endiaf.fk_id_endiaf) Is Null));
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Φυσικός σγεδιασιιός και υλοποίηση σε Access 97 του νέου Π.Σ.
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4.1 Αρχικές οθόνες περιήγησης
Σγόλιο εικόνας 1 :
Η πρώτη φόρμα είναι μία αναδυόμενη, αποκλειστική φόρμα, στην οποία
έχουμε αφαιρέσει όλα τα κουμπιά και τους δείκτες εγγραφών και στην εντολή με το
χρονόμετρο υπάρχει η διαδικασία :

««
Option Compare Database
'Αυτή η φόρμα ξεκινά την εφαρμογή
Private Sub Form_Timer()
' Η φόρμα μένει ανοιχτή για 7 sec και μετά κλείνει...
DoCmd.Close acForm, Me.Name
'.. για να ανοίξει η κύρια φόρμα
DoCmd.OpenForm "StartForm"
End Sub

»»
και στην εντολή μεσοδιάστημα χρόνου την τιμή 7000 (που είναι 7sec.)
Κατά τα άλλα έχει δύο ετικέτες κειμένου και την φωτογραφία του Ε.Β.Ε.Θ.
Σγόλιο εικόνας 2 :
Η εισαγωγική φόρμα (start form) αποτελείται από 3 κουμπιά εντολής που
παραπέμπουν στις ανάλογες φόρμες και ένα που κλείνει την εφαρμογή και την
Access. Στο φόντο υπάρχει το λογότυπο του Ε.Β.Ε.Θ.
Θα μπορούσαμε σε αυτή τη φάση να θέσουμε μία εισαγωγική φόρμα με
username και password ώστε να παρακολουθούμε όσους χρησιμοποιούν την
εφαρμογή και να δίνουμε τα κατάλληλα δικαιώματα αλλά αυτό αποτελεί θέμα
δικτύωσης και ασφαλείας που πρέπει πρώτα να συμφωνηθεί με το Ε.Β.Ε.Θ. στη
περίπτωση που χρησιμοποιηθεί σε περιβάλλον δικτύου (Intranet).
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4.2 Φόρμα καταχωρήσεων - μεταβολών Μητρώου
Σγόλιο εικόνας 3 :
Πρόκειται για την πιο σπουδαία φάση της εφαρμογής αφού σε αυτήν
περιλαμβάνονται όλα τα εμπλεκόμενα Τμήματα και στην οποία μπορούν να γίνουν
αναζητήσεις , καταχωρήσεις και μεταβολές οποιασδήποτε εταιρίας.
Ο σχεδιασμός έγινε βασιζόμενος στην έννοια των «υποσελίδιον» ή
«καρτελών» (tab pages) στις οποίες και βρίσκονται τα ανάλογα Τμήματα ή
Υπηρεσίες.
Όλες οι καρτέλες «πατάνε» επάνω σε μία ενιαία φόρμα την MainForm και για
να πετύχουμε όλες οι καρτέλες να ενημερώνονται αυτόματα με την αλλαγή της
εγγραφής έχουμε θέσει αυτή τη φόρμα να έχει προέλευση εγγραφών τον πίνακα
Mitroo. Επάνω από τις σελίδες έχουμε βάλει (κλειδωμένα ) πλαίσια κειμένου που
δείχνουν τον αριθ.Μητρώου και την Επωνυμία της εταιρίας καθώς και δύο σύνθετα
πλαίσια με τα οποία γίνεται εύκολα η αναζήτηση κάποιας εταιρίας. Σύμφωνα με τον
αρ.Μητρώου και το όνομα ευρετηρίασης. Σε αυτά τα πλαίσια παρουσιάζονται και
άλλες πληροφορίες για κάθε εταιρία (κατάσταση και επιμελητήριο). Επίσης τα
πλαίσια αυτά με κώδικα συγχρονίζονται ώστε να δείχνουν το ένα την τιμή που
αντιστοιχεί στο άλλο.

««
Option Compare Database
Option Explicit
Private Sub cb_id_mitroo_AfterUpdate()
'εύρεση του κατάλληλου id_mitroo στη φόρμα και ενημέρωση του άλλου
combo box
Me.RecordsetClone.FindFirst "[id_mitroo] = & Me![cb_id_mitroo] &
Me.Bookmark = Me.RecordsetClone.Bookmark
Me![cb_onoma_evr] = Me![id_mitroo]
End Sub
Private Sub cb_id_mitroo_Change()
'ενημέρωση του combo box της ευρετηρίασης
Me![cb_onoma_evr] = Me![id_mitroo]
End Sub
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Private Sub cb_onoma_evr_AfterUpdate()
'εύρεση του κατάλληλου id_mitroo στη φόρμα και ενημέρωση του άλλου
combo box
Me.RecordsetClone.FindFirst "[id_mitroo] = & Me![cb_onoma_evr] &
Me.Bookmark = Me.RecordsetClone.Bookmark
Me![cb_id_mitroo] = Me![id_mitroo]
End Sub
Private Sub cb_onoma_evr_Change()
'εύρεση του κατάλληλου id_mitroo στη φόρμα και ενημέρωση του άλλου
combo box
Me![cb_id_mitroo] = Me![id_mitroo]
End Sub
Private Sub Form_AfterUpdate()
'ενημέρωση και των δύο combo boxes με την νέα εγγραφή
Me !cb_id_mitroo. Requery
Me! cb_onoma_evr. Requery
End Sub

»»
Στο κάτω μέρος των σελίδων υπάρχουν τα κουμπιά κίνησης στις εγγραφές,
νέας εγγραφής και επιστροφής.
Ως πρώτη καρτέλα έχουμε τα γενικά στοιχεία μία εταιρίας και λόγω χώρου δεν
μπορούμε να έχουμε ακριβή στοίχιση των πεδίων (όσο είναι δυνατόν).

Αθανασιάδης Ιωάννης, Μεταπτυχιακό MIS,

athang@uom.gr

47

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

«Πληροφοριακό Σύστημα Μητρώου Μελών Ε.Β.Ε.Θ.»

Αθανασιάδης Ιωάννης, Μεταπτυχιακό MIS.

athang@uom.gr

Ιανουάριος 2001

εικόνα

4

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

«Πληροφοριακό Σύστημα Μητρώου Μελών Ε.Β.Ε.Θ.»

Φεβρουάριος 2001

4.3 Φόρμα Δραστηριοτήτων, ενδιαφερόντων
Σγόλιο 8iK0vac 4 :
Σε αυτή τη σελίδα έχουμε τις δραστηριότητες ή προϊόντα που μπορεί να
ασχολείται μία επιχείρηση. Στη πρώτη υποφόρμα έχουμε τις δραστηριότητες
σύμφωνα με το παλαιό αρχείο (και με το οποίο είναι ενημερωμένες οι υπάρχουσες
εταιρίες). Δεξιά από το combo box υπάρχει σε πλαίσιο κειμένου ο κωδικός της
δραστηριότητας (κλειδωμένος) ο οποίος μας χρησιμεύει διότι αναγράφεται έξω από
την αίτηση εγγραφής της εταιρίας. Τα ίδια ισχύουν και για το νέο αρχείο
δραστηριοτήτων (αν και εκεί φτάνουμε τα 9 ψηφία). Βέβαια η διαφορά μεταξύ των
δύο αρχείων είναι πολύ μεγάλη αφού το παλαιό περιέχει περίπου 500 εγγραφές ενώ
το νέο 2.822.
Δεξιά της υποφόρμας των παλαιών δραστηρ. έχουμε την υποφόρμα των
κοινοτικών ενδιαφερόντων στην οποία μία εταιρία μπορεί να έχει πάνω από ένα .
Λόγω του γεγονότος ότι αυτά είναι το πολύ 4 θέσαμε αντί για δείκτες εγγραφών
μόνο κουμπί νέας εγγραφής.
Δεξιά της υποφόρμας των νέων δραστηριοτήτων έχουμε ένα κουμπί με το
οποίο ενεργοποιείται η φόρμα των κεφαλαίων (γενικών κατηγοριών) του αρχείου
των νέων δραστηριοτήτων με την οποία μπορεί να προσανατολιστεί ο χρήστης σε
ποια περιοχή να εντάξει κάποια δραστηριότητα.
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4.4 Φόρμα Μελών
Σχόλιο εικόνας 5 :
Πρόκειται για υποφόρμα που βασίζεται στην ενδιάμεση οντότητα Mitr_Mel.
Σε κάθε εγγραφή έχουμε δεξιά του ένα κουμπί εντολής με το οποίο (με κώδικα
) βλέπουμε άλλη φόρμα που είναι η αναλυτική φόρμα του μέλους. Η ίδια (αλλά
κενή για να δεχθεί νέα εγγραφή ) ανοίγει με το άλλο κουμπί δεξιά της υποφόρμας
για νέο μέλος (αφού το combo box του μέλους δέχεται υποχρεωτικά από τη λίστα
των μέλων και μόνο).
Κώδικας του κουμπιού εύρεσης της αναλυτικής φόρμας του μέλους

««
Option Compare Database
Option Explicit
Private Sub Εντολή 12_Click()
On Error GoTo Ειτ_Εντολή 12_Click
Dim stDocName As String
Dim stLinkCriteria As String
stDocName = "sfrmMeli"
' εύρεση του κατάλληλου id_melous
stLinkCriteria = "[id_melous]=" & Me![fk_id_melous]
DoCmd.OpenForm stDocName,,, stLinkCriteria
Εχίί_Εντολή 12_Click:
Exit Sub
Ειτ_Εντολή 12_Click:
MsgBox Err.Description
Resume Εχά_Εντολή12_Π^
End Sub

»»
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Σχόλιο εικόνας 6 :
Αυτή ακριβώς η φόρμα μέλους ανοίγει με τον τρόπο που περιγράψαμε
παραπάνω και η οποία εκτός από τα γενικά στοιχεία του μέλους στο κάτω μέρος
περιέχει υποφόρμα στην οποία φαίνονται (μέσω query ) όλες οι εμπλεκόμενες
εταιρίες του αναφερόμενου μέλους.
Επίσης εκτός από τα κουμπιά επιστροφής και αναζήτησης υπάρχει κουμπί με
το οποίο ενεργοποιείται έκθεση η οποία παρουσιάζει (πάλι μέσω query) σε
προεπισκόπηση εκτύπωση του μέλους με όλες τις εμπλεκόμενες εταιρίες που είχε ή
έχει το μέλος. Ας σημειωθεί ότι σήμερα αυτή η διαδικασία (που λέγεται
Πιστοποιητικό Ιστορικό και κοστίζει αρκετά) είναι αρκετά χρονοβόρα και
προβληματική αφού όπως έχουμε πει δεν υπάρχει ενιαίος αριθμός μέλους.
To query της υποφόρμας εταιριών

««
SELECT DISTINCTROW [Mitr_Mel].[fk_id_mitroo], [Mitroo].[EPONIMIA],
[Mitroo]. [fk_id_status], [Mitr_Mel]. [fk_id_melous], [Mitr_Mel]. [fk_id_idiotitas],
[Mitr_Mel].[fk_id_status], [Mitr_Mel].[paratir] FROM ([Mitroo] INNER JOIN
[Mitr_Mel] ON [Mitroo].[id_mitroo] =[Mitr_Mel].[fk_id_mitroo]);

»»
Ο κώδικας ενεργοποίησης της έκθεσης

««
Private Sub Εντολή30_Ο1ΐοΙ:()
On Error GoTo Ειτ_Εντολή30_Οΐο1ί
Dim q As QueryDef, DB As Database
Set DB = CurrentDb()
Set q = DB.QueryDefs("SelectMeli")
q.SQL = "SELECT * FROM qryMelonSelect2 WHERE
[id_melous]=Forms!sfrmMeli![id_melous];"
q.Close
' DoCmd.OpenQuery "SelectMeli"
DoCmd.OpenReport "RcodeMeli2", A_PREVIEW
ΕχΗ_Εντολή30_Οΐο1(:
Exit Sub

Ειτ_Εντολή30_Οΐο1ί:
MsgBox Err.Description
Resume Exit_Evro^30_Click
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End Sub

»»
Σγόλιο εικόνας 7 :
Είναι ακριβώς η έκθεση που ενεργοποιείται με το πάτημα του προηγούμενου
κουμπιού εντολής και στην οποία αναγράφονται και η κατάσταση της κάθε εταιρίας
καθώς και του μέλους σε αυτήν.
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4.5 Φόρμα Τμήματος Εξαγωγών
Σχόλιο εικόνας 8 :
Πρόκειται για την κυρίως φόρμα που περιέχει τα γενικά στοιχεία ενός
εξαγωγέα και από κάτω δύο υποφόρμες που η μεν αριστερή περιέχει τις χώρες που
εξάγει η εταιρία και δεξιά οι δραστηριότητες ή τα προϊόντα εξαγωγής.
Στα προϊόντα προτιμήθηκε η προβολή φόρμας από φύλλου δεδομένων διότι η
περιγραφή πολλές φορές είναι μεγάλη αντίθετα από τις χώρες.

4.6 Φόρμα Τμήματος Εισαγωγών
Σγόλιο EiKovac 9 :
Είναι σχεδιασμένη με την ίδια φιλοσοφία με τη φόρμα του Τμ.Εξαγωγών αλλά
περιέχει λιγότερα στοιχεία από αυτήν. Βέβαια ας σημειωθεί ότι οι υποφόρμες
Χωρών και δραστηριοτήτων είναι διαφορετικές από αυτές του Τμ.Εξαγωγών ακόμα
και για την ίδια εταιρία.

4.7 Φόρμα Τμήματος Βιομηχανίας
Σγόλιο εικόνας 10 :
Ισχύουν τα ίδια με την προηγούμενη φόρμα μόνο που εδώ έχουμε ως
υποφόρμα μόνο εκείνη των δραστηριοτήτων.

4.8 Φόρμα Λ ντιπροσωπειών
Σγόλιο εικόνας 11 :
Πρόκειται για συνεχόμενες φόρμες ξένων αντιπροσωπειών (αφού μία εταιρία
μπορεί να έχει αντιπροσωπεία πολλών ξένων εταιριών)

Αθανασιάδης Ιωάννης, Μεταπτυχιακό MIS,

athang@uom.gr

52

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

«Πληροφοριακό Σύστημα Μητρώου Μελών Ε.Β.Ε.Θ.»

Ιανουάριος 2001

^ Π.Σ.Μητρώου Μειΐών Ε.ΒΧ.
Αρχείο Επεξεργασία

Προβολή Ειρπγωγή Μορφή

Μ ’ Η #a? I *

·· *

Εγγραφές Εργαλεία

Παράθυρο Βοήθεια

ψ. ψ\Μ 51^^

Προβολή φόρμας

Jjtvgptnl

£$

(9

|

|§| Γ/1 ^

|€4Π.Σ.Μπτρΰου MciWrv ... B^MicrosoftWofd-Majn_pty... ]

Αθανασιάδης Ιωάννης, Μεταπτυχιακό MIS,

athang@uom.gr

(SF [

|

llWa.^#" 11 04 μμ

εικόνα

12

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

«Πληροφοριακό Σύστημα Μητρώου Μελών Ε.Β.Ε.Θ.»

Φεβρουάριος 2001

4.9 Φόρμα Τμήματος Συνδρομών
Πρόκειται για μία αρκετά σύνθετη και ενδιαφέρουσα φόρμα στην οποία ως
συνεχόμενες φόρμες (με αυτόματη αρίθμηση) καταχωρούνται οι συναλλαγές της
εταιρίας. Η αιτιολογία είναι υποχρεωτική από το ανάλογο combo box στο οποίο
φαίνονται και τα ποσά όμως για άλλους λόγους (αν και θα μπορούσε να γίνει) δεν
καταχωρείται αυτόματα αυτό το ποσό στο πεδίο «ποσό» διότι πολλές φορές υπάρχει
τμηματική πληρωμή ή πληρωμή με προσαύξηση ανάλογα των ετών καθυστέρησης
και το αντίστοιχο ποσό δεν είναι πάντοτε το ίδιο.
Έξω από την υποφόρμα υπάρχει σε πλαίσιο κειμένου το συνολικό ποσό που
δηλώνεται στις συνεχόμενες φόρμες και το οποίο βλέπει στο αντίστοιχο πλαίσιο
στην υποφόρμα (που την θέτουμε μη ορατή)
Πλαίσιο SumPoso στην υποφόρμα:
=Αθροισμα([ρο8θ])
Πλαίσιο έξω από την υποφόρμα:
=[Forms]! [MainForm]! [frmTm_Syndromon]! [SumPoso]
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Λρχάο Επεξεργασία Πβοβολή Εΐίργιογή Βορφή Εγγραφές Εργα&εία Παράθυρο βοήθεια

,Λ ·**

η>

-ΙαΙ *1

5Ε Φόρμπ Βοηθητικών πινάκων

Καταχωρήσεις - μεταβολές βοηθητικών πινάκων

Ανοιγμα φόρμας Δραστηριοτήτων (παλαιό αρχείο)
Ανοιγμα φόρμας Δραστηριοτήτων (νέο αρχείο)
Ανοιγμα φόρμας ιδοτήτων μέλους
Ανοιγμα φόρμας κατάστασης ετσιρίσς/μ έλους
Ανοιγμα φόρμας Επιμελητηρίων
Ανοιγμα φόρμας εκλογικών τομέων
Ανοιγμα φόρμας τομέων κοινοτικού ενδιαφέροντος
Ανοιγμα φόρμας Χωρών

V.2001

Ανοιγμα φόρμας αιτιολογιών συνδρομής

~r~ι~γ~ε»γί—

Προβολή φόρμος
Jj’Lygptnl

jS

§Μ Ιύ V

|

Π. Σ. Μητρώου Μελών .

Αθανασιάδης Ιωάννης, Μεταπτυχιακό MIS.
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Φόρμα καταχωρήσεων - μεταβολών βοηθητικών πινάκων

Σγόλιο eiKovac 13 :
Πρόκειται για δέκα φόρμες που αντίστοιχα ενημερώνουν δέκα βοηθητικούς
πίνακες οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε όλη την εφαρμογή.
Σγόλιο εικόνας 14 :
Ως ένα παράδειγμα των παραπάνω βοηθητικών φορμών αναφέρω την φόρμα
δραστηριοτήτων (οι άλλοι είναι παρόμοιοι) και η οποία από αυτούς τους πίνακες
είναι και η μεγαλύτερη.

Αθανασιάδης Ιωάννης, Μεταπτυχιακό MIS,
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Λ Π.Σ Μητρώου Μειίών Ε.Β.Ε.Ο.

ΡΙΠΕ

Αρχείο Επεξεργοσία Πορβολή Ειςργωγή Ηορφή Εγγρεκρίς Εργαλεία Παράθυρο 0οή8οα
jfMt'lu

§Qi?| *

7

«

►+*1© Μο

HuOD ΧΙ

F Φόρμα Μονής Επιάογής Εταιριών
Αναζήτηση με

020092
020108
020293
02048ε
020632
020877
021514
021571

Δ>αγραμμε_*
ΝΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΣΑΕΕ
ΙΑΣΩΝ ΜΙΚΡΟΥΛΗΣ ΚΑΙΣΙΑ CE
Ενεργή
“
Αδρανής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΣΤΡ ΚΑΡΑΣΤΕΡΠ0Υ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝ.ΚΑΛΟΓΈΡΙΔΗΣ
Ενεργή
ΧΡΥΣΑΝΘΗ Γ. ΦΟΥΝΤΟΥ
Ενεργή
Δισγραμμε
ΝΙΚΗ Μ*Τ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΕΚΑΤΑ ΕΥΡΟΚΕΝΤΡΟ EUROCENTER □ Αδρανής
ΣΑΡΙΛΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΑΙΣΙΑ0Ε
Ενεργή

022059
022208
022442
022529

MAPU. ΙΩΑΗΟΑΝΝΙώΟΥ
Ενεργή
ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΕΕ ΕΙΔΩΝ ΔΙ Ενεργή
Π. ΣΙώΗΡΟΠΟΥΛΟΣΒ. 4ΙΑΡΡΑΣ ΟΕ
ώαγραμρε
ΦΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΕ
Διαγραιψε

i

ΑΜΤΠΜΠΓ AUU TTmTAMTIT

Ql*i

Αιχνηπι·.·

m
Δες προεκ τύπωση

Εγγροφή:

14 1 4 11

9

> 1η|>

] από 110

ΑΡ

Προβολή ψόρμος
ΛΈναρίπΠ^ *jjia V III

Σ Μητρώου Μείών ... prMicioarftWoid-Man_pty-. |
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Κεντρική φόρμα εκτυπώσεων

4.11.1

Εκτύπωση με αριθμό Μητρώου

Σγόλιο εικόνας 15 :
Πρόκειται για εννέα επιλογές εκτυπώσεων που πρέπει να επισημάνουμε ότι
είναι δείγματα και θέλουν να δείξουν την διαφορετικότητα των επιλογών παρόλο
ότι οι τελικές εκτυπώσεις μπορεί να είναι πολύ περισσότερες και κάπως
διαφορετικής μορφής.
Σγόλιο εικόνας 16 :
Για να επιλέξουμε μία εταιρία με τον αριθμό Μητρώου της χρησιμοποιούμε
αυτή τη φόρμα η οποία αποτελείται από ένα List box με τον αριθ.Μητρώου, την
επωνυμία και την κατάσταση της εταιρίας. Στην κεφαλίδα της φόρμας έχουμε θέσει
ένα combo box που με βάση τον αριθμό Μητρώου βρίσκει τη ζητούμενη εταιρία
στο List box και με κώδικα που παραθέτουμε παρακάτω πραγματοποιούμε την
κατάλληλη προεκτύπωση. Φυσικά σε αυτή τη φόρμα απαγορεύουμε προσθήκη
νέων εγγραφών.
Η φόρμα βασίζεται στο query qryStatus:

««
SELECT Mitroo.id_mitroo, Mitroo.EPONIMIA, Status.perigr_status
FROM Status INNER JOIN Mitroo ON Status.id_status = Mitroo.fk_id_status
ORDER BY Mitroo.id_mitroo;

»»
Ο κώδικας
προεπισκόπησης:

που

βρίσκεται

στην

εντολή

OnClick

του

κουμπιού

««
Option Compare Database
Option Explicit
Private Sub Εντολή5_Οϊο1<:()
Dim
Dim
Dim
Dim

q As QueryDef, DB As Database
criteria As String
ctl As Control
itm As Variant

'build a list of the selections
Set ctl = Me![ListO]
Αθανασιάδης Ιωάννης, Μεταπτυχιακό MIS,
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For Each itm In ctl.ItemsSelected
If Len(criteria) = 0 Then
criteria = Chr(34) & ctl.ItemData(itm) & Chr(34)
Else
criteria = criteria &
& Chr(34) & ctl.ItemData(itm) _
& Chr(34)
End If
Next itm
If Len(criteria) = 0 Then
itm = Μ8§Βοχ("Πρέπει να επιλέξετε ένα τουλάχιστον !", 0, "Δεν έγινε
επιλογή")
Exit Sub
End If
'modify the query
Set DB = CurrentDb()
Set q = DB.QueryDefs("MultiSelectCriteriaExample")
q.SQL = "Select * from Mitroo where [id_mitroo] in (" & criteria & ")order by
id_mitroo;"
q.Close

'run the query
' DoCmd.OpenQuery "MultiSelectCriteriaExample"
' DoCmd.OpenQuery "MultiSelectCriteria2"
DoCmd.OpenReport "RcodeMhtr2", A_PREVIEW
End Sub

»»
Για να τρέξει όπως βλέπουμε και από τον κώδικα η έκθεση “RcodeMhtr2”
απαιτεί το query MultiSelectCriteria2 το οποίο με τη σειρά του απαιτεί το query
MultiSelectCriteriaExample που βλέπουμε μέσα στο κώδικα πως δημιουργείται.
To query MultiSelectCriteria2 είναι ως εξής:

««
SELECT MultiSelectCriteriaExample.*, OldDrast.Perigrolddrast
FROM Old Drast INNER JOIN (01d_Mitr_Drast INNER JOIN
MultiSelectCriteriaExample ON 01d_Mitr_Drast.fk_id_mitroo =
MultiSelectCriteriaExample. id_mitroo) ON 01d_Drast.id_old_drast =
01d_Mitr_Drast. fk_id_old_drast;

»»
Σνόλιο εικόνας 17 :
Πρόκειται για την εκτύπωση που γίνεται μετά την παραπάνω διαδικασία
δίνοντας κάτω από κάθε εταιρία και τις δράστηριότητές της.
Αθανασιάδης Ιωάννης, Μεταπτυχιακό MIS,
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&ιχεκ5 Εηεξεργοαία Προβολή Ειραγωγή Βορφή Εγγραφές Εργαλεία Παράθυρο Βοήθεια
Μ-

Q

* % Ρ ■

4r|fti

%ι\ρ

ι

Μ

*■ * | © % Η

GQ |

_________

a
Sit Φόρμα ΠοϊΙΛπππών Επιάογών Κατά Αριθμό Μητρώου
Αρ**ιτρωου (Εττωνυιία εταιρίας
J20U92
ΝΙΚΗ νΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
ΙΑΣΩΝ ΜΚΡΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
020108
ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΣΤΡΚΑΡΑΓΤΕΡΠΟΥ
020293
020632
020877
021514

[Περιγραφή κο
Διαγραμμένη
Ενεργή
Αδρανής

ΧΡΥΣΑΝΘΗ Γ.ΦΟΥΝΤΟΥ
ΝΙΚΗ ΜΙΧΜΚΟΛΑΟΥ
ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ. ΤΑ ΕΥΡΟΚΒ4ΤΡΟ EUROCENTER ΗΈ

Ενεργή
Διαγραμμένη
Αδρανής

JI*· Η ΞΤυ- =1.022059
022208
022442

ΕνΣΡ-Π
·-··>· Ενκίή

ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΠΑΜΛΔΟΥ
Ενεργή
ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΒΟΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΕΕ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ,ΑΙ Ενεργή
Π Σ1ΔΗΡΟΠΟΥΑΟΣ-Β ΨΑΡΡΑΣ ΟΕ________________________________ Διανραυυενη

Δες την προεκτυπωση

Εγγραφή:

14 |

11

Γ

► |ΗI

| από 110

-------Γ—------------------- 1 ιρσεπίΐτκο’πηση εκΰροτης-συτο/ικΰϋ σαομου

w/aiar/pm

Λίστα όλων των εταρκόν
JJtvapEn

(ap
Ι^Π-Σ-Ι^ιτρώου Meiuv... H^MienKoOWord-Man_pty... |
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Π.Σ Μητρώου ΜεΛών L.D.L.U
Αρχείο Επεξεργασία Προβολή Εργαλεία Παράθυρο Βοήθεια

Μ’Μ

Ρ mfflfflffl 100%

-

I

Κλόαμο

F’

Bi*

Μ

BSE

1: Εκτύιιωυη εταιριών καιά ιιμιϋμό Μητρώου

±3

Ε.Β.Ε Θ.- Εκτύπωση εταιριών κατά αριθμό Μητρώου
ΑρΜητρ

Είδοςεταιρίας

Εκλογικός τομ.

Ημ/νία εγγρ. Διακριτικός τίτλος
Τηλέφωνα
Επωνυμία:
020486

Φαξ

Κατάσταση

Ημ/νία ίδρ. Παρατηρήσεις

Τ.Κ.

Περιγραφή δραστηριότητας

Ενεργή

ΘΕΣΜΚΗΣΕμττορΒιο

Μ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 81

ΘΕΣΑΙΙΚΗ

935958

7/91981

Περιγραφή δραστηρ.:

ΤΉΛΕΟΡΑΣΕΙΣ-ΒΙΝΤΕΟ-ΣΓΓΕΡΕΟΦΩΝΙΚΑ(ΗΛΕΚ/ΚΑ)

ΕΜΓΙΟΡΙΑΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩ

Επωνυμία:

ΣΑΡΙΛΑΚΗΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΑΙ ΣΙΑΟΕ

021571

ΟΕ

Ενεργή

20*5/1987

Περιγραφή δραστηρ. :
rjwM'uar

©ΕΣ/ΝΚΗΣΕμττορβιο

<ΜΛΙΠΠθνΠΟΛΕΩΣ84
8/12/1966

jjri

Πόλη

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝ. ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΗΣ
Ατομική

181/1986

Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΤΑΡΙΑ ΠΡΟΗΛΘΕ ΑΠΟ ΤΗ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ

ΝΙΚΑΣ
ΝΙΓ.Λς. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ETA1PLA

Έτοφο
ξβΐ.ναρίτι |

Εττψ/ρίου

Διεύθυνση

AP
^^ ilSlrΛ

|Π Σ Μητρώου ΜεΛών .. WΜκηκοΚ Word - Man_pty... |
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ΡΠΕ3

iPXdo Εηεξεργοοία Πβο(3ολή Ο03γωγή Βορφή Εϊγραφίς Εργαλεία ΠαρόΟυρο Βοήθεια

ΙΙμ Η

η

m

a ? | * % e -M ·° 1t ψ\Ai iff

^ ·;·

m

*|©

Λίστα των κω&κών δροστηρβτήτων
ΛΈναρζπΙ

^

6i Id V

in-|

3

AP
|€4Π.Σ Μητρώου ΜεΛών ...

Αθανασιάδης Ιωάννης, Μεταπτυχιακό MIS,

Jf Microsoft Word · Man_pty... |
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i-iaix|

'*· Π. Σ.Μητρώου Μεάών Ε.Β.Ε.

J Μ,-m Poll 100%

gXdc^JO

¥ ©
-

Εκχύιιωαη κατά κωδικό t>puuinP»0ir| τας

ΑρΜητρ Εταοννμία εταιρίας
Διεύθυνση

Είδος εταφ ΕκΛσγ. ταμ.
Τ.Κ.

Εττψ/ρίον

ΠόΛη

ΤηΜφωχα.

Κατάσταση
Φαξ

Περιγραφή δραστηριότητας

Περιγραφή δραστηρ.: ΠΟΓΑ-ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ-ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ-ΧΥΜΟΙ
029083

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 27 ΑΜΠΕΛΟΚ.
ΘΕΣΑϋΚΗΣΕμττορ,ΒιομΓΚ

56123

Ενφγή

Ατομική

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗ ΕΥΘΥΜΟΓΛΟΥ
ΘΕ ΣΙΝΙΚΗ

748732

720146

ΕΜΠΟΡΙΟΠΟΤΠΝ

Περιγραφή δραστηρ. : ΤΡΟΦΜΑ-ΞΙΔΗΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
024647

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜ ΚΑΛΟΣ

ΟΑΥΣΣΕΠΣ1
ΘΕΣΑ'ΙΙΚΗΣΕμ'πορ.ΒιομΓΚ.
032821

Ατομκή
54S27

ΘΕΣΛΉΚΗ

ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΕΙΑΣ,ΧΑΡΤΟΥ, ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ.

ΒΙΡΓΙΙΊΑ ΣΠΥΡΙΑΔΟΥΚΑ Σ3ΑΟΕ

Μ.ΑΛΕΙΑΝΔΡΟΥ36

55131

ΘΕΣΜΚΗΣΕμπορΒίφτκ

Ενφνή
543191

Ενφνή

ΟΕ
ΘΕΣΛΊΙΚΗ

544321

ΕΜΠΟΡΙΑΤΡΟΦΙΜΟΝ ΝΩΠΟΝ ,ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΝ ΚΛΠ

Περιγραφή δραστηρ.: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
027055
1 Σελίδα:

1

11

Γ

MAP ΓΑΡΓΤΗ Σ ΘΕΜΙ ΣΤ ΜΟΥΤ1ΔΗΣ
1

Ατομκή

Ενφνή

ςΓδ.

1

[Έτομο
^ΈναρίπΙ

AP
|Π.Σ Μητρώου Μ»:ι1ων

Αθανασιάδης Ιωάννης, Μεταπτυχιακό MIS,
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Εκτύπωση πολλαπλών επιλογών με αριθμό Μητρώου

Σγόλιο εικόνας 18 :
To List box που παρουσιάζεται σε αυτή τη φόρμα έχει την ιδιότητα
MultiSelect σε Multi (ένα γεγονός που στην Ελληνική Access 97 δεν ενεργοποιείτο
με τίποτα) και μας δίνει τη μεγάλη δυνατότητα να επιλέξουμε με τη βοήθεια του
πλήκτρου shift ή του Ctrl πολλές εταιρίες σε μία φόρμα.
Ο κώδικας της προεκτύπωσης είναι ίδιος του προηγούμενου.
Σγόλιο εικόνας 19 :
Είναι η εκτύπωση της προηγούμενης πολλαπλής επιλογής

4.11.3
Εκτύπωση πολλαπλών επιλογών κατά κωδικό
δραστηριότητας
Σγόλιο εικόνας 20 :
Ισχύουν περίπου τα ίδια με την προηγούμενη φόρμα και ο κώδικας για την
προεκτύπωση είναι ο εξής:

««
Private Sub Command4_Click()
Dim q As QueryDef, DB As Database
Dim criteria As String
Dim ctl As Control
Dim itm As Variant
'build a list of the selections
Set ctl = Me![ListO]
For Each itm In ctl.ItemsSelected
If Len(criteria) = 0 Then
criteria = Chr(34) & ctl.ItemData(itm) & Chr(34)
Else
criteria = criteria &
& Chr(34) & ctl.ItemData(itm) _
& Chr(34)
End If
Next itm
If Len(criteria) = 0 Then
itm = Μ5§Βοχ("Πρέπει να επιλέξετε ένα τουλάχιστον !", 0, "Δεν έγινε
επιλογή")
Αθανασιάδης Ιωάννης, Μεταπτυχιακό MIS,
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Exit Sub
End If
'modify the query
Set DB = CurrentDb()
Set q = DB.QueryDefs("MultiSelect3")
q.SQL = "Select * from 01d_Mitr_Drast where [fk_id_old_drast] in (" &
criteria & ")order by fk_id_mitroo;"
q.Close

'run the query
' DoCmd.OpenQuery "qryMultiDrast2"
DoCmd.OpenReport "RcodeDrast", A_PREVIEW
End Sub

»»
Η έκθεση καλεί το query qryMutliDrast2 που με τη σειρά του απαιτεί το
MultiSelect3 που δείξαμε παραπάνω. To query qryMultiDrast2 έχει ως εξής:

««
SELECT 01d_Drast.Perigr_old_drast, Mitroo.*
FROM (MultiSelect3 INNER JOIN Mitroo ON MultiSelect3.fk_id_mitroo =
Mitroo.id_mitroo) INNER JOIN 01d_Drast ON MultiSelect3.fk_id_old_drast =
01d_Drast. id_old_drast
WHERE (((Mitroo.fk_id_status)=l))
ORDER BY Old Drast.id old drast, Mitroo.id_mitroo;

»»
To παραπάνω query επιλέγει μόνο τις ενεργές εταιρίες.(ίΙ:_ΐά_5ΐ3μΐ8=1)
Σγόλιο εικόνας 21 :
Είναι η ανάλογη εκτύπωση που προκύπτει από τις προηγούμενες διαδικασίες.
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Εκτύπωση μέλους με επιλογή

Σγόλιο εικόνας 22 :
Πρόκειται για φόρμα που προκαλείται από το εξής query :

««
SELECT Meli.id_melous, Meli.Eponymo, Meli.Onoma, Meli.Patronymo,
Mitroo.id_mitroo, Mitroo.EPONIMIA, Mitroo.fk_id_status,
Mitr_Mel.fk_id_idiotitas, Mitr_Mel.fk_id_status, Mitr_Mel .paratir,
Meli.ADDRESS, Meli.TAYT
FROM Xores INNER JOIN (Mitroo INNER JOIN (Meli INNER JOIN
Mitr_Mel ON Meli.id_melous = Mitr_Mel.fk_id_melous) ON Mitroo.id_mitroo =
Mitr_Mel.fk_id_mitroo) ON Xores.id_xoras = Meli.fk_id_xoras
WHERE (((Meli.id_melous)=[A0)Ga αριθμό μέλους:]));

»»
Σε αυτό το query συνδυάζουμε τον πίνακα των Χωρών ώστε να έχουμε και την
υπηκοότητα. Επίσης ζητάμε από τον πίνακα Μητρώου τις εταιρίες που εμπλέκεται
το μέλος.
Σγόλιο εικόνας 23 :
Είναι το αποτέλεσμα του προηγούμενου query και μας δίνει το ίδιο
αποτέλεσμα με εκείνο της εικόνας 7.
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Εκτύπωση αριθμού εταιριών ανά είδος σύμφωνα με διάστημα
ημερομηνιών

Σγόλιο εικόνας 24 :
Πρόκειται για μία φόρμα αναδυόμενη και αποκλειστική που στο κουμπί
προεπισκόπησης έχει τον εξής κώδικα:

««
Private Sub Προεπισκόπηση_01ϊο1<:()
Dim q As QueryDef, DB As Database
If ΐ8Νυ11([Ημ/νίαΈναρξης]) Or ΗΝυ11([Ημ/νίαΛήξης]) Then
MsgBox "Πρέπει να ορίσετε ημερομηνία και για την έναρξη και για τη
λήξη."
DoCmd.GoToControl "Ημ/νίαΈναρξης"
Else
If [Ημ/νίαΈναρξης] > [Ημ/νίαΛήξης] Then
MsgBox "Η ημερομηνία λήξης πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την
ημερομηνία έναρξης."
DoCmd.GoToControl "Ημ/νίαΈναρξης"
Else
Me.Visible = False

Set DB = CurrentDb()
Set q = DB.QueryDefs("qryEtairl990")
q.SQL = "SELECT Mitroo.HM EGR, Mitroo.fk_id_eid_etairias
FROM Mitroo GROUP BY Mitroo.HM_EGR, Mitroo.fk_id_eid_etairias HAVING
(((Mitroo.HM_EGR) Between Forms! [areaDates]! [Ημ/νίαΈναρξης]And
Forms! [areaDates]! [Ημ/νίαΛήξης]));"
q.Close
'run the query
'DoCmd.OpenQuery "qryCountEtairl990"
DoCmd.OpenReport "RcountEtEidos", A_PREVIEW
End If
End If
End Sub

»»
Όπως βλέπουμε δημιουργείται το query “qryEtairl990” το οποίο με τη σειρά
του απαιτείται από το "qryCountEtairl990" :
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««
SELECT Eid_etairias.perigr_eid_etair, Count(*) AS countofetair
FROM qryEtairl990 INNER JOIN Eid etairias ON
qryEtairl990.fk_id_eid_etairias = Eid_etairias.id_eid_etairias
GROUP BY Eid_etairias.perigr_eid_etair;

»»
To query "qryCountEtairl990" οδηγεί στην έκθεση που ακολουθεί...
Σχόλιο εικόνας 25 :
Είναι η εκτύπωση σε μορφή γραφήματος των παραπάνω αποτελεσμάτων και
περιέχει ένα πλαίσιο κειμένου το οποίο αναφέρεται στην προηγούμενη φόρμα
ημ/νιών
="Για ημ/νίες εγγραφών μεταξύ: " & [Forms]![3Γβ3θ3ί68].[Ημ/νίαΈναρξης] &
" και" & [Forms] lfareaDatesJ.fI-Ιμ/νίαΑήξης]
areaDates είναι το όνομα της φόρμας επιλογής ημ/νιών.
Σγόλιο εικόνας 26 :
Είναι ένα δείγμα εκτύπωσης με ποσοστά που μπορεί να χρησιμεύσει σε
στρατηγικές αποφάσεις καθώς και σε στατιστικές μελέτες. Φυσικά μπορεί να
χρησιμοποιηθεί και με την επιλογή ημ/νιών αν και εδώ χρησιμοποιείται για τον
συνολικό αριθμό εταιριών από το query :

««
SELECT DISTINCTROW Eid_etairias.perigr_eid_etair, Count(*) AS
CountOfEtairies
FROM Eid_etairias INNER JOIN Mitroo ON Eid_etairias.id_eid_etairias =
Mitroo.fk_id_eid_etairias
GROUP BY Eid_etairias.perigr_eid_etair;

»»
Σγόλιο εικόνα£ 27 :
To ίδιο αποτέλεσμα με το προηγούμενο αυτή τη φορά όμως σε μορφή πίτας.
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Σγόλιο εικόνας 28 :
Είναι παρόμοια με εκείνη της 24 με τον κώδικα να αλλάζει μόνο στα ονόματα
των queries σε “qryEtairl990D” και το "qryCountEtairl990D" έχει ως εξής:

««
SELECT Status.perigr_status, Count(*) AS countofetair
FROM qryEtairl990D INNER JOIN Status ON qryEtairl990D.fk_id_status =
Status.id_status
GROUP BY Status.perigr status;

»»
Επίσης το όνομα της φόρμας αλλάζει σε “areaDates2”.
Σγόλιο εικόνας 29 :
Είναι το αποτέλεσμα της προηγούμενης διαδικασίας.

Σγόλιο εικόνας 30 :
Πρόκειται για τον συνολικό αριθμό ανά κατάσταση (ενεργή, αδρανής,
διαγραμμένη ) σε μορφή πίτας που έρχεται από το ακόλουθο query :

««
SELECT DISTINCTROW Status.perigr_status, Count(*) AS CountOfEtairies
FROM Status INNER JOIN Mitroo ON Status.id_status = Mitroo.fk_id_status
GROUP BY Status.perigr_status;

»»
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