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Πεξίιεςε 
 

 
Η παξνχζα εξγαζία απνηειεί κία έξεπλα ζηηο κεζφδνπο δηαρείξηζεο ησλ βάζεσλ 

δεδνκέλσλ απφ ηα ζπζηήκαηα ERP. Σθνπφο ηεο είλαη λα παξνπζηάζεη φια ηα 

αληηθείκελα θαη ηηο ελέξγεηεο πνπ εκπιέθνληαη ζε απηέο ηηο κεζφδνπο, αιιά θαη λα 

δηεηζδχζεη ζηηο δηαδηθαζίεο επηθνηλσλίαο ησλ ζπζηεκάησλ ERP κε εμσηεξηθέο 

εθαξκνγέο γηα ηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, νιφθιεξε ε κειέηε βαζίδεηαη ζην παξάδεηγκα ηνπ Microsoft 

Navision 4.0, ελφο νινθιεξσκέλνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πφξσλ 

κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ. Με ηε βνήζεηά ηνπ, αλαιχνληαη ε δνκή, νη ηδηφηεηεο θαη 

νη ιεηηνπξγίεο ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπο. Δπηπιένλ, 

παξνπζηάδνληαη δχν ηερλνινγίεο (ODBC θαη Dataports) πνπ επηηξέπνπλ ηελ 

αιιειεπίδξαζε ηνπ Navision κε πξνγξάκκαηα εθηφο ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηελ 

εηζαγσγή θαη εμαγσγή ζηνηρείσλ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ.  

 

 

 

 

 
Λέμεηο θιεηδηά: ERP ζπζηήκαηα, DBMS, Microsoft Navision 4.0, C/SIDE, Object 
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Δπραξηζηίεο 
 

 
 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο απηήο, ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο κνπ 

ζε φινπο φζνπο πξνζέθεξαλ ηελ πνιχηηκε βνήζεηα ηνπο ζηελ εθπφλεζή ηεο. 

Πξσηίζησο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπνληα ηεο δηπισκαηηθήο κνπ 

εξγαζίαο θ. Σηαχξν Τζφπνγινπ γηα ηελ εκπηζηνζχλε πνπ κνπ έδεημε ζηελ αλάζεζή 

ηεο, αιιά θαη γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηα θαη θαζνδήγεζε ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

εθπφλεζήο ηεο. Δπίζεο, επραξηζηψ ζεξκά ηελ νηθνγέλεηά κνπ, πνπ ηφζα ρξφληα κε 

ζηεξίδεη ςπρηθά θαη νηθνλνκηθά, θαζψο θαη φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο κνπ πνπ ήηαλ 

πάληα παξφληεο φπνηε ηνπο ρξεηάζηεθα. 
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1. Δηζαγσγή 

 

1.1 Αηηηνιόγεζε ηνπ ζέκαηνο 

 

Δίλαη γεγνλφο, φηη ζηνλ 21
ν
 αηψλα ε ρξήζε ησλ Οινθιεξσκέλσλ Σπζηεκάησλ 

Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεκαηηθψλ Πφξσλ (Enterprise Resource Planning Systems, ERP) 

απνηειεί ζπλήζεο πξαθηηθή ηφζν γηα ηηο δηεζλήο, φζν θαη γηα ηηο ειιεληθέο 

επηρεηξήζεηο. Η αλάπηπμε πνπ επηηεχρζεθε ζηηο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο νδήγεζε 

φιν θαη πεξηζζφηεξνπο νξγαληζκνχο ζηελ πηνζέηεζε ελφο εληαίνπ κεραλνγξαθηθνχ 

ζπζηήκαηνο πνπ νινθιεξψλεη φιεο ηηο δηαδηθαζίεο ηνπο. Τα πιενλεθηήκαηα πνπ 

πξνζθέξεη ζε φια ηα ηκήκαηα θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο είλαη πνιπάξηζκα 

θαη απνηεινχλ βαζηθφ παξάγνληα αχμεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηάο ηεο.   

Αλακθίβνια, θχξην ζπζηαηηθφ ηεο επξείαο απνδνρήο θαη επηηπρίαο ελφο ERP 

απνηειεί ην Σχζηεκα Γηαρείξηζεο Βάζεσλ Γεδνκέλσλ πνπ δηαζέηεη. Φάξε ζε απηφ, 

επηηπγράλεηαη ε δηαζχλδεζε αλάκεζα ζηηο εθαξκνγέο θαη ηα αξρεία δεδνκέλσλ. Οη 

ιεηηνπξγίεο ηνπ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ εηαηξεία, αθνχ εμαζθαιίδνπλ ηνλ 

θεληξηθφ έιεγρν ηεο δηαρείξηζεο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ θαιχηεξε πξφζβαζε ζε θάζε 

είδνπο πιεξνθνξία.    

Όινη απηνί νη παξάγνληεο θαζηζηνχλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ηελ αλάιπζε ησλ κεζφδσλ 

δηαρείξηζεο ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ απφ ηα ζπζηήκαηα ERP. Μάιηζηα, απηή ε 

πξνζπάζεηα απνθηά κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ 

παξαδείγκαηνο ηνπ Navision, ελφο ERP πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηε Microsoft, κηα απφ 

ηηο πην επηηπρεκέλεο θαη θαηαμησκέλεο εηαηξείεο ζην ρψξν ηεο Πιεξνθνξηθήο.  

 

 

1.2 Σθνπόο θαη ζηόρνη ηεο εξγαζίαο 

 

Σθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε θαη παξνπζίαζε ησλ κεζφδσλ 

δηαρείξηζεο ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ απφ ηα ζπζηήκαηα ERP θαη, εηδηθφηεξα, απφ ην 

ζχζηεκα ηεο Microsoft, ην Navision 4.0. Δπίζεο, θξίλεηαη απαξαίηεην λα εξεπλεζεί ν 

ηξφπνο επηθνηλσλίαο θαη αιιειεπίδξαζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο κε άιιεο 

εθαξκνγέο ηεο Microsoft.   

Πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ηα παξαπάλσ, ε εξγαζία ζηνρεχεη ζηε ζεσξεηηθή θαη 

πξαθηηθή αλάιπζε ηεο νξγάλσζεο θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ θαη ησλ 
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πηλάθσλ, έηζη φπσο θαζνξίδνληαη απφ ην Navision. Αθφκε, επηδηψθεη λα παξνπζηάζεη 

ηελ δηαδηθαζία κεηαθνξάο ζηνηρείσλ απφ ηνπο πίλαθεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζε εμσηεξηθά 

αξρεία, θαζψο θαη ηελ επεμεξγαζία ππαξρφλησλ δεδνκέλσλ απφ άιια πξνγξάκκαηα.    

 

 

1.3 Γηάξζξσζε ηεο εξγαζίαο 

 

Η πξνζπάζεηα εθπιήξσζεο ηνπ παξαπάλσ ζθνπνχ θαη ζηφρσλ απνηέιεζε ηε βάζε 

ηεο δνκήο ηεο εξγαζίαο. Έηζη, ζην δεχηεξν θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζηα 

ζπζηήκαηα ERP, πεξηγξάθνληαο ηνλ νξηζκφ ηνπο, ηελ ηζηνξηθή ηνπο εμέιημε θαη ηελ 

ηερλνινγηθή ηνπο νξγάλσζε. Δπηπιένλ, επηδηψθεηαη κία εηζαγσγή ζηελ εθαξκνγή ηνπ 

Navision, κε ηελ παξνπζίαζε ηνπ πεξηβάιινληνο πειάηε/δηαθνκηζηή, ηνπ 

ζπζηήκαηνο αλάπηπμεο C/SIDE θαη ησλ αληηθεηκέλσλ ηνπ, θαζψο θαη ηνπ εξγαιείνπ 

Object Designer.   

Σηε ζπλέρεηα, ζην ηξίην θεθάιαην, αλαιχεηαη εθηελψο ε δηαρείξηζε ησλ βάζεσλ 

δεδνκέλσλ θαη ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπο ζην ζχζηεκα ηνπ Navision. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

κειεηάηαη ε δνκή θαη ην κνληέιν πνπ ραξαθηεξίδεη θάζε βάζε δεδνκέλσλ θαη 

παξνπζηάδνληαη νη ιεηηνπξγίεο πνπ ζπλδένληαη κε απηήλ (δεκηνπξγία, επέθηαζε, 

δηαγξαθή θ.α.). Αθφκε, αλαθέξνληαη φιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ δηαηίζεληαη ζηνλ 

ρξήζηε (πίλαθεο, θιεηδηά θ.α.) θαη πεξηγξάθεηαη ε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο θαη 

επαλαθνξάο αληηγξάθσλ αζθαιείαο. 

Δπίζεο, εξεπλάηαη ε δνκή, νη βαζηθέο έλλνηεο θαη νη ηδηφηεηεο ησλ πηλάθσλ ηνπ 

Navision θαη παξνπζηάδνληαη νη ιεηηνπξγίεο επεμεξγαζίαο ηνπο κέζα ζην πεξηβάιινλ 

ηνπ ζπζηήκαηνο. Τν θεθάιαην νινθιεξψλεηαη κε αλαθνξά ζηελ έλλνηα ησλ θιεηδηψλ 

θαη ζηηο βαζηθφηεξεο ελέξγεηεο δηαρείξηζεο ηνπο.  

Σην ηέηαξην θεθάιαην, παξνπζηάδνληαη παξαδείγκαηα αιιειεπίδξαζεο ηνπ Navision 

κε ηηο εθαξκνγέο Microsoft Excel θαη Access. Μέζα απφ απηά, αλαιχνληαη ηα 

απαξαίηεηα εξγαιεία, ε δηαδηθαζία κεηαθνξάο δεδνκέλσλ ζε εμσηεξηθά αξρεία θαη ε 

κέζνδνο εηζαγσγήο θαη ηξνπνπνίεζεο εγγξαθψλ πνπ βξίζθνληαη ζε πίλαθεο ηνπ 

Navision. Τέινο, ζην πέκπην θεθάιαην, αλαπηχζζνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ εξγαζία θαη γίλνληαη πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ κειέηε θαη 

έξεπλα απφ άιινπο ζπλαδέιθνπο. 
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2. Θεσξεηηθό Υπόβαζξν 

 

2.1 ERP ζπζηήκαηα 

2.1.1 Οξηζκόο  

Αλ αλαηξέμεη θαλείο ζηε βηβιηνγξαθία, ζα δηαπηζηψζεη φηη φινη νη νξηζκνί πνπ έρνπλ 

δνζεί θαηά θαηξνχο γηα ηα ζπζηήκαηα ERP δίλνπλ έκθαζε ζηελ έλλνηα ηεο 

νινθιήξσζεο. Ο Davenport (1998) αλαθέξεη: «Τα ERP ζπζηήκαηα είλαη εκπνξηθά 

παθέηα ινγηζκηθνύ, ηα νπνία επηηξέπνπλ ζε κηα επηρείξεζε λα είλαη πιήξσο 

νινθιεξσκέλε σο πξνο ηελ πιεξνθνξία θαη ηηο εθαξκνγέο ζε όιεο ηηο επηρεηξεκαηηθέο 

ιεηηνπξγίεο, όπσο ε Χξεκαηννηθνλνκηθή, ε Γηαρείξηζε ηνπ Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ, νη 

Πσιήζεηο θαη ε Γηαρείξηζε ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο».  

Δπίζεο, νη Ptak θαη Schragenheim, E. (1999), νξίδνπλ ηα ζπζηήκαηα ERP σο ηνλ 

«Δπηρεηξεκαηηθό όξν γηα ην ζύλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηηο 

επηρεηξεζηαθέο εθαξκνγέο θαη βνεζνύλ ηηο εηαηξείεο λα δηεπζύλνπλ όιεο ηηο 

επηρεηξεζηαθέο ιεηηνπξγίεο, όπσο ηνλ ζρεδηαζκό πξντόλησλ, ηελ αγνξά πξνκεζεηώλ, ηε 

δηαηήξεζε απνζεκάησλ, θαζώο επίζεο ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά θαη ην αλζξώπηλν 

δπλακηθό ηνπο». 

Σήκεξα, πνιιέο θνξέο νη έλλνηεο «Σπζηήκαηα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεκαηηθψλ Πφξσλ» 

θαη «Σπζηήκαηα ERP» ρξεζηκνπνηνχληαη σο έλλνηεο ηαπηφζεκεο. Ο φξνο ERP 

πξνέξρεηαη απφ ηα αξρηθά ησλ αγγιηθψλ ιέμεσλ Enterprise Resource Planning θαη 

κπνξεί λα κεηαθξαζηεί ζηα Διιεληθά σο Σύζηεκα Πξνγξακκαηηζκνύ Δπηρεηξεζηαθώλ 

Πόξσλ. Σηελ πξαγκαηηθφηεηα, ν ζσζηφο φξνο γηα ηα ζπζηήκαηα ERP είλαη: 

«Οινθιεξσκέλα Πιεξνθνξηαθά Σπζηήκαηα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεκαηηθώλ Πόξσλ» 

(Φσιίλαο, Μάλζνπ, Βιαρνπνχινπ, 2007).  

Έλα ERP ζχζηεκα, απνηειεί κία αθνινπζία απφ άκεζα πινπνηήζηκα παθέηα 

εθαξκνγψλ πνπ θαιχπηνπλ πιήζνο ιεηηνπξγηψλ κηαο επηρείξεζεο θαη δηαζέηνπλ ηελ 

απαξαίηεηε δπλακηθή γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζηηο απαηηήζεηο θαη ηηο κεηαβνιέο 

πνπ ζπκβαίλνπλ ζε απηή. Παξέρνπλ νινθιεξσκέλεο πιεξνθνξηαθέο ιχζεηο γηα ηελ 

θαιχηεξε θαη απνδνηηθφηεξε δηαρείξηζε θαη πξνγξακκαηηζκφ ησλ πφξσλ, δίλνληαο 

παξάιιεια ηε δπλαηφηεηα ζηελ επηρείξεζε λα ιεηηνπξγήζεη ζπληνληζκέλα ζαλ εληαίν 

ζχλνιν, θαζνδεγνχκελε απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δέρεηαη απφ ην πεξηβάιινλ. 

 

2.1.2 Ιζηνξηθή αλαδξνκή 

Απφ ηε δεθαεηία ηνπ ’60 αλαπηχρζεθαλ ζπζηήκαηα ειέγρνπ παξαγσγήο. Τε δεθαεηία 

ηνπ ’70, ην MRP (Material Requirement Planning) εηζήγαγε έλα λέν κεραληζκφ γηα 

ηελ αληηθεηκεληθφηεξε πξφβιεςε ησλ αλαγθαίσλ πιηθψλ, θαζψο θαη γηα ηνλ ρξφλν 
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ρξήζεο ηνπο. Πνιιέο επηρεηξήζεηο, αθφκε θαη ζήκεξα, δελ έρνπλ ζπζηήκαηα MRP ή 

δελ ηα ρξεζηκνπνηνχλ ζσζηά γηαηί δελ ζπκπεξηιακβάλνπλ ζε απηά ζεκαληηθέο 

κεηαβιεηέο, φπσο ηε ρσξεηηθφηεηα ησλ απνζεθψλ, ην θεθάιαην, ηηο κεραληθέο 

αιιαγέο θαη ην θφζηνο. 

Λφγσ ησλ επεθηαηηθψλ αλαγθψλ, ην MRP αλαβαζκίζηεθε ζε MRP II (Manufacturing 

Resource Planning) πνπ έδηλε ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηνλ καθξνρξφλην πξνγξακκαηηζκφ 

θαη ζηελ απνηειεζκαηηθή δηαλνκή ησλ πφξσλ. Σηξαηεγηθφο ζηφρνο ήηαλ ε βειηίσζε 

ηεο παξαγσγήο θαη ε αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ. Αλ θαη ην 

πξφγξακκα αληαπνθξηλφηαλ επαξθψο, βάζε ησλ αλαγθψλ πνπ θάιππηε, νη εηαηξείεο 

γξήγνξα αληηιήθζεθαλ φηη θαη άιινη παξάγνληεο, φπσο ε ζρέζε κε ηνπο πειάηεο, 

έπξεπε λα ιεθζνχλ ππφςε. Σηγά ζηγά, άξρηζε λα αλαπηχζζεηαη ην ERP, ν δηάδνρνο 

ηνπ MRP II. 

Οη ξίδεο ηνπ ERP βξίζθνληαη ζηε δεθαεηία ηνπ ’70, φηαλ αλεμάξηεηεο εηαηξείεο 

ινγηζκηθνχ αλέπηπμαλ ινγηζκηθά πνπ πξννξίδνληαλ γηα ηνπο κηθξν-θνκπηνχηεξ ηεο 

IBM. Τν 1980 αλαπηχρζεθαλ παξφκνηα ινγηζκηθά γηα ηνπο mainframe θνκπηνχηεξ. 

Τν πλεχκα ζηε δεθαεηία ηνπ ’80 ήηαλ ε θάζε νηθνλνκηθή κνλάδα λα αλαπηχζζεη ην 

δηθφ ηεο ινγηζκηθφ γηα ηνλ έιεγρν θπξίσο ηεο παξαγσγήο. Παξ’ φια απηά, ην θφζηνο 

ήηαλ δπζβάζηαθην δηφηη έπξεπε λα πιεξψζεη γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ινγηζκηθνχ θαη λα 

πξνζιάβεη εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ γηα ηνλ ρεηξηζκφ θαη ηε ζπληήξεζή ηνπ. Η 

ρξήζε ηνπ ήηαλ πνιχπινθε, ε θάζε επηρείξεζε είρε δηαθνξεηηθφ ινγηζκηθφ θαη ην 

απνηέιεζκα ήηαλ λα κελ κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ κεηαμχ ηνπο ψζηε λα αληαιιάζνπλ 

ζηνηρεία θαη δεδνκέλα. Έηζη, γελλήζεθε ε αλάγθε γηα ηε δεκηνπξγία ελφο ινγηζκηθνχ 

θνηλνχ γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο θαη εχθνινπ ζηε ρξήζε ηνπ. 

Απηή ε αλάγθε νδήγεζε ζηελ άλζεζε ησλ ζπζηεκάησλ επηρεηξεζηαθήο νξγάλσζεο 

ERP (Enterprise Resource Planning) ηε δεθαεηία ηνπ 1990 σο επέθηαζε ησλ 

ζπζηεκάησλ MRP II ζε φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο. Φαξαθηεξηζηηθά ηεο 

ηερλνινγίαο πιεξνθνξηθήο πνπ ζπλφδεπζαλ ηελ εθξεθηηθή αλάπηπμε ησλ 

ζπζηεκάησλ ERP είλαη εθηφο απφ ηηο ζρεζηαθέο βάζεηο δεδνκέλσλ (relational 

databases), ε αξρηηεθηνληθή πειάηε/εμππεξεηεηή, ε ρξήζε αληηθεηκελνζηξαθψλ 

γισζζψλ πξνγξακκαηηζκνχ (object-oriented), ηα εξγαιεία ινγηζκηθνχ γηα αλάπηπμε 

εθαξκνγψλ (CASE tools), ε αλνηρηή αξρηηεθηνληθή ζπζηεκάησλ γηα εχθνιε 

επηθνηλσλία (Kroenke, D., 2006). Πιένλ ηα ηειεπηαία δέθα ρξφληα, ηηο ζχγρξνλεο 

ηάζεηο αλάπηπμεο ησλ ζπζηεκάησλ ERP θαζνξίδεη ε αικαηψδεο αλάπηπμε ηνπ 

Γηαδηθηχνπ (Internet). 
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Δηθόλα 2.1: Δμέιημε ERP ζπζηεκάησλ 

 

2.1.3 Τερλνινγηθή Πξνζέγγηζε ERP ζπζηεκάησλ 

Τα Οινθιεξσκέλα Πιεξνθνξηαθά Σπζηήκαηα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεκαηηθψλ Πφξσλ 

βαζίδνληαη ζε ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο θαη πξαθηηθέο. Απηέο ζα κπνξνχζαλ λα 

ζπλνςηζηνχλ ζηηο εμήο: Σπζηήκαηα Γηαρείξηζεο Βάζεσλ Γεδνκέλσλ, Τνπηθά 

Γίθηπα, Αξρηηεθηνληθή πειάηε – δηαθνκηζηή. 

Όπσο είλαη επξέσο γλσζηφ, ζηνλ Η/Υ θάζε ραξαθηήξαο (γξάκκα, αξηζκφο, ζχκβνιν) 

αληηζηνηρεί ζε έλα byte. Έλα ζχλνιν απφ ραξαθηήξεο (bytes) πνπ πεξηγξάθνπλ κηα 

ηδηφηεηα ή ραξαθηεξηζηηθφ θάπνηαο νληφηεηαο απνηειεί έλα πεδίν (field). Τα πεδία 

πνπ ζπλδένληαη ή νκαδνπνηνχληαη κεηαμχ ηνπο ινγηθά θαη πεξηγξάθνπλ κηα νληφηεηα, 

νλνκάδνληαη εγγξαθέο (records). Γηα λα αλαγλσξηζζεί κνλαδηθά κηα εγγξαθή 

ρξεζηκνπνηείηαη έλα πεδίν ή ζπλδπαζκφο πεδίσλ πνπ νλνκάδεηαη πξσηεύνλ θιεηδί 

(primary key). 

Όια ηα παξαπάλσ νξγαλψλνληαη ινγηθά ζε έλα πίλαθα δχν δηαζηάζεσλ φπνπ θάζε 

ζηήιε είλαη έλα πεδίν θαη θάζε γξακκή είλαη κία εγγξαθή. Τν ζχλνιν απφ εγγξαθέο 

ηνπ ίδηνπ ηχπνπ πνπ νξγαλψλνληαη κε ηε βνήζεηα ελφο πίλαθα απνηεινχλ έλα αξρείν 

(file). Κάζε επηρείξεζε δηαζέηεη ζπζηήκαηα αξρείσλ (system files) γηα ηελ 

απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο. Η επεμεξγαζία ηνπο πεξηιακβάλεη βαζηθέο 

ιεηηνπξγίεο δηαρείξηζεο πιεξνθνξηψλ, φπσο ηελ αλάθηεζε θαη ηελ ελεκέξσζε 

πιεξνθνξηψλ θαη ηνλ θαζνξηζκφ πεξηνξηζκψλ ζηε ρξήζε ηνπο. 

Όκσο, ε δεκηνπξγία απηφλνκσλ θαη κεκνλσκέλσλ αξρείσλ νδεγεί ζε πνιιά 

πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ ελεκέξσζε, ζηελ θνηλή εθκεηάιιεπζε θαη ζηελ 

αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρνπλ. Γη’ απηφ πηνζεηήζεθε κία λέα πξνζέγγηζε 

δηαρείξηζεο επηρεηξεκαηηθψλ δεδνκέλσλ, ε Βάζε Γεδνκέλσλ (Data Base). Μία βάζε 

δεδνκέλσλ είλαη κία ζπιινγή ινγηθά ζπζρεηηδφκελσλ δεδνκέλσλ κε έλαλ 

νξγαλσκέλν ηξφπν, έηζη ψζηε λα εμππεξεηνχλ απνδνηηθά δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο κηαο 

επηρείξεζεο. Έηζη, γηα παξάδεηγκα, κία επηρείξεζε δηαηεξεί βάζε δεδνκέλσλ φπνπ 

απνζεθεχνληαη ηα ζηνηρεία ησλ πειαηψλ, ππαιιήισλ, πξντφλησλ, πξνκεζεπηψλ θαη 
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ζπλεξγαηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ ηκήκαηνο Μάξθεηηλγθ θαη 

Πσιήζεσλ. 

 

2.1.3.1 Σπζηήκαηα Γηαρείξηζεο Βάζεσλ Γεδνκέλσλ 

Με ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ, παξαηεξήζεθε ην πξφβιεκα ηεο χπαξμεο θαη 

ιεηηνπξγίαο πνιιψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ πνπ δηαηεξνχληαη ζε δηαθνξεηηθά ηκήκαηα ή 

ιεηηνπξγίεο. Κάπνηεο απφ απηέο είλαη νη πσιήζεηο πξντφλησλ, ηα απνζέκαηα, ην 

πξνθίι πειαηψλ, ην πξνθίι πξνκεζεπηψλ, νη απνγξαθέο, ηα απνηειέζκαηα 

δηαθεκηζηηθήο θακπάληαο, ηα ζηνηρεία παξαγσγήο, ηζηνξηθά ζηνηρεία, αξρεία 

εθαξκνγψλ, πνιπκεζηθά αξρεία θ.α. 

Τν πξφβιεκα, ινηπφλ, ζπλίζηαηαη ζην πιήζνο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ζην γεγνλφο φηη 

νη πιεξνθνξίεο απηέο -ζηε δηάξθεηα δσήο κηαο επηρείξεζεο- βξίζθνληαη ζπλήζσο ζε 

πνιιέο βάζεηο δεδνκέλσλ, κε δηαθνξεηηθέο κεηαμχ ηνπο δνκέο θαη κνξθέο πνπ ε 

θαζεκηά αλαθέξεηαη ζε δηαθνξεηηθφ ηκήκα ή ιεηηνπξγία. Γηα παξάδεηγκα, πσιήζεηο 

πξντφλησλ, πξνθίι πειαηψλ, απνγξαθή ή αθφκα ηα απνηειέζκαηα κηαο 

δηαθεκηζηηθήο θακπάληαο. 

Σ’ απηή ηε κνξθή πνπ είλαη ηα δεδνκέλα, θαζίζηαηαη δχζθνιε ε επεμεξγαζία ηνπο 

θαη είλαη πξνζβάζηκα ζε ιίγνπο, κφλν ζ’ απηνχο πνπ εξγάδνληαη ζε θάζε έλα απφ ηα 

ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο. Τα δεδνκέλα φκσο απηά απνηεινχλ ηε βαζηθή πεγή 

εζφδσλ κηαο επηρείξεζεο, νπφηε πξέπεη λα απνζεθεχνληαη κφλν ηα αλαγθαία, λα 

γίλνληαη εχθνια πξνζηηά θαη λα ραξαθηεξίδνληαη απφ πηζηφηεηα, αθεξαηφηεηα θαη 

αζθάιεηα. 

Τα ζπζηήκαηα κε ηα νπνία επηηπγράλεηαη ε δεκηνπξγία θαη ζπληήξεζε θαη 

γεληθφηεξα ε δηαρείξηζε ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ νλνκάδνληαη Σπζηήκαηα 

Γηαρείξηζεο Βάζεσλ Γεδνκέλσλ – ΣΓΒΓ (Database Management Systems - DBMS) 

(Φσιίλαο, Μάλζνπ, Βιαρνπνχινπ, 2007). Έλα ΣΓΒΓ είλαη έλα ζχλνιν 

πξνγξακκάησλ πνπ πξνζθέξεη δπλαηφηεηεο γηα ηελ απνζήθεπζε, ηελ αλάθηεζε θαη 

ηνλ έιεγρν ησλ δεδνκέλσλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ ιήςε απνθάζεσλ. Απνηειεί 

νπζηαζηηθά ηε δηαζχλδεζε αλάκεζα ζηα πξνγξάκκαηα εθαξκνγψλ θαη ηα αξρεία 

δεδνκέλσλ. 

Τα ΣΓΒΣ εθηεινχλ πνιιέο ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο φπσο: 

- Μεηαηξέπνπλ ηα δεδνκέλα ζε ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο. 

- Δμαζθαιίδνπλ ηνλ θαιχηεξν (θεληξηθφ) έιεγρν ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

δεδνκέλσλ. 

- Δμαζθαιίδνπλ ηελ θαιχηεξε πξφζβαζε θαη δηαζεζηκφηεηα πιεξνθνξίαο. 

- Παξέρνπλ γιψζζα πξνζδηνξηζκνχ δεδνκέλσλ, πνπ είλαη κηα γιψζζα 

πξνγξακκαηηζκνχ, ε νπνία θαζνξίδεη ην πεξηερφκελν θαη ηε δνκή κηαο βάζεο 

δεδνκέλσλ. 



7 

 

- Παξέρνπλ ιεμηθφ δεδνκέλσλ ζην νπνίν απνζεθεχνληαη ηα κεηαδεδνκέλα 

(metadata), δειαδή πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηα δεδνκέλα πνπ δηαηεξνχληαη 

ζε θάπνηα βάζε δεδνκέλσλ. 

- Παξέρνπλ γιψζζα ρεηξηζκνχ δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηειηθνχο 

ρξήζηεο θαη πξνγξακκαηηζηέο γηα εμαγσγή δεδνκέλσλ σο απνηέιεζκα 

εξσηήζεσλ. 

- Παξέρνπλ αζθάιεηα ζηα απνζεθεπκέλα δεδνκέλα. 

- Δπηηξέπνπλ ηελ πνιιαπιή πξφζβαζε ηειηθψλ ρξεζηψλ ζηα δεδνκέλα. 

 

Τα ΣΓΒΓ αλάινγα κε ηνλ ηξφπν πνπ νξγαλψλνπλ ηα δεδνκέλα ζηε βάζε 

θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε ηεξαξρηθά, δηθηπαθά, ζρεζηαθά θαη αληηθεηκελνζηξαθή. Τα 

πεξηζζφηεξν δεκνθηιή είλαη απηά πνπ δηαρεηξίδνληαη ζρεζηαθέο βάζεηο δεδνκέλσλ. 

Τα ζρεζηαθά ΣΓΒΓ (relational DBMS) επηβάιινπλ ηελ νξγάλσζε ησλ δεδνκέλσλ ζε 

πίλαθεο, δειαδή ζε γξακκέο θαη ζηήιεο. Τν θπξηφηεξν πιενλέθηεκα ησλ ζρεζηαθψλ 

ΣΓΒΓ είλαη ε δπλαηφηεηα πνπ έρνπλ λα ζπζρεηίδνπλ δηαθνξεηηθνχο πίλαθεο κεηαμχ 

ηνπο. Απηφ δηεπθνιχλεη ηελ πξνζαξκνγή θάζε πίλαθα ζηελ απνζήθεπζε θάζε είδνπο 

δεδνκέλσλ. 

 

2.1.3.2 Τνπηθά Γίθηπα 

Έλα ηειεπηθνηλσληαθφ ζχζηεκα πνπ ππνζηεξίδεη ηηο αλάγθεο κηαο επηρείξεζεο ή ελφο 

νξγαληζκνχ απνηειεί έλα Τνπηθό Γίθηπν Υπνινγηζηώλ (Local Area Network, 

LAN). Σπγθεθξηκέλα, έλα LAN είλαη έλα δίθηπν επηθνηλσλίαο ζρεδηαζκέλν λα 

ππνζηεξίδεη ηε δηαζχλδεζε δηαθφξσλ ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ κέζα ζε κία 

ζρεηηθά κηθξή πεξηνρή. Καηά θαλφλα, ηα ηνπηθά δίθηπα ζπλδένπλ κεγάινπο ζηαζκνχο 

εξγαζίαο, πξνζσπηθνχο ππνινγηζηέο, εθηππσηέο θιπ. ζε έλα κηθξφ γξαθείν, φινπο 

ηνπο ππνινγηζηέο ζε έλα θηίξην ή φινπο ηνπο ππνινγηζηέο ζε κεξηθά θηίξηα πνπ 

γεηηνλεχνπλ άκεζα. Σπλήζσο, φια ηα παξαπάλσ απνηεινχλ ηελ ηειεπηθνηλσληαθή 

ππνδνκή κηαο ζπγθεθξηκέλεο επηρείξεζεο. 

Τα ηνπηθά δίθηπα κπνξνχλ λα ζπλδένληαη κε άιια ηνπηθά δίθηπα, κε Γίθηπα Δπξείαο 

Πεξηνρήο (Wide Area Network, WAN) ή κε άιια δίθηπα ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν 

κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ (Internet). Η εθαξκνγή ησλ Τνπηθψλ Γηθηχσλ έρεη σο ζηφρν ηε 

δηεπθφιπλζε ηεο επηθνηλσλίαο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν κεηαμχ ησλ ππαιιήισλ κηαο 

επηρείξεζεο (ζχγρξνλε κνξθή επηθνηλσλίαο), ηε κεηαθνξά ηεο πιεξνθνξίαο ζε 

ειάρηζην ρξφλν (αζχγρξνλε κνξθή επηθνηλσλίαο), θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηα 

ρξεζηκνπνίεζεο φισλ ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ.  

 

2.1.3.3 Αξρηηεθηνληθή πειάηε – δηαθνκηζηή 

Σήκεξα νη απηφλνκνη Η/Υ έρνπλ αληηθαηαζηαζεί απφ δηθηπσκέλα ππνινγηζηηθά 

ζπζηήκαηα γηα ηελ εθηέιεζε κεγάινπ αξηζκνχ εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ. Η ρξήζε 
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πνιιαπιψλ θαη δηθηπσκέλσλ Η/Υ γηα ηελ εθηέιεζε εθαξκνγψλ νλνκάδεηαη 

θαηαλεκεκέλε επεμεξγαζία. Σε αληίζεζε κε ηε ζπγθεληξσηηθή, φπνπ φιε ε 

επεμεξγαζία γίλεηαη απφ έλα κεγάιν θεληξηθφ ππνινγηζηή, ζηελ θαηαλεκεκέλε ην 

έξγν θαηαλέκεηαη ζε πξνζσπηθνχο ππνινγηζηέο ζπλδεδεκέλνπο κεηαμχ ηνπο. 

Η θαηαλεκεκέλε επεμεξγαζία δεκηνπξγεί ζπζηήκαηα ιηγφηεξν δαπαλεξά θαη 

πεξίπινθα ζηε ζπληήξεζε, ελψ ε δηαρείξηζε θαη ελεκέξσζε ησλ ππνινγηζηψλ 

δηθηχνπ κπνξεί λα γίλεη απφ έλαλ θεληξηθφ δηαθνκηζηή δηθηχνπ. Έηζη, δελ είλαη 

αλάγθε λα αγνξάδνληαη, λα εγθαζίζηαληαη θαη λα αλαβαζκίδνληαη γηα θάζε ρξήζηε νη 

ρξεζηκνπνηνχκελεο εθαξκνγέο, επεηδή ην ινγηζκηθφ παξέρεηαη θαη ζπληεξείηαη απφ 

έλα θεληξηθφ ζεκείν. 

Μία κνξθή θαηαλεκεκέλεο επεμεξγαζίαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε κεγάιε θιίκαθα 

είλαη ε αξρηηεθηνληθή πειάηε δηαθνκηζηή (client - server). Σε απηή ηελ 

πξνζέγγηζε, ε επεμεξγαζία κνηξάδεηαη αλάκεζα ζε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο πειάηεο θαη 

ζε έλαλ δηαθνκηζηή. Καη ηα δχν κέξε βξίζθνληαη ζην ίδην δίθηπν, αιιά ζε θάζε 

κεράλεκα αλαηίζεληαη δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο.  

Ο «πειάηεο» (επηηξαπέδηνο ή θνξεηφο Η/Υ, ζηαζκφο εξγαζίαο θηι) απνηειεί ην 

ζεκείν εηζφδνπ γηα ηελ απαηηνχκελε ιεηηνπξγία, ινγηζκηθφ εθαξκνγήο ή πξφζβαζεο 

ζε δεδνκέλα. Ο ρξήζηεο ζε γεληθέο γξακκέο αιιειεπηδξά άκεζα κφλν κε ην ηκήκα 

«πειάηε» ηεο εθαξκνγήο, ζπλήζσο γηα ηελ εηζαγσγή ή ηελ αλάθηεζε δεδνκέλσλ γηα 

πεξαηηέξσ αλάιπζε. Ο «δηαθνκηζηήο» παξέρεη ππεξεζίεο ζηνλ «πειάηε» θαη κπνξεί 

λα είλαη έλα κεγάιν ζχζηεκα ή έλαο άιινο επηηξαπέδηνο ππνινγηζηήο. Γηα ηνλ ζθνπφ 

απηφ, ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη εμεηδηθεπκέλνη ππνινγηζηέο. 

 

 

2.2 Δηζαγσγή ζην Navision 

 

Τν Microsoft Navision 4.0 -γλσζηφ θαη σο Microsoft Dynamics NAV ή Microsoft 

Business Solutions: Navision ή Navision Attain- είλαη έλα ινγηζκηθφ παθέην ERP πνπ 

θπθινθφξεζε ζηελ αγνξά ην 2005. Σρεδηάζηεθε εηδηθά γηα κηθξέο θαη κεζαίεο 

επηρεηξήζεηο θαζψο θαη γηα ηκήκαηα ζπγαηξηθψλ ή παξαξηήκαηα κεγάισλ εηαηξεηψλ 

θαη ραξαθηεξίδεηαη σο κία εληαία ιχζε δηαρείξηζεο επηρεηξεζηαθψλ πφξσλ. Η 

εθαξκνγή ελζσκαηψλεη κηα ζεηξά απφ ιεηηνπξγίεο γηα ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε, ηελ 

παξαγσγή, ηε δηαλνκή, ηε δηαρείξηζε πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ, ηελ εθνδηαζηηθή 

αιπζίδα, ηηο αλαιχζεηο θαη ην ειεθηξνληθφ εκπφξην.   
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2.2.1 Τν πεξηβάιινλ Πειάηε - Γηαθνκηζηή ηνπ Navision 

Τν Microsoft Navision είλαη κία εθαξκνγή δηπινχ επηπέδνπ (two-tier application). 

Απνηειείηαη απφ έλα DBMS πνπ βξίζθεηαη ζηνλ δηαθνκηζηή θαη απφ έλα Γξαθηθφ 

Πεξηβάιινλ Φξήζηε (Graphical User Interface, GUI) πνπ βξίζθεηαη ζηνλ πειάηε. 

Όκσο, ζε πεξίπησζε πνπ ν πειάηεο ιεηηνπξγεί απηφλνκα, ηφηε απηφο πεξηιακβάλεη 

δχν ηδηφηεηεο (δηαθνκηζηή θαη πειάηε). 

Όζσλ αθνξά ηνπο ηχπνπο εγθαηάζηαζεο, ην Navision κπνξεί λα εθηειείηαη σο 

εγθαηάζηαζε πνιιψλ ρξεζηψλ (multiuser) ή ελφο απινχ ρξήζηε (single-user). Σηελ 

πξψηε, πνιινί ρξήζηεο ρξεζηκνπνηνχλ θνηλέο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη απνζεθεπκέλεο 

ζε κία ή πεξηζζφηεξεο βάζεηο δεδνκέλσλ ελφο δηαθνκηζηή. Αληίζεηα, ζηελ 

εγθαηάζηαζε απινχ ρξήζηε, φιεο νη ιεηηνπξγίεο πξαγκαηνπνηνχληαη ζε έλαλ 

ππνινγηζηή θαη φιεο νη πιεξνθνξίεο είλαη απνζεθεπκέλεο ζηε δηθή ηνπ βάζε 

δεδνκέλσλ. Σηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, επηιέρζεθε ε εγθαηάζηαζε απινχ ρξήζηε. 

Γηα θάζε ζχζηεκα ππάξρνπλ δχν επηινγέο βάζεσλ δεδνκέλσλ: ε απιή βάζε ηνπ 

Navision θαη ε βάζε SQL Server. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα εγθαηαζηήζεη απηφλνκα ηελ 

απιή βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Navision ρξεζηκνπνηψληαο ηε κεραλή βάζεο δεδνκέλσλ 

(database engine) πνπ βξίζθεηαη ζε θάζε πειάηε. Απφ ηελ άιιε, ε βάζε κπνξεί λα 

εθηειεζηεί ζε έλα δηαθνκηζηή ζηνλ νπνίν ζπλδένληαη ηαπηφρξνλα πνιινί πειάηεο. 

Αθφκε, ζηελ απηφλνκε εγθαηάζηαζε κπνξεί λα γίλεη ρξήζε ηνπ SQL Server Option 

γηα ην Navision, δειαδή κηαο κηθξφηεξεο έθδνζεο ηνπ SQL Server. Σ’ απηή ηελ 

πεξίπησζε, ε βάζε δεδνκέλσλ βξίζθεηαη ζε ηνπηθφ ζηηγκηφηππν ηνπ SQL Server θαη 

αλνίγεη παξάιιεια κε ηελ έλαξμε ηνπ Navision. Αλ είλαη επηζπκεηή ε εθηέιεζε ηνπ 

SQL Server Option ζε εγθαηάζηαζε πειάηε/δηαθνκηζηή, ν SQL Server πξέπεη λα 

εγθαηαζηαζεί ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ δηαθνκηζηή.   

Σηελ έθδνζε ηνπ SQL Server Option, ν πειάηεο, ζπλήζσο, ρξεζηκνπνηεί ην 

πξσηφθνιιν TCP/IP γηα λα επηθνηλσλεί κε ηνλ SQL Server, παξ’ φιν πνπ δίλεηαη θαη 

ε δπλαηφηεηα ηεο ζχλδεζεο ODBC. Τν ίδην πξσηφθνιιν ρξεζηκνπνηείηαη θαη απφ 

ηνπο πειάηεο ηνπ Navision Database Server.  

 

 

 

Σεκείσζε: 

Τν TCP/IP (Transmission Control Program/Internet Protocol) είλαη κηα ζπιινγή πξσηνθόιισλ 

επηθνηλσλίαο ζηα νπνία βαζίδεηαη ην Γηαδίθηπν αιιά θαη κεγάιν πνζνζηό ησλ εκπνξηθώλ δηθηύσλ. Απηή 

ε ζπιινγή πξσηνθόιισλ είλαη νξγαλσκέλε ζε ζηξώκαηα ή επίπεδα (layers). Τν θαζέλα ηνπο απαληά ζε 

ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα κεηαθνξάο δεδνκέλσλ θαη παξέρεη κηα θαζνξηζκέλε ππεξεζία ζηα πςειόηεξα 

ζηξώκαηα. Τα αλώηεξα επίπεδα είλαη πην θνληά ζηε ινγηθή ηνπ ρξήζηε θαη εμεηάδνπλ πην αθεξεκέλα 

δεδνκέλα, ζηεξηδόκελα ζε πξσηόθνιια ρακειόηεξσλ ζηξσκάησλ γηα λα κεηαθξάζνπλ δεδνκέλα ζε 

κνξθέο πνπ κπνξνύλ λα δηαβηβαζηνύλ κε θπζηθά κέζα. 
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2.2.2 C/SIDE εθαξκνγέο 

Τν C/SIDE (Client/Server Integrated Development Environment)  είλαη ην 

ζχζηεκα αλάπηπμεο κε ην νπνίν πξνγξακκαηίδεηαη ην Navision. Πξφθεηηαη, αθελφο, 

γηα κία γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ θαη, αθεηέξνπ, γηα κία ζπιινγή εξγαιείσλ πνπ 

πξνηππνπνηνχλ ζπλαξηήζεηο, θψδηθεο θαη ξνπηίλεο θαη ζρεηίδνληαη κε ηηο δηάθνξεο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο.  

Κάζε εθαξκνγή C/SIDE απνηειείηαη απφ επηά ζπγθεθξηκέλνπο ηχπνπο αληηθεηκέλσλ. 

Κάζε ηχπνο δεκηνπξγείηαη κε ηε βνήζεηα εηδηθψλ εξγαιείσλ ζρεδίαζεο θαη βαζίδεηαη 

ζε θάπνηεο γεληθέο έλλνηεο. Κάπνηεο απφ απηέο ζρεηίδνληαη κε έλα ηχπν αληηθεηκέλσλ 

θαη άιιεο κε πνιινχο. Σηνλ παξαθάησ πίλαθα αλαιχνληαη φινη απηνί νη ηχπνη θαζψο 

θαη ε ρξεζηκφηεηά ηνπο ζην ζχζηεκα. 

Τύπνο 

Αληηθεηκέλνπ 

Φξεζηκόηεηα Σπζρεηηδόκελεο Έλλνηεο 

Πίλαθαο Φξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ.  

Ιδηφηεηεο, Πεδία, Κιεηδηά, 

C/AL 

Φφξκα Φξεζηκνπνηείηαη γηα πξφζβαζε 

ζηα δεδνκέλα ησλ πηλάθσλ. 

Δκθαλίδεηαη ηφζν ζηελ 

θαηαρψξεζε, φζν θαη ζηελ 

πξνβνιή ππάξρνπζαο 

πιεξνθνξίαο. 

Ιδηφηεηεο, C/AL, Controls 

Report Φξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

παξνπζίαζε δεδνκέλσλ πνπ 

πεξηέρνπλ ζπλνπηηθέο 

πιεξνθνξίεο, φπσο ζηελ 

εθηχπσζε ιίζηαο πειαηψλ. 

Ιδηφηεηεο, C/AL, Controls, 

DataItems, Sections, 

Templates, RequestForm 

Dataport Φξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

εηζαγσγή θαη εμαγσγή 

πιεξνθνξίαο ζε εμσηεξηθά 

πξνγξάκκαηα. 

Ιδηφηεηεο, C/AL, DataItems, 

RequestForm 

XMLport Φξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

εηζαγσγή θαη εμαγσγή 

πιεξνθνξίαο ζε ηχπν XML. 

Ιδηφηεηεο, C/AL 

Codeunit Πεξηέρεη ζπλαξηήζεηο νξηζκέλεο 

απφ ηνλ ρξήζηε ζε θψδηθα C/AL. 

Απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη απφ 

άιια αληηθείκελα ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

C/AL 

MenuSuite Πεξηέρεη ην κελνχ πνπ 

εκθαλίδεηαη ζην Navigation 

Pane. 

 

Πίλαθαο 2.1: Αληηθείκελα C/SIDE 
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Σηε ζπλέρεηα, πεξηγξάθνληαη νη βαζηθέο έλλνηεο ηεο C/SIDE εθαξκνγήο πνπ, φπσο 

αλαιχζεθε παξαπάλσ, ζρεηίδνληαη κε ηα δηάθνξα αληηθείκελά ηεο.  

Ιδηόηεηεο: Οη ηδηφηεηεο ειέγρνπλ ηελ εκθάληζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

αληηθεηκέλσλ θαη φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ ηα απνηεινχλ. Με άιια ιφγηα, 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο εκθάληζεο ησλ δεδνκέλσλ, ηνλ θαζνξηζκφ 

αξρηθψλ ηηκψλ θαη ηνλ νξηζκφ ζπλδέζεσλ. 

C/AL: Δίλαη ε γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ζπλαξηήζεσλ 

ζην C/SIDE.  

Triggers: Τν έλαπζκα είλαη έλαο κεραληζκφο πνπ δεκηνπξγείηαη κέζα ζε έλα 

αληηθείκελν. Όηαλ πξαγκαηνπνηείηαη κηα ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα ζε απηφ, ην έλαπζκα 

αξρίδεη λα εθηειείηαη. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα πξνζζέζεη ην δηθφ ηνπ C/AL θψδηθα ζην 

έλαπζκα, ψζηε λα ηξνπνπνηήζεη ηελ αξρηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ αληηθεηκέλνπ ή λα 

επεθηείλεη ηε ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπ.  

Κιεηδηά: Τα θιεηδηά νξίδνπλ ηε ζεηξά απνζήθεπζεο ησλ δεδνκέλσλ ζηνπο πίλαθεο. Ο 

ρξήζηεο κπνξεί λα κεηψζεη ην ρξφλν αλαδήηεζεο ζηνπο πίλαθεο νξίδνληαο δηάθνξα 

θιεηδηά πνπ ηαμηλνκνχλ ηηο πιεξνθνξίεο κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. 

Πεδία: Τν πεδίν είλαη ε κηθξφηεξε δνκή πιεξνθνξίαο ζηε βάζε δεδνκέλσλ. 

Απνζεθεχεη κία απιή πιεξνθνξία, φπσο έλα φλνκα ή έλαλ αξηζκφ. 

Controls: Δίλαη αληηθείκελα ζε κία θφξκα ή έλα report πνπ εκθαλίδνπλ δεδνκέλα, 

εθηεινχλ ιεηηνπξγίεο, ή εληζρχνπλ ηελ εκθάληζε ηεο θφξκαο. Παξάδεηγκα απνηεινχλ 

ηα θνπκπηά εληνιψλ θαη ηα πιαίζηα θεηκέλνπ. 

Request Form: Φξεζηκνπνηείηαη σο θφξκα ζε θάπνην report. Δπηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε 

λα θαζνξίζεη θάπνηα θίιηξα θαη επηινγέο γηα ην report πξνηνχ αξρίζεη λα εθηειείηαη. 

Template: Φξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ νξηζκφ ηεο ζπλνιηθήο εηθφλαο ελφο report. 

Data Items: Πξφθεηηαη γηα κία δνκή πνχ νξίδεη έλα κνληέιν γηα ηα δεδνκέλα ελφο 

report. Αλαπαξηζηά έλαλ πίλαθα ηνπ νπνίνπ νη εγγξαθέο πξνζπειαχλνληαη απφ ην 

ζχζηεκα θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ report. Έλα data item κπνξεί λα έρεη έλα ή 

πεξηζζφηεξα ηκήκαηα (sections). 

Sections: Απνηειεί έλα ηκήκα ηνπ data item φπνπ ν ρξήζηεο ηνπνζεηεί controls γηα 

ηελ εκθάληζε πιεξνθνξίαο. Σπλεζέζηεξα, ηα ηκήκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ 

νξηζκφ ηνπ ζψκαηνο, ηεο επηθεθαιίδαο θαη ηεο ππνζεκείσζεο ελφο report. 
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2.2.3 Παξνπζίαζε ηνπ Object Designer 

Τν Object Designer είλαη ην θχξην εξγαιείν ηνπ Navision γηα ηελ αλάπηπμε 

εθαξκνγψλ C/SIDE. Έρεη απνζεθεπκέλα ζε ιίζηεο φια ηα αληηθείκελα ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη παξέρεη ζηνλ ρξήζηε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε απηά. Όπσο θαίλεηαη 

θαη απφ ηελ παξαθάησ εηθφλα, θάζε ιίζηα πεξηιακβάλεη ηνλ ηχπν ηνπ αληηθεηκέλνπ, 

ην ID ηνπ, ην φλνκά ηνπ θαη ηνλ αξηζκφ έθδνζήο ηνπ.  

 
Δηθόλα 2.2: Παξάζπξν Object Designer 

 

Πξνθεηκέλνπ ν ρξήζηεο λα κπνξέζεη λα εκθαλίζεη ην παξάζπξν ηνπ Object Designer, 

πξέπεη λα επηιέμεη Δξγαιεία, Object Designer απφ ηε γξακκή κελνχ. Σηε ζπλέρεηα, 

κπνξεί λα εκθαλίζεη ηα ζηνηρεία φπνηνπ ηχπνπ αληηθεηκέλσλ επηζπκεί θαη λα 

πξνρσξήζεη ζε πεξαηηέξσ κειέηε θαη επεμεξγαζία ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζεη λέα αληηθείκελα, λα ηξνπνπνηήζεη ηα ήδε ππάξρνληα ή 

απιψο λα ηα πξνβάιεη ζηελ νζφλε ρξεζηκνπνηψληαο ηα θνπκπηά New, Design θαη Run 

αληίζηνηρα.  
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3. Γηαρείξηζε Βάζεσλ Γεδνκέλσλ ζην Navision 

 

3.1 Γηαρείξηζε βάζεο δεδνκέλσλ 

 

Η βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Navision είλαη ε «θαξδηά» νιφθιεξνπ ηνπ ζπζηήκαηνο. Όιεο 

νη πιεξνθνξίεο, νη εηαηξείεο, νη ηξνπνπνηήζεηο θαη νη αλαθνξέο απνζεθεχνληαη ζηε 

βάζε δεδνκέλσλ. Δπνκέλσο, είλαη ζεκαληηθή ε αλάιπζε ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ησλ 

εξγαιείσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηαρείξηζή ηεο. Έηζη, ζηελ ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα, 

παξνπζηάδεηαη ην κνληέιν νξγάλσζεο θαη ε δνκή ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηνπ 

Navision. Αθφκε, πεξηγξάθνληαη νη βαζηθέο ελέξγεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηήλ θαη 

αλαιχνληαη θάπνηα εηδηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο.  

 

3.1.1 Δηζαγσγή ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Navision 

Με ηελ εγθαηάζηαζε πειάηε (client) ή απινχ ρξήζηε (single-user) ηνπ Navision, 

παξέρεηαη απηφκαηα κία θχξηα βάζε δεδνκέλσλ πνπ νλνκάδεηαη database.fdb, ε 

νπνία γηα ιφγνπο επίδεημεο πεξηέρεη κία ππνζεηηθή εηαηξεία, ηελ CRONUS 

International Ltd. Απηή ε βάζε δεδνκέλσλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κε δχν 

ηξφπνπο: κε ηελ άδεηα επίδεημεο cronus.flf ή κε ηελ άδεηα fin.flf. 

Η άδεηα ρξήζεο ηνπ Navision (Microsoft Navision license file) είλαη ην θιεηδί πνπ 

μεθιεηδψλεη φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ. Πεξηέρεη φια ηα δηθαηψκαηα 

πνπ αγνξάδεη κία εηαηξεία θαη ζρεηίδνληαη φρη κφλν κε ηελ επέθηαζε ηεο βάζεο 

δεδνκέλσλ, αιιά θαη κε ηηο δηάθνξεο επηινγέο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηα εξγαιεία 

αλάπηπμήο ηνπ. 

Σηελ παξνχζα εξγαζία, εθαξκφζηεθε ε άδεηα ρξήζεο fin.flf κε απνηέιεζκα λα 

απαγνξεπηεί ε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ Navision. Βέβαηα, απηφο ν 

πεξηνξηζκφο δελ εκπφδηζε ζε κεγάιν βαζκφ ηελ εθηέιεζε θαη παξνπζίαζε ησλ 

δηάθνξσλ ιεηηνπξγηψλ δηαρείξηζεο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ.  

 

3.1.1.1 Λνγηθή δνκή ηεο βάζεο δεδνκέλσλ  

Κάζε βάζε δεδνκέλσλ πνπ δεκηνπξγείηαη ζην Navision έρεη ζπγθεθξηκέλε ινγηθή 

δνκή, πνπ απνηειείηαη απφ ηα εμήο ζπζηαηηθά: 

Πεδία (Fields): Τα πεδία είλαη ε κηθξφηεξε ινγηθή δνκή ζηε βάζε δεδνκέλσλ 

C/SIDE. θαη πεξηέρνπλ κία απιή κνλάδα πιεξνθνξίαο, φπσο έλα φλνκα, «Γεψξγηνο», 

ή έλα πνζφ, «2500,00». Κάζε πεδίν κπνξεί λα πεξηέρεη κφλν έλα ζπγθεθξηκέλν ηχπν 

πιεξνθνξίαο, απφ ηνπο ζπλνιηθά 17 πνπ πξνζθέξεη ε βάζε δεδνκέλσλ C/SIDE. Η 
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ρξεζηκφηεηά ηνπο γίλεηαη εκθαλήο φηαλ νκαδνπνηνχληαη ζηηο δνκέο πνπ ιέγνληαη 

Δγγξαθέο. 

Εγγραθές (Records): Η εγγξαθή είλαη κία ινγηθή δνκή πνπ απνηειείηαη απφ έλαλ 

ηπραίν αξηζκφ πεδίσλ. Σ’ απηήλ απνζεθεχεηαη θάζε απιή θαηαρψξεζε (entry) ηεο 

βάζεο δεδνκέλσλ. Τα πεδία κηαο ζπγθεθξηκέλεο εγγξαθήο πεξηέρνπλ πιεξνθνξία γηα 

ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαηαρψξεζεο. Όιεο νη εγγξαθέο νξγαλψλνληαη ζε 

Πίλαθεο. 

Πίνακες (Tables): Έλαο πίλαθαο είλαη κία νξζνγψληα δηάηαμε Ν×Μ ζηνηρείσλ. Κάζε 

κία απφ ηηο Ν ζεηξέο αληηπξνζσπεχεη κία εγγξαθή θαη θάζε κία απφ ηηο Μ ζηήιεο 

αληηπξνζσπεχεη έλα πεδίν ηεο εγγξαθήο. Οη πίλαθεο νξγαλψλνληαη ζε Δηαηξείεο. 

Εηαιρείες (Companies): Η εηαηξεία είλαη ε κεγαιχηεξε ινγηθή δνκή ζηελ βάζε 

δεδνκέλσλ C/SIDE. Μία εηαηξεία κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο κία κηθξή βάζε 

δεδνκέλσλ, αθνχ ε βαζηθή ηεο ρξήζε είλαη ν δηαρσξηζκφο θαη ε νκαδνπνίεζε 

κεγάισλ ηκεκάησλ δεδνκέλσλ. Κάζε εηαηξεία απνηειείηαη απφ ηδησηηθνχο πίλαθεο 

αιιά θαη απφ δεκφζηνπο πνπ ηνπο κνηξάδεηαη κε ηηο ππφινηπεο εηαηξείεο.  

 
Δηθόλα 3.1: Λνγηθή δνκή ηεο Βάζεο Γεδνκέλσλ C/SIDE 

 

 

3.1.1.2 Μνληέιν εθδόζεσλ βάζεο δεδνκέλσλ 

Τν Navision επηηξέπεη ζε θάζε ρξήζηε ηελ πξφζβαζε ζε φπνηα εγγξαθή επηζπκεί 

νπνηαδήπνηε ζηηγκή. Έηζη, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζε δχν ή πεξηζζφηεξνπο ρξήζηεο λα 

πξνζπειάζνπλ ηε βάζε δεδνκέλσλ ηαπηφρξνλα ρσξίο λα δεκηνπξγεζνχλ 

πξνβιήκαηα.  

Απηή ε θαηάζηαζε νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ην Navision ζηεξίδεηαη ζην κνληέιν 

ησλ εθδόζεσλ βάζεο δεδνκέλσλ (database-version principle). Με άιια ιφγηα, θάζε 

θνξά πνπ έλαο ρξήζηεο εθηειεί κία ιεηηνπξγία ζηε βάζε, δεκηνπξγείηαη κία λέα 

έθδνζή ηεο. Φάξε ζηελ αλεμαξηεζία ησλ εθδφζεσλ, ην DBMS επηηξέπεη ζε πνιινχο 

πειάηεο λα πξνζέξρνληαη θαη λα ηξνπνπνηνχλ ηε βάζε ηαπηφρξνλα. Γειαδή, ν 
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θαζέλαο εξγάδεηαη ζε άιιε έθδνζε ηεο βάζεο πνπ απνηειεί ην ζηηγκηφηππφ ηεο ηε 

ρξνληθή ζηηγκή πνπ εηζήιζε ζ’ απηήλ γηα πξψηε θνξά. 

Η παξαθάησ εηθφλα δείρλεη έλα παξάδεηγκα κε ηξεηο πειάηεο ηνπ Navision νη νπνίνη 

έρνπλ πξφζβαζε ζηελ ίδηα βάζε δεδνκέλσλ. Έζησ φηη ε πξψηε πξφζβαζε γίλεηαη 

κέζσ ελφο report, ε δεχηεξε κε έλα ρξήζηε πνπ εηζάγεη λέα ζηνηρεία ζηε βάζε θαη ε 

ηξίηε κε ηε δηαδηθαζία αληίγξαθνπ αζθαιείαο (backup). 

 
Δηθόλα 3.2: Παξάδεηγκα εθδφζεσλ βάζεσλ δεδνκέλσλ 

 

Δίλαη θαλεξφ φηη ην report βαζίδεηαη ζηελ έθδνζε Α ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. Καζψο, 

φκσο, απηφ αλαπηχζζεηαη, ν ρξήζηεο 2 εηζάγεη ή ηξνπνπνηεί εγγξαθέο ζηε βάζε. 

Μεηά απφ ηελ νινθιήξσζε θάζε εηζαγσγήο, δεκηνπξγείηαη κία λέα έθδνζε ηεο 

βάζεο (B, C, D). Παξ’ φια απηά, ην report εμαθνινπζεί λα ζηεξίδεηαη ζηελ έθδνζε 

Α, αθνχ κε απηφ ην ζηηγκηφηππν ηεο βάζεο μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ.  

Δπηπιένλ, ν ρξήζηεο 3 αξρίδεη ηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο αληίγξαθνπ αζθαιείαο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έθδνζεο Β, δειαδή κεηά ηελ πξψηε είζνδν ζηνηρείσλ ηνπ 

ρξήζηε 2. Έηζη, ην αληίγξαθν αζθάιεηαο αθνξά ην ζηηγκηφηππν ηεο βάζεο ηεο 

δεχηεξεο έθδνζεο θαη παξακέλεη αλεπεξέαζην απφ ηηο ππφινηπεο ελέξγεηεο ηνπ 

ρξήζηε 2.  

Γίλεηαη, ινηπφλ, θαηαλνεηφ φηη ε ρξήζε ησλ εθδφζεσλ βάζεσλ δεδνκέλσλ 

παξνπζηάδεη πνιιά πιενλεθηήκαηα. Τα ζεκαληηθφηεξν είλαη φηη δηαθνξεηηθνί πειάηεο 

ηνπ Navision έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δηαβάδνπλ δηαθνξεηηθέο εθδφζεηο ηεο ίδηαο 

βάζεο δεδνκέλσλ. Απηέο νη εθδφζεηο είλαη ζηηγκηφηππα ηεο βάζεο ηε ρξνληθή ζηηγκή 

πνπ νη πειάηεο εηζήιζαλ ζ’ απηήλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν, ην DBMS επηηξέπεη ηνλ 

ηαπηνρξνληζκό (δει. ηελ ηαπηφρξνλε πξφζβαζε πνιιψλ ρξεζηψλ ζηε βάζε) ελψ 

παξάιιεια δηαηεξεί ηε ζπλέπεηα ζηελ αλάγλσζε ησλ εγγξαθψλ (read consistency).  

Τν κνλαδηθφ πξφβιεκα εκθαλίδεηαη φηαλ δχν ή πεξηζζφηεξνη ρξήζηεο εηζέξρνληαη 

ηαπηφρξνλα ζηελ ίδηα εγγξαθή. Σε απηή ηελ πεξίπησζε, επηηξέπεηαη ε εθηέιεζε 

ελεξγεηψλ κφλν ζηνλ πξψην ρξήζηε πνπ πξνζπάζεζε λα ηξνπνπνηήζεη ηελ εγγξαθή. 

Οη ππφινηπνη ιακβάλνπλ θαηάιιειν κήλπκα ζθάικαηνο πνπ ηνπο πιεξνθνξεί γηα 
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ηελ ηαπηφρξνλε δξαζηεξηφηεηα ηνπ άιινπ ρξήζηε θαη ηνπο πξνηξέπεη λα 

επαλαιάβνπλ ηηο ελέξγεηέο ηνπο ρξεζηκνπνηψληαο ην ζηηγκηφηππν ηεο λέαο έθδνζεο 

ηεο βάζεο. 

 

Παξάδεηγκα κε εθδφζεηο βάζεο δεδνκέλσλ 

Σηελ παξαθάησ εηθφλα επεμεγείηαη ε ηερληθή ησλ εθδφζεσλ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. Η 

βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Navision είλαη νξγαλσκέλε ζηε δνκή δεδνκέλσλ Β+ Γέλδξν. 

Έζησ φηη ε δελδξηθή δνκή ηεο βάζεο καο πεξηέρεη έλα θιαδί κε εγγξαθέο ηξηψλ 

πειαηψλ Α, Β θαη C θαη, επηπιένλ, ππάξρνπλ δχν δηαζέζηκεο ζέζεηο κλήκεο.  

 
Δηθόλα 3.3: Παξάδεηγκα εθδφζεσλ βάζεσλ δεδνκέλσλ ζε Β+ Γέληξν 

 

Υπνζέηνληαο φηη ν ρξήζηεο ρξεηάδεηαη λα ηξνπνπνηήζεη ηηο εγγξαθέο ηνπ Α θαη C, ην 

DBMS δεκηνπξγεί δχν αληίγξαθά ηνπο απφ ηελ πξψηε έθδνζε ηεο βάζεο. Απηά ηα 

αληίγξαθα θαηαιακβάλνπλ ηηο δχν θελέο ζέζεηο θαη νλνκάδνληαη Α1 θαη C1. Έπεηηα, 

ν ρξήζηεο εθαξκφδεη ηηο αιιαγέο πνπ επηζπκεί ζηνπο πειάηεο, νη νπνίεο, φκσο, 

απνζεθεχνληαη ζηα αληίγξαθα ησλ πειαηψλ. Δπίζεο, δεκηνπξγείηαη έλαο λένο 

εζσηεξηθφο θφκβνο πνπ έρεη παηδηά ηνπ ηνπο Β, Α1 θαη C1.   

Με απηέο ηηο απιέο θηλήζεηο ην ζχζηεκα είλαη ηθαλφ λα αληαπνθξηζεί ζε φιεο ηηο 

πηζαλέο πεξηπηψζεηο. Γειαδή, αλ παξνπζηαζηεί θάπνην πξφβιεκα θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ζπλαιιαγήο, ή ν ρξήζηεο απνθαζίζεη λα αθπξψζεη ηηο αιιαγέο πνπ έθαλε, νη δχν 

ζέζεηο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ πνπ απαζρνινχληαλ απφ ηα αληίγξαθα ειεπζεξψλνληαη 

θαη είλαη μαλά δηαζέζηκεο γηα λέεο ελεκεξψζεηο. Απφ ηελ άιιε, αλ ε ζπλαιιαγή 

εθηειεζηεί θαλνληθά, ν λένο εζσηεξηθφο θφκβνο ζα αληηθαηαζηήζεη ηνλ παιηφ, νη 

ζέζεηο κλήκεο Α θαη C ζα γίλνπλ θελέο θαη ε λέα έθδνζε ηεο βάζεο ζα είλαη φπσο ηνπ 

δεχηεξνπ ζρήκαηνο.  



17 

 

Σεκείσζε: 

Ζ βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Navision ρξεζηκνπνηεί ηε δπλακηθή δνκή αλαδήηεζεο Β+ Γέλδξν. Τν Β+ Γέλδξν 

είλαη έλα ηζνδπγηζκέλν δέλδξν πνπ απνηειείηαη από θόκβνπο, θαζέλαο από ηνπο νπνίνπο έρεη έλαλ 

θόκβν-γνλέα. Ο κνλαδηθόο θόκβνο πνπ δελ έρεη γνλέα νλνκάδεηαη ξίδα θαη βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ηνπ 

δέληξνπ. Οη θόκβνη πνπ έρνπλ έλα ή πεξηζζόηεξνπο θόκβνπο-παηδηά νλνκάδνληαη εζσηεξηθνί θόκβνη, 

ελώ όζνη δελ έρνπλ παηδηά νλνκάδνληαη θύιια. Τα δεδνκέλα ηεο βάζεο βξίζθνληαη κόλν ζηνπο θόκβνπο 

θύιια. Ζ ξίδα θαη νη εζσηεξηθνί θόκβνη πεξηέρνπλ δείθηεο γηα λα ζπλδένληαη κε ηνπο επόκελνπο θόκβνπο 

ζην δέλδξν. Δπίζεο, έρνπλ απνζεθεπκέλεο πιεξνθνξίεο πνπ βνεζνύλ ζην δηαρσξηζκό ησλ δεδνκέλσλ 

ζηα θαηώηεξα επίπεδα.  

 

3.1.2 Γεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ 

Πξνθεηκέλνπ ν ρξήζηεο λα δεκηνπξγήζεη κία λέα βάζε δεδνκέλσλ ζην ζχζηεκα, ζα 

πξέπεη λα επηιέμεη Αξρείν, Βάζε Γεδνκέλσλ, Γεκηνπξγία. Έηζη, εκθαλίδεηαη ην 

παξαθάησ παξάζπξν. 

 
Δηθόλα 3.4: Παξάζπξν δεκηνπξγίαο βάζεο δεδνκέλσλ 

 

Σ’ απηφ, ν ρξήζηεο ππνρξενχηαη λα ζπκπιεξψζεη ηα πεδία πνπ αθνξνχλ ην φλνκα 

ηνπ δηαθνκηζηή (ζην παξάδεηγκά καο ιεηηνπξγνχκε σο πειάηεο), ην φλνκα ηεο λέαο 

βάζεο δεδνκέλσλ, θαζψο θαη ην κέγεζφο ηεο ζε KB. Μφιηο θαηαρσξεζεί ε ηειεπηαία 

ηηκή, απηφκαηα ελεκεξψλεηαη ε δηπιαλή κπάξα πνπ δείρλεη ην πνζνζηφ πνπ ζα 

θαηέρεη ε βάζε δεδνκέλσλ επί ηνπ ζπλνιηθνχ επηηξεπφκελνπ. Τν επηηξεπφκελν 

κέγεζνο νξίδεηαη ζηελ άδεηα ρξήζεο πνπ θαηέρεη ν ρξήζηεο ηνπ Navision (ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε είλαη 500000KB).  

 

3.1.3 Άλνηγκα βάζεο δεδνκέλσλ 

Σηηο εγθαηαζηάζεηο πειαηψλ ή απιψλ ρξεζηψλ, ην άλνηγκα ηεο βάζεο δεδνκέλσλ 

κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κέζα απφ ην πξφγξακκα. Γειαδή, αλ ν ρξήζηεο επηζπκεί 

λα αλνίμεη κία ππάξρνπζα βάζε δεδνκέλσλ, ζα πξέπεη λα επηιέμεη Αξρείν, Βάζε 

Γεδνκέλσλ, Άλνηγκα. Με απηφ ηνλ ηξφπν, πξνθχπηεη έλα λέν παξάζπξν, παξφκνην κε 

ηεο εηθφλαο 3.5. 
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Δηθόλα 3.5: Παξάζπξν αλνίγκαηνο βάζεο δεδνκέλσλ 

 

Σην πεδίν Όλνκα Γηαθνκηζηή γίλεηαη ε θαηαρψξεζε ηνπ νλφκαηνο ηνπ δηαθνκηζηή. Η 

θαηαρψξεζε κπνξεί λα γίλεη κε απηφκαηα ή κε θιηθ ζην βνεζεηηθφ θνπκπί θαη λα 

επηιεγεί ν δηαθνκηζηήο απφ ηνλ θαηάινγν ησλ Γηαθνκηζηψλ Βάζεο Γεδνκέλσλ 

Navision πνπ είλαη δηαζέζηκνη ζηνλ ηξέρνληα ηνκέα. Δπηπιένλ, ζην πεδίν Όλνκα 

Βάζεο δεδνκέλσλ, εηζάγεηαη ην φλνκα ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. Δάλ έρεη επηιέγεη 

δηαθνκηζηήο, δελ ρξεηάδεηαη λα εηζαρζνχλ πιεξνθνξίεο ζην ζπγθεθξηκέλν πεδίν. Σε 

αληίζεηε πεξίπησζε, ε θαηαρψξεζε γίλεηαη παξφκνηα κε ηνπ πξνεγνχκελνπ πεδίνπ.  

Αθφκε, ζην πεδίν Πηζηνπνίεζε, θαηαρσξείηαη ν ηχπνο πηζηνπνίεζεο πνπ απαηηείηαη. 

Οη επηινγέο πνπ πξνζθέξνληαη είλαη νη εμήο: Έιεγρνο Ταπηφηεηαο Windows θαη 

Πηζηνπνίεζε Γηαθνκηζηή Βάζεο δεδνκέλσλ. Δάλ επηιεγεί Έιεγρνο Ταπηφηεηαο 

Windows, ε πηζηνπνίεζε εθηειείηαη απφ ηνλ ειεγθηή ηνκέα Windows, ελψ αλ 

επηιεγεί Πηζηνπνίεζε Γηαθνκηζηή Βάζεο δεδνκέλσλ, ε πηζηνπνίεζε εθηειείηαη απφ 

ηνλ Navision Database Server. 

Σηα πεδία ID Χξήζηε θαη Κσδηθόο Πξόζβαζεο, εηζάγνληαη ην ID θαη ν θσδηθφο 

πξφζβαζεο ηνπ ρξήζηε, ζηελ πεξίπησζε πνπ έρεη επηιεγεί ε Πηζηνπνίεζε 

Γηαθνκηζηή Βάζεο δεδνκέλσλ. Τέινο, ζηελ θαξηέια Γηα πξνρσξεκέλνπο νξίδεηαη ν 

ηχπνο δηθηχνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί φηαλ γίλεηαη ζχλδεζε ζην δηαθνκηζηή.  

 

3.1.4 Δπέθηαζε βάζεο δεδνκέλσλ 

Υπάξρεη πεξίπησζε ν ρξήζηεο λα ρξεηαζηεί λα επεθηείλεη ηε βάζε δεδνκέλσλ φηαλ ν 

ρψξνο ηνπ δίζθνπ πνπ έρεη εθρσξεζεί έρεη ζρεδφλ ζπκπιεξσζεί. Απηή ε ιεηηνπξγία 

κπνξεί λα πινπνηεζεί επηιέγνληαο Αξρείν, Βάζε Γεδνκέλσλ, Δπέθηαζε.  
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Δηθόλα 3.6: Παξάζπξν επέθηαζεο βάζεο δεδνκέλσλ 

 

Σην παξάζπξν πνπ πξνθχπηεη, ζην πεδίν Πξνζζήθε (KB) ν ρξήζηεο πξέπεη λα εηζάγεη 

ηνλ αξηζκφ ησλ kilobytes πνπ επηζπκεί λα πξνζζέζεη ζηε βάζε δεδνκέλσλ. 

Δλαιιαθηηθά, ζην πεδίν Νέν Μέγεζνο (ΚΒ) κπνξεί λα εηζάγεη ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ 

kilobytes πνπ ζέιεη λα θαηαιακβάλεη ε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ. 

Παξ’ φια απηά, πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί επέθηαζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ, 

πξέπεη λα ππάξρεη αξθεηφο δηαζέζηκνο ρψξνο (ην κέγεζνο απηφ θαίλεηαη ζην πεδίν 

Μέγεζνο κε Άδεηα Χξήζεο (KB)). Έηζη, ζε πεξίπησζε πνπ νη επηινγέο κεγέζνπο ηεο 

βάζεο έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηελ άδεηα ρξήζεο ηνπ Navision, εκθαλίδεηαη έλα 

κήλπκα ζθάικαηνο. 

 

3.1.5 Γηαγξαθή βάζεο δεδνκέλσλ 

Πξνθεηκέλνπ ν ρξήζηεο λα δηαγξάςεη κηα βάζε δεδνκέλσλ, πξέπεη λα επηιέμεη 

Αξρείν, Βάζε Γεδνκέλσλ, Γηαγξαθή απφ ηε γξακκή κελνχ. Πξνηνχ δηαγξαθεί 

νξηζηηθά ε βάζε δεδνκέλσλ, δεηείηαη απφ ην ρξήζηε λα επηβεβαηψζεη δχν θνξέο ηελ 

επηινγή ηνπ κέζσ αληίζηνηρσλ παξαζχξσλ (εηθφλα 3.7). 

 
Δηθόλα 3.7: Παξάζπξν δηαγξαθήο βάζεο δεδνκέλσλ 

 

 

3.1.6 Πιεξνθνξίεο βάζεο δεδνκέλσλ 

Πξνθεηκέλνπ ν ρξήζηεο λα εμεηάζεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ηεο 

βάζεο ζην Navision, πξέπεη λα επηιέμεη Αξρείν, Βάζε Γεδνκέλσλ, Πιεξνθνξίεο. 

Αθνινπζψληαο απηά ηα βήκαηα εκθαλίδεηαη ην παξαθάησ παξάζπξν πνπ δείρλεη αλ 
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φια ιεηηνπξγνχλ νκαιά, φπσο αλ ππάξρεη αξθεηφο δηαζέζηκνο ρψξνο ζηε βάζε θαη 

πφζε κλήκε cache παξέρεηαη ζην πξφγξακκα. 

 
Δηθόλα 3.8: Καξηέια πιεξνθνξηψλ Βάζεο Γεδνκέλσλ  

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε θαξηέια Βάζη δεδομένων πεξηέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε 

βάζε πνπ είλαη αλνηθηή. Τν φλνκά ηεο εκθαλίδεηαη ζην πεδίν Όλνκα Βάζεο 

δεδνκέλσλ θαη ην αξρείν (ή αξρεία) απφ ην νπνίν απνηειείηαη ζην παξάζπξν πνπ 

εκθαλίδεηαη παηψληαο ην βέινο ζηα δεμηά. Όζν είλαη ην ηειεπηαίν αλνηθηφ, 

επηιέγνληαο Δξγαιεία, Zoom απφ ην κελνχ εκθαλίδνληαη ιεπηνκεξέζηεξεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηε βάζε δεδνκέλσλ (εηθφλα 3.9). 

 
Δηθόλα 3.9: Παξάζπξα αξρείσλ Βάζεο Γεδνκέλσλ 

 

Δπηπιένλ, ζηελ θαξηέια Βάζη δεδομένων ν ρξήζηεο κπνξεί λα ειέγμεη ην κέγεζνο 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ηε δεδνκέλε ζηηγκή ζηε βάζε θαζψο θαη ην πνζνζηφ απηνχ ηνπ 

κεγέζνπο επί ηνπ ζπλνιηθνχ ρψξνπ ηεο βάζεο. Δπίζεο, δίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ην 

ζπλνιηθφ ρψξν ηεο βάζεο θαη γηα ην πνζνζηφ απηνχ ηνπ ρψξνπ επί ηνπ 

επηηξεπφκελνπ βάζε άδεηαο ρξήζεο. 
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Τέινο, ζηα δχν ηειεπηαία πεδία εκθαλίδνληαη κεγέζε πνπ αθνξνχλ ηε κλήκε cache. 

Σην πξψην, θαίλεηαη ε ρσξεηηθφηεηα ζε kilobytes ηεο DBMS-cache πνπ αθηεξψλεηαη 

ζηε βάζε δεδνκέλσλ, ελψ ζην δεχηεξν ην κέγεζνο ηεο cache-memory πνπ 

πξννξίδεηαη γηα ην πξφγξακκά καο (Navision). Ο ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

αιιάμεη ηηο δχν απηέο ηηκέο πεγαίλνληαο Δξγαιεία, Δπηινγέο ζέηνληαο ηα κεγέζε πνπ 

ζεσξεί ηδαληθφηεξα γηα ηελ απνδνηηθή εθηέιεζε ηνπ ζπζηήκαηνο.  

Σηελ θαξηέια Σσνδέζεις παξέρνληαη πιεξνθνξίεο γηα ην είδνο ηεο ζχλδεζεο ηεο 

βάζεο δεδνκέλσλ κε ηνλ απιφ ρξήζηε, δειαδή εάλ ε βάζε βξίζθεηαη ζηνλ 

ππνινγηζηή ηνπ ή ζε θάπνην server. Σηε δεχηεξε πεξίπησζε, εκθαλίδεηαη ην φλνκα 

ηνπ server θαζψο θαη ην πξσηφθνιιν δηθηχνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. 

 
Δηθόλα 3.10: Καξηέια Σπλδέζεσλ Βάζεο Γεδνκέλσλ  

 

Σηελ ηξίηε θαξηέια, Σύνοδοι, γίλεηαη ελεκέξσζε γηα ηνλ αξηζκφ ησλ ζπλφδσλ/ 

sessions (ελεξγά πξνγξάκκαηα Navision) πνπ βξίζθνληαη ζε ζχλδεζε κε ηε βάζε κηα 

δεδνκέλε ζηηγκή. Δηδηθφηεξα, ην πξψην πεδίν εκθαλίδεη ηφζν ηνλ αξηζκφ ησλ 

ζπλφδσλ, φζν θαη ην πνζνζηφ ηνπ επί ηνπ κέγηζηνπ επηηξεπφκελνπ αξηζκνχ ζπλφδσλ. 

Δπίζεο, ζην δεχηεξν πεδίν δειψλεηαη απηφο ν κέγηζηνο αξηζκφο πνπ θαζνξίδεηαη απφ 

ηηο άδεηεο ρξήζεο ηνπ Navision.  

Αθφκε, παηψληαο ζην βέινο δεμηά ηνπ πξψηνπ πεδίνπ, ν ρξήζηεο κπνξεί λα ειέγμεη 

φιεο ηηο ζπλφδνπο πνπ ζπλδένληαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ, θαζψο θαη ηνλ αθξηβή ρξφλν 

πνπ ζπλδέζεθαλ. Δπηπιένλ, επηιέγνληαο Δξγαιεία, Ενπκ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

κειεηήζεη ιεπηνκεξέζηεξα ζηνηρεία γηα θάζε ζχλνδν.  
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Δηθόλα 3.11: Καξηέια Σπλφδσλ   

 

 

 

3.1.7 Πξνβνιή πηλάθσλ 

Η βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Navision είλαη νξγαλσκέλε ζε πίλαθεο. Ο ρξήζηεο έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα εκθαλίζεη θαη λα κειεηήζεη απηνχο ηνπο πίλαθεο παηψληαο ην θνπκπί 

Πίλαθεο ηνπ παξαζχξνπ κε ηηο πιεξνθνξίεο ηεο βάζεο. Έηζη εκθαλίδεηαη έλα λέν 

παξάζπξν παξφκνην κε ηελ παξαθάησ εηθφλαο. 

 
Δηθόλα 3.12: Παξάζπξν Πηλάθσλ Βάζεο Γεδνκέλσλ 

 

Κάζε γξακκή αληηπξνζσπεχεη έλα πίλαθα θαη νη ζηήιεο πεξηέρνπλ βαζηθέο 

πιεξνθνξίεο γηα θάζε έλαλ απφ απηνχο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ πξψηε ζηήιε 

εκθαλίδεηαη ην φλνκα ηεο εηαηξείαο ζηελ νπνία αλήθεη ν ζπγθεθξηκέλνο πίλαθαο. Σηε 

δεχηεξε ζηήιε, δίλεηαη ν αξηζκφο ηνπ πίλαθα, πνπ είλαη κνλαδηθφο, θαη ζηελ ηξίηε ην 

φλνκα ηνπ πίλαθα. Σηε ζπλέρεηα, ππάξρεη ν αξηζκφο ησλ εγγξαθψλ πνπ έρνπλ 
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εηζαρζεί ζηνλ πίλαθα. Διέγρνληαο απηφλ ηνλ αξηζκφ γηα κηα ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν, ν 

ρξήζηεο κπνξεί λα πξνβαίλεη ζε εθηηκήζεηο γηα ηηο εγγξαθέο ηεο επφκελεο πεξηφδνπ. 

Δπηπιένλ, ζηελ ηέηαξηε ζηήιε, αλαγξάθεηαη ην κέγεζνο (ζε bytes) θάζε εγγξαθήο 

ηνπ πίλαθα (θαηά κέζνλ φξν) θαη ζηελ επφκελε, ην ζπλνιηθφ κέγεζνο (ζε kilobytes) 

ηνπ πίλαθα. Όπσο είλαη θαλεξφ, ην ηειεπηαίν πξνθχπηεη απφ ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ 

ησλ δχν πξνεγνχκελσλ ζηειψλ. Τέινο, ζηε ζηήιε Βειηηζηνπνίεζε εκθαλίδεηαη έλα 

πνζνζηφ πνπ δείρλεη πφζν απνδνηηθά δηαρεηξίδεηαη ε εθαξκνγή ηνπ Navision ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν πίλαθα ζηε βάζε δεδνκέλσλ. Όζν πςειφηεξν είλαη απηφ ην πνζνζηφ, 

ηφζν απνδνηηθφηεξε είλαη ε δηαρείξηζε ηνπ πίλαθα. Γηα ηελ αχμεζε απηνχ ηνπ 

πνζνζηνχ κπνξεί λα γίλεη ζπκπίεζε ησλ δεδνκέλσλ κε θαηάιιειε επηινγή ζην θάησ 

κέξνο ηνπ παξαζχξνπ πνπ ζα αλαιπζεί παξαθάησ.  

 

3.1.7.1 Πξνβνιή θιεηδηώλ 

Έλα θιεηδί είλαη ε ζπλδπαζκέλε ηηκή ελφο ή πεξηζζφηεξσλ πεδίσλ ελφο πίλαθα. Τν 

πξψην θιεηδί ζηε ιίζηα θάζε πίλαθα είλαη ην πξσηεχνλ θιεηδί θαη απνηειείηαη απφ 

έλα κέρξη είθνζη πεδία. Απηφο ν ζπλδπαζκφο έρεη σο απνηέιεζκα ηελ χπαξμε 

κνλαδηθήο ηαπηφηεηαο γηα θάζε έλαλ απφ απηνχο.  

Η βάζε δεδνκέλσλ δηαρεηξίδεηαη φινπο ηνπο πίλαθεο κέζσ ηνπ πξσηεχνληνο θιεηδηνχ 

ηνπο. Γειαδή, έρνληαο σο βάζε ηελ κνλαδηθφηεηά ηνπ, ηαμηλνκεί ηηο εγγξαθέο ηνπο 

ζε αχμνπζα ζεηξά (θαηά πξσηεχνλ θιεηδί) δηεπθνιχλνληαο, έηζη, ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο 

αλίρλεπζεο θαη ηεο ελεκέξσζεο.   

Γηα λα έρνπλ νη πιεξνθνξίεο ζηνπο πίλαθεο ηε κεγαιχηεξε δπλαηή ρξεζηκφηεηα, 

πνιινί απφ απηνχο έρνπλ πεξηζζφηεξα απφ έλα πξνθαζνξηζκέλα θιεηδηά 

ηαμηλφκεζεο. Όπσο αλαιχεηαη ζε επφκελε ελφηεηα, ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

δεη ηα θιεηδηά πνπ έρνπλ νξηζηεί γηα ηνλ πίλαθα ζηνλ νπνίνλ δνπιεχεη αλ επηιέμεη 

Πξνβνιή, Ταμηλόκεζε ζηε γξακκή κελνχ. Μπνξεί, επίζεο, λα αιιάμεη ηε ζεηξά 

ηαμηλφκεζεο γηα ηνλ πίλαθα πνπ ρξεζηκνπνηεί απφ αχμνπζα ζε θζίλνπζα. 

Βέβαηα, γηα ιεπηνκεξέζηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα θιεηδηά κπνξεί λα παηήζεη 

ην θνπκπί Κιεηδηά ηνπ παξαζχξνπ Πιεξνθνξίεο Βάζεο Γεδνκέλσλ (Πίλαθεο). Με 

απηφ ηνλ ηξφπν αλνίγεη έλα λέν παξάζπξν κε ηα θιεηδηά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ 

ηνλ πίλαθα πνπ επηιέρηεθε. Σηελ εηθφλα 3.13 θαίλνληαη ηα θιεηδηά ηνπ πίλαθα 

Customer.  
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.  

Δηθόλα 3.13: Κιεηδηά Πίλαθα Customer 

 

 

3.1.7.2 Οκάδεο θιεηδηώλ 

Τα θιεηδηά ρξεζηκνπνηνχληαη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, αιιά έρνπλ ην κεηνλέθηεκα φηη 

ε δηαηήξεζή ηνπο πξνυπνζέηεη ηε ρξήζε κεγάινπ κέξνπο πφξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Δπνκέλσο, ν ρξήζηεο κπνξεί λα βειηηψζεη ηε ρξήζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ 

απελεξγνπνηψληαο ή δηαγξάθνληαο ηα θιεηδηά πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην 

ζχζηεκά ηνπ. Βέβαηα, ππάξρεη πεξίπησζε λα πξνθχςνπλ πξνβιήκαηα, γηαηί 

νξηζκέλεο ιεηηνπξγίεο δε ζα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. 

Σπλεπψο, ην ζχζηεκα πεξηνξίδεη ηελ πξφζβαζε γηα ηελ απελεξγνπνίεζε ή αθαίξεζε 

θιεηδηψλ ψζηε λα κελ κπνξεί νπνηνζδήπνηε ρξήζηεο λα αιιάμεη ηελ θαηάζηαζε ελφο 

θιεηδηνχ παξά κφλν αλ έρεη πξφζβαζε ζην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο C/SIDE. Αλ δελ 

έρεη πξφζβαζε ζην C/SIDE, νθείιεη λα δεηήζεη απφ ηνλ πξνκεζεπηή ηνπ λα 

δεκηνπξγήζεη κηα νκάδα θιεηδηψλ πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηχπν 

εξγαζίαο. Με απηφ ηνλ ηξφπν, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα νξίζεη κηα νκάδα θιεηδηψλ πνπ 

ζα κπνξεί λα ελεξγνπνηεί θαη λα απελεξγνπνηεί ρσξίο θίλδπλν.  

Βέβαηα, ε χπαξμε κεγάινπ πιήζνπο θιεηδηψλ ζηνπο πίλαθεο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ 

κεηψλεη ηελ επίδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Γη’ απηφ ην ιφγν, είλαη ζεκαληηθφ ηα θιεηδηά λα 

θαηαρσξνχληαη σο κέιε πξν-νξηδφκελσλ νκάδσλ θιεηδηψλ. Έηζη, ηα απαξαίηεηα 

θιεηδηά ζεσξνχληαη δηαξθψο νξηδφκελα θαη ελεξγνπνηνχληαη κφλν φηαλ πξφθεηηαη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ.   

Η ηειεπηαία ιεηηνπξγία (ελεξγνπνίεζε/ απελεξγνπνίεζε) εθηειείηαη παηψληαο ην 

θνπκπί Κιεηδί Οκάδσλ ηνπ παξαζχξνπ Πιεξνθνξίεο Βάζεο Γεδνκέλσλ (Πίλαθεο).  

Δκθαλίδεηαη ην παξάζπξν Οκάδεο Κιεηδηώλ Βάζεο δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρεη 

πιεξνθνξίεο γηα φιεο ηηο νκάδεο θιεηδηψλ πνπ έρνπλ νξηζηεί γηα ηελ ηξέρνπζα βάζε 
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δεδνκέλσλ. Σε απηφ ην παξάζπξν, ν ρξήζηεο κπνξεί λα ελεξγνπνηήζεη θαη λα 

απελεξγνπνηήζεη νκάδεο θιεηδηψλ αξθεί λα πιεθηξνινγήζεη ην φλνκα ηνπο ζην 

θαηάιιειν θειί θαη λα επηιέμεη ην αληίζηνηρν θνπκπί. 

 
Δηθόλα 3.14: Οκάδεο Κιεηδηψλ Βάζεο δεδνκέλσλ 

 

Γεκηνπξγία νκάδαο θιεηδηψλ 

Δθ’ φζσλ έρεη πξφζβαζε ζην C/SIDE, ν ρξήζηεο γηα λα δεκηνπξγήζεη κία νκάδα 

θιεηδηψλ είλαη απαξαίηεην λα πξνζδηνξίζεη θάζε θιεηδί ζε πνηα νκάδα ζα αλήθεη. 

Έηζη, πεγαίλνληαο απφ ην κελνχ ζηα Δξγαιεία, Object Designer εκθαλίδεηαη ην 

παξάζπξν ηεο παξαθάησ εηθφλαο. Σ’ απηφ δηαιέγεη ηνλ πίλαθα πνπ πεξηέρεη ην 

επηζπκεηφ θιεηδί θαη παηάεη ην θνπκπί  Design. Πξνρσξψληαο κε View, Keys κπνξεί 

λα δεη ηα θιεηδηά ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πίλαθα θαη λα επηιέμεη φπνηα ρξεηάδεηαη.    

 
Δηθόλα 3.15: Παξάζπξν Object Designer 
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3.1.7.3 Βειηηζηνπνίεζε 

Η βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Navision είλαη νξγαλσκέλε ζε δνκή δέληξνπ. Απηφ ην δέληξν 

είλαη ζρεδηαζκέλν ψζηε ηα δεδνκέλα λα ηνπνζεηνχληαη κφλν ζην ηειεπηαίν επίπεδν. 

Γειαδή, θάζε λέα εγγξαθή πνπ πξνζηίζεηαη θαηαρσξείηαη απεπζείαο ζε έλα απφ ηα 

θύιια ηνπ. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα, ηελ δηαξθψο απμαλφκελε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ 

αλαδήηεζεο ησλ εγγξαθψλ θαη ηε δεκηνπξγία πνιιψλ αρξεζηκνπνίεησλ ηκεκάησλ 

ζηνπο πίλαθεο.      

Ψζηφζν, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα κείσζεο ηνπ ρξφλνπ αλαδήηεζεο ζην δέληξν 

βειηηζηνπνηψληαο ηνπο πίλαθεο. Με απηφ ηνλ ηξφπν ε δηαδηθαζία ηεο εχξεζεο κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο εγγξαθήο γίλεηαη ηαρχηεξε, αθνχ αθαηξείηαη θάζε θελφο ρψξνο ζηνλ 

πίλαθα θαη ειαρηζηνπνηείηαη ην πιήζνο ησλ επηπέδσλ ηνπ δέληξνπ. Η παξαπάλσ 

ιεηηνπξγία επηηπγράλεηαη κε ηε βνήζεηα ηνπ θνπκπηνχ Βειηηζηνπνίεζε ηνπ παξαζχξνπ 

Πιεξνθνξίεο Βάζεο Γεδνκέλσλ (Πίλαθεο), αθνχ πξνεγνπκέλσο έρεη επηιεγεί θάπνηνο 

πίλαθαο. Άμην αλαθνξάο είλαη ην γεγνλφο φηη ε επηινγή ηεο βειηηζηνπνίεζεο είλαη 

πξναηξεηηθή, θάηη πνπ εμεγείηαη ζηε ζπλέρεηα. 

Όηαλ εηζάγεηαη κία λέα εγγξαθή ζηνλ πίλαθα, ην πξφγξακκα ηελ ηνπνζεηεί ζηελ 

θαηάιιειε ζέζε ηνπ δέληξνπ, αλάκεζα ζηηο άιιεο εγγξαθέο, αιιάδνληαο κάιηζηα ηε 

δηάηαμε ηνπο. Όπσο αλαθέξζεθε, κφιηο θάπνηνο πίλαθαο βειηηζηνπνηεζεί, φινη νη 

θελνί ηνπ ρψξνη απνκαθξχλνληαη. Δπνκέλσο, γηα λα εηζαρζεί κία θαηλνχξγηα εγγξαθή 

ζ’ απηφλ πξέπεη λα εθηειεζηνχλ πνιιέο κεηαθηλήζεηο ζην δέληξν, πεξηζζφηεξεο απφ 

ηελ πεξίπησζε πνπ ζα ππήξραλ ήδε θελνί ρψξνη. Απηή ε θαηάζηαζε απμάλεη ην 

ρξφλν πεξάησζεο ηεο δηαδηθαζίαο, απνηξέπνληαο ηελ επίηεπμε ηνπ βαζηθνχ ζηφρνπ 

ηεο βειηηζηνπνίεζεο. Γη’ απηφ ην ιφγν, είλαη ζεκαληηθφ λα απνθεχγεηαη ε 

βειηηζηνπνίεζε ζε πίλαθεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη αξθεηά ζπρλά.    

 

3.1.7.4 Γνθηκή 

Σε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο αληηιεθζεί φηη ππάξρνπλ ιάζε ζε θάπνηνπο πίλαθεο, 

κπνξεί λα εθηειέζεη ειέγρνπο ζθαικάησλ επηιέγνληάο ηνπο θαη παηψληαο ην θνπκπί 

Γνθηκή ηνπ παξαζχξνπ Πιεξνθνξίεο Βάζεο Γεδνκέλσλ (Πίλαθεο). Σην λέν παξάζπξν, 

έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εθαξκφζεη ζπγθεθξηκέλεο δνθηκέο. 
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Δηθόλα 3.16: Γνθηκή Πηλάθσλ 

 

Μφιηο νινθιεξσζνχλ νη δνθηκέο, ην Navision ελεκεξψλεη γηα ηελ επηηπρία ή ηελ 

απνηπρία θάζε δνθηκήο. Αλ θαηά ηε δνθηκή εληνπηζηνχλ ζθάικαηα ζηνπο πίλαθεο, ζα 

εκθαληζηεί έλα κήλπκα πνπ ελεκεξψλεη γηα ηα ζθάικαηα πνπ εληνπίζηεθαλ. Ο 

ηξφπνο παξνπζίαζεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δνθηκψλ εμαξηάηαη απφ ηηο αλάγθεο 

ηνπ ρξήζηε θαη θαζνξίδεηαη κέζσ ηεο θαξηέιαο Δπηινγέο. Σ’ απηή, κπνξεί λα επηιέμεη 

έμνδν ησλ κελπκάησλ ζηελ νζφλε, ζε αξρείν θαηαγξαθήο ζπκβάλησλ ή απνζήθεπζή 

ηνπο ζε άιιν αξρείν ηνπ ππνινγηζηή.   

 

 

3.1.8 Αληίγξαθα Αζθαιείαο (Backups) 

Η δηαδηθαζία ηεο δεκηνπξγίαο αληηγξάθσλ αζθαιείαο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε 

δηαηήξεζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. Σηηο πεξηπηψζεηο ζπρλψλ θαηαρσξήζεσλ ζηε βάζε, 

είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε backups, πνπ εγγπψληαη ηελ αμηνπηζηία ησλ δεδνκέλσλ θαη 

επηηξέπνπλ ηελ πιήξε επαλαθνξά ηνπο κεηά απφ δηάθνξεο απξνζδφθεηεο 

θαηαξξεχζεηο θαη απνηπρίεο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Δπηπιένλ, ε δεκηνπξγία αληηγξάθσλ αζθαιείαο είλαη αλαγθαία πξηλ ηελ επέθηαζε ηεο 

βάζεο δεδνκέλσλ ή θαη ηελ νξηζηηθή δηαγξαθή ηεο, αιιά θαη φηαλ γίλεηαη 

εγθαηάζηαζε ή απεγθαηάζηαζε εθαξκνγψλ απφ ππνινγηζηέο πνπ έρνπλ 

απνζεθεπκέλα δεδνκέλα ηνπ Navision. Δπίζεο, φηαλ πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί 

βειηηζηνπνίεζε ζε πίλαθεο, θαζψο θαη αληηγξαθή ηκεκάησλ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ κε 

γιψζζα εληνιψλ, ν ρξήζηεο νθείιεη λα έρεη αληηγξάςεη ηα δεδνκέλα ηνπ ζε backups 

γηα ηελ πιήξε αζθάιεηά ηνπο.     
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3.1.8.1 Γεκηνπξγία αληηγξάθνπ αζθαιείαο 

Γηα ηελ δεκηνπξγία αληηγξάθνπ αζθαιείαο, ν ρξήζηεο πξέπεη λα επηιέμεη Δξγαιεία, 

Αληίγξαθν Αζθαιείαο γηα λα εκθαληζηεί ην παξαθάησ παξάζπξν.  

 
Δηθόλα 3.17: Παξάζπξν Αληηγξάθνπ Αζθαιείαο 

 

Σ’ απηφ ην παξάζπξν δίλεηαη ε δπλαηφηεηα επηινγήο ηνπ είδνπο ηνπ backup πνπ ζα 

δεκηνπξγεζεί. Γειαδή, πξνζθέξεηαη αληίγξαθν νιφθιεξεο ηεο βάζεο, πνπ 

πεξηιακβάλεη φιεο ηηο εηαηξείεο ζηε βάζε δεδνκέλσλ, ηα θνηλά ηνπο δεδνκέλα θαη ηα 

αληηθείκελα ησλ εθαξκνγψλ (πίλαθεο, θφξκεο θηι), θαζψο θαη κφλν ησλ εηαηξεηψλ. 

Αθφκε, ππάξρεη θαη ε επηινγή Πξνζαξκνγή πνπ πεξηιακβάλεη κφλν ηα δεδνκέλα πνπ 

ζα επηιέμεη ν ρξήζηεο φπσο ηηο εηαηξείεο, ηα θνηλά ηνπο ζηνηρεία, αιιά θαη 

αληηθείκελα εθαξκνγψλ. 

Δπηπιένλ, ν ρξήζηεο κπνξεί λα δψζεη κία ζχληνκε πεξηγξαθή ζην αληίζηνηρν πεδίν 

πνπ αθνξά ην ζπγθεθξηκέλν αληίγξαθν θαη δηεπθνιχλεη ηηο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζήο 

ηνπ. Σην πεδίν Όλνκα Αξρείνπ, θαηαρσξείηαη ην φλνκα ηνπ λένπ αξρείνπ κε ηελ 

θαηάιεμε .fbk θαη πξνζδηνξίδεηαη ε ζέζε απνζήθεπζήο ηνπ κέζσ ηνπ AssistButton 

ζηα δεμηά. 

Παηψληαο ην θνπκπί ΟΚ, αξρίδεη ε δηαδηθαζία ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ αληηγξάθνπ 

αζθαιείαο θαη εκθαλίδεηαη έλα παξάζπξν πνπ ελεκεξψλεη γηα ηελ εμέιημή ηεο 

(Δηθφλα 3.18). Σηελ πξψηε γξακκή θαηάζηαζεο θαίλεηαη ην πνζνζηφ ηεο βάζεο πνπ 

έρεη αληηγξαθεί, ελψ ζηελ δεχηεξε ην πνζνζηφ ηνπ δίζθνπ πνπ απαζρνιεί ην λέν 

αξρείν. Δπίζεο, δίλνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην φλνκα ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ 

αληηθεηκέλνπ πνπ αληηγξάθεηαη θάζε ζηηγκή, θαζψο θαη γηα ην ηξέρνλ κέγεζνο (ζε 

ΚΒ) ηνπ backup.  
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Δηθόλα 3.18: Παξάζπξν Δμέιημεο Γεκηνπξγίαο  

Αληηγξάθνπ Αζθαιείαο 

 

3.1.8.2 Δπαλαθνξά ησλ αληηγξάθσλ αζθαιείαο 

Πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε επαλαθνξά ελφο αληηγξάθνπ αζθαιείαο, είλαη 

απαξαίηεηε ε δεκηνπξγία κίαο θελήο βάζεο δεδνκέλσλ ζηελ νπνία ζα απνζεθεπηνχλ 

ηα δεδνκέλα. Έπεηηα, επηιέγνληαο Δξγαιεία, Δπαλαθνξά απφ ηε γξακκή κελνχ 

εκθαλίδεηαη έλα πιαίζην δηαιφγνπ πνπ δεηάεη απφ ηνλ ρξήζηε λα νξίζεη ηε ζέζε ηνπ 

backup ζην δίζθν. Μφιηο παηήζεη άλνηγκα ζην επηζπκεηφ αξρείν, εκθαλίδεηαη ην 

παξαθάησ παξάζπξν, πνπ δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ην φλνκα ηνπ αξρείνπ θαη γηα ηελ 

εκεξνκελία δεκηνπξγίαο ηνπ.  

 
Δηθόλα 3.19: Παξάζπξν Δπαλαθνξάο Αληηγξαθή Αζθαιείαο 
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Δπίζεο, δίλεη ηε δπλαηφηεηα επηινγήο ηνπ ηκήκαηνο ηνπ αληηγξάθνπ αζθαιείαο πνπ 

ζα επαλαθεξζεί. Γειαδή, ν ρξήζηεο κπνξεί λα επαλαθέξεη νιφθιεξν ην αξρείν ή 

κφλν ηηο εηαηξείεο ή κφλν ηα δεδνκέλα πνπ επηζπκεί. Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί 

φηη φηαλ γίλεηαη επαλαθνξά ζε θελή βάζε δεδνκέλσλ πξέπεη νπσζδήπνηε λα 

πεξηιακβάλεη ηα θνηλά δεδνκέλα ησλ εηαηξεηψλ, θαζψο θαη ηα αληηθείκελα 

εθαξκνγψλ. 

Αθνχ νινθιεξσζνχλ νη επηινγέο επαλαθνξάο θαη παηεζεί ην θνπκπί ΟΚ, μεθηλάεη ε 

δηαδηθαζία θαη εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε έλα λέν παξάζπξν πνπ ελεκεξψλεη γηα ηελ 

θαηάζηαζή ηεο. Σ’ απηφ, δίλεηαη ελεκέξσζε γηα ην πνζνζηφ νινθιήξσζεο ηεο 

επαλαθνξάο, αιιά θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην αληίγξαθν αζθαιείαο, φπσο ην 

φλνκά ηνπ θαη ην κέγεζνο πνπ θαηαιακβάλεη ζην δίζθν. 

 

 

3.2 Γηαρείξηζε Πηλάθσλ 

 

Οη πίλαθεο είλαη ην βαζηθφ αληηθείκελν ζε θάζε βάζε δεδνκέλσλ, αλεμάξηεηα απφ ην 

είδνο ησλ δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρνπλ. Γη’ απηφ θαη κφιηο δεκηνπξγεζεί κία λέα βάζε 

δεδνκέλσλ, ν ρξήζηεο αζρνιείηαη κε ηελ θαηαζθεπή ηνπο, πξνηνχ ζπλερίζεη κε ηηο 

θφξκεο θαη ηα reports πνπ ζα ηνπ δίλνπλ πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο ησλ πηλάθσλ. 

Σε απηή ηελ ελφηεηα, πξαγκαηνπνηείηαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο δνκήο, ησλ 

βαζηθψλ ελλνηψλ θαη ησλ ηδηνηήησλ ησλ πηλάθσλ ζην Microsoft Navision. Δπηπιένλ, 

παξνπζηάδνληαη νη ιεηηνπξγίεο πνπ δηαηίζεληαη ζηνλ ρξήζηε απφ ην DBMS θαη 

αθνξνχλ ηε δηαρείξηζή ηνπο κέζα ζην πεξηβάιινλ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

3.2.1 Δηζαγσγή ζηνπο πίλαθεο ηνπ Navision 

Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί, νη εγγξαθέο ζηε βάζε δεδνκέλσλ C/SIDE απνζεθεχνληαη 

ζε πίλαθεο. Κάζε πίλαθαο κπνξεί λα αλαπαξαζηαζεί κε έλα δηζδηάζηαην πιέγκα πνπ 

απνηειείηαη απφ γξακκέο θαη ζηήιεο. Η παξαθάησ εηθφλα δείρλεη έλα πίλαθα φπνπ 

θάζε γξακκή αληηζηνηρεί ζε κία εγγξαθή θαη θάζε ζηήιε ζε έλα πεδίν. 
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Δηθόλα 3.20: Παξάδεηγκα Πίλαθα  

 

Όινη νη πίλαθεο απνηεινχληαη απφ δχν ηκήκαηα: ηα δεδνκέλα (table data) θαη ηελ 

ζχλνςε (table description). Τα δεδνκέλα είλαη ην ηκήκα ηνπ πίλαθα πνπ νη ρξήζηεο 

ζεσξνχλ φηη ζπλζέηεη ηε βάζε δεδνκέλσλ, αθνχ πεξηέρεη ηηο πξαγκαηηθέο εγγξαθέο 

καδί κε ηα δηάθνξα πεδία ηνπο. Η δηάηαμε θαη νη ηδηφηεηεο απηψλ ησλ πεδίσλ 

θαζνξίδεηαη απφ ηε ζχλνςε ηνπ πίλαθα πνπ, φκσο, δελ είλαη νξαηή ζηνπο ρξήζηεο. Ο 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν απηά ηα δχν κέξε ζρεκαηίδνπλ ηνλ πίλαθα απεηθνλίδεηαη ζηε 

ζπλέρεηα. 

 
Δηθόλα 3.21: Τα δχν ηκήκαηα ηνπ πίλαθα 

 

Καηά ηε ζρεδίαζε ελφο πίλαθα, ν ρξήζηεο αλαζέηεη πιήζνο ραξαθηεξηζηηθψλ ζε 

απηφλ, φπσο έλα φλνκα, έλα κνλαδηθφ αξηζκφ (ID) θαη ηα πεδία πνπ πεξηέρεη. Δπίζεο, 

θαηαρσξεί παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά ζηα πεδία, φπσο έλα φλνκα, έλα αξηζκφ ID, 

ηχπν δεδνκέλσλ, αξρηθή ηηκή θ.α. Σε πεξίπησζε πνπ ε ζρεδίαζε αθνξά έλα 

θαηλνχξγην πίλαθα, είλαη απαξαίηεηε ε δήισζε ησλ θιεηδηψλ ηνπ πνπ πξέπεη λα 

δηαηεξεζνχλ ζην ζχζηεκα. 

 Όιεο απηέο νη πιεξνθνξίεο απνζεθεχνληαη ζηε ζχλνςε ηνπ πίλαθα κφιηο 

νινθιεξσζεί ε ζρεδίαζή ηνπ. Σηε ζπλέρεηα, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ην 

DBMS ή αθφκα θαη απφ ηνπο ρξήζηεο ηεο βάζεο φηαλ αλαδεηνχλ ζηνηρεία γηα ηε 
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δνκή ηνπ πίλαθα. Η ζχλνςε ζπλεηζθέξεη ζηελ επειημία ηνπ DBMS θαη δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ζην ζχζηεκα λα πξνζπειαχλεη πίλαθεο κε δηαθνξεηηθή δνκή.  

Η ζχλνςε απνηειείηαη απφ ηδηφηεηεο (properties), ελαχζκαηα (triggers), πεδία (fields) 

θαη θιεηδηά (keys). Πην ζπγθεθξηκέλα, πεξηέρεη θάπνηεο ηδηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηνλ πίλαθα, άιιεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα πεδία ζηνλ πίλαθα θαη νξηζκέλεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηα θιεηδηά. Δπίζεο, ηα ελαχζκαηα νξίδνληαη ηφζν γηα ηνπο πίλαθεο φζν 

θαη γηα ηα πεδία ησλ πηλάθσλ.   

 

3.2.2 Γεκηνπξγία πίλαθα 

Όηαλ δεκηνπξγείηαη έλαο λένο πίλαθαο, δελ πεξηέρεη θαζφινπ δεδνκέλα. Παξ’ φια 

απηά, ν ρξήζηεο νθείιεη λα επηιέμεη ηνλ ηχπν ηεο πιεξνθνξίαο πνπ ζα απνζεθεχεηαη 

ζε απηφλ. Απηή ε πιεξνθνξία θξαηείηαη ζηα πεδία γηα θαζέλα απφ ηα νπνία νξίδεηαη 

έλαο ηχπνο δεδνκέλσλ επηηξεπφκελνο απφ ην Navision. 

Η δηαδηθαζία ηεο δεκηνπξγίαο ελφο πίλαθα κέζσ ηνπ Navision πεξηιακβάλεη απιά 

βήκαηα. Αξρηθά, ν ρξήζηεο επηιέγεη Δξγαιεία, Object Designer απφ ηε γξακκή κελνχ 

γηα λα εκθαλίζεη ην παξαθάησ παξάζπξν. 

 
 Δηθόλα 3.22: Παξάζπξν Object Designer 

 

Έρνληαο επηιεγκέλν απφ ηα αξηζηεξά ην Tables θαη παηψληαο ην θνπκπί New αλνίγεη 

ην παξάζπξν ζρεδίαζεο ελφο λένπ πίλαθα (Δηθφλα 3.23) φπνπ ν ρξήζηεο πξνζζέηεη ηα 

πεδία ηνπ πιεθηξνινγψληαο ηνλ αξηζκφ πεδίνπ, ην φλνκά ηνπ, ηνλ ηχπν δεδνκέλσλ 

ηνπ, θαζψο θαη ην κήθνο θαη κηα πεξηγξαθή ηνπ (πξναηξεηηθά). 
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Δηθόλα 3.23: Παξάζπξν Σρεδίαζεο Πίλαθα 

 

Μφιηο πξνζηεζνχλ ηα πεδία, είλαη απαξαίηεηε ε απνζήθεπζε ηνπ πίλαθα πξνηνχ 

αξρίζεη ε θαηαρψξεζε εγγξαθψλ. Αθνχ νινθιεξσζεί ην ηειεπηαίν βήκα, ν πίλαθαο 

εκθαλίδεηαη ζηε ιίζηα ησλ πηλάθσλ ζην Object Designer. 

Όινη νη πίλαθεο θαη ηα πεδία έρνπλ δχν ραξαθηεξηζηηθά αλαγλψξηζεο. Τν πξψην θαη 

βαζηθφηεξν είλαη έλα κνλαδηθφο αθέξαηνο αξηζκφο ηαπηνπνίεζεο (identification 

number), πνπ βνεζά ζηελ αλαγλψξηζε ησλ πηλάθσλ θαη ησλ πεδίσλ θαηά ηελ 

πξφζβαζε ζηε βάζε δεδνκέλσλ. Τν δεχηεξν ραξαθηεξηζηηθφ είλαη έλα 

αιθαξηζκεηηθφ πνπ ιεηηνπξγεί σο φλνκα. Τν φλνκα, πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε 

φηαλ ν ρξήζηεο ρξεζηκνπνηεί θάπνην αληηθείκελν, απνηειεί δεπηεξεχνπζα 

πιεξνθνξία θαη ε ηηκή ηνπ κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί νπνηεδήπνηε. 

 

3.2.3 Τύπνη δεδνκέλσλ 

Μφιηο επηιέμεη έλαλ αξηζκφ ηαπηνπνίεζεο θαη έλα φλνκα γηα ην πεδίν, ν ρξήζηεο 

ρξεηάδεηαη λα νξίζεη θαη ηνλ θαηάιιειν ηχπν δεδνκέλσλ πνπ ζα θαηαρσξνχληαη ζε 

απηφ. Σην ζχζηεκα C/SIDE πξνζθέξνληαη δηάθνξνη ηχπνη δεδνκέλσλ, θαζέλαο απφ 

ηνπο νπνίνπο είλαη ζρεδηαζκέλνο γηα ζπγθεθξηκέλε πιεξνθνξία, φπσο θείκελν, 

αξηζκφ, εκεξνκελία θηι. 

Σηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη φινη νη ηχπνη δεδνκέλσλ πνπ κπνξνχλ λα 

«θηινμελνχλ» ηα πεδία. 

Τύπνο Γεδνκέλσλ Πεξηγξαθή Μέγεζνο 

Option 

Έλαο αθέξαηνο ζην δηάζηεκα  

[-2.147.483.647,  2.147.483.647].  

Έλα πεδίν option νξίδεηαη σο κία ιίζηα 

αιθαξηζκεηηθψλ ρσξηζκέλσλ κε θφκκα, 

πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηηο έγθπξεο ηηκέο 

ηνπ. Γίλνληαο κία αξηζκεηηθή ηηκή ζην 

4 bytes 
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πεδίν, απηή κεηαηξέπεηαη ζην αληίζηνηρν 

αιθαξηζκεηηθφ ηεο ιίζηαο.  

Integer 
Έλαο αθέξαηνο ζην δηάζηεκα 

[-2.147.483.647,  2.147.483.647]. 
4 bytes 

Decimal 

Έλαο δεθαδηθφο ζην δηάζηεκα 

[-10
63

, 10
63

]. Οη δεθαδηθνί θξαηνχληαη ζηε 

κλήκε κε 18 ςεθία. 

12 bytes 

Text 
Έλα αιθαξηζκεηηθφ απφ 1 κέρξη 250 

ραξαθηήξεο.   
1 byte/ char. + 1 byte 

Code 

Έλα αιθαξηζκεηηθφ, ζε δεμηά ζηνίρηζε αλ 

απνηειείηαη κφλν απφ αξηζκνχο ή ζε 

αξηζηεξή αλ ππάξρνπλ θαη γξάκκαηα. 

Όια ηα γξάκκαηα κεηαηξέπνληαη ζε 

θεθαιαία κεηά ηελ θαηαρψξεζε. 

Τν κήθνο θπκαίλεηαη απφ 1 κέρξη 250 

ραξαθηήξεο.  

1 byte/ char. + 2 bytes 

Date 

Ηκεξνκελία απφ 1 Ιαλνπαξίνπ ηνπ 0 

κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ 9999. Με 

νξηζκέλε εκεξνκελία παίξλεη ηηκή 0. 

Όιεο νη εκεξνκελίεο έρνπλ ηελ 

αληίζηνηρε εκεξνκελία θιεηζίκαηνο. Η 

ηειεπηαία ππνινγίδεηαη σο ε πεξίνδνο πνπ 

αθνινπζεί ηελ δνζείζα εκεξνκελία θαη 

πξνεγείηαη ηεο επφκελεο ινγηθήο 

εκεξνκελίαο.  

4 bytes 

Time 

Φξνληθή ηηκή απφ 00:00:00 κέρξη 

23:59:59.999. Απνζεθεχεηαη ζαλ 

αθέξαηνο. 

4 bytes 

Boolean 
Τηκή TRUE ή FALSE. Σην πεδίν 

εκθαλίδεηαη σο YES ή NO. 
4 bytes 

Binary Γπαδηθή πιεξνθνξία.  Μέρξη 250 bytes 

BLOB 

Γπαδηθά κεγάια αληηθείκελα. Φξεζηκν-

πνηείηαη γηα ηελ απνζήθεπζε bitmaps θαη 

memos. 

8 bytes + κέγεζνο ηνπ 

BLOB (κέρξη 2 GB) 

DateFormula 

Αιθαξηζκεηηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

ηελ επηβεβαίσζε εκεξνκελίαο πνπ 

θαηαρσξήζεθε απφ ηνλ ρξήζηε. Γηα 

παξάδεηγκα: 30D (=30 days), CM+1M 

(=ηξέρσλ κήλαο θαη έλαο αθφκε) 

4 bytes 

TableFilter 

Φξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εθαξκνγή 

θίιηξσλ ζε άιινπο πίλαθεο. Σπλήζσο, γηα 

ηελ εθαξκνγή θίιηξσλ αζθαιείαο απφ 

ηνλ πίλαθα Permission. 

 

BigInteger Έλαο αθέξαηνο 64 bit 8 bytes 
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Duration 

Αλαπαξηζηά ηε δηαθνξά δχν ρξνληθψλ 

ζεκείσλ, ζε ρηιηνζηά ηνπ δεπηεξνιέπηνπ. 

Μπνξεί λα παίξλεη θαη αξλεηηθή ηηκή. 

8 bytes 

Date Time 

Αλαπαξηζηά έλα ρξνληθφ ζεκείν σο 

ζπλδπαζκφ εκεξνκελίαο θαη ρξφλνπ. 

Καηαρσξείηαη ζηε βάζε σο UTC 

(Coordinated Universal Time) θαη 

εκθαλίδεηαη ζηελ ηνπηθή ψξα ηνπ 

Navision (ξπζκίδεηαη απφ ηνλ ρξήζηε). 

Απνζεθεχεηαη σο δχν αθεξαίνπο 4 bytes   

8 bytes 

GUID Μνλαδηθφ θαζνιηθφ αλαγλσξηζηηθφ  16 bytes 

RecordID Μνλαδηθφ αλαγλσξηζηηθφ εγγξαθήο  

Πίλαθαο 3.1: Τχπνη Γεδνκέλσλ ησλ Πεδίσλ 

 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη ζην Navision Database Server ηα δεδνκέλα 

απνζεθεχνληαη ζε δηάηαμε ηεζζάξσλ bytes γηα ιφγνπο απφδνζεο. Τα κεγέζε ησλ 

πεδίσλ text, code θαη binary, ην κήθνο ησλ νπνίσλ πνηθίιεη, ζηξνγγπινπνηνχληαη 

ζηελ θνληηλφηεξε πνιιαπιάζηα ηηκή ηνπ ηέζζεξα. Γειαδή, έλα θείκελν κε 10 

ραξαθηήξεο ζα θαηαιακβάλεη 12 bytes.  

 

3.2.4 Πξνβνιή θαη ηξνπνπνίεζε ηδηνηήησλ πίλαθα 

Κάζε πίλαθαο ζην ζχζηεκα C/SIDE έρεη έλα πιήζνο ηδηνηήησλ πνπ θαζνξίδνπλ ην 

ξφιν ηνπ ζηε βάζε δεδνκέλσλ. Μφιηο νινθιεξσζεί ε δεκηνπξγία ελφο πίλαθα, ην 

C/SIDE δίλεη απηφκαηα ζπγθεθξηκέλεο πξνθαζνξηζκέλεο ηηκέο ζε απηέο ηηο ηδηφηεηεο. 

Παξ’ φια απηά, ππάξρεη πεξίπησζε ν ρξήζηεο λα επηζπκεί λα αιιάμεη θάπνηεο απφ 

απηέο ηηο ηηκέο αλάινγα κε ηε ρξεζηκφηεηα ηνπ πίλαθα θαη ηελ ζπζρέηηζή ηνπ κε ηα 

ππφινηπα αληηθείκελα ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Παξαθάησ, παξνπζηάδνληαη νη ηδηφηεηεο ησλ πηλάθσλ ζην C/SIDE. 

Ιδηόηεηα Πεξηγξαθή 

ID Οξίδεη ην ID ηνπ πίλαθα 

Name Οξίδεη ην φλνκα ηνπ πίλαθα 

Caption Δκθαλίδεη ηε ιεδάληα ζηελ ηξέρνπζα 

επηιεγκέλε γιψζζα. Η ηηκή πξνθχπηεη απφ 

ηελ ηδηφηεηα CaptionML. Η ιεδάληα είλαη ην 

θείκελν πνπ ρξεζηκνπνηεί ην ζχζηεκα γηα λα 

δείρλεη ηελ ηαπηφηεηα θάζε αληηθεηκέλνπ.   

CaptionML Παξέρεη ην θείκελν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

ηελ αλαγλψξηζε ελφο αληηθείκελνπ. Μπνξεί 
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λα πεξηέρεη κία ιίζηα θεηκέλνπ ζε 

δηαθνξεηηθέο γιψζζεο.  

Description Πεξηιακβάλεη κία ελαιιαθηηθή πεξηγξαθή 

ηνπ πίλαθα πνπ αθνξά εζσηεξηθέο 

ιεηηνπξγίεο, κε νξαηέο ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε.  

DataPerCompany Καζνξίδεη αλ ην ζχζηεκα ζα δεκηνπξγήζεη 

κία έθδνζε δεδνκέλσλ γηα θάζε εηαηξεία ζηε 

βάζε. 

IncludeDataInDesc Καζνξίδεη αλ ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα 

δεδνκέλα ζηηο εηζαγσγέο θαη εμαγσγέο ησλ 

αληηθεηκέλσλ ηεο εθαξκνγήο. 

Permissions Οξίδεη δηάθνξεο άδεηεο γηα ηνλ πίλαθα 

LookupFormID Οξίδεη ην ID ηεο θφξκαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

σο lookup. 

DrillDownFormID Οξίδεη ην ID ηεο θφξκαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

σο drilldown. 

DataCaptionFields Οξίδεη κία ιίζηα πεδίσλ πνπ ρξεζηκνπνη-

νχληαη σο ιεδάληεο φηαλ θάπνηα εγγξαθή ηνπ 

πίλαθα εκθαλίδεηαη π.ρ. ζε κία θφξκα.  

PastelsValid Καζνξίδεη αλ επηηξέπεηαη ε εηζαγσγή 

εγγξαθψλ ζηνλ πίλαθα κέζσ επηθφιιεζεο. 

LinkedObject Καζνξίδεη αλ ε ζχλνςε ηνπ πίλαθα 

ζπλδέεηαη κε θάπνην ππάξρσλ αληηθείκελν 

SQL Server. 

LinkedInTransaction Καζνξίδεη αλ ην αληηθείκελν ππνζηεξίδεη 

ζπλαιιαγέο θαη έρεη πξφζβαζε ζε απηέο. 

Απηή ε ηδηφηεηα είλαη δηαζέζηκε κφλν ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ε ηηκή ηεο LinkedObject είλαη 

“Yes”. 

Πίλαθαο 3.2: Ιδηφηεηεο Πηλάθσλ 

 

Πξνθείκελνπ ν ρξήζηεο λα εκθαλίζεη ή λα επεμεξγαζηεί απηέο ηηο ηδηφηεηεο, ζα 

πξέπεη λα κεηαβεί ζην παξάζπξν ηνπ Object Designer θαη λα επηιέμεη Design ζηνλ 

πίλαθα πνπ επηζπκεί. Έηζη, ζα εκθαληζηεί ην παξάζπξν ζρεδίαζεο κε φια ηα πεδία 

ηνπ πίλαθα. Πεγαίλνληαο ηνλ θέξζνξα ζε κία θελή γξακκή θαη επηιέγνληαο Πξνβνιή, 

Properties, αλνίγεη ην παξάζπξν ησλ ηδηνηήησλ ηνπ πίλαθα (Δηθφλα 3.24). Σε απηφ, ν 

ρξήζηεο ελεκεξψλεηαη γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πίλαθα ηα νπνία κπνξεί λα αιιάμεη 

πιεθηξνινγψληαο ηηο επηζπκεηέο ηνπ ηηκέο.  
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Δηθόλα 3.24: Παξάζπξν Ιδηνηήησλ Πίλαθα 

 

3.2.5 Πξνβνιή θαη ηξνπνπνίεζε ηδηνηήησλ πεδίνπ 

Παξφκνηα κε ηνπο πίλαθεο, φια ηα πεδία ζην C/SIDE έρνπλ νξηζκέλεο ηδηφηεηεο πνπ 

επηδξνχλ ζηε ρξεζηκφηεηά ηνπο ζην ζχζηεκα. Όηαλ δεκηνπξγεζεί έλα πεδίν, απνθηά 

ζπγθεθξηκέλεο πξνθαζνξηζκέλεο ηηκέο γηα φιεο ηηο ηδηφηεηέο ηνπ, ηηο νπνίεο βέβαηα ν 

ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα κεηαβάιεη.  

Όιεο απηέο νη ηδηφηεηεο ησλ πεδίσλ αλαιχνληαη παξαθάησ. 

Ιδηόηεηα Πεξηγξαθή 

Field No. Οξίδεη ην ID ηνπ πεδίνπ 

Name Οξίδεη ην φλνκα ηνπ πεδίνπ 

Caption Δκθαλίδεη ηε ιεδάληα πνπ ρξεζηκνπνηεί ην 

ζχζηεκα γηα λα δείρλεη ηελ ηαπηφηεηα ελφο 

αληηθεηκέλνπ πνπ ζρεηίδεηαη κε ην πεδίν.   

CaptionML Παξέρεη ην θείκελν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

ηελ αλαγλψξηζε ελφο αληηθείκελνπ. Μπνξεί 

λα πεξηέρεη κία ιίζηα θεηκέλνπ ζε 

δηαθνξεηηθέο γιψζζεο.  

CaptionClass Δπηηξέπεη ζην πεδίν λα ρξεζηκνπνηεί caption 

classes.  

Description Πεξηιακβάλεη κία ελαιιαθηηθή πεξηγξαθή 

ηνπ πεδίνπ πνπ αθνξά εζσηεξηθέο 

ιεηηνπξγίεο, κε νξαηέο ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε.  

Data Type Οξίδεη ηνλ ηχπν δεδνκέλσλ ηνπ πεδίνπ 

Enabled Καζνξίδεη αλ ην πεδίν είλαη ελεξγνπνηεκέλν 

Data Length Οξίδεη ην κέγηζην κήθνο ηεο πιεξνθνξίαο 
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πνπ κπνξεί λα απνζεθεπηεί ζην πεδίν. 

InitValue Οξίδεη κία αξρηθή ηηκή γηα ην πεδίν. 

FieldClass Οξίδεη ην είδνο ηνπ πεδίνπ (Καλνληθφ, 

FlowField, FlowFilter) 

CalcFormula Οξίδεη ηνλ ηχπν (formula) γηα ην FlowField. 

AltSearchField Οξίδεη έλα ελαιιαθηηθφ πεδίν αλαδήηεζεο. 

DecimalPlaces Θέηεη ην πιήζνο ησλ δεθαδηθψλ ςεθίσλ πνπ 

είλαη νξαηά ζηνλ ρξήζηε. 

Editable Καζνξίδεη αλ ην πεδίν κπνξεί λα ππνζηεί 

επεμεξγαζία. 

NotBlank Υπνρξεψλεη ηνλ ρξήζηε λα εηζάγεη κία ηηκή 

(κε θελή) ζην πεδίν.  

BlankNumbers Σηέιλεη εληνιή ζην ζχζηεκα λα αδεηάζεη ηηο 

ηηκέο ελφο εχξνπο αξηζκψλ θαζψο ηνπο 

κνξθνπνηεί. 

Numeric Υπνρξεψλεη ηνλ ρξήζηε λα εηζάγεη 

αξηζκεηηθή ηηκή ζην πεδίν. 

CharAllowed Οξίδεη ηνπο επηηξεπφκελνπο πξνο εηζαγσγή 

ραξαθηήξεο ζην πεδίν. 

DateFormula Δπηθπξψλεη ηε κνξθή ηεο εκεξνκελίαο πνπ 

θαηαρσξήζεθε ζην πεδίν. 

Standard day/time unit Οξίδεη ηε κνλάδα κέηξεζεο ηνπ ρξφλνπ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηα αληίζηνηρα πεδία. 

MinValue Οξίδεη ηελ ειάρηζηε ηηκή ησλ πεξηερνκέλσλ 

ηνπ πεδίνπ. 

MaxValue Οξίδεη ηε κέγηζηε ηηκή ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπ 

πεδίνπ. 

Title Πξνζζέηεη έλα ηίηιν ζην πεδίν. Τν πξψην 

γξάκκα θάζε ιέμεο γίλεηαη θεθαιαίν. 

ValuesAllowed Οξίδεη ηηο επηηξεπφκελεο πξνο εηζαγσγή 

ηηκέο ζην πεδίν. Μπνξεί λα εθθξαζηεί σο 

εχξνο ηηκψλ, σο δηαθξηηέο ηηκέο ή σο 

ζπλδπαζκφο ηνπο. 

AutoIncrement Καζνξίδεη αλ ζα δίλεηαη απηφκαηα ζε θάζε 

πεδίν αξηζκεηηθή ηηκή κεγαιχηεξε απφ ηνπ 

πξνεγνχκελνπ.  

TableRelation Οξίδεη ζρέζεηο κε άιινπο πίλαθεο.  

ValidateTableRelation Καζνξίδεη εάλ ην ζχζηεκα πξέπεη λα 



39 

 

επηθπξψζεη κία ζρέζε κε πίλαθα. 

TestTableRelation Καζνξίδεη εάλ ην ζχζηεκα πξέπεη λα 

πεξηιάβεη ζηελ επηθχξσζε ησλ ζρέζεσλ ησλ 

πηλάθσλ θαη ην ζπγθεθξηκέλν πεδίν. 

TableIDExpr Οξίδεη ην ID ηνπ πίλαθα ζηνλ νπνίν ν 

ρξήζηεο επηζπκεί λα εθαξκνζηεί έλα θίιηξν. 

BlankZero Οξίδεη φηη ην πεδίν ζα εκθαλίδεηαη θελφ αλ ε 

ηηκή ηνπ είλαη 0 ή FALSE.  

DataLength Οξίδεη ην κήθνο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ πεδίνπ. 

OptionString Οξίδεη έλα αιθαξηζκεηηθφ επηινγψλ 

(ρσξηζκέλεο κε θφκκα). Τν κέγηζην κέγεζνο 

είλαη 1000 ραξαθηήξεο. 

ClosingDates Καζνξίδεη αλ επηηξέπνληαη εκεξνκελίεο 

θιεηζίκαηνο. 

AutoFormatType Οξίδεη ηε κνξθνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ. 

AutoFormatExpr Οξίδεη ηε κνξθνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ. 

SignDisplacement Μεηαθηλεί ηηο αξλεηηθέο ηηκέο ζηα δεμηά γηα 

ιφγνπ παξνπζίαζεο. 

SQLDataType Οξίδεη ηνλ ηχπν ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

επηηξέπνληαη ζε έλα πεδίν θψδηθα.  

ClearOnLookup Γίλεη εληνιή ζην ζχζηεκα λα δηαγξάςεη ην 

ηξέρνλ πεξηερφκελν ηνπ πεδίνπ πξηλ 

πξνζζέζεη ηελ ηηκή πνπ επέιεμε ν ρξήζηεο 

κε ην lookup. 

SubType Οξίδεη ηνλ ηχπν ελφο BLOB πεδίνπ. 

Compressed Καζνξίδεη εάλ ην BLOB είλαη ζπκπηεζκέλν. 

Απηή ε ηδηφηεηα εθαξκφδεηαη κφλν ζε BLOB 

πεδία θαη κφλν ζηνλ SQL Server Option. 

OptionCaption Οξίδεη ηηο επηινγέο αιθαξηζκεηηθψλ πνπ 

εκθαλίδνληαη ζηνλ ρξήζηε. 

OptionCaptionML Οξίδεη ηα αιθαξηζκεηηθά πνπ εκθαλίδνληαη 

σο επηινγέο. Τν OptionCaptionML 

ρξεζηκνπνηείηαη κφλν αλ ην πεδίν έρεη ηηκή 

ζηελ ηδηφηεηα OptionString.  

Πίλαθαο 3.3: Ιδηφηεηεο Πεδίσλ 

 

Γηα λα κειεηήζεη ν ρξήζηεο θαη λα επεμεξγαζηεί ηηο ηδηφηεηεο ελφο πεδίνπ, ζα πξέπεη 

λα κεηαβεί ζην παξάζπξν ηνπ Object Designer θαη λα επηιέμεη Design ζηνλ πίλαθα 

πνπ επηζπκεί (παξφκνηα ζεηξά βεκάησλ κε ηηο ηδηφηεηεο ηνπ πίλαθα). Με απηφ ηνλ 
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ηξφπν, ζα εκθαληζηεί ην παξάζπξν ζρεδίαζεο κε φια ηα πεδία ηνπ πίλαθα. 

Πεγαίλνληαο ηνλ θέξζνξα ζην πεδίν πνπ αλαδεηά θαη επηιέγνληαο Πξνβνιή, 

Properties, αλνίγεη ην παξάζπξν ησλ ηδηνηήησλ ηνπ πεδίνπ (Δηθφλα 3.25). Σε απηφ, 

εκθαλίδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεδίνπ ηα νπνία κπνξεί λα αιιάμεη 

πιεθηξνινγψληαο ηηο επηζπκεηέο ηνπ ηηκέο.  

 
Δηθόλα 3.25: Παξάζπξν Ιδηνηήησλ Πεδίνπ 

 

3.2.6 Απνζήθεπζε πηλάθσλ  

Μφιηο νινθιεξσζεί ν ζρεδηαζκφο ησλ πεδίσλ θαη ησλ θιεηδηψλ ελφο λένπ πίλαθα, 

πξέπεη λα αθνινπζήζεη ε δηαδηθαζία ηεο απνζήθεπζεο. Απφ ηε ζηηγκή πνπ 

απνζεθεπηεί έλαο πίλαθαο, εκθαλίδεηαη ζηε ιίζηα πηλάθσλ ζην παξάζπξν ηνπ Object 

Designer θαη είλαη έηνηκνο γηα ρξήζε. 

Γηα λα γίλεη, ινηπφλ, ε απνζήθεπζε, ν ρξήζηεο πξέπεη λα επηιέμεη Αξρείν, Save απφ 

ηε γξακκή κελνχ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη είλαη ελεξγνπνηεκέλν ην παξάζπξν 

ζρεδίαζεο ηνπ λένπ πίλαθα. Έηζη, εκθαλίδεηαη ην παξαθάησ παξάζπξν. 

 
Δηθόλα 3.26: Παξάζπξν Απνζήθεπζεο Πίλαθα 

 

Σην πεδίν ID πξέπεη λα εηζαρζεί ην ID ηνπ πίλαθα πνπ, φπσο ηνλίζηεθε ζε 

πξνεγνχκελε ελφηεηα, είλαη κνλαδηθφ θαη ιεηηνπξγεί σο αξηζκφο ηαπηνπνίεζήο ηνπ. 
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Βέβαηα, ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ζηνπο αξηζκνχο πνπ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

σο ID θαη εμαξηψληαη απφ ηα δηθαηψκαηα πνπ έρεη ιάβεη ν ρξήζηεο απφ ην 

δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο.  

 

3.2.7 Δκθάληζε πιεξνθνξίαο πηλάθσλ 

Όζσλ αθνξά ηελ εκθάληζε ησλ δεδνκέλσλ ελφο πίλαθα, ν ζπλεζέζηεξνο ηξφπνο είλαη 

ε ρξεζηκνπνίεζε κηαο θφξκαο. Παξ’ φια απηά, κηα δεχηεξε επηινγή είλαη ε πξνβνιή 

ηνπο απεπζείαο απφ ην Object Designer. Γειαδή, έρνληαο αλνηθηφ ην ζπγθεθξηκέλν 

παξάζπξν, ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη ηνλ πίλαθα πνπ επηζπκεί θαη λα παηήζεη ην 

θνπκπί Run. Έηζη, ζα εκθαληζηνχλ φιεο νη θαηαρσξήζεηο ηνπ πίλαθα, φπσο θαίλεηαη 

ζηελ παξαθάησ εηθφλα.   

 
Δηθόλα 3.27: Παξάζπξν Γεδνκέλσλ Πίλαθα 

 

Η ζεηξά κε ηελ νπνία παξνπζηάδνληαη νη πιεξνθνξίεο ζην παξάζπξν ηνπ πίλαθα 

θαζνξίδεηαη απφ ηελ ηαμηλφκεζε πνπ νξίδεη ην ηξέρσλ θιεηδί. Αλ ζε θάπνην πίλαθα 

ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα απφ έλα θιεηδηά, ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη 

κεηαμχ ησλ δηάθνξσλ εηδψλ ηαμηλφκεζεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηά. 

Γηα λα γίλεη απηφ είλαη απαξαίηεην λα αθνινπζεζνχλ ηα βήκαηα πνπ πεξηγξάθεθαλ 

παξαπάλσ γηα ηελ εκθάληζε ελφο πίλαθα (Object Designer, θνπκπί Run). Αθνχ 

παξνπζηαζηεί ν πίλαθαο ζηελ νζφλε, ν ρξήζηεο πξέπεη λα επηιέμεη Πξνβνιή, 

Ταμηλόκεζε γηα λα εκθαλίζεη ην επφκελν παξάζπξν ηαμηλφκεζεο. 
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Δηθόλα 3.28: Παξάζπξν Ταμηλφκεζεο Πίλαθα 

 

Σ’ απηφ ην παξάζπξν, ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη ην θιεηδί ηνπ πίλαθα πνπ νξίδεη 

ηελ ηαμηλφκεζε πνπ επηζπκεί, θαζψο θαη ηνλ ηξφπν εκθάληζεο ησλ εγγξαθψλ ζηελ 

νζφλε, ζε αχμνπζα ή θζίλνπζα ζεηξά. Παηψληαο ην θνπκπί ΟΚ, ε ηαμηλφκεζε 

εθαξκφδεηαη ζηα δεδνκέλα θαη ην ηξέρσλ παξάζπξν θιείλεη. Αλ παηεζεί ην θνπκπί 

Δθαξκνγή, ε ηαμηλφκεζε πνπ πξνθχπηεη κέζσ ηνπ λένπ θιεηδηνχ ζα εθαξκνζηεί ζηα 

δεδνκέλα, αιιά ην παξάζπξν ηαμηλφκεζεο ζα παξακείλεη αλνηθηφ. Απηή ε θίλεζε 

είλαη πξνηηκφηεξε ζε πεξηπηψζεηο ζπρλήο αιιαγήο ηεο ζεηξάο ηαμηλφκεζεο.   

 

3.2.8 Πξόζζεζε εγγξαθώλ ρσξίο ηε ρξήζε θόξκαο 

Τα δεδνκέλα κπνξνχλ λα θαηαρσξεζνχλ ζε έλα πίλαθα κε ηε βνήζεηα κηαο θφξκαο. 

Όκσο, ε ίδηα ιεηηνπξγία κπνξεί λα επηηεπρζεί θαη απεπζείαο απφ ην Object Designer. 

Αλνίγνληαο ην παξάζπξν ηνπ επηζπκεηνχ πίλαθα, ν ρξήζηεο κπνξεί λα εηζάγεη 

δεδνκέλα ζε κία θελή γξακκή. Απηά απνζεθεχνληαη απηφκαηα, επνκέλσο ζην ηέινο 

θιείλνληαο ην παξάζπξν ζα έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηνλ πίλαθα.  

 

3.2.9 Δηδηθά πεδία πηλάθα 

Δθηφο απφ ηα ζπκβαηηθά πεδία δεδνκέλσλ, πνπ απιά θξαηνχλ δηάθνξεο ηηκέο, 

ππάξρνπλ θαη ηξία εηδηθά πεδία πνπ πξνζθέξνληαη γηα ηελ αλάθηεζε δεδνκέλσλ. 

Απηά είλαη ηα SumIndexFields, FlowFields θαη FlowFilter fields. 

 

SumIndexFields 

Τν SumIndexField είλαη έλα πεδίν πνπ δέρεηαη δεθαδηθέο ηηκέο θαη κπνξεί λα 

ζπλδεζεί κε θάπνην θιεηδί. Πξφθεηηαη γηα ην βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο βάζεο 

δεδνκέλσλ ηνπ Navision πνπ απνηειεί ηε βάζε γηα ηα FlowFields. Δπηηξέπεη ηνλ 
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γξήγνξν ππνινγηζκφ αζξνηζκάησλ ησλ αξηζκεηηθψλ ζηειψλ ησλ πηλάθσλ. Μάιηζηα, 

εθαξκφδεηαη θαη ζε πίλαθεο κε ρηιηάδεο θαηαρσξεκέλεο εγγξαθέο, αθνχ θαηαθέξλεη 

λα δηαηεξεί ηα δεδνκέλα ηνπ φζν ελεκεξψλεηαη ε βάζε.  

Γηα παξάδεηγκα, έζησ φηη ν ρξήζηεο δεηά ην άζξνηζκα φισλ ησλ ηηκψλ ζην πεδίν 

“Πνζφ”. Σε έλα ζπλεζηζκέλν ζχζηεκα, ην DBMS αλαγθάδεηαη λα εηζέιζεη ζε θάζε 

εγγξαθή θαη λα πξνζζέζεη ηελ ηηκή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πεδίνπ, θάηη πνπ ζε κηα βάζε 

κε ρηιηάδεο εγγξαθέο είλαη ρξνλνβφξα δηαδηθαζία. Αληίζεηα, ζην Navision απηή ε 

ιεηηνπξγία δηαξθεί φζν ε πξφζβαζε ζε δχν εγγξαθέο (κε ηελ πξνυπφζεζε φηη 

ρξεζηκνπνηείηαη ην θαιχηεξν θιεηδί). 

Η παξαπάλσ δηαθνξά νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη θάζε SumIndexField ζρεηίδεηαη κε 

έλα θιεηδί. Καηά ηε ζρεδίαζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ, νπνηνδήπνηε αξηζκεηηθφ πεδίν 

δεθαδηθψλ ηηκψλ κπνξεί λα ζπλδεζεί κε έλα θιεηδί σο SumIndexField. Απηφ δίλεη 

εληνιή ζην DBMS λα δεκηνπξγήζεη κία δνκή πνπ ζα πεξηέρεη ην άζξνηζκα ησλ ηηκψλ 

κηαο ζηήιεο. Έηζη, φηαλ επηιεγεί έλα λέν ηξέρσλ θιεηδί, φπνηα SumIndexField  

ζπλδένληαη κε απηφ γίλνληαη πξνζβάζηκα, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ηνπ γξήγνξνπ 

ππνινγηζκνχ αζξνίζκαηνο. 

 

FlowFields 

Τα FlowFields είλαη έλα δπλακηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ C/SIDE πνπ 

επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζρεδηάδνληαη νη εθαξκνγέο ζην ζχζηεκα. Όπσο 

ηα SumIndexField, έηζη θαη ηα FlowFields απμάλνπλ ηελ απφδνζε ζε ζέκαηα 

ππνινγηζκνχ ησλ ππνινίπσλ ησλ πειαηψλ. Ο ιφγνο ηεο άκεζεο δηαζεζηκφηεηαο ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπο εμεγείηαη ζηε ζπλέρεηα. 

Τα FlowFields δελ είλαη κφληκα θνκκάηηα ηνπ πίλαθα. Έλα FlowField κπνξεί λα 

πεξηγξαθεί ζαλ έλα εηθνληθφ πεδίν πνπ είλαη πξνέθηαζε ελφο πίλαθα. Δπεηδή νη 

πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρεη ππάξρνπλ κφλν θαηά ην ρξφλν εθηέιεζεο, θάζε θνξά 

αξρηθνπνηνχληαη κε ηελ ηηκή 0.  

Υπάξρνπλ επηά ηχπνη FlowFields πνπ αλαιχνληαη παξαθάησ. 

Τύπνο 

FlowField  

Τύπνο πεδίνπ  Πεξηγξαθή 

Sum 
Γεθαδηθφο 

αξηζκφο 

Υπνινγίδεη ην άζξνηζκα ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 

ηκήκαηνο κηαο ζηήιεο ηνπ πίλαθα. 

Average 
Γεθαδηθφο 

αξηζκφο 

Υπνινγίδεη ην κέζν φξν ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 

ηκήκαηνο κηαο ζηήιεο ηνπ πίλαθα. 

Exist Λνγηθή ηηκή 
Γείρλεη εάλ ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο εγγξαθέο ζε έλα 

ηκήκα ηνπ πίλαθα. 

Count Αθέξαηνο 
Υπνινγίδεη ην πιήζνο ησλ εγγξαθψλ ζε έλα ηκήκα 

ηνπ πίλαθα. 
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Min Οηηδήπνηε 
Υπνινγίδεη ηελ ειάρηζηε ηηκή ζε κία ζηήιε ζε έλα 

ηκήκα ηνπ πίλαθα. 

Max Οηηδήπνηε 
Υπνινγίδεη ηε κέγηζηε ηηκή ζε κία ζηήιε ζε έλα 

ηκήκα ηνπ πίλαθα. 

Lookup Οηηδήπνηε Χάρλεη κία ηηκή ζε κία ζηήιε ελφο άιινπ πίλαθα. 

Πίλαθαο 3.4: Τχπνη FlowFields 

 

Σηε ζπλέρεηα, αλαιχεηαη έλα παξάδεηγκα κε FlowFields γηα ηελ θαιχηεξε 

παξνπζίαζή ηνπο.  

Έζησ φηη ππάξρεη ν πίλαθαο Customer πνπ απνηειείηαη απφ ηνπο πειάηεο ηεο 

εηαηξείαο θαη πεξηέρεη δχν FlowFields. Τν έλα νλνκάδεηαη Balance θαη είλαη ηχπνπ 

Sum θαη ην άιιν νλνκάδεηαη Any Entries θαη είλαη ηχπνπ Exist. Δπίζεο, ππάξρεη θαη ν 

πίλαθαο Customer Entry πνπ πεξηέρεη φιεο ηηο θαηαρσξήζεηο ησλ πειαηψλ ζην 

ζχζηεκα. 

 
Δηθόλα 3.29: Παξάδεηγκα κε FlowFields 

 

Τν ζρήκα δείρλεη φηη ε ηηκή ζην Balance γηα ηνλ πειάηε κε αξηζκφ 10000 πξνθχπηεη 

απφ έλα ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηεο ζηήιεο Amount ηνπ πίλαθα Customer Entry. 

Γειαδή, είλαη ην άζξνηζκα φισλ ησλ πνζψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θαηαρσξήζεηο κε 

αξηζκφ πειάηε 10000 (Sum = 10+20+30 = 60). Παξφκνηα, ππνινγίδνληαη θαη νη ηηκέο 
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ζηα ππφινηπα πεδία ηεο ζηήιεο Balance, κε εμαίξεζε ηνλ πειάηε 10030 πνπ δελ έρεη 

θακία θαηαρψξεζε θαη παίξλεη ηελ ηηκή κεδέλ.  

Με ηνλ ίδην ηξφπν, ζπκπιεξψλνληαη νη ηηκέο ζηε ζηήιε Any Entries, πνπ ελεκεξψλεη 

εάλ ππάξρνπλ θαηαρσξήζεηο γηα έλαλ ζπγθεθξηκέλν πειάηε δίλνληαο ηηκέο Yes/No. 

Έηζη, επεηδή γηα φινπο ηνπο πειάηεο, εθηφο ηνπ 10030, ππάξρνπλ ηηκέο ζε ηκήκαηα 

ηεο ζηήιεο Amount, θαηαγξάθεηαη ην Yes ζην θαηάιιειν πεδίν (γηα ηνλ 10030 ην 

No). 

Φαίλεηαη, ινηπφλ, φηη χζηεξα απφ θάπνηνπο ππνινγηζκνχο θαη αλάινγα κε ηνλ ηχπν 

ησλ παξαπάλσ πεδίσλ FlowFields πξνθχπηνπλ νη δηάθνξεο ηηκέο ηνπο. Η δηαδηθαζία 

απηψλ ησλ ππνινγηζκψλ θαζνξίδεηαη απφ έλα ζπγθεθξηκέλν ηχπν. Έηζη, γηα ηα πεδία 

Balance θαη Any Entries νη ηχπνη είλαη: 

Sum("Customer Entries".Amount WHERE(CustNo=FIELD(CustNo))) 

Exist("Customer Entries" WHERE(CustNo=FIELD(CustNo))) 

 

 

FlowFilter fields 

Πνιιέο θνξέο, νη ρξήζηεο επηζπκνχλ λα κεηψζνπλ ηνπο ππνινγηζκνχο έηζη ψζηε λα 

ζπκπεξηιάβνπλ κφλν θάπνηεο ηηκέο κηαο ζηήιεο πνπ έρνπλ εηδηθέο ηδηφηεηεο. Γηα 

παξάδεηγκα, κπνξεί λα δεηνχλ ην άζξνηζκα ησλ πνζψλ ελφο πειάηε πνπ 

θαηαρσξήζεθαλ κφλν ηνλ Απξίιην. Απηή ε ιεηηνπξγία κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί 

ρξεζηκνπνηψληαο FlowFilter fields παξάιιεια κε FlowFields. 

 
Δηθόλα 3.30: Παξάδεηγκα κε FlowFilter fields 

 

Παξαπάλσ θαίλνληαη νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δηάθνξσλ ηχπσλ ησλ πεδίσλ ηεο βάζεο 

δεδνκέλσλ, θαζψο θαη ν ε θφξκνπια ππνινγηζκνχ ηνπο. Τα θίιηξα πνπ νξίδνπλ ηελ 
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θφξκνπια απνηεινχληαη απφ ζηαζεξέο ηηκέο, ηηκέο απιψλ πεδίσλ θαη παξακέηξνπο 

ησλ FlowFilter fields. Σηα ηειεπηαία, νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα εηζάγνπλ κία ηηκή πνπ 

ιεηηνπξγεί ζαλ θίιηξν θαη ζα θαζνξίζεη ηηο ηειηθέο ηηκέο πνπ ζα θαηαρσξεζνχλ ζηα 

FlowFields.  

 

3.2.10 Τξνπνπνίεζε πηλάθσλ  

Όπσο παξνπζηάζηεθε ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα, θαηά ηε ζρεδίαζε ελφο πίλαθα ζηε 

βάζε δεδνκέλσλ, ν ρξήζηεο είλαη απηφο πνπ απνθαζίδεη γηα ην πνηά πεδία ζα 

πεξηέρεη. Όκσο, ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ρξεηάδεηαη λα ηξνπνπνηήζεη ηε κνξθή ηνπ 

πίλαθα αθνχ ηνλ έρεη ρξεζηκνπνηήζεη. Γηα παξάδεηγκα, επηζπκεί λα πξνζζέζεη ή λα 

δηαγξάςεη πεδία ή λα θάλεη αιιαγέο πνπ αθνξνχλ ηα νλφκαηα πεδίσλ θαη ηνπο ηχπνπο 

ησλ δεδνκέλσλ. 

Τν Navision πξνζθέξεη νπνηαδήπνηε ζηηγκή ηε δπλαηφηεηα ηξνπνπνίεζεο ησλ 

πηλάθσλ πνπ δελ πεξηέρνπλ θαζφινπ δεδνκέλα. Γηα ηνπο ππφινηπνπο επηηξέπεη 

ηξνπνπνηήζεηο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ππαθνχλ ζε νξηζκέλνπο θαλφλεο. Σηνλ 

παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη βαζηθφηεξνη απφ απηνχο. 

Τξνπνπνίεζε Καλόλεο 

Αιιαγή νλφκαηνο πεδίνπ Δπηηξέπεηαη πάληα ε αιιαγή ηνπ νλφκαηνο 

ελφο πεδίνπ. 

Αιιαγή αξηζκνχ πεδίνπ Δπηηξέπεηαη πάληα ε αιιαγή ηνπ αξηζκνχ 

ελφο πεδίνπ. Βέβαηα, αλαγθάδεη ην Navision 

λα ειέγμεη φια ηα αληηθείκελα ψζηε λα 

ελεκεξψζεη φιεο ηηο αλαθνξέο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε απηφ ην πεδίν.  

Αιιαγή ηχπνπ δεδνκέλσλ Δπηηξέπεηαη ε αιιαγή ηνπ ηχπνπ ελφο πεδίνπ 

κφλν φηαλ δελ ππάξρνπλ δεδνκέλα ζ’ απηφ 

απφ θακία εγγξαθή ηνπ πίλαθα. Δμαίξεζε 

απνηειεί ε αιιαγή απφ Code ζε Text. 

Πξφζζεζε πεδίνπ ζε πίλαθα Δπηηξέπεηαη πάληα ε πξφζζεζε ελφο πεδίνπ 

ζε θάπνην πίλαθα. 

Γηαγξαθή πεδίνπ Πξνθεηκέλνπ λα δηαγξαθεί έλα πεδίν πξέπεη 

λα δηαγξαθνχλ φια ηα δεδνκέλα πνπ 

ππάξρνπλ ζ’ απηφ απφ φιεο ηηο εγγξαθέο ηνπ 

πίλαθα. Δπίζεο, πξέπεη λα αιιάμνπλ φιεο νη 

αλαθνξέο πνπ ην ζρεηίδνπλ κε πεδία άιισλ 

πηλάθσλ.  

Αιιαγή ηνπ κήθνπο ελφο αιθαξηζκεηηθνχ 

πεδίνπ 

Δπηηξέπεηαη πάληα ε αχμεζε ηνπ κήθνπο 

ελφο αιθαξηζκεηηθνχ πεδίνπ. Η κείσζε 

εμαξηάηαη απφ ην πεξηερφκελν φισλ ησλ 

ηηκψλ ζηε ζηήιε ηνπ πίλαθα. Τν ειάρηζην 

κήθνο ελφο αιθαξηζκεηηθνχ πεδίνπ 



47 

 

θαζνξίδεηαη απφ ην κεγαιχηεξν 

αιθαξηζκεηηθφ ηεο ζηήιεο. 

Πίλαθαο 3.5: Καλφλεο Τξνπνπνίεζεο Πηλάθσλ 

 

 

 

3.3 Γηαρείξηζε Κιεηδηώλ 

 

Τν Σχζηεκα Γηαρείξηζεο Βάζεο Γεδνκέλσλ (DBMS) “παξαθνινπζεί“ ηα δηάθνξα 

πεδία ησλ πηλάθσλ κέζσ ηνπ αξηζκνχ πεδίνπ θαη ηνπ πξσηεχνληνο θιεηδηνχ θάζε 

εγγξαθήο. Τν πξσηεχνλ θιεηδί απνηειείηαη ην πνιχ απφ 20 πεδία κηαο εγγξαθήο. Ο 

ζπλδπαζκφο ησλ ηηκψλ απηψλ ησλ πεδίσλ βνεζά ην DBMS λα πξνζδίδεη έλα 

κνλαδηθφ αλαγλσξηζηηθφ ζηηο εγγξαθέο θαη λα ηηο δηαηάζζεη ζε ινγηθή ζεηξά, 

αλεμάξηεηα απφ ηε θπζηθή ηνπο ζέζε ζην δίζθν.   

Πξνηνχ πξνζζέζεη κία λέα εγγξαθή ζε θάπνην πίλαθα, ην DBMS ειέγρεη αλ ε 

πιεξνθνξία ζηα πεδία ηνπ πξσηεχνληνο θιεηδηνχ ηεο είλαη κνλαδηθή. Σ’ απηή ηελ 

πεξίπησζε, ηελ απνζεθεχεη δπλακηθά (on the fly), ψζηε ε βάζε δεδνκέλσλ λα είλαη 

πάληνηε νξζψο νξγαλσκέλε. Έηζη, δηεπθνιχλνληαη νη ιεηηνπξγίεο ηεο δηαρείξηζεο θαη 

ηεο αλάθηεζεο ησλ δεδνκέλσλ. 

Αθφκε, επεηδή ην DBMS δηαηεξεί ηνπο πίλαθεο ηαμηλνκεκέλνπο αλάινγα κε ηα 

πξσηεχνληα θιεηδηά, επηβάιεη ηε κνλαδηθφηεηα ησλ ηηκψλ ηνπο εκπνδίδνληαο ηελ 

χπαξμε δηπιφηππσλ. Βέβαηα, απηή ε κνλαδηθφηεηα δελ αθνξά ηελ ηηκή θάζε πεδίνπ 

πνπ αλήθεη ζην θχξην θιεηδί, αιιά κφλν ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ ηηκψλ ησλ πεδίσλ πνπ 

ζπλζέηνπλ ην πξσηεχνλ θιεηδί. Τέινο, ε βάζε δεδνκέλσλ C/SIDE δελ ππνζηεξίδεη 

πίλαθεο πνπ δελ έρνπλ θαλέλα θιεηδί θαη, επηπιένλ, ζέηεη ππνρξεσηηθφ θάζε πίλαθαο 

λα έρεη πξσηεχνλ θιεηδί. 

 

3.3.1 Γεκηνπξγία θιεηδηώλ 

Γηα ηνλ νξηζκφ ελφο πξσηεχνληνο θιεηδηνχ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κέρξη 20 

δηαθξηηά πεδία, ην πιήζνο ησλ νπνίσλ, πεξηνξίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ ππφινηπσλ 

(δεπηεξεπφλησλ) θιεηδηψλ. Αξρηθά, ν ρξήζηεο πξέπεη λα εκθαλίζεη ηνλ πίλαθα πνπ 

δεκηνχξγεζε κέζσ ηνπ Object Designer. Παηψληαο Πξνβνιή, Keys, εκθαλίδεηαη ην 

παξάζπξν ηεο εηθφλαο 3.32. Σηελ πξψηε γξακκή ηνπ κπνξεί λα πιεθηξνινγήζεη ηα 

νλφκαηα ησλ πεδίσλ πνπ ζπλζέηνπλ ην πξσηεχνλ θιεηδί ρσξίδνληάο ηα κε θφκκα. 
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Δηθόλα 3.31: Δκθάληζε Πίλαθα κέζσ Object Designer 

 

Όζσλ αθνξά ηα ππφινηπα θιεηδηά, ζεσξνχληαη δεπηεξεχνληα θαη είλαη πξναηξεηηθά. 

Φξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πξνβνιή ησλ εγγξαθψλ ζε δηαθνξεηηθή δηάηαμε απφ απηή 

πνπ θαζνξίδεηαη ιφγσ ησλ πξσηεπφλησλ. Η δηαδηθαζία ηνπ νξηζκνχ ηνπο είλαη 

παξφκνηα κε ησλ θχξησλ θιεηδηψλ κε ηε δηαθνξά φηη ζην παξάζπξν Keys ν ρξήζηεο 

πξέπεη λα πιεθηξνινγήζεη ηα νλφκαηα ησλ πεδίσλ ζηηο ππφινηπεο ζεηξέο, εθηφο ηεο 

πξψηεο. 

 

 
Δηθόλα 3.32: Οξηζκφο Κιεηδηψλ 

 

Κάζε δεπηεξεχνλ θιεηδί ρξεζηκνπνηεί κία επηπξφζζεηε δνκή πνπ νλνκάδεηαη 

Πεξηερόκελα θαη είλαη παξφκνηα κε ηα θιαζζηθά πεξηερφκελα ησλ βηβιίσλ. 

Πξφθεηηαη, δειαδή, γηα κία ιίζηα κε ζεκαληηθέο έλλνηεο δίπια ζηηο νπνίεο ππάξρεη ν 

αξηζκφο ζειίδαο (ή δηεχζπλζε) πνπ εκθαλίδνληαη κέζα ζην θείκελν (ή βάζε 

δεδνκέλσλ). Έηζη, φηαλ νξίδεηαη έλα δεπηεξεχνλ θιεηδί θαη ραξαθηεξίδεηαη σο 

ελεξγφ, ην ζχζηεκα απηφκαηα ελεκεξψλεη ηε ιίζηα ησλ πεξηερνκέλσλ κε ηε ζέζε 

ηαμηλφκεζεο ηνπ λένπ θιεηδηνχ.  
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Δπηπιένλ, έλα δεπηεξεχνλ θιεηδί κπνξεί λα κεηαηξαπεί απφ ελεξγφ ζε αλελεξγφ, θάηη 

πνπ ειεπζεξψλεη ρψξν ζηε βάζε. Με άιια ιφγηα, ην DBMS ζα μνδεχεη ιηγφηεξν 

ρξφλν θαηά ηε δηάξθεηα ελεκεξψζεσλ ησλ πεξηερνκέλσλ. Φπζηθά, ηα αλελεξγά 

θιεηδηά κπνξνχλ λα ελεξγνπνηεζνχλ θαη πάιη νδεγψληαο, φκσο, ην DBMS ζε 

ρξνλνβφξα δηαδηθαζία ζάξσζεο νιφθιεξνπ ηνπ πίλαθα γηα αλαθαηαζθεπή ησλ 

πεξηερνκέλσλ. 

Άμηα αλαθνξάο είλαη ε δηαθνξά ησλ δεπηεξεπφλησλ θιεηδηψλ απφ ηα πξσηεχνληα 

ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο ησλ πεδίσλ ηνπο. Γειαδή, δελ είλαη αλαγθαίν ηα πεδία πνπ 

ζπλζέηνπλ ηα δεπηεξεχνληα θιεηδηά λα πεξηέρνπλ κνλαδηθά δεδνκέλα. Τν DBMS 

επηηξέπεη ηελ χπαξμε δηπιφηππσλ ζηα πεδία ησλ θιεηδηψλ πνπ δελ είλαη πξσηεχνληα. 

Έηζη, ζε πεξίπησζε πνπ δχν ή πεξηζζφηεξεο εγγξαθέο έρνπλ αθξηβψο ηελ ίδηα 

πιεξνθνξία ζην δεπηεξεχνλ θιεηδί ηνπο, ην DBMS ζα ζηεξηρηεί ζην πξσηεχνλ θαη ζα 

ιχζεη ηε “ζχγθξνπζε”.     

Σηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδεηαη έλα παξάδεηγκα πνπ απεηθνλίδεη ηνλ ηξφπν ηαμηλφκεζεο 

ησλ δεδνκέλσλ ελφο πίλαθα βάζε ησλ πξσηεπφλησλ θαη δεπηεξεπφλησλ θιεηδηψλ. 

Υπνζέηνπκε, ινηπφλ, φηη ν πίλαθαο Customer πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο εγγξαθέο κε δχν 

πεδία ε θάζε κία, ηα Customer No. θαη Customer Name.  

Δπίζεο, έζησ φηη ε ιίζηα ησλ θιεηδηψλ ηνπ είλαη ε παξαθάησ: 

Αξ. Κιεηδηνύ Τύπνο Κιεηδηνύ Οξηζκόο 

1 Primary Customer No. 

2 Secondary Customer Name 

 

Ο πίλαθαο Customer ηαμηλνκεκέλνο σο πξνο ην πξσηεχνλ θιεηδί είλαη ν εμήο: 

Customer No. Customer Name 

001 Microsoft Business Solutions 

002 IBM 

003 Lotus 

004 Microsoft Business Solutions 

 

Αλ ν ρξήζηεο επηιέμεη ηαμηλφκεζε σο πξνο ην δεπηεξεχνλ θιεηδί, ε λέα δηάηαμε ζα 

δεκηνπξγεζεί βάζε ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπ πεδίνπ Customer Name. Όκσο, εμαηηίαο 

ηεο κε κνλαδηθφηεηαο ησλ ηηκψλ ηνπ, νη εγγξαθέο ζα επαλαηνπνζεηεζνχλ (αλ 

ρξεηαζηεί) ζχκθσλα κε ην πξσηεχνλ θιεηδί. 
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Customer Name Customer No. 

IBM 002 

Lotus 003 

Microsoft Business Solutions 001 

Microsoft Business Solutions 004 

 

Δίλαη θαλεξφ, φηη νη ηειεπηαίεο δχν εγγξαθέο έρνπλ ην ίδην φλνκα πειάηε (Microsoft 

Business Solutions) γη’ απηφ θαη ην DBMS ηηο ηαμηλφκεί ζηεξηδφκελν ζηελ ηηκή ηνπ 

θχξηνπ θιεηδηνχ ηνπο.  

 

3.3.2 Δπίδξαζε ησλ θιεηδηώλ ζηελ απόδνζε 

Δίλαη γεγνλφο, φηη ε ζπλνιηθή ηαρχηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο C/SIDE εμαξηάηαη απφ έλα 

πιήζνο παξαγφλησλ. Οη θπξηφηεξνη απφ απηνχο είλαη ην κέγεζνο ηεο βάζεο 

δεδνκέλσλ, ν αξηζκφο ησλ ελεξγψλ θιεηδηψλ, ε πνιππινθφηεηά ησλ θιεηδηψλ, ν 

αξηζκφο ησλ εγγξαθψλ ζηνπο πίλαθεο θαη ε ηαρχηεηα ηνπ ππνινγηζηή θαη ηνπ δίζθνπ 

ηνπ. 

Αλακθηζβήηεηα, ν νξηζκφο πνιιψλ θιεηδηψλ ζηνπο πίλαθεο δηεπθνιχλεη ηε 

δηαδηθαζία ηεο αλαδήηεζεο πιεξνθνξίαο, αθνχ ηα πεξηερφκελά ηνπο παξέρνπλ 

ηδηαίηεξεο πξνβνιέο πνπ επηηξέπνπλ γξήγνξεο θαη επέιηθηεο αλαθηήζεηο δεδνκέλσλ. 

Παξ’ φια απηά, παξνπζηάδνληαη θαη κεηνλεθηήκαηα εμαηηίαο ηεο χπαξμεο κεγάινπ 

αξηζκνχ θιεηδηψλ.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε αχμεζε ησλ ελεξγψλ δεπηεξεπφλησλ θιεηδηψλ βειηηψλεη ηελ 

απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάθηεζε πιεξνθνξίαο ζε 

δηάθνξεο ζεηξέο ηαμηλφκεζεο, κηαο θαη ηα δεδνκέλα είλαη ήδε ηαμηλνκεκέλα. Απφ ηελ 

άιιε, ε θαηαρψξεζε λέσλ ζηνηρείσλ κεηψλεη ηελ απφδνζε, αθνχ ην ζχζηεκα 

αλαγθάδεηαη λα δηαηεξεί φιν θαη πεξηζζφηεξα πεξηερφκελα δεπηεξεπφλησλ θιεηδηψλ. 

Αληίζηξνθα, ε ρξεζηκνπνίεζε ιηγφηεξσλ θιεηδηψλ επηιχεη ην δεχηεξν δήηεκα, αιιά  

δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα απφδνζεο θαηά ηελ αλάθηεζε πιεξνθνξίαο φπνπ ν ρξήζηεο 

νθείιεη λα νξίζεη ή λα ελεξγνπνηήζεη θιεηδηά πνπ βνεζνχλ ζηελ ηαμηλφκεζε.   

Γίλεηαη, ινηπφλ, θαηαλνεηφ φηη ε απφθαζε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο πνιιψλ ή ιίγσλ 

θιεηδηψλ δελ είλαη εχθνιε ππφζεζε. Η επηινγή ησλ θαηάιιεισλ θιεηδηψλ θαη ν 

νξηζκφο ησλ ελεξγψλ πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηαπηφρξνλα ηφζν ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο 

ηαρχηεηαο αλάθηεζεο δεδνκέλσλ φζν θαη ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο ηαρχηεηαο ηεο 

ελεκέξσζεο ησλ δεδνκέλσλ (ιεηηνπξγίεο εηζαγσγήο, δηαγξαθήο, ηξνπνπνίεζεο θηι). 

Γη’ απηφ, ζεσξείηαη ζεκαληηθή ε απελεξγνπνίεζε ζχλζεησλ θιεηδηψλ πνπ, κάιηζηα, 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζπάληα.   
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3.3.3 Απνζήθεπζε θιεηδηώλ 

Όπσο αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα, ηα θιεηδηά είλαη απνζεθεπκέλα ζην 

Table Description, ην νπνίν πεξηέρεη κηα ιίζηα θιεηδηψλ. Σηελ παξαθάησ εηθφλα 

παξνπζηάδεηαη έλα ηκήκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ιίζηαο γηα ηνλ πίλαθα Cust. Ledger 

Entry πνπ πεξηέρεη θαηαρσξεκέλεο εγγξαθέο απφ παξαγγειίεο πψιεζεο, ηηκνιφγηα 

πψιεζεο, πηζησηηθά ηηκνιφγηα πψιεζεο θ.α. 

 
Δηθόλα 3.33: Παξάδεηγκα ιίζηαο θιεηδηψλ 

 

Η εηθφλα εκθαλίδεη ηα ηέζζεξα πξψηα θιεηδηά ηνπ πίλαθα, δειαδή ην πξσηεχνλ θαη 

ηξία δεπηεξεχνληα. Δίλαη θαλεξφ φηη ην πξσηεχνλ θιεηδί απνηειείηαη απφ έλα κφλν 

πεδίν, ην Entry No. Αληίζεηα, ην πξψην δεπηεξεχνλ θιεηδί απνηειείηαη απφ δχν πεδία, 

ελψ ην δεχηεξν θαη ην ηξίην απφ ηξία θαη ηέζζεξα πεδία, αληίζηνηρα. 

 

3.3.4 Πξνβνιή θαη ηξνπνπνίεζε ηδηνηήησλ ησλ θιεηδηώλ 

Τα θιεηδηά πνπ ζρεηίδνληαη κε θάπνην πίλαθα έρνπλ δηάθνξεο ηδηφηεηεο πνπ 

πεξηγξάθνπλ ηε «θχζε» ηνπο. Όηαλ δεκηνπξγείηαη έλα θιεηδί, ην C/SIDE πξνηείλεη 

απηφκαηα πξνθαζνξηζκέλεο ηηκέο γηα απηέο ηηο ηδηφηεηεο, ηηο νπνίεο ν ρξήζηεο κπνξεί 

λα αιιάμεη αλάινγα κε ην ζθνπφ πνπ επηζπκεί λα ηθαλνπνηήζεη ην θιεηδί.  

Οη ζεκαληηθφηεξεο ηδηφηεηεο ησλ θιεηδηψλ αλαιχνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

Ιδηόηεηα Σθνπόο 

Enabled 

Καζνξίδεη αλ ην ζχζηεκα δηαηεξεί θάπνην 

πεξηερφκελν γηα ην θιεηδί. Γελ επηηξέπεηαη ε 

ρξεζηκνπνίεζε θιεηδηνχ αλ ε ηηκή απηήο ηεο 

ηδηφηεηαο είλαη No. 

Key Οξίδεη ην φλνκα ηνπ θιεηδηνχ. 

SumIndexFields 
Καζνξίδεη ηα πεδία γηα ηα νπνία ην ζχζηεκα 

δηαηεξεί έλα SumIndex. 

KeyGroups 
Καζνξίδεη ζε πνηεο νκάδεο θιεηδηψλ αλήθεη 

ην θιεηδί.  
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MaintainSQLIndex 
Καζνξίδεη αλ ρξεηάδεηαη λα δεκηνπξγεζεί έλα 

πεξηερφκελν SQL Server γηα ην θιεηδί. 

MaintainSIFTIndex 

Καζνξίδεη αλ ρξεηάδεηαη λα δεκηνπξγεζεί κία 

δνκή SIFT ζηνλ SQL Server γηα ηελ 

ππνζηήξημε ησλ SumIndexFields 

SIFTLevelsToMaintain 
Καζνξίδεη πνηα SIFT Levels αθνξνχλ ην 

θιεηδί. 

Πίλαθαο 3.6: Ιδηφηεηεο Κιεηδηψλ  

 

Πξνθεηκέλνπ ν ρξήζηεο λα κειεηήζεη ή λα ηξνπνπνηήζεη ηηο ηδηφηεηεο ησλ θιεηδηψλ 

ελφο πίλαθα πξέπεη λα επηιέμεη Δξγαιεία, Object Designer, Table γηα λα εκθαλίζεη ηε 

ιίζηα κε φινπο ηνπο πίλαθεο. Σηε ζπλέρεηα, κπνξεί λα εμεηάζεη ηνλ πίλαθα πνπ 

επηζπκεί επηιέγνληάο ηνλ θαη παηψληαο ην θνπκπί Designer. Όπσο πεξηγξάθεθε θαη 

παξαπάλσ, κε Πξνβνιή, Keyes απφ ηε γξακκή κελνχ παξνπζηάδνληαη ηα θιεηδηά ηνπ 

πίλαθα. Αξθεί λα επηιέμεη θάπνην απφ απηά θαη Πξνβνιή, Properties γηα λα 

εκθαληζζνχλ νη ηδηφηεηέο ηνπ (Δηθφλα 3.34). Σε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο επηζπκεί λα 

ηξνπνπνηήζεη ηελ ηηκή κηαο ηδηφηεηαο, κπνξεί λα πιεθηξνινγήζεη ζην αληίζηνηρν 

πιαίζην θαη λα παηήζεη Enter.  

  

 
Δηθόλα 3.34: Παξάζπξν ηδηνηήησλ θιεηδηψλ 
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4. Αιιειεπίδξαζε ηνπ Navision κε άιιεο εθαξκνγέο 

 

4.1 Navision ODBC Driver 

 

To Navision ODBC Driver είλαη ε εθαξκνγή ηνπ Microsoft Navision ζην ODBC 

(Open Database Connectivity). Δπηηξέπεη ηε κεηαθνξά δεδνκέλσλ κεηαμχ ησλ 

βάζεσλ δεδνκέλσλ ηνπ Navision θαη θάζε άιινπ πξνγξάκκαηνο πνπ ππνζηεξίδεη ηελ 

ηερλνινγία ODBC. Γίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε δηάθνξεο εθαξκνγέο, φπσο έλα 

πξφγξακκα επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ ή θχιισλ εξγαζίαο (spreadsheets), λα 

επηθνηλσλήζνπλ κε ην ζχζηεκα θαη λα αλαθηήζνπλ επηζπκεηέο πιεξνθνξίεο. Σηελ 

παξνχζα ελφηεηα αλαιχεηαη ε ηερλνινγία ODBC, θαζψο θαη ε αξρηηεθηνληθή ηεο. 

Δπίζεο, πεξηγξάθεηαη ε δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο ησλ απαηηνχκελσλ αξρείσλ γηα ηελ 

νκαιή ιεηηνπξγία ησλ νδεγψλ ODBC θαη παξνπζηάδνληαη δχν παξαδείγκαηα 

αιιειεπίδξαζεο ηνπ Navision κε εθαξκνγέο ηεο Microsoft γηα ηε κεηαθνξά 

δεδνκέλσλ απφ (θαη πξνο) ην ζχζηεκα. 

 

4.1.1 Τερλνινγία ODBC 

Η ηερλνινγία ODBC (Open Database Connectivity) δεκηνπξγήζεθε απφ ηε Microsoft 

γηα λα παξέρεη ελνπνηεκέλε πξφζβαζε ζε ζπζηήκαηα βάζεσλ δεδνκέλσλ δηαθφξσλ 

θαηαζθεπαζηψλ. Παξέρεη ζηνλ πξνγξακκαηηζηή ηε δπλαηφηεηα λα πινπνηεί 

επεμεξγαζία ηνπ ηχπνπ ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ κε έλαλ πξνηππνπνηεκέλν ηξφπν, 

κέζα απφ κία Γηεπαθή Πξνγξακκαηηζκνύ Δθαξκνγώλ (API, Application Programming 

Interface). 

Τν πξφηππν ODBC επηηξέπεη ζην ίδην εθηειέζηκν παξάγσγν θψδηθα λα απνθηά 

πξφζβαζε ζε πνιιά πεξηβάιινληα DBMS, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα (επαλα)-

κεηαγισηηίδεηαη γηα ην θάζε έλα απφ απηά μερσξηζηά. Καηά ζπλέπεηα, νη εθαξκνγέο 

ηνπ ODBC ραξαθηεξίδνληαη απφ αλεμαξηεζία φρη κφλν ζε επίπεδν πεγαίνπ θψδηθα, 

αιιά θαη ζε επίπεδν εθηειέζηκνπ θψδηθα. Δπίζεο, ε ρξήζε ηνπ ζεκαίλεη φηη κία θαη 

κφλε εθαξκνγή κπνξεί λα δηαρεηξίδεηαη ηαπηφρξνλα δεδνκέλα ζε πεξηζζφηεξα απφ 

έλα πεξηβάιινληα DBMS (Γέξβνο, Δπαγγειίδεο, 2002). 
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4.1.2 Αξρηηεθηνληθή ηνπ ODBC 

Η αξρηηεθηνληθή ηεο ηερλνινγίαο ODBC απνηειείηαη απφ ηέζζεξα ζπζηαηηθά πνπ 

αλαιχνληαη παξαθάησ. 

Δθαξκνγή (Application): Δθηειεί φιε ηε δηαδηθαζία θαη θαιεί ηηο ζπλαξηήζεηο πνπ 

ππνβάινπλ εξσηήκαηα SQL γηα ηελ αλάθηεζε ησλ θαηάιιεισλ απνηειεζκάησλ. 

Γηαρεηξηζηήο Οδεγώλ (Driver Manager): Φνξηψλεη ηνπο δηάθνξνπο νδεγνχο εθ 

κέξνπο κηαο εθαξκνγήο. Δθηειεί ODBC ζπλαξηήζεηο ή ηηο θαηεπζχλεη ζε θάπνην 

νδεγφ. 

Οδεγόο (Driver): Δθηειεί ODBC ζπλαξηήζεηο, ππνβάιεη εξσηήκαηα SQL ζε 

ζπγθεθξηκέλε πεγή δεδνκέλσλ (data source) θαη επηζηξέθεη απνηειέζκαηα ζηελ 

εθαξκνγή. Σε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ηξνπνπνηεί ην αίηεκα κηαο εθαξκνγήο, έηζη 

ψζηε λα ζπκβαδίδεη κε ην ζπληαθηηθφ ηνπ εθάζηνηε DBMS. 

Πεγή Γεδνκέλσλ (Data Source): Απνηειείηαη απφ ηα δεδνκέλα πνπ ν ρξήζηεο 

επηζπκεί λα πξνζπειάζεη, ην ζπζρεηηδφκελν ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα, ην DBMS, θαζψο 

θαη ηελ πιαηθφξκα δηθηχνπ (αλ ππάξρεη) πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πξφζβαζε ζην 

DBMS. 

Σηε ζπλέρεηα, απεηθνλίδνληαη νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ηεζζάξσλ απηψλ ζπζηαηηθψλ 

ηνπ ODBC. 

 
Δηθόλα 4.1: Σπζηαηηθά ηνπ ODBC 

 

Η εθαξκνγή απεπζχλεη ηηο θιήζεηο ηεο ζηνλ δηαρεηξηζηή νδεγψλ (Driver Manager). Ο 

δηαρεηξηζηήο νδεγψλ πξνσζεί ηηο θιήζεηο ζηνλ θαηάιιειν νδεγφ, ν νπνίνο εθαξκφδεη 

εξσηήζεηο SQL πάλσ ζηε βάζε δεδνκέλσλ. Tν ODBC API ρξεζηκνπνηείηαη ζε δχν 

κέξε: κεηαμχ ηεο εθαξκνγήο θαη ηνπ δηαρεηξηζηή νδεγψλ θαη κεηαμχ ηνπ δηαρεηξηζηή 

νδεγψλ θαη θάζε νδεγνχ. Η ηειεπηαία δηαζχλδεζε αλαθέξεηαη ζπλήζσο σο 

δηαζχλδεζε παξνρήο ππεξεζηψλ ή SPI (Service Provider Interface). Όκσο, ζην 

ODBC ηφζν ην API φζν θαη ην SPI ζεσξνχληαη ίδηα, πνπ ζεκαίλεη φηη ν δηαρεηξηζηήο 

νδεγψλ θαη θάζε νδεγφο έρνπλ ηελ ίδηα δηαζχλδεζε γηα ίδηεο ζπλαξηήζεηο.  
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4.1.3 Δγθαηάζηαζε Data Source 

Πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη ν ρξήζηεο λα εθαξκφζεη ηελ ηερλνινγία ODBC, είλαη 

απαξαίηεην λα δεκηνπξγήζεη έλα DSN, δειαδή έλα φλνκα αξρείνπ πξνέιεπζεο 

δεδνκέλσλ. Πξφθεηηαη γηα έλα ινγηθφ φλνκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην ODBC γηα 

αλαθνξά ζηελ κνλάδα δίζθνπ θαη ζε άιιεο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη γηα 

πξφζβαζε ζε δεδνκέλα.  

Γηα λα νξίζεη ην DSN, ν ρξήζηεο πξέπεη λα κεηαθεξζεί ζηνλ Πίλαθα Διέγρνπ θαη λα 

επηιέμεη Δξγαιεία Γηαρείξηζεο θαη κεηά Πεγέο Γεδνκέλσλ (ODBC). Έηζη, εκθαλίδεηαη 

ην παξαθάησ παξάζπξν. 

 
Δηθόλα 4.2: Παξάζπξν Πεγώλ Γεδνκέλσλ (ODBC) 

 

Αξρηθά, πξέπεη λα απνθαζηζηεί ν ηχπνο ηνπ DSN πνπ ζα εγθαηαζηαζεί. Τν User DSN 

ρξεζηκνπνηείηαη κφλν φηαλ ζπγθεθξηκέλνη ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο πξέπεη λα 

βιέπνπλ ην DSN. Σην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα, ην DSN επηζπκείηαη λα είλαη 

δηαζέζηκν ζε φινπο ηνπο ρξήζηεο, γη’ απηφ επηιέγεηαη ε θαξηέια System DSN. Σ’ 

απηήλ, παηψληαο ην θνπκπί Add εκθαλίδεηαη έλα λέν παξάζπξν (εηθφλα 4.3) πνπ 

δεηάεη απφ ηνλ ρξήζηε λα επηιέμεη έλα πξφγξακκα νδήγεζεο γηα ην αξρείν 

πξνέιεπζεο δεδνκέλσλ. 
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Δηθόλα 4.3: Παξάζπξν δεκηνπξγίαο αξρείνπ πξνέιεπζεο  

 

Αθνχ επηιεγεί ην Microsoft Navision Driver θαη παηεζεί ην θνπκπί Finish, ν ρξήζηεο 

θαιείηαη λα εηζάγεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ NODBC. Σηελ παξαθάησ 

εηθφλα, θαίλνληαη νη αιιαγέο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ψζηε λα δεκηνπξγεζεί ζχλδεζε ζε 

κία ηνπηθή βάζε δεδνκέλσλ. Πξψηα, είλαη ζεκαληηθφ λα εηζαρζεί ε άδεηα ρξήζεο 

(fin.flf) κέζσ ηνπ θνπκπηνχ Import License, αθνχ ρσξίο απηήλ ν ρξήζηεο δελ ζα 

κπνξεί λα πξνβεί ζε θακία ιεηηνπξγία έμσ απφ ην ζχζηεκα.  

Σηε ζπλέρεηα, ζηα δχν πξψηα πεδία πξέπεη λα δεισζεί ην φλνκα θαη ε πεξηγξαθή ηεο 

πεγήο δεδνκέλσλ. Σηελ επηινγή Connection ηζεθάξεηαη ην Local αθνχ ν driver ζα 

ιεηηνπξγεί ζε ζχζηεκα απινχ ρξήζηε. Αλ ππήξρε δίθηπν πνιιψλ ρξεζηψλ, ζα έπξεπε 

λα νξηζηεί θαη ην φλνκα ηνπ server, φπσο θαη ην πξσηφθνιιν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη.   

 
Δηθόλα 4.4: Παξάζπξν δηακφξθσζεο ηνπ NODBC 
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Αθφκε, ρξεηάδεηαη λα νξηζηεί ε δηαδξνκή ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Navision. Όζσλ 

αθνξά ην φλνκα ηεο εηαηξείαο, αλ ην αληίζηνηρν πιαίζην παξακείλεη θελφ, ζα δεηείηαη 

λα ζπκπιεξσζεί ζε θάζε ζχλδεζε κε ηε βάζε. Δπίζεο, ηα πιαίζηα User ID θαη 

Password κέλνπλ θελά φηαλ δελ ππάξρεη δήηεκα αζθάιεηαο ζην ζχζηεκα. Σε 

αληίζεηε πεξίπησζε, είλαη απαξαίηεην λα νξηζηνχλ ηηκέο, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε 

είζνδνο αλεπηζχκεησλ ρξεζηψλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Microsoft Navision.   

Δθηφο απφ φια απηά ηα ζηνηρεία, ν ρξήζηεο κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη θαη θάπνηεο 

επηπιένλ επηινγέο βειηηψλνληαο, έηζη, ηελ απφδνζε ηνπ NODBC. Παηψληαο ην 

αληίζηνηρν θνπκπί, εκθαλίδεηαη ην παξάζπξν ηεο εηθφλαο 4.5 ζην νπνίν αξρηθά πξέπεη 

λα ηζεθάξεη ην Commit Cache θαη λα νξίζεη έλα κεγάιν κέγεζνο γηα ηε κλήκε cache 

ηνπ DBMS. Σε πεξίπησζε πνπ δελ πξφθεηηαη λα κεηαθηλεζνχλ πεδία ηχπνπ BLOB, ην 

αληίζηνηρν θνπηάθη κπνξεί λα κείλεη θελφ.  

Δπίζεο, νη επηινγέο ζην πεδίν Identifiers επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

κεηαθέξνληαη ηα αλαγλσξηζηηθά απφ ην Microsoft Navision ζην εμσηεξηθφ 

πξφγξακκα. Με άιια ιφγηα, επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ηα 

νλφκαηα πηλάθσλ θαη πεδίσλ ζην εμσηεξηθφ πξφγξακκα θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

γξάθνληαη νη δειψζεηο SQL. Γηα παξάδεηγκα, ε επηινγή All Except Dot κεηαθέξεη 

φινπο ηνπο ραξαθηήξεο ρσξίο θακία αιιαγή εθηφο απφ ηηο ηειείεο θαη ηα 

εξσηεκαηηθά, πνπ ηα κεηαηξέπεη ζε θάησ παχια. 

Σην πιαίζην Language πξνζθέξνληαη φιεο νη πηζαλέο γιψζζεο, θαζψο θαη νη επηινγέο 

Neutral θαη Auto πνπ απελεξγνπνηνχλ θαη ελεξγνπνηνχλ, αληίζηνηρα, ηελ 

πνιπγισζζία ζηελ ιεηηνπξγηθφηεηα. Τέινο, ζην Option Field Type ν ρξήζηεο 

επηιέγεη έλαλ απφ ηνπο δχν ηξφπνπο κεηαθνξάο ησλ ηηκψλ ησλ πεδίσλ, σο 

αιθαξηζκεηηθέο ή σο αθέξαηεο.  

 
Δηθόλα 4.5: Παξάζπξν επηινγψλ ηνπ NODBC 

 

Μφιηο θαηαρσξεζνχλ φια ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία θαη επηιεγεί ην ΟΚ, επαλέξρεηαη 

ην αξρηθφ παξάζπξν ηνπ δηαρεηξηζηή (εηθφλα 4.6). Δίλαη θαλεξφ φηη έρεη πξνζηεζεί ην 

λέν αξρείν πξνέιεπζεο δεδνκέλσλ ζηελ θαξηέια ηνπ ζπζηήκαηνο DSN. Παηψληαο ην 

λέν θνπκπί OK, ην ζχζηεκα είλαη έηνηκν γηα ηελ ππνβνιή εξσηεκάησλ ζηε βάζε 

δεδνκέλσλ ηνπ Microsoft Navision.   
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Δηθόλα 4.6: Παξάζπξν Πεγώλ Γεδνκέλσλ (ODBC) 

 

 

4.1.4 Πξνζπέιαζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ κέζσ εξσηεκάησλ 

Σε απηή ηελ παξάγξαθν, αλαιχεηαη ν ηξφπνο πξνζπέιαζεο ησλ δεδνκέλσλ ηεο βάζεο 

ηνπ Navision εμσηεξηθά, κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο Microsoft Excel. Τν παξάδεηγκα 

πνπ παξνπζηάδεηαη ρξεζηκνπνηεί ηνλ πίλαθα Customer. Σθνπφο είλαη ε εμαγσγή ησλ 

εμήο ζηειψλ: No_, Name, Address, City, Phone No_.  

Αξρηθά, ν ρξήζηε νθείιεη λα αλνίμεη έλα λέν θχιιν εξγαζίαο ζην Excel. Παηψληαο 

Γεδνκέλα, Δηζαγσγή Δμσηεξηθώλ Γεδνκέλσλ, Γεκηνπξγία εξσηήκαηνο ζε βάζε 

δεδνκέλσλ, εκθαλίδεηαη ην παξάζπξν ηεο παξαθάησ εηθφλαο πνπ δεηά ηελ επηινγή 

ελφο αξρείνπ πξνέιεπζεο δεδνκέλσλ. 

 
Δηθόλα 4.7: Παξάζπξν επηινγήο Datasource 

 

Αθνχ επηιεγεί ην Navision ODBC Sample* πνπ κφιηο δεκηνπξγήζεθε, κε θιηθ ζην 

ΟΚ γίλεηαη ζχλδεζε ζε απηφ θαη πξνθχπηεη έλα λέν παξάζπξν, ην Οδεγόο 
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Δξσηήκαηνο - Δπηινγή ζηειώλ (εηθφλα 4.8). Σε απηφ ην ζεκείν, ν ρξήζηεο πξέπεη λα 

επηιέμεη ηηο ζηήιεο ησλ δηάθνξσλ πηλάθσλ πνπ ρξεηάδεηαη. Όπσο αλαθέξζεθε 

πξνεγνπκέλσο, ζην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα ζα ρξεζηκνπνηεζεί ν πίλαθαο 

Customer.  

 
Δηθόλα 4.8: Παξάζπξν επηινγήο ζηειψλ 

 

Με επηινγή ηεο επηζπκεηήο ζηήιεο απφ ηα αξηζηεξά θαη παηψληαο ην πξψην βέινο, 

πξαγκαηνπνηείηαη ν θαζνξηζκφο ησλ ζηειψλ πνπ ζα εκπιαθνχλ ζην εξψηεκα. Με ην 

θνπκπί Δπόκελν, ν ρξήζηεο κεηαθέξεηαη ζην παξαθάησ παξάζπξν φπνπ νξίδεη κε 

θίιηξα ηα δεδνκέλα πνπ ζα εκθαληζηνχλ. Σηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, κε ην 

θαηάιιειν θίιηξν απνξξίπηεηαη κία πηζαλή εζθαικέλε θαηαρψξεζε πειάηε κε 

θσδηθφ 0. 

 
Δηθόλα 4.9: Παξάζπξν νξηζκνχ θίιηξσλ 

 

Δπηιέγνληαο γηα άιιε κία θνξά ην θνπκπί Δπόκελν, ν ρξήζηεο νδεγείηαη ζην 

παξάζπξν θαζνξηζκνχ ηνπ ηξφπνπ ηαμηλφκεζεο ησλ δεδνκέλσλ. Γίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα ζχλζεηεο ηαμηλφκεζεο (αχμνπζαο ή θζίλνπζαο), πνπ ζηεξίδεηαη ζε 

πεξηζζφηεξεο απφ κία ζηήιεο.   
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Δηθόλα 4.10: Παξάζπξν θαζνξηζκνχ ηαμηλφκεζεο 

 

Μφιηο νξηζηεί θαη ν ηξφπνο ηαμηλφκεζεο ησλ δεδνκέλσλ, κε ην θνπκπί Δπόκελν 

εκθαλίδεηαη ην ηειεπηαίν παξάζπξν ηεο φιεο δηαδηθαζίαο, φπνπ ν ρξήζηεο επηιέγεη 

ηε δεκηνπξγία θχβνπ OLAP, ηελ επηζηξνθή ησλ δεδνκέλσλ ζην Excel, ή ηελ 

πξνβνιή ηνπο ζην Microsoft Query. Σε απηφ ην παξάδεηγκα, επηιέγεηαη ε ηειεπηαία 

επηινγή θαη κε ην θνπκπί Τέινο, αλνίγεη ην παξαθάησ παξάζπξν.  

 
Δηθόλα 4.11: Παξάζπξν Microsoft Query 

 

Σε απηφ ην παξάζπξν, θαίλνληαη φια φζα επηιέρζεθαλ πξνεγνπκέλσο, δειαδή ν 

πίλαθαο Customer, πέληε ζπγθεθξηκέλεο ζηήιεο ηνπ θαη ην θίιηξν πνπ εθαξκφζηεθε 

ζηα δεδνκέλα. Ο ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζεη λέα εξσηήκαηα, λα 
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πξνζζέζεη πίλαθεο θαη ζηήιεο, λα αιιάμεη ηνλ ηξφπν ηαμηλφκεζεο, θαζψο θαη λα 

θαηαρσξήζεη εληνιέο ζε SQL. Απηή ε ηειεπηαία ιεηηνπξγία επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο 

αληίζηνηρεο επηινγήο ζην κελνχ.  

Έηζη, εκθαλίδεηαη έλα παξάζπξν παξφκνην κε ηεο εηθφλαο 4.12 ζην νπνίν είλαη 

θαηαγεγξακκέλν ην παξφλ εξψηεκα ζε κνξθή SQL, πνπ ζαθψο κπνξεί λα 

ηξνπνπνηεζεί. Γηα παξάδεηγκα, παξαηεξεί θαλείο φηη ε ζηήιε Phone No. δελ πεξηέρεη 

ζηνηρεία γηα θακία εγγξαθή πειάηε. Δπνκέλσο, κπνξεί λα αθαηξεζεί κε ηελ 

θαηάιιειε εληνιή. 

 
Δηθόλα 4.12: Παξάζπξν εληνιψλ SQL 

 

Αθνχ νινθιεξσζνχλ νη αιιαγέο, ηα δεδνκέλα είλαη έηνηκα γηα ηελ εηζαγσγή ηνπο 

ζην Excel. Απηφ γίλεηαη κέζσ ηεο επηινγήο Δπηζηξνθή δεδνκέλσλ ζην Excel. Τν 

απνηέιεζκα είλαη παξφκνην κε ην παξαθάησ. 

 
Δηθόλα 4.13: Παξάζπξν Microsoft Excel 
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4.1.5 Καηαρώξεζε ζηνηρείσλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ 

Σε απηή ηελ παξάγξαθν πεξηγξάθεηαη ν ηξφπνο εηζαγσγήο ζηνηρείσλ ζηε βάζε ηνπ 

Navision εμσηεξηθά. Πην ζπγθεθξηκέλα ρξεζηκνπνηείηαη ην πξφγξακκα Microsoft 

Access, ελψ παξάιιεια δεκηνπξγνχληαη ζπλδέζεηο κε ην Navision.  

Πξψηα, ν ρξήζηεο πξέπεη λα αλνίμεη ην Access θαη λα δεκηνπξγήζεη κία θελή βάζε 

δεδνκέλσλ. Σηε ζπλέρεηα, πξέπεη λα επηιέμεη Αξρείν, Λήςε εμσηεξηθώλ δεδνκέλσλ, 

Σύλδεζε πηλάθσλ θαη λα εκθαλίζεη ηα αξρεία ηχπνπ Βάζεηο Γεδνκέλσλ ODBC. Με 

απηφ ηνλ ηξφπν, πξνθχπηεη ην παξαθάησ παξάζπξν πνπ δεηάεη απφ ηνλ ρξήζηε λα 

επηιέμεη έλα αξρείν πξνέιεπζεο δεδνκέλσλ. 

 
Δηθόλα 4.14: Παξάζπξν επηινγήο Datasource 

 

Σηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε επηιέγεηαη ην Navision ODBC Sample θαη αθνχ 

παηεζεί ην ΟΚ, εκθαλίδεηαη ην παξάζπξν ηεο ζχλδεζεο πηλάθσλ. Σ’ απηφ γίλεηαη ε 

επηινγή ησλ πηλάθσλ πνπ ζα δερηνχλ επεμεξγαζία θαη ηξνπνπνηήζεηο. Σην παξψλ 

παξάδεηγκα επηιέγεηαη κφλν ν πίλαθαο Location.  

.  

Δηθόλα 4.15: Παξάζπξν ζχλδεζεο πηλάθσλ 
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Αθνχ νινθιεξσζεί ε επηινγή ησλ πηλάθσλ, δεκηνπξγείηαη έλα λέν πεδίν ζηε βάζε 

δεδνκέλσλ ηνπ Access κε ην φλνκα ηνπ επηιεγφκελνπ πίλαθα, Location (εηθφλα 4.16). 

Δπφκελν βήκα είλαη ην άλνηγκα απηνχ ηνπ πεδίνπ γηα ηελ εκθάληζε ησλ ζηνηρείσλ 

ηνπ, φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 4.17. 

 
Δηθόλα 4.16: Παξάζπξν Microsoft Access 

 

 
Δηθόλα 4.17: Γεδνκέλα πίλαθα Location απφ Microsoft Access 

 

Σε απηφ ην ζεκείν, ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνζζέζεη, λα αθαηξέζεη ή λα 

ηξνπνπνηήζεη εγγξαθέο απφ ηνλ πίλαθα Location θαη απηνκάησο ζα απνζεθεπηνχλ 

θαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Navision. Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα αιιάμεη ηνλ 

θσδηθφ RED ζε RED-WHITE, λα δηαγξάςεη ηελ εγγξαθή κε θσδηθφ YELLOW θαη 

λα πξνζζέζεη κία λέα κε θσδηθφ BROWN (εηθφλα 4.18).  

 
Δηθόλα 4.18: Τξνπνπνηήζεηο ζηνλ πίλαθα Location απφ Microsoft Access 
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Τν απνηέιεζκα απηψλ ησλ θηλήζεσλ ζα εθαξκνζηεί απεπζείαο θαη ζην ζχζηεκα. 

Αλνίγνληαο ην Navision θαη πεγαίλνληαο Warehouse, Setup, Locations, κπνξεί θαλείο 

λα δηαπηζηψζεη φηη φιεο νη αιιαγέο έρνπλ πεξαζηεί ζηε βάζε δεδνκέλσλ. Άμην 

αλαθνξάο είλαη ην γεγνλφο φηη ζηνλ ζπγθεθξηκέλν πίλαθα, ηα πεξηζζφηεξα πεδία δελ 

έρνπλ ζρέζεηο κε άιινπο πίλαθεο. Έηζη, νη αιιαγέο πνπ γίλνληαη ζε απηά δελ 

επεξεάδνπλ παξάιιεια θαη άιια πεδία.  

Βέβαηα, ην πεδίν Country Code κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη πξφβιεκα, αθνχ ζπλδέεηαη 

θαη κε άιινπο πίλαθεο. Δίλαη θαλεξφ φηη ζηελ πεξίπησζε ηεο εηζαγσγήο ηνπ θσδηθνχ 

BROWN δφζεθε ιαλζαζκέλα ε ηηκή GREECE αληί ηεο GR. Παξφκνην δήηεκα ζα 

ππήξρε θαη αλ είρε θαηαρσξεζεί ηηκή ζην Post Code. Γη’ απηφ είλαη ζεκαληηθφ λα 

δίλεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή φηαλ ε θαηαρψξεζε ησλ ζηνηρείσλ πξαγκαηνπνηείηαη 

εμσηεξηθά.  

 
Δηθόλα 4.19: Απνηέιεζκα εμσηεξηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ ζε πίλαθα ηνπ Navision 

 

 

 4.2 Θύξεο Γεδνκέλσλ (Dataports) 

 

Οη ζχξεο δεδνκέλσλ (dataports) είλαη αληηθείκελα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

εηζαγσγή θαη εμαγσγή δεδνκέλσλ απφ θαη πξνο εμσηεξηθά αξρεία θεηκέλνπ. 

Μπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο δπλακηθέο, αθνχ ε επηινγή ηεο εηζαγσγήο ή 

εμαγσγήο, αιιά θαη ηνπ νλφκαηνο ηνπ αξρείνπ κε ην νπνίν ζα αιιειεπηδξάζνπλ 

θαζνξίδεηαη ηε ζηηγκή ηεο εθηέιεζήο ηνπο.  

Σηελ ζπλέρεηα, κειεηάηαη ε δνκή θαη ν ζρεδηαζκφο ησλ dataports, φπσο θαη βαζηθέο 

ιεηηνπξγίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηά ηα αληηθείκελα. Αθφκε, πεξηγξάθνληαη φιεο νη 

απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ εμαγσγή δεδνκέλσλ απφ ην ζχζηεκα, αιιά θαη γηα ηελ 

εηζαγσγή ζηνηρείσλ ζε απηφ, ελψ παξάιιεια παξνπζηάδνληαη αληίζηνηρα 

παξαδείγκαηα. Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη εμαηηίαο ηεο άδεηαο fin.flf πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, δελ επηηξάπεθε ε επεμεξγαζία ησλ 
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dataports, παξά κφλν ε πξνβνιή ηνπο. Έηζη,  ζεσξήζεθε ζθφπηκν, ε κειέηε ηνπο λα 

βαζηζηεί ζηελ έξεπλα ησλ Diffenderfer θαη El-Assal (2005) 

 

4.2.1 Γνκή Dataport 

Γηάθνξα ζηνηρεία ζπλζέηνπλ ηε δνκή θάζε dataport. Πξψηνλ, ε πεξηγξαθή ηνπ 

(dataport description) πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζπιιέγεηαη θαη 

κνξθνπνηείηαη ε πιεξνθνξία θαηά ηε κεηαθνξά ηεο ζηα αξρεία. Γεχηεξνλ, ην 

αληηθείκελν δεδνκέλσλ (data item) πνπ ζρεηίδεηαη κε έλα πίλαθα ζηε βάζε 

δεδνκέλσλ θαη ρξεζηκεχεη ζηελ αλάθηεζε πιεξνθνξίαο απφ απηφλ. Τξίηνλ, ην πεδίν 

(field) πνπ κπνξεί λα αλήθεη ζε θάπνην αληηθείκελν δεδνκέλσλ ή ζε θάπνην 

εμσηεξηθφ αξρείν θαη, ηέηαξηνλ, ε θφξκα ζπκπιήξσζεο (request form) πνπ 

εκθαλίδεηαη πξηλ ηελ εθηέιεζε ηνπ dataport θαη βνεζάεη ζηε ζπιινγή εξσηεκάησλ 

θαη επηινγψλ ηνπ ρξήζηε.   

Δπηπιένλ, ζεκαληηθφ ξφιν παίδνπλ νη ηδηφηεηεο (properties) πνπ αλαζέηνπλ 

ραξαθηεξηζηηθά ζηα παξαπάλσ ζηνηρεία ησλ ζπξψλ. Γηα παξάδεηγκα, ην κήθνο θαη ε 

ζέζε ελφο πεδίνπ ζε κία γξακκή (θαηά ηελ εηζαγσγή δεδνκέλσλ) απνηεινχλ 

ηδηφηεηεο. Όιεο απηέο νξίδνληαη κέζσ ηνπ παξαζχξνπ ησλ Ηδηνηήησλ ησλ 

αληηθεηκέλσλ. Τέινο, ππάξρνπλ θαη ηα ελαχζκαηα (triggers), δειαδή γεγνλφηα πνπ 

φηαλ ζπκβαίλνπλ ζε έλα dataport, πξνθαινχλ ηελ εθηέιεζε θάπνηαο 

πξνθαζνξηζκέλεο ζπλάξηεζεο.  

 

4.2.2 Σρεδηαζκόο Dataport 

Ο ζρεδηαζκφο ελφο dataport πεξηιακβάλεη δχν ιεηηνπξγίεο: ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ 

κνληέινπ δεδνκέλσλ θαη ηε κνξθνπνίεζε ηνπ εμσηεξηθνχ αξρείνπ. Ο ζρεδηαζκφο ηνπ 

κνληέινπ δεδνκέλσλ γίλεηαη κε ηε δεκηνπξγία αληηθεηκέλσλ δεδνκέλσλ (data items). 

Κάζε ηέηνην αληηθείκελν απνηειεί έλαλ πίλαθα ζην dataport. 

Όηαλ εμάγνληαη δεδνκέλα, ζε θάζε data item εθηεινχληαη επαλαιήςεηο γηα φιεο ηηο 

εγγξαθέο ηνπ πίλαθα πνπ αληηπξνζσπεχεη, θαηά ηηο νπνίεο ν ρξήζηεο κπνξεί λα 

νξίζεη ζεηξά ηαμηλφκεζεο, θιεηδηά, θαζψο θαη φςεηο πηλάθσλ. Δπίζεο, δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα λα επηιέμεη πνηεο εγγξαθέο ζα θαηαγξαθνχλ ζην εμσηεξηθφ αξρείν θαη 

πνηεο φρη. 

Αληίζεηα, φηαλ εηζάγνληαη δεδνκέλα ζην ζχζηεκα, νη εγγξαθέο πνπ δηαβάδνληαη απφ 

ην εμσηεξηθφ αξρείν θαηαρσξνχληαη ζε πίλαθεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα data items. Ο 

ρξήζηεο κπνξεί λα εμεηάζεη απηέο ηηο εγγξαθέο θαη λα θαζνξίζεη πνηέο ζα εηζαρζνχλ, 

εάλ ζα εηζαρζνχλ απηφκαηα, αιιά θαη εάλ ζα αληηθαηαζηήζνπλ ηηο ήδε ππάξρνπζεο 

ζηε βάζε δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ ην ίδην πξσηεχνλ θιεηδί. 
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Όζσλ αθνξά ην ζρεδηαζκφ ηνπ εμσηεξηθνχ αξρείνπ, νξίδεηαη απφ έλα ζχλνιν 

ηδηνηήησλ ηεο ζχξαο δεδνκέλσλ. Απηέο νη ηδηφηεηεο πεξηγξάθνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν ηα δεδνκέλα ζα εηζέιζνπλ ζην ζχζηεκα θαη ζα δεκηνπξγήζνπλ πεδία θαη 

εγγξαθέο. 

 

4.2.3 Απνζήθεπζε, κεηαγιώηηηζε θαη εθηέιεζε Dataport 

Μφιηο ζρεδηάζεη ηε ζχξα δεδνκέλσλ, ν ρξήζηεο πξέπεη λα ηελ απνζεθεχζεη θαη λα 

ηελ κεηαγισηηίζεη πξνηνχ ηελ εθηειέζεη. Φπζηνινγηθά, απηέο νη δχν ελέξγεηεο 

πξαγκαηνπνηνχληαη κεηά απφ ην ηέινο ηεο ζρεδίαζεο. Όκσο, ην Navision επηηξέπεη 

ηελ απνζήθεπζε ελφο dataport πξηλ απφ ηελ πιήξε νινθιήξσζή ηνπ, θαζψο θαη έλα 

είδνο πξφσξεο κεηαγιψηηηζεο ρσξίο θαλ λα έρεη απνζεθεπηεί.   

Έηζη, ινηπφλ, πξνθεηκέλνπ ν ρξήζηεο λα απνζεθεχζεη κία ζχξα δεδνκέλσλ, πξέπεη λα 

επηιέμεη Αξρείν, Απνζήθεπζε γηα λα εκθαληζηεί ην παξάζπξν ηεο παξαθάησ εηθφλαο. 

Σηε ζπλέρεηα, πξέπεη λα νξίζεη έλα φλνκα θαη έλα κνλαδηθφ ID, πνπ ζα ππαθνχεη 

ζηνπο θαλφλεο αξίζκεζεο ησλ αληηθεηκέλσλ ηνπ Navision, αιιά θαη λα επηιέμεη ζην 

αληίζηνηρν θνπηί, εάλ επηζπκεί ηελ απεπζείαο κεηαγιψηηηζε ηνπ dataport. 

 
Δηθόλα 4.20: Παξάζπξν απνζήθεπζεο Dataport 

 

 

Βέβαηα, ε κεηαγιψηηηζε ηεο ζχξαο δεδνκέλσλ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη θαη θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο ζρεδίαζήο ηεο πξνθεηκέλνπ λα εληνπίδνληαη πηζαλά ιάζε. Απηφ 

γίλεηαη, πεγαίλνληαο Δξγαιεία, Compile ή παηψληαο ην πιήθηξν F11.   

Αθφκε, θαηά ηε ζρεδίαζε ελφο dataport, εθηφο απφ ηελ απνζήθεπζε θαη ηε 

κεηαγιψηηηζή ηνπ, επηηξέπεηαη θαη ε δνθηκαζηηθή εθηέιεζή ηνπ παηψληαο Αξρείν, 

Run. Με απηφ ηνλ ηξφπν, κεηαγισηηίδεηαη θαη εθηειείηαη ζηελ ηξέρνπζα κνξθή ηνπ, 

αιιά δελ απνζεθεχεηαη. Έηζη, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε λα επηβεβαηψζεη φηη 

νη αιιαγέο πνπ εθάξκνζε ζην dataport ιεηηνπξγνχλ νκαιά, ρσξίο λα ζέζεη ζε 

θίλδπλν ηε βάζε δεδνκέλσλ. 
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4.2.4 Δμαγσγή δεδνκέλσλ κε Dataports 

Όπσο έρεη αλαθεξζεί, νη ζχξεο δεδνκέλσλ επηηξέπνπλ ηελ εχθνιε εμαγσγή 

δεδνκέλσλ απφ ην Navision θαη ηελ απνζεθεχζή ηνπο ζε αξρεία θεηκέλνπ. Σ’ απηή 

ηελ παξάγξαθν πεξηγξάθεηαη ε φιε δηαδηθαζία απφ ηελ δεκηνπξγία ησλ dataports 

κέρξη ηελ ηειηθή κνξθή ησλ δεδνκέλσλ ζην λέν αξρείν. 

Αο ππνζέζνπκε φηη ν ρξήζηεο επηζπκεί λα δεκηνπξγήζεη κία ιίζηα κε δεδνκέλα απφ 

ηνλ πίλαθα Sales Shipment Line. Γηα λα ην πεηχρεη απηφ, ζα πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη 

έλα dataport πεγαίλνληαο πξψηα Δξγαιεία, Object Designer, Dataport. Δπηιέγνληαο 

ην θνπκπί New εκθαλίδεηαη ην παξαθάησ παξάζπξν φπνπ πξέπεη λα πιεθηξνινγήζεη 

ην φλνκα (ή νλφκαηα) ηνπ αληηθεηκέλνπ (πίλαθα) ηα νπνία ζα εκπιαθνχλ ζηε 

κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ.  

 
Δηθόλα 4.21: Παξάζπξν δεκηνπξγίαο Dataport 

 

Αθνχ απνζεθεπηεί ε πχιε δεδνκέλσλ κε Ctrl+S, ζα πξέπεη λα θαζνξηζηνχλ ηα πεδία 

ηνπ πίλαθα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Αχην γίλεηαη επηιέγνληαο Πξνβνιή, Dataport 

Fields απφ ηε γξακκή κελνχ. Σην παξάζπξν πνπ εκθαλίδεηαη (εηθφλα 4.22) ν ρξήζηεο 

πξέπεη λα θιηθάξεη ζηε ζηήιε SourceExpr θαη έπεηηα ζην βέινο πνπ ζα εκθαληζηεί,  

γηα λα πξνθχςεη έλα δεχηεξν παξάζπξν κε ηε ιίζηα ησλ πεδίσλ ηνπ πίλαθα Sales 

Shipment Line.  
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Δηθόλα 4.22: Παξάζπξα επηινγήο πεδίσλ γηα Dataport 

 

Σην δεχηεξν παξάζπξν, ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα κε δηπιφ θιηθ λα πξνζζέζεη 

φπνηα πεδία επηζπκεί ζηε λέα ζχξα δεδνκέλσλ. Μφιηο νινθιεξψζεη ηηο επηινγέο ηνπ, 

παηψληαο ΟΚ επηζηξέθεη ζην πξνεγνχκελν παξάζπξν, πνπ ηψξα πεξηέρεη φια ηα 

πεδία πνπ θιίθαξε. Απνζεθεχνληαο άιιε κία θνξά ηηο αιιαγέο πνπ έθαλε, ην 

dataport είλαη έηνηκν πξνο ρξήζε. 

Πξνθεηκέλνπ λα εμάγεη δεδνκέλα απφ ην λέν dataport, πξέπεη λα ην επηιέμεη απφ ην 

παξάζπξν ηνπ Object Designer θαη λα παηήζεη Run. Έηζη, εκθαλίδεηαη ην παξαθάησ 

παξάζπξν κε ηηο δχν θαξηέιεο. Σηελ πξψηε, θαίλεηαη ην DataItem πνπ 

δεκηνπξγήζεθε ζην Dataport θαη ρξεζηκεχεη γηα ηνλ νξηζκφ θίιηξσλ ψζηε λα κεησζεί 

ν αξηζκφο ησλ εμαγψκελσλ δεδνκέλσλ. Σηε δεχηεξε θαξηέια, ν ρξήζηεο έρεη λα 

επηιέμεη αλ ζα εθηειέζεη εηζαγσγή ή εμαγσγή ησλ δεδνκέλσλ (ζηελ πεξίπησζή καο 

εμαγσγή). Δπίζεο, νθείιεη λα επηζεκάλεη ην αξρείν ζην νπνίν ζα απνζεθεπηνχλ ηα 

δεδνκέλα. 

 
Δηθόλα 4.23: Παξάζπξν εθηέιεζεο ηνπ Dataport 

 

Αθνχ νινθιεξσζεί ε παξαπάλσ δηαδηθαζία, εθηειείηαη ε εμαγσγή ησλ δεδνκέλσλ 

θαη πξνθχπηεη έλα αξρείν θεηκέλνπ παξφκνην κε ηεο παξαθάησ εηθφλαο.  
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Δηθόλα 4.24: Αξρείν θεηκέλνπ απφ εμαγσγή κε Dataport  

 

Φαίλεηαη απφ ην παξαπάλσ αξρείν φηη ζε θάζε γξακκή παξνπζηάδεηαη κία 

θαηαρψξεζε ηνπ πίλαθα Sales Shipment Line. Βέβαηα, κεξηθέο γξακκέο δελ έρνπλ 

δεδνκέλα δηφηη ζηνλ ζπγθεθξηκέλν πίλαθα εθηφο απφ αληηθείκελα παξαγγειηψλ 

ππάξρνπλ θαη απιέο γξακκέο θεηκέλνπ, ινγαξηαζκνί θ.α. Δπίζεο, ην πεξηερφκελν 

θάζε πεδίνπ βξίζθεηαη κέζα ζε εηζαγσγηθά θαη ρσξίδεηαη απφ ηα ππφινηπα κε θφκκα. 

Παξ’ φιν πνπ ηα παξαπάλσ δεδνκέλα κπνξνχλ λα δηαβαζηνχλ θαη λα αλαιπζνχλ, 

είλαη θαιφ λα δερζνχλ πεξαηηέξσ αιιαγέο κνξθνπνίεζεο.  Γηα παξάδεηγκα, έζησ φηη 

ν ρξήζηεο επηζπκεί ηελ εκθάληζε κφλν ησλ εγγξαθψλ πνπ πεξηέρνπλ πσιήζεηο 

αληηθεηκέλσλ. Θα πξέπεη λα επηιέμεη απφ ην Object Designer ην λέν Dataport θαη λα 

παηήζεη ην θνπκπί Design. Σηε ζπλέρεηα, έρνληαο επηιέμεη ην DataItem πξέπεη λα 

παηήζεη ην πιήθηξν F9, γηα λα αλνίμεη ην παξάζπξν γηα θψδηθα C/AL. Σ’ απηφ ην 

παξάζπξν, ρξεζηκνπνηψληαο ηε ζπλάξηεζε SETFILTER, φπσο θαίλεηαη ζηελ 

παξαθάησ εηθφλα, κπνξεί λα θηιηξάξεη ηα δεδνκέλα. 

 
Δηθόλα 4.25: Παξάζπξν ηνπ C/AL Editor 
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Αθνχ γίλεη ε εθθαζάξηζε ησλ γξακκψλ πνπ ζα εμαρζνχλ, ν ρξήζηεο κπνξεί λα 

πξνβεί ζε αιιαγέο ησλ ηδηνηήησλ ηνπ Dataport γηα ηελ πην θαηαλνεηή εκθάληζή ηνπο. 

Δλψ έρεη θιηθάξεη ζε θελή γξακκή ηνπ DataItem, κπνξεί λα επηιέμεη Πξνβνιή, 

Ηδηόηεηεο γηα λα εκθαληζηεί ην παξάζπξν ηεο εηθφλαο 4.26. 

Αξρηθά, επεηδή ην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν πξννξίδεηαη γηα εμαγσγή, νθείιεη λα 

αιιάμεη ηελ ηηκή ηνπ Import ζε No. Δπίζεο, πξέπεη λα πιεθηξνινγήζεη ζηε γξακκή 

FileName ην φλνκα θαη ηε ζέζε, ζην δίζθν, ηνπ αξρείνπ θεηκέλνπ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί. Έηζη, δελ ζα επηηξέπεηαη ζε άιιν ρξήζηε λα αιιάμεη ην αξρείν 

πξννξηζκνχ. Αθφκε, γξάθνληαο No ζην UserRequestForm αθπξψλεη ηελ εκθάληζε 

ηνπ παξαζχξνπ επηινγψλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ Dataport.  

Όπσο δηαπηζηψζεθε απφ ην πξψην παξάδεηγκα εμαγσγήο, ε ζπρλή εκθάληζε 

εηζαγσγηθψλ θαη θφκκα κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζχγρπζε ζηνλ ρξήζηε αλ ππάξρνπλ, 

επηπιένλ, σο δεδνκέλα κέζα ζηα πεδία. Γη’ απηφ, είλαη θαιφ λα επηιέμεη <None> ζηηο 

γξακκέο FieldStartDelimiter θαη FieldEndDelimiter, θαζψο θαη <TAB> ζηε γξακκή 

FieldSeparator. Με απηέο ηηο αιιαγέο, ε κνξθνπνίεζε ηνπ λένπ αξρείνπ γίλεηαη 

εχρξεζηε θαη, κάιηζηα, ηα δεδνκέλα ηνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ επθνιφηεξα 

απφ πξνγξάκκαηα φπσο ην Microsoft Excel.   

 
Δηθόλα 4.26: Παξάζπξν Ιδηνηήησλ Dataport 

 

Αθνχ έρνπλ νινθιεξσζεί νη αιιαγέο ζην Dataport, ν ρξήζηεο πξέπεη λα 

ηξνπνπνηήζεη θαη ην αληηθείκελν SalesShipmentLine. Δπηζηξέθνληαο ζην παξάζπξν 

ηνπ DataItem πξέπεη λα θιηθάξεη ζηε γξακκή πνπ πεξηέρεη ην ζπγθεθξηκέλν 

αληηθείκελν θαη λα επηιέμεη απφ ηε γξακκή κελνχ Πξνβνιή, Ηδηόηεηεο. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν, πξνθχπηεη έλα λέν παξάζπξν, παξφκνην κε ηεο παξαθάησ εηθφλαο. 
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Δηθόλα 4.27: Παξάζπξν Ιδηνηήησλ SalesShipmentLine 

 

Σηε γξακκή DataItemTableView παηψληαο ζην θνπκπί ζηα δεμηά, εκθαλίδεηαη έλα 

λέν παξάζπξν ζην νπνίν ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη θάπνην θιεηδί γηα ηνλ πίλαθά 

ηνπ, αιιά θαη ην είδνο ηεο ηαμηλφκεζεο πνπ επηζπκεί. Σην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα, 

πξνηηκήζεθε σο θιεηδί ν ζπλδπαζκφο ησλ Document No. θαη Line No. 

Απνζεθεχνληαο φιεο ηηο αιιαγέο πνπ εθαξκφζηεθαλ ζηηο ηδηφηεηεο, ην λέν Dataport 

είλαη έηνηκν πξνο ρξήζε. Όπσο πξναλαθέξζεθε, θαηά ηελ εθηέιεζή ηνπ δελ αλνίγεη 

πιένλ παξάζπξν επηινγψλ, αθνχ φιεο νη ιεηηνπξγίεο γίλνληαη απηφκαηα ζχκθσλα κε 

ηηο ζπλζήθεο πνπ νξίζηεθαλ λσξίηεξα. Αλνίγνληαο, ινηπφλ, ην λέν αξρείν θεηκέλνπ 

δηαθξίλνληαη νη ηξνπνπνηήζεηο ζηελ εκθάληζε ησλ δεδνκέλσλ (Δηθφλα 4.28). Δίλαη 

θαλεξφ φηη θάζε γξακκή πεξηέρεη έλα πσιεζέλ αληηθείκελν ζηε δεχηεξε ζηήιε θαη ηα 

ζεκεία ζηίμεο έρνπλ αληηθαηαζηαζεί απφ ηα θελά, θάλνληαο ηελ εκθάληζε ησλ 

δεδνκέλσλ πην θαηαλνεηή. 

 
Δηθόλα 4.28: Τξνπνπνηεκέλν αξρείν θεηκέλνπ 
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4.2.5 Σύλζεηε εμαγσγή 

Έζησ φηη ν ρξήζηεο επηζπκεί λα εμάγεη δεδνκέλα απφ πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο 

πίλαθεο ή πνπ λα πξνθχπηνπλ απφ ππνινγηζκνχο κεηαμχ άιισλ ζηνηρείσλ. Γηα λα 

πξαγκαηνπνηεζεί απηφ, αιιά θαη άιιεο πνιχπινθεο απαηηήζεηο είλαη απαξαίηεηε ε 

ρξήζε ησλ Γεληθψλ Μεηαβιεηψλ (Global Variables) ζην Dataport.  

Αο ππνζέζνπκε έλα παξάδεηγκα φπνπ εθηφο απφ ηηο πσιήζεηο ησλ αληηθεηκέλσλ, 

ρξεηάδνληαη θαη νη δηεπζχλζεηο ησλ πειαηψλ θαη ην βάξνο ηνπ παθέηνπ. Ο ρξήζηεο αλ 

αλνίμεη ην αληίζηνηρν Dataport, επηιέμεη ην DataItem ηνπ Sales Shipment Line θαη 

κεηαβεί ζηελ Πξνβνιή, Field Menu, ζα αληηιεθζεί φηη δελ ππάξρεη θακία πιεξνθνξία 

γηα δηεπζχλζεηο ζηνλ πίλαθα. Αληίζεηα, απηά ηα ζηνηρεία βξίζθνληαη ζε έλαλ δεχηεξν 

πίλαθα κε φλνκα Sales Shipment Header, κε ηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα γίλεη ζχλδεζε 

βάζε ηνπ θιεηδηνχ Document No. 

Αξρηθά, πξέπεη λα θαζνξηζηνχλ νη Γεληθέο Μεηαβιεηέο, δειαδή απηέο πνπ ζα είλαη 

θνηλέο γηα φινπο ηνπο πίλαθεο πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηελ εμαγσγή ησλ δεδνκέλσλ. 

Απηφ γίλεηαη επηιέγνληαο Πξνβνιή, C/AL Globals ελψ είλαη αλνηθηφ ην παξάζπξν ηνπ 

Dataport. Σην λέν παξάζπξν πνπ εκθαλίδεηαη, ν ρξήζηεο πξέπεη λα πιεθηξνινγήζεη 

ηηο κεηαβιεηέο πνπ ρξεηάδεηαη, φπσο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα. 

 
Δηθόλα 4.29: Παξάζπξν C/AL Globals 

 

Η πξψηε κεηαβιεηή, ε ShipmentHeaderREC, αληηπξνζσπεχεη ηνλ πίλαθα Sales 

Shipment Header. Οη ππφινηπεο ρξεζηκεχνπλ γηα ηελ απνζήθεπζε πιεξνθνξίαο πνπ 

δελ κπνξεί λα πξνθχςεη απεπζείαο απφ ηνλ πίλαθα DataItem. 

Σηε ζπλέρεηα, πξέπεη λα γίλεη ζχλδεζε ηνπ DataItem κε ηελ Γεληθή κεηαβιεηή 

επηηξέπνληαο, έηζη, ηελ αλάθηεζε πιεξνθνξίαο απφ ηνλ πίλαθα Sales Shipment 

Header αλαθνξηθά κε ηνλ Sales Shipment Line. Γη’ απηφ ην ιφγν, αξρηθνπνηείηαη ε 

πξψηε κεηαβιεηή (ηχπνπ record) κε ηε ζπλάξηεζε RESET θαη ν ρξήζηεο επηιέγεη 

έλα θιεηδί γηα ηνλ δεχηεξν πίλαθα. Αθνχ ην πεδίν Νν. πξέπεη λα ζπλδεζεί κε ην 

Document No. ηνπ πίλαθα Sales Shipment Line, ζα απνηειέζεη ην θιεηδί γηα ηε 

κεηαβιεηή ShipmentHeaderREC.  
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Δπίζεο, πξέπεη λα νξηζηεί έλα θίιηξν ζην πεδίν Νν. ηνπ Document No. ηνπ πίλαθα 

Sales Shipment Line. Τέινο, πξέπεη λα βξεζεί ε εγγξαθή ηνπ πίλαθα Sales Shipment 

Header πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε γξακκή ηνπ πίλαθα Sales Shipment Line. Όιεο απηέο νη 

ηξνπνπνηήζεηο θαηαρσξνχληαη κε θψδηθα ζηνλ C/AL editor ζην έλαπζκα 

OnBeforeExportRecord() (εηθφλα 4.30). Έηζη, νη πιεξνθνξίεο γίλνληαη πξνζβάζηκεο 

απφ ην Navision πξηλ θαηαγξαθνχλ ζην εμσηεξηθφ αξρείν θεηκέλνπ. 

 

 
Δηθόλα 4.30: Παξάζπξν ηνπ C/AL Editor 

 

Αθνχ νινθιεξσζεί ε ζχλδεζε κεηαμχ ησλ πηλάθσλ, είλαη αλαγθαίν λα απνζεθεπηνχλ 

θάπνπ ηα δεδνκέλα πνπ πξνθχπηνπλ. Δδψ ρξεζηκνπνηνχληαη νη ππφινηπεο γεληθέο 

κεηαβιεηέο πνπ δέρνληαη ηηο πιεξνθνξίεο απφ ηελ εγγξαθή Sales Shipment Header. 

Γηα ιφγνπο πξνθχιαμεο, είλαη ζσζηφ λα αθπξψλνληαη πηζαλέο ηηκέο απηψλ ησλ 

κεηαβιεηψλ πξηλ απφ θάζε ρξήζε ηνπο. 

Τέινο, απηφ πνπ απνκέλεη είλαη ε ηνπνζέηεζε ησλ γεληθψλ κεηαβιεηψλ ζηα πεδία 

ηνπ Dataport επηιέγνληαο Πξνβνιή, Dataport Fields. Σην παξάζπξν πνπ εκθαλίδεηαη 

ν ρξήζηεο πξέπεη λα πιεθηξνινγήζεη ηα νλφκαηά ηνπο, φπσο θαίλεηαη παξαθάησ. 
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Δηθόλα 4.31: Παξάζπξν Field Designer 

 

Ύζηεξα θαη απφ ηηο θαηαρσξήζεηο ησλ λέσλ κεηαβιεηψλ, ην Dataport, αθνχ 

απνζεθεπηεί, είλαη έηνηκν πξνο ρξήζε. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα εμάγεη ηα δεδνκέλα πνπ 

επηζπκεί παηψληαο ην θνπκπί Run θαη αλνίγνληαο ην Microsoft Excel. Τν απνηέιεζκα 

(δηάηαμε, κνξθνπνίεζε θηι) είλαη παξφκνην κε ηεο παξαθάησ εηθφλαο. 

 
Δηθόλα 4.32: Αξρείν θεηκέλνπ ζην Microsoft Excel 

 

 

4.2.6 Δηζαγσγή δεδνκέλσλ κε Dataports 

Απηή ε παξάγξαθνο πεξηγξάθεη πψο δεκηνπξγνχληαη dataports γηα εηζαγσγή 

δεδνκέλσλ ζην ζχζηεκα ρξεζηκνπνηψληαο ηα δχν είδε κνξθνπνίεζεο εμσηεξηθνχ 

αξρείνπ: ζηαζεξή θαη κεηαβαιιφκελε. 

Η εηζαγσγή δεδνκέλσλ ζηε βάζε δελ δηαθέξεη πνιχ απφ ηελ εμαγσγή. Όκσο, ν 

ρξήζηεο πξέπεη λα κειεηήζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα εηζαρζνχλ ηα δεδνκέλα ζηνλ 
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πίλαθα ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ζηνλ νπνίν ζηεξίδεηαη ην data item. Απηφ είλαη 

ηδηαηηέξσο ζεκαληηθφ φηαλ ν πίλαθαο πεξηέρεη ήδε εγγξαθέο πνπ έρνπλ ην ίδην 

πξσηεχνλ θιεηδί κε νξηζκέλεο απφ απηέο πνπ πξφθεηηαη λα εηζαρζνχλ. 

 

4.2.6.1 Σηαζεξή Μνξθνπνίεζε 

Γηα παξάδεηγκα, έζησ φηη πξέπεη λα θαηαρσξεζνχλ ζην ζχζηεκα ηα ζηνηρεία ηνπ 

παξαθάησ αξρείνπ θεηκέλνπ. 

 
Δηθόλα 4.33: Αξρείν θεηκέλνπ πξνο εηζαγσγή  

    (ζηαζεξή κνξθνπνίεζε) 

 

Δίλαη θαλεξφ, φηη νη γξακκέο ηνπ αξρείνπ θεηκέλνπ έρνπλ ζηαζεξή κνξθνπνίεζε θαη, 

επηπιένλ, ην θάζε πεδίν έρεη ζπγθεθξηκέλε ζέζε θαη δηάζηεκα απφ ην άιιν. Γειαδή, 

ην πξψην ζηνηρείν μεθηλάεη πάληα απφ ηε ζέζε 1 θαη έρεη κήθνο ηξηψλ ραξαθηήξσλ, 

ην δεχηεξν μεθηλάεη απφ ηε ζέζε 4 θαη έρεη κήθνο έληεθα ραξαθηήξσλ θαη ην ηξίην 

μεθηλάεη απφ ηε ζέζε 15 θαη έρεη κήθνο έμη ραξαθηήξσλ. 

Δπεηδή, ηα δεδνκέλα ζα εηζαρζνχλ ζε έλα λέν πίλαθα, επφκελν βήκα είλαη ε 

δεκηνπξγία ηνπ. Απηφ ζεκαίλεη, φηη ν ρξήζηεο απνθαζίδεη γηα ην πψο ζα ρσξηζηνχλ νη 

γξακκέο ηνπ εμσηεξηθνχ αξρείνπ κέζα ζηα πεδία ηνπ λένπ αληηθεηκέλνπ. Ο πίλαθαο, 

ινηπφλ, ζα πξέπεη λα ηαηξηάδεη κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ παξαπάλσ αξρείνπ θαη λα 

κνηάδεη κε ηεο εηθφλαο 4.34. 
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Δηθόλα 4.34: Γεκηνπξγία λένπ πίλαθα 

 

Σηε ζπλέρεηα, ν ρξήζηεο πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη ηε ζχξα δεδνκέλσλ. Γη’ απηφ, 

πξέπεη λα αλνίμεη ην Object Designer θαη λα θιηθάξεη ζην θνπκπί New ηεο θαξηέιαο 

Dataport. Αλνίγνληαο ην παξάζπξν ησλ ηδηνηήησλ ηνπ dataport, πξέπεη λα ζέζεη ηελ 

ηηκή Yes ζην πιαίζην Import θαη ηελ ηηκή Fixed ζην FileFormat.  

Δπίζεο, είλαη απαξαίηεην ην αληηθείκελν δεδνκέλσλ πνπ ζα δεκηνπξγεζεί λα 

βαζίδεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ ζρεδηάζζεθε. Δπηιέγνληαο Πξνβνιή, Dataport Fields, 

εκθαλίδεηαη ην παξάζπξν ηνπ Field Designer (εηθφλα 4.35) ζην νπνίν ν ρξήζηεο 

πξέπεη λα πξνζζέζεη φια ηα πεδία ηνπ παξαπάλσ πίλαθα θαη λα αιιάμεη ηηο ηηκέο ησλ 

ηδηνηήησλ StartPos θαη Width ζχκθσλα κε ηε κνξθνπνίεζε ηνπ εμσηεξηθνχ αξρείνπ. 

 
Δηθόλα 4.35: Παξάζπξν Field Designer 

 

Μφιηο νινθιεξσζεί ε ζρεδίαζε ησλ πεδίσλ, ην dataport είλαη έηνηκν πξνο εθηέιεζε. 

Άμην αλαθνξάο είλαη ην γεγνλφο φηη αλ ε εθηέιεζή ηνπ γίλεηαη κέζα απφ ην Dataport 

Designer (Αξρείν, Run), νη εγγξαθέο δελ απνζεθεχνληαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ. Γηα λα 

ζπκβεί απηφ, ζα πξέπεη ε εθηέιεζε λα πξαγκαηνπνηεζεί απφ ην Object Designer κέζσ 

ηνπ θαηάιιεινπ θνπκπηνχ. Τν απνηέιεζκα ζα είλαη παξφκνην κε ηεο εηθφλαο 4.36. 
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Δηθόλα 4.36: Πίλαθαο Dataport κεηά απφ εηζαγσγή  

δεδνκέλσλ 

 

Δπεηδή ην πξσηεχνλ θιεηδί ηνπ πίλαθα είλαη ην Field No., ε ζεηξά ηαμηλφκεζεο ησλ 

εγγξαθψλ θαζνξίδεηαη απφ απηφ. Σπκπησκαηηθά, απηή ε ζεηξά δηαθέξεη απφ ηελ 

αληίζηνηρε ζην αξρηθφ αξρείν θεηκέλνπ. 

 

4.2.6.2 Μεηαβαιιόκελε κνξθνπνίεζε 

Σε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο επηζπκεί λα εηζάγεη δεδνκέλα απφ έλα εμσηεξηθφ αξρείν 

κε κεηαβαιιφκελε κνξθνπνίεζε, πξέπεη λα εθαξκφζεη ζπγθεθξηκέλεο αιιαγέο. Έζησ 

φηη ην αξρείν θεηκέλνπ είλαη ην παξαθάησ. 

 
Δηθόλα 4.37: Αξρείν θεηκέλνπ πξνο εηζαγσγή  

               (κεηαβαιιφκελε κνξθνπνίεζε) 

 

Γηαπηζηψλεη θαλείο φηη ηα δεδνκέλα ζ’ απηφ ην αξρείν είλαη ηα ίδηα κε ηνπ 

πξνεγνχκελνπ παξαδείγκαηνο, αιιά ν ρσξηζκφο ησλ πεδίσλ γίλεηαη κε θφκκα. 

Πξνθεηκέλνπ ην dataport λα δερηεί νκαιά έλα αξρείν ζε ηέηνηα κνξθή, ζα πξέπεη λα 
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ηξνπνπνηεζνχλ θάπνηεο ηδηφηεηέο ηνπ (εηθφλα 4.38). Τν πεδίν FileFormat πξέπεη λα 

πάξεη ηελ ηηκή Variable, ζην FieldSeparator λα νξηζηεί ην θφκκα θαη ηα 

FieldStartDelimiter θαη FieldEndDelimiter λα γίλνπλ <None>. Κάλνληαο απηέο ηηο 

αιιαγέο, ην απνηέιεζκα ηεο εθηέιεζεο ηνπ dataport είλαη αθξηβψο ίδην κε ην 

πξνεγνχκελν. 

 
Δηθόλα 4.38: Παξάζπξν ηδηνηήησλ Dataport 
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5. Σπκπεξάζκαηα θαη Υπνδείμεηο 

 

Σηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία, πξαγκαηνπνηήζεθε έξεπλα γηα ηε δηαρείξηζε θαη 

επεμεξγαζία ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπο απφ ηα ζπζηήκαηα 

ERP. Μάιηζηα, θξίζεθε ζθφπηκν απηή ε πξνζπάζεηα λα βαζηζηεί ζε ζπγθεθξηκέλν 

παξάδεηγκα. Έηζη, ρξεζηκνπνηήζεθε ην Navision 4.0, έλα νινθιεξσκέλν 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηε Microsoft.      

Πην ζπγθεθξηκέλα, αλαιχζεθε ε έλλνηα ηνπ ζπζηήκαηνο ERP κέζσ ηνπ νξηζκνχ ηνπ, 

ηεο ηερλνινγηθήο ηνπ πξνζέγγηζεο θαη ηεο εμέιημήο ηνπ ζηελ πνξεία ησλ ρξφλσλ. 

Δπηπιένλ, παξνπζηάζηεθαλ βαζηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ην MS Navision 4.0, φπσο 

ην πεξηβάιινλ πειάηε/δηαθνκηζηή πνπ ρξεζηκνπνηεί, ην ζχζηεκα αλάπηπμεο φισλ 

ησλ αληηθεηκέλσλ (C/SIDE), θαζψο θαη ην θπξηφηεξν εξγαιείν απηήο ηεο αλάπηπμεο, 

ην Object Designer. Όπσο δηαπηζηψλεηαη αξγφηεξα, απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά παίδνπλ 

πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαρείξηζεο ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ, 

βνεζψληαο ζηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο.    

Έπεηηα, κειεηήζεθαλ νη κέζνδνη δηαρείξηζεο ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ απφ ην 

πξφγξακκα ηνπ Navision. Έγηλε αλαθνξά ζηε ινγηθή δνκή ησλ βάζεσλ, αιιά θαη ζην 

κνληέιν ησλ εθδφζεσλ βάζεσλ δεδνκέλσλ ζην νπνίν ζηεξίδνληαη, πνπ επηηξέπεη ηελ 

ηαπηφρξνλε ρξήζε ηεο βάζεο απφ πνιινχο ρξήζηεο. Αθφκε, πεξηγξάθεθαλ φιεο νη 

ιεηηνπξγίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηέο, φπσο ε δεκηνπξγία, ην άλνηγκα, ε επέθηαζε, ε 

δηαγξαθή θαη ε εκθάληζε ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηψλ ηνπο.  

Σηηο ηειεπηαίεο, αλήθεη θαη ε πξνβνιή ησλ πηλάθσλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλνη ζε κία 

βάζε δεδνκέλσλ, θαζψο θαη επηπξφζζεηεο ελέξγεηεο, πνπ απνδείρζεθε φηη βειηηψλνπλ 

ηελ απφδνζήο ηεο. Δπίζεο, αλαιχζεθε ε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο θαη επαλαθνξάο 

αληηγξάθσλ αζθαιείαο γηα νιφθιεξε ηε βάζε ή κφλν γηα ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηά ηεο. 

Η ηειεπηαία δπλαηφηεηα θαηαδεηθλχεη γηα άιιε κία θνξά ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ρξήζεο ηνπ Navision. 

Σηε ζπλέρεηα, εξεπλήζεθε ε δνκή, νη βαζηθέο έλλνηεο θαη νη ηδηφηεηεο ησλ πηλάθσλ 

θαη ησλ πεδίσλ ηνπο έηζη φπσο νξίδνληαη ζην πεξηβάιινλ ηνπ Navision. 

Παξνπζηάζηεθαλ νη ιεηηνπξγίεο ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηεο απνζήθεπζεο ησλ πηλάθσλ, 

θαζψο θαη ηεο πξνβνιήο θαη ηξνπνπνίεζεο απηψλ θαη ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπο. Η 

δηαρείξηζε ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ κέζα ζην ζχζηεκα νινθιεξψζεθε κε ηε κειέηε 

ηεο έλλνηαο ησλ θιεηδηψλ θαη ησλ θπξηφηεξσλ δηαδηθαζηψλ επεμεξγαζίαο ηνπο. 

Η εξγαζία ζπλερίζηεθε κε ηελ αλάιπζε δχν κεζφδσλ αιιειεπίδξαζεο ηνπ Navision 

κε άιιεο εθαξκνγέο, πνπ απέδεημε ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη ηε ζπκβαηφηεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο κε δηάθνξα εμσηεξηθά πεξηβάιινληα. Δηδηθφηεξα, παξνπζηάζηεθε ε 

ηερλνινγία ODBC ηφζν ζε ζεσξεηηθφ, φζν θαη ζε πξαθηηθφ επίπεδν. Πεξηγξάθεθε ε 

δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο ησλ απαηηνχκελσλ αξρείσλ γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ 

νδεγψλ θαη κειεηήζεθαλ δχν παξαδείγκαηα εηζαγσγήο (εμαγσγήο) ζηνηρείσλ ζηε 



80 

 

(απφ ηε) βάζε δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο κε ηε ρξήζε ησλ Microsoft Excel θαη 

Access 2003.  

Τέινο, έγηλε αλαθνξά ζηα αληηθείκελα Dataports, ζηε δνκή θαη ζηνλ ζρεδηαζκφ ηνπο, 

θαζψο θαη ζηηο ιεηηνπξγίεο ηεο δεκηνπξγίαο, ηεο κεηαγιψηηηζεο θαη ηεο απνζήθεπζήο 

ηνπο. Δπίζεο, κε ηε βνήζεηα παξαδεηγκάησλ, αλαιχζεθαλ φιεο νη απαηηνχκελεο 

ελέξγεηεο γηα ηε κεηαθνξά δεδνκέλσλ απφ ην Navision ζε εμσηεξηθά αξρεία θαη ηo 

αληίζηξνθν. Όκσο, εμαηηίαο ηεο άδεηαο ρξήζεο πνπ εθαξκφζηεθε γηα απηή ηελ 

εξγαζία, δελ θαηέζηε δπλαηή ε πξνζσπηθή εθηέιεζε απηψλ ησλ παξαδεηγκάησλ. Γη’ 

απηφ ην ιφγν, ρξεζηκνπνηήζεθε ε εθηελήο έξεπλα ησλ Diffenderfer θαη El-Assal 

(2005).   

Τν ηειεπηαίν γεγνλφο απνηειεί αθνξκή γηα ππφδεημε ζε κειινληηθνχο εξεπλεηέο. 

Πξνηείλεηαη, ινηπφλ, ζε ζπλαδέιθνπο, πνπ ζα αζρνιεζνχλ κε ην ζπγθεθξηκέλν 

ζχζηεκα, λα απνθηήζνπλ άδεηα κε πεξηζζφηεξα δηθαηψκαηα ρξήζεο ηνπ Navision γηα 

λα εκβαζχλνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ζηηο δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο ηνπ. Δπηπιένλ, ζα 

ήηαλ ελδηαθέξνλ λα αλαπηπρζεί παξφκνηα εξγαζία γηα ην Navision, αιιά κε 

εγθαηάζηαζε πνιιψλ ρξεζηψλ (multi-user), πνπ ζα παξνπζηάδεη ηελ επηθνηλσλία ησλ 

πειαηψλ κε ηνλ δηαθνκηζηή. Σε απηή ηελ πεξίπησζε ζα κπνξνχζε λα κειεηεζεί θαη ε 

έθδνζε ηνπ Microsoft Navision SQL Server. Δπίζεο, φζσλ αθνξά ηελ 

αιιειεπίδξαζε ηνπ ζπζηήκαηνο κε άιιεο εθαξκνγέο, πξνηείλεηαη ε πεξαηηέξσ 

κειέηε ησλ κεζφδσλ δηαρείξηζεο ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ απφ πξνγξάκκαηα εθηφο ηνπ 

Navision γηα ηελ εθηέιεζε πεξηζζφηεξσλ ιεηηνπξγηψλ (π.ρ. δεκηνπξγία, δηαγξαθή 

βάζεο ή πίλαθα θηι).        
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