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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Στη σημερινή εποχή παρατηρείται μια ραγδαία εξάπλωση των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών με κύριους αποδέκτες των υπηρεσιών που παρέχουν, τους ανθρώπους. Κάθε 

επιχείρηση μεγάλη ή μικρή πλέον διαθέτει ηλεκτρονικούς υπολογιστές με διάφορα λογισμικά 

διαχείρισης για να καταχωρεί τους πελάτες της, τα προϊόντα που έχει στην αποθήκη της, τα 

διάφορα έγγραφα αλληλογραφίας, τις λογιστικές συναλλαγές κ.α.  

Το λογισμικό που αναπτύχθηκε στα πλαίσια αυτής της διπλωματικής εργασίας 

επιχειρεί να εκτελέσει κάποιες από τις προαναφερθέντες λειτουργίες (εισαγωγή προϊόντος, 

εισαγωγή αγοράς προϊόντος, εισαγωγή πώλησης αυτού, εισαγωγή πελατών και 

προμηθευτών), αλλά κυρίως επικεντρώνεται σε καινοτόμες λύσεις που σχετίζονται με τα 

προβλήματα της αγοράς. Ο σκοπός της είναι η επίλυση των προβλημάτων που αφορούν τη 

μείωση του κόστους ενός προϊόντος που δεν πωλείται και μετακύλιση αυτού του κόστους σε 

άλλα προϊόντα μεγάλης ζήτησης. Επίσης η σύγκριση οφειλών προμηθευτών και πελατών και 

η προσέγγιση κατασκευής ενός τρόπου υποβοηθούμενης δημιουργίας ερωτημάτων (queries) 

προς μια βάση δεδομένων συντελούν στην εξυπηρέτηση του σκοπού της εργασίας. Τα μέσα 

που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη του λογισμικού είναι η γλώσσα προγραμματισμού 

JAVA και το πρόγραμμα βάσης δεδομένων MySQL. Τα αποτελέσματα στα προαναφερθέντα 

προβλήματα είναι αρκετά ικανοποιητικά λαμβάνοντας υπόψιν το χρονικό περιθώριο 

παράδοσης της διπλωματικής εργασίας σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δημιουργός του 

συστήματος ήταν μόνο ο γράφων. 

Καταλήγοντας σε κάποια συμπεράσματα πρέπει να ειπωθεί ότι πολλά προβλήματα 

επιλύονται έως ένα βαθμό λαμβάνοντας υπόψιν τους περιορισμούς χρόνου και ανθρωπίνου 

δυναμικού. Από τα παραπάνω προκύπτει πως υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, όπως άλλωστε 

σε όλα τα έργα λογισμικού, ώστε να μπορέσει στη συνέχεια το λογισμικό να χρησιμοποιηθεί 

στην αγορά και να εξυπηρετήσει με ασφάλεια και πρακτικότητα τους χρήστες του. 
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ABSTRACT 
 

Nowadays man has experienced the impact of the rapid spread of computer 

technology in contemporary living. Every company possesses computers with many different 

kinds of software for project management and documentations control to purchasing, material 

control, manufacturing and order entry. 

The software developed for the master thesis tries to perform some of the above 

operations, but mostly focuses on innovative solutions to many unsolved problems of the 

market. The main objective of the master thesis is to find solutions in order to decrease the 

cost of a less popular product and to roll the decreased cost to other products that sell more. 

Also another problem which the thesis tries to solve is to compare the debt of suppliers and 

customers, if any, for the same product or to check all the products and find which ones are 

indebted.  Finally the thesis investigates an approach of creating a way for assisted 

composition of queries to a database. The programming language used was JAVA which 

communicates with the open source database management system MySQL. The results of the 

above survey were fully satisfactory taking into account the deadline and the fact that the 

software developer was the writer alone. 

On the whole, it can be argued that many problems have been tackled successfully 

considering the period of time given and the human resources provided, which also brings us 

to the conclusion that there is room for improvement, as is the case in all software projects, so 

that the software can be used in the market and serve the users in terms of security and 

usability.   
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 

Η αγορά εργασίας ήταν ανέκαθεν η πηγή των προβλημάτων τα οποία επιζητούσαν 

μια λύση. Η επίλυση του εκάστοτε προβλήματος δεν ήταν πάντα επιτυχής. Στα πλαίσια 

αυτής της διπλωματικής επιχειρείται επίλυση προβλημάτων της αγοράς τα οποία δεν έχουν 

επιλυθεί μέχρι τώρα από τα διάφορα λογισμικά.  

Κάθε εταιρεία που κατέχει αποθήκες και εμπορεύεται προϊόντα θα χρειαζόταν ένα 

λογισμικό για να την κρατάει ενήμερη για το τι προϊόντα βρίσκονται στην αποθήκη, για τις 

εισαγωγές προϊόντων σε αυτήν αλλά και τις πωλήσεις αυτών. Μέχρι τώρα υπάρχουν 

λογισμικά που καλύπτουν σχεδόν κάθε ανάγκη διαχείρισης μιας αποθήκης. Όμως έπειτα από 

έρευνα στην αγορά εντοπίστηκαν κάποιες ακόμη ανάγκες οι οποίες χρήζουν επίλυσης.  

Μια εταιρεία οι οποία έχει μεγάλο απόθεμα προϊόντων θέλει να ξέρει ανά πάσα 

στιγμή ποια προϊόντα τις πωλούνται και ποια όχι αλλά και με ποιον τρόπο μπορούν να 

πουληθούν. Επομένως επιχειρήθηκε ένας αλγόριθμος εύρεσης των μη πωληθέντων 

προϊόντων. Στη συνέχεια γίνεται έκπτωση στην τιμή του και το κόστος έκπτωσης μετακυλεί 

σε άλλα προϊόντα τα οποία πωλούνται.  Δεύτερο πρόβλημα το οποίο μελετάται είναι αυτό 

της σύγκρισης των χρεών. Δηλαδή η εύρεση των οφειλών προς προμηθευτές και προς 

πελάτες σε ένα ίδιο προϊόν ή γενικά η εύρεση των προϊόντων που έχουν ανεξόφλητες 

οφειλές. Τέλος το τρίτο πρόβλημα είναι και το πιο περίπλοκο. Με την παρούσα εργασία 

επιχειρήθηκε μια προσέγγισή στη δημιουργία υποβοήθησης για την σύνταξη διάφορων 

αιτημάτων προς τη βάση δεδομένων. Τα αιτήματα είναι σε γλώσσα SQL και προσεγγίστηκε 

ένας τρόπος για τη μερική σύνταξη των ερωτημάτων αυτών. Είναι βέβαια δύσκολο από ένα 

άτομο να προσπαθήσει να κατασκευάσει μια μέθοδο δημιουργίας αιτημάτων διότι οι 

συντάξεις αιτημάτων είναι αναρίθμητες με πολλαπλές συντακτικές εντολές.  

Παρακάτω στο κεφάλαιο 1 θα αναλυθούν οι σκοποί και οι στόχοι της εργασίας καθώς 

επίσης και τα προγράμματα που υπάρχουν στην αγορά, στο κεφάλαιο 2 θα σχολιαστεί ο 

σχεδιασμός της βάσης δεδομένων, στο κεφάλαιο 3 θα αναλυθεί η επίλυση των τριών 

προβλημάτων της εργασίας, στο κεφάλαιο 4 σχολιάζεται η σχεδίαση του προγράμματος, στο 

κεφάλαιο 5 θα αναπτυχθούν τα τεχνικά σημεία του προγράμματος και οι δυσκολίες του, στο 

κεφάλαιο 6 θα εξηγηθεί η λειτουργία του προγράμματος και οι δικλείδες ασφαλείας και 

τέλος στο κεφάλαιο 7 θα διατυπωθούν συμπεράσματα και μελλοντικές υποδείξεις εξέλιξης 

της διπλωματικής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 
 
Σκοπός διπλωματικής εργασίας και αναφορά σε σημερινά πακέτα 
λογισμικών διαχείρισης προϊόντων και πελατών 
 
 
1.1    Ο σκοπός της διπλωματικής εργασίας 

 

Μετά την περιληπτική αναφορά των λειτουργιών επαγγελματικών πακέτων 

καταχώρισης και διαχείρισης πελατών – προϊόντων γίνεται αντιληπτό ότι παρά την αρκετά 

μεγάλη πληρότητα αυτών των προγραμμάτων δεν υπάρχουν κάποιες λειτουργίες χρήσιμες 

για τον πελάτη ή δεν υπάρχουν ξεκάθαρες και απομονωμένες λειτουργίες ευκολόχρηστες και 

κατανοητές. 

Ένα πρόβλημα που αποδεικνύει την έλλειψη πληρότητας των προγραμμάτων είναι 

ότι ο πελάτης ενός λογισμικού διαχείρισης αποθήκης θα ήθελε να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή 

την ποσότητα που πωλείται από κάθε προϊόν σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Επίσης  

θα ήθελε να μπορεί να βρίσκει ένα τρόπο να πουλάει τα προϊόντα τα οποία δεν πωλούνται 

συχνά και παραμένουν στην αποθήκη επηρεάζοντας έτσι την υγιή λειτουργία της εταιρείας 

στον οικονομικό τομέα.  

Επιπρόσθετα ένα ακόμη παράδειγμα έλλειψης πληρότητας των ERP, CRM είναι και 

ότι δεν υπάρχει σύγκριση χρεών μεταξύ προμηθευτών και πελατών. Δηλαδή ο πελάτης 

ιδιοκτήτης εταιρείας, θέλει να έχει την δυνατότητα εκτέλεσης ελέγχου χρεών καθώς επίσης 

και η σύγκριση οφειλών προς πελάτη και προμηθευτή για το ίδιο προϊόν είναι εξίσου 

αναγκαία.  

Ένα ακόμη πρόβλημα που προσεγγίζεται σε αυτή τη διπλωματική εργασία είναι η 

χρήση υποβοήθησης για την δημιουργία αιτημάτων προς τη βάση δεδομένων. Βέβαια είναι 

αντιληπτό πως αυτό ξεφεύγει λίγο από τα προαναφερθέντα επαγγελματικά προγράμματα τα 

οποία δεν αφήνουν το χρήστη να έρχεται σε επαφή κατευθείαν με τη βάση δεδομένων των 

προγραμμάτων. Είναι όμως ένας τρόπος δημιουργίας πολλών διαφορετικών αιτημάτων τα 

οποία δεν μπορούν να προβλεφθούν από τον κατασκευαστή ενός λογισμικού προγράμματος 

ώστε να καλύπτουν τον οποιοδήποτε χρήστη. Δηλαδή ο κάθε χρήστης μπορεί να θέλει να 

ενημερωθεί για το οτιδήποτε σε σχέση με τα προϊόντα ή πελάτες της βάσης δεδομένων του 

και να περιορίζεται από το λογισμικό. Σίγουρα όμως χρειάζεται μια εξοικείωση με τον τρόπο 
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σύνθεσης του αιτήματος κάτι που προσπάθησε η διπλωματική εργασία να απλοποίηση και να 

κάνει πιο εύχρηστο.  

Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός λογισμικού που να επιλύει 

ή να προσεγγίζει τα τρία αναφερθέντα προβλήματα τα οποία βρίσκουν εφαρμογή σε 

εμπορικές επιχειρήσεις διαφόρων κλάδων. Ωστόσο πρέπει να αναφερθεί ότι το λογισμικό 

περιέχει και άλλες λειτουργίες όπως εισαγωγή – αναζήτηση προϊόντος και αγοράς αυτού από 

κάποιο προμηθευτή, εισαγωγή – αναζήτηση προμηθευτή, εισαγωγή – αναζήτηση πελάτη και 

εισαγωγή – αναζήτηση πώλησης ενός προϊόντος. Πρέπει σε αυτό το σημείο να αναφερθεί ότι 

οι άνωθεν λειτουργίες είναι στοιχειώδης διότι δεν άπτονται των κυρίων απαιτήσεων της 

διπλωματικής εργασίας. 

 

 
1.2    Εισαγωγή στα CRM και ERP  

 

Το CRM και ERP είναι δυο εργαλεία τα οποία διαχειρίζονται δεδομένα που έχουν 

σχέση με πελάτες και προϊόντα. Παρακάτω αναλύονται με σαφήνεια οι δυνατότητες αυτών 

των λογισμικών και αναφέρονται τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους. 

 

1.2.1 Το CRM και η λειτουργία του 

 
Το CRM προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων Customer Relationship Management 

και αποτελεί το σύνολο των τεχνολογικών και μεθοδολογικών εργαλείων, προκειμένου να 

επιτευχθούν πελατοκεντρικές στρατηγικές για την επιχείρηση, σε όλα τα κανάλια 

επικοινωνίας με τους πελάτες της. Με βάση τον ορισμό αυτό, είναι προφανές ότι η 

υιοθέτηση ενός συστήματος CRM πρέπει να συμβαδίζει με την αντίστοιχη εταιρική 

φιλοσοφία, για την υιοθέτηση μιας πελατοκεντρικής προσέγγισης σε επίπεδο στρατηγικής, η 

οποία και αποτελεί το πρωταρχικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Το CRM είναι το 

καταλληλότερο εργαλείο διοίκησης για γρήγορες, ουσιαστικές κι αξιόπιστες αποφάσεις. 

Αποτελείται από έναν αριθμό ολοκληρωμένων υπο-συστημάτων (modules) υποστήριξης των 

διαδικασιών μιας επιχείρησης. Συγκεκριμένα μια επιχείρηση παρακολουθεί : 
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• Contact management 

Τους υπάρχοντες και δυνητικούς πελάτες, τις σχέσεις της επιχείρησης με αυτούς, το 

ιστορικό των δράσεων, καθώς και αυτών που εκκρεμούν, αυτοματοποιεί την αλληλογραφία 

μέσω πρότυπων εγγράφων και τα αρχειοθετεί κεντρικά. 

 

• Αυτοματισμοί επικοινωνίας 

Μαζική δημιουργία δράσεων εταιρίας με ανάθεση σε πρόσωπα ή ομάδα προσώπων 

Μαζικές αποστολές fax και e-mail σε ομάδες με άμεση επιλογή ή με κριτήρια και αυτόματη 

παραγωγή προτύπων εγγράφων. Υποστηρίζει πλήρως CTI εφαρμογή με όλα τα σύγχρονα 

τηλεφωνικά κέντρα (TAPI 2.1+) μπορεί να συνθέσει λύσεις με αντίστοιχες φόρμες 

ερωταπαντήσεων. Τήρηση ηλεκτρονικού πρωτόκολλου με σύνδεση προσώπου – εταιρίας και 

αποστολέα - παραλήπτη fax και email. 

 

• Marketing - Πωλήσεις 

Οργάνωση των επιχειρηματικών ευκαιριών από το στάδιο δημιουργίας έως την 

πώληση, αυτοματοποίηση στη δημιουργία και παρακολούθηση προσφορών σε όλες τις 

φάσεις, ημερολόγιο και οργάνωση των δράσεων συνεργατών & ομάδων, πρόβλεψη 

πωλήσεων, διαχείριση προϊόντων, τιμοκαταλόγων, τεχνικών χαρακτηριστικών, φυλλαδίων, 

στοιχεία ανταγωνισμού, οργάνωση και τμηματοποίηση των πελατών με βάση στατικά ή 

δυναμικά χαρακτηριστικά, δημιουργία και εκτέλεση campaign-marketing actions βασισμένα 

σε υποσύνολα των υπαρχόντων πελατών ή μέσω σύνδεσης με εξωτερικές βάσεις δεδομένων, 

δυνατότητα χρήσης σε PDA ή κινητό τηλέφωνο, δυνατότητα χρήσης μέσω διαδικτυακών 

σελίδων. 

 

• Πλήρη παρακολούθηση μετά την πώληση 

Διαχείριση παραπόνων με παρακολούθηση των ενεργειών ικανοποίησης, 

παρακολούθηση συμβολαίων συντήρησης, αριθμών σειράς, τεχνικών κλήσεων, εντολών 

εργασίας, επισκευών, μαζικούς προγραμματισμούς τεχνικών με διαγραμματική απεικόνιση 

διαθεσιμότητας ανθρώπινων πόρων. 

 

Το CRM προσφέρει: 

 

• Πλήρη εναρμόνιση με το σύστημα ποιότητας ISO-9001. 
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• Διαχείριση των διαδικασιών ενός τμήματος marketing. 

• Διαχείριση των διαδικασιών ενός εμπορικού τμήματος. 

• Διαχείριση των διαδικασιών ενός τεχνικού τμήματος. 

• Παρακολούθηση διαδικασιών μέτρησης και ικανοποίησης παραπόνων. 

• Δημιουργία ενός ανοιχτού συστήματος, προσβάσιμου από όλα τα στελέχη της 

εταιρίας, ανάλογα με τα δικαιώματα χρήσης τους.  

• Βελτίωση της επικοινωνίας με τους συναλλασσόμενους της εταιρίας. 

• Ολοκληρωμένη εικόνα σε όλους τους χειριστές της εφαρμογής για τον πελάτη. 

• Παροχή καλύτερης και πληρέστερης πληροφόρησης - παρακολούθησης. 

• Συνεργατικότητα μεταξύ των ανθρώπων – αύξηση παραγωγικότητας. 

• Μείωση κόστους λόγω της αυτοματοποίησης όλων των εσωτερικών διαδικασιών της 

επιχείρησης. 

• Σύντομη επιστροφή της επένδυσης, μέσω της αύξησης των πωλήσεων σε νέους 

πελάτες, αύξηση της αξίας των υφιστάμενων καθώς και των δυνατοτήτων 

διασταυρούμενων πωλήσεων που παρέχονται. 

• Βελτίωση του πληροφοριακού συστήματος  της επιχείρησης, με την υιοθέτηση νέων 

τεχνολογιών και πρακτικών, για όλους τους χρήστες. 

• Μείωση του ρίσκου στο να χαθεί ένας πελάτης. 

• Μέτρηση της απόδοσης και της αποτελεσματικότητας. 

• Μέτρηση της Ικανοποίησης των πελατών. 

• Αύξηση κερδοφορίας. 

• Ελαχιστοποίηση κοστοβόρων διαδικασιών. 

• Ελαχιστοποίηση ξεχασμένων εκκρεμμοτήτων – followup. 

• Υποστήριξη συνεχών μετακινήσεων μέσω mobile, web λειτουργίας. 

 

1.2.2 Το ERP και η λειτουργία του 
 

Το (Enterprise Resource Planning) ERP είναι ένας τρόπος να ενσωματωθούν τα 

στοιχεία και οι διαδικασίες μιας επιχείρησης σε ένα ενιαίο σύστημα. Συνήθως τα συστήματα 

ERP έχουν πολλά συστατικά συμπεριλαμβανομένου του υλικού και του λογισμικού, 

προκειμένου να επιτευχθεί η ολοκλήρωση. Τα περισσότερα συστήματα ERP χρησιμοποιούν 
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μια ενοποιημένη βάση δεδομένων για να αποθηκεύουν τα στοιχεία για τις διάφορες 

λειτουργίες που βρίσκονται σε όλη την επιχείρηση. 

Τα σημερινά συστήματα ERP μπορούν να καλύψουν ένα ευρύ φάσμα των 

λειτουργιών και να τα ενσωματώσουν σε μια ενοποιημένη βάση δεδομένων. Παραδείγματος 

χάριν, οι λειτουργίες όπως το ανθρώπινο δυναμικό, η διαχείριση αλυσίδων ανεφοδιασμού, η 

διαχείριση σχέσεων πελατών, Financials, οι λειτουργίες κατασκευής και οι διοικητικές 

λειτουργίες αποθηκών εμπορευμάτων είναι όλες ξεχωριστές εφαρμογές λογισμικού, που  

συνεργάζονται συνήθως με τη βάση δεδομένων και το δίκτυό τους. Σήμερα μπορούν όλα να 

λειτουργήσουν κάτω από μια ομπρέλα - το σύστημα ERP. 

 

Το ιδανικό σύστημα ERP 

 
Ένα ιδανικό σύστημα ERP είναι όταν μια ενιαία βάση δεδομένων χρησιμοποιείται 

και περιέχει όλα τα στοιχεία για τις διάφορες ενότητες λογισμικού. Αυτές οι ενότητες 

λογισμικού μπορούν να περιλάβουν: 

Κατασκευή: Μερικές από τις λειτουργίες περιλαμβάνουν εφαρμοσμένη μηχανική, 

διαχείριση ροής της δουλειάς, ποιοτικός έλεγχος, λογαριασμοί του υλικού, της διαδικασίας 

κατασκευής. 

Financials: Απολογισμοί πληρωτέοι, αποδεκτά, πάγια ενεργητικά απολογισμών, γενικό 

καθολικό και διαχείριση μετρητών. 

Ανθρώπινο δυναμικό: Οφέλη, κατάρτιση, μισθοδοτική κατάσταση, χρόνος και συμμετοχή.  

Διαχείριση αλυσίδων ανεφοδιασμού: Κατάλογος, προγραμματισμός αλυσίδων 

ανεφοδιασμού, σχεδιασμός προμηθευτών, επεξεργασία αξίωσης, είσοδος διαταγής, αγορά. 

Προγράμματα: Κόστος, τιμολόγηση, διαχείριση δραστηριότητας, χρόνος και δαπάνη. 

Διαχείριση σχέσης πελατών: πωλήσεις και μάρκετινγκ, επαφή πελατών, κεντρική 

υποστήριξη κλήσεων. 

Αποθήκη εμπορευμάτων, στοιχείων: Συνήθως αυτό είναι μια ενότητα που μπορεί να 

προσεγγιστεί από στους πελάτες, τους προμηθευτές και τους υπαλλήλους οργανώσεων. 

 

Η λύση ERP βοηθάει:  

• να εφαρμοστούν νέες επιχειρηματικές στρατηγικές άμεσα και με ελάχιστο κόστος 

στις διαδικασίες, χάρη στη διευρυμένη λειτουργικότητα που παρέχει  
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• να βελτιωθεί η παραγωγικότητα των εργαζομένων, παρά τις σύνθετες εργασίες που 

εκτελούν  

• να καταστούν διαφανείς οι επιχειρηματικές λειτουργίες της επιχείρησής 

προσφέροντας τον απαραίτητο έλεγχο σε κάθε φάση, ώστε να ενεργούν ανάλογα.  

 

Επίσης διορατικότητα για τις τάσεις της αγοράς και γρήγορη προσαρμογή στις 

αλλαγές. Ανταπόκριση στις απαιτήσεις του πελάτη σε πραγματικό χρόνο. Επέκταση των 

διαδικασιών πέρα από την επιχείρηση συμπεριλαμβάνοντας πελάτες, προμηθευτές και 

συνεργάτες.  

 

Ολοκληρωμένη Λειτουργικότητα  

 

Τα προγράμματα ERP κάποιον εταιρειών προσφέρουν λειτουργικότητα για 

παρακολούθηση υπηρεσιών, αναλύσεις, χρηματοοικονομική διαχείριση, διαχείριση 

ανθρώπινου δυναμικού, παραγωγικές και εφοδιαστικές λειτουργίες και διεταιρικές 

συναλλαγές. Επιπλέον, προσφέρουν υποστήριξη για συστήματα διαχείρισης όπως user 

administration, configuration management, centralized data management, και Web services 

management. Επίσης παρέχουν τη δυνατότητα στους οργανισμούς να μειώσουν το κόστος 

λειτουργίας, να επιτύχουν γρηγορότερη απόδοση στην επένδυση τους και να ωφεληθούν από 

μία ευέλικτη υποδομή πληροφορικής που οδηγεί στην καινοτομία. Προσφέρεται μια 

ολοκληρωμένη λύση που σχεδιάστηκε για να υποστηρίζει τις διεθνείς επιχειρήσεις ώστε οι 

εταιρίες να μπορούν αποτελεσματικά και επιτυχημένα να λειτουργήσουν σε παγκόσμιο 

επίπεδο.  

 

Πλεονεκτήματα των συστημάτων ERP 

 

• Υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα σε ένα ERP σύστημα. Παρακάτω αναφέρονται 

μερικά: 

• Ένα συνολικά ενσωματωμένο σύστημα  

• Η δυνατότητα να βελτιωθούν οι διαφορετικές διαδικασίες και οι ροές της δουλειάς  

• Η δυνατότητα να μοιραστούν εύκολα τα στοιχεία στα διάφορα τμήματα σε μια 

επιχείρηση  
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• Βελτιωμένα επίπεδα αποδοτικότητας και παραγωγικότητας  

• Καλύτερη  παρακολούθηση και πρόβλεψη  

• Χαμηλότερο κόστος  

• Βελτιωμένη εξυπηρέτηση πελατών  

 

Μειονεκτήματα των συστημάτων ERP 

 
Συνήθως πολλά εμπόδια μπορούν να αποτραπούν εάν γίνεται επαρκής επένδυση και 

επαρκής κατάρτιση, εντούτοις, η επιτυχία εξαρτάται και από τις δεξιότητες και την εμπειρία 

του εργατικού δυναμικού για να προσαρμοστεί γρήγορα στο νέο σύστημα. 

• Η προσαρμογή σε πολλές καταστάσεις είναι περιορισμένη  

• Η ανάγκη στις επιχειρησιακές διαδικασίες re-engineer  

• Τα συστήματα ERP μπορούν να είναι απαγορευτικά για να εγκατασταθούν και να 

χρησιμοποιηθούν διότι κοστίζουν πολύ 

• Η τεχνική υποστήριξη μπορεί να είναι κακής ποιότητας  

• Τα ERP μπορούν να είναι πάρα πολύ άκαμπτα για συγκεκριμένες εταιρείες που είναι 

είτε νέες είτε θέλουν να κινηθούν σε μια νέα κατεύθυνση στο εγγύς μέλλον.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο  
 

Σχεδίαση της βάσης δεδομένων 
 

Για την αποθήκευση διαφόρων πληροφοριών για τα προϊόντα, τους πελάτες και τους 

προμηθευτές χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα Βάσης Δεδομένων (Β.Δ.) MySQL. Επιλέχθηκε 

αυτό διότι υπάρχουν εκδόσεις freeware και είναι αρκετά απλό στη χρήση. Εξάλλου η 

συγκεκριμένη εφαρμογή δεν απαιτούσε κάτι πιο εξειδικευμένο. Η Β.Δ. που χρησιμοποιείται 

από το λογισμικό περιέχει επτά πίνακες και τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν τυχαία 

και αρκετά σε αριθμό ώστε να λειτουργεί απροβλημάτιστα το λογισμικό.  

 

2.1   Η δομή των πινάκων της Β.Δ. 

 
Όπως προαναφέρθηκε η Β.Δ. περιέχει επτά πίνακες για να καταχωρούνται χρήσιμες 

πληροφορίες του λογισμικού και το όνομα της είναι productmanagment. Παρακάτω 

αναφέρεται η δομή των πινάκων και εξηγούνται τα δεδομένα που τους καταχωρούνται. 

 

 Πίνακας products 

Στον πίνακα αυτόν (πίνακας 2.1) γίνεται καταχώριση δεδομένων που σχετίζονται με 

ένα προϊόν το οποίο υπάρχει ανά πάσα στιγμή στην αποθήκη. Κάθε εγγραφή αφορά ένα 

προϊόν και περιέχει τον μοναδικό κωδικό του προϊόντος που είναι και το κλειδί του πίνακα, 

το όνομα του προϊόντος, το όνομα της εταιρείας που το πούλησε, την ποσότητα που υπάρχει 

την τρέχουσα στιγμή στην αποθήκη, τη συσκευασία προϊόντος δηλαδή τον τρόπο που 

πωλείται ένα προϊόν (π.χ. ανά τεμάχιο, ανά μέτρο, συσκευασία του ενός κιλού), τις 

σημειώσεις για να συμπληρώνει ο χρήστης ότι περιγραφικές πληροφορίες θέλει, το Φ.Π.Α. 

που αγοράστηκε το προϊόν και τέλος την τιμή που πωλείται. Πρέπει να αναφερθεί ότι ο 

κωδικός του προϊόντος είναι σύνθετος. Οι δύο πρώτοι αριθμοί συμβολίζουν την κατηγορία 

του προϊόντος και οι επόμενοι το μοναδικό κωδικό ο οποίος μπορεί να είναι όσο μεγάλος 

χρειάζεται. Οι αριθμοί συμβολισμού είναι 01 για υδραυλικά υλικά, 02 για υλικά χρωμάτων, 

03 για σιδηρικά υλικά, 04 για εργαλεία και 05 για ξυλουργικά υλικά. Για παράδειγμα εάν ένα 

καταχωρημένο προϊόν έχει PRODUCT_ID = 0123344 τότε αυτό ανήκει στα υδραυλικά και 

είχε κωδικό 23344 όταν αγοράστηκε. 
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ΟΝΟΜΑ ΣΤΗΛΗΣ ΤΥΠΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΗΚΟΣ ΣΧΟΛΙΑ 

PRODUCT_ID (key) VARCHAR  20 Κωδικός Προϊόντος 

PRODUCT_NAME VARCHAR 30 Όνομα Προϊόντος 

COMPANY_NAME VARCHAR 50 Όνομα Εταιρείας 

QUANTITY INTEGER  Ποσότητα 

PIECES VARCHAR 20 Συσκευασία Προϊόντος 

NOTES VARCHAR 80 Σημειώσεις 

FPA DOUBLE  Φ.Π.Α. 

SALE_PRICE DOUBLE  Τιμή Πώλησης 

Πίνακας 2.1: Η δομή του πίνακα products της Β.Δ. productmanagment 

 

 Πίνακας suppliers  

Στον πίνακα αυτόν (πίνακας 2.2) γίνεται καταχώριση δεδομένων που σχετίζονται με 

ένα προμηθευτή δηλαδή κάποια στοιχεία αυτού. Κάθε εγγραφή αφορά έναν προμηθευτή και 

περιέχει τον μοναδικό κωδικό του προμηθευτή, που δίνεται τυχαία από τον εκάστοτε χρήστη 

και είναι το κλειδί του πίνακα, το όνομα της εταιρείας, το όνομα του προμηθευτή, το επίθετο 

του, το όνομα του πατέρα του, το Α.Φ.Μ., τη Δ.Ο.Υ., τη διεύθυνση της εταιρείας και τέλος 

τον αριθμό τηλεφώνου του. 

 

ΟΝΟΜΑ ΣΤΗΛΗΣ ΤΥΠΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΗΚΟΣ ΣΧΟΛΙΑ 

SUPPLIER_ID (key) VARCHAR 20 Κωδικός Προμηθευτή 

COMPANY_NAME VARCHAR 50 Όνομα Εταιρείας 

FNAME VARCHAR 20 Όνομα 

LNAME VARCHAR 30 Επίθετο 

FATHNAME VARCHAR 20 Όνομα Πατέρα 

AFM VARCHAR 15 Α.Φ.Μ. 

DOY VARCHAR 50 Δ.Ο.Υ. 

ADDRESS VARCHAR 80 Διεύθυνση 

PHONE_NUM VARCHAR 15 Αριθμός Τηλεφώνου 

Πίνακας 2.2: Η δομή του πίνακα suppliers της Β.Δ. productmanagment 
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 Πίνακας customers 

Στον πίνακα αυτόν (πίνακας 2.3) γίνεται καταχώριση δεδομένων που σχετίζονται με 

ένα πελάτη δηλαδή κάποια στοιχεία αυτού. Κάθε εγγραφή αφορά έναν πελάτη και περιέχει 

τον μοναδικό κωδικό του πελάτη που δίνεται τυχαία από τον εκάστοτε χρήστη και είναι το 

κλειδί του πίνακα, το όνομα της εταιρείας, το όνομα του πελάτη, το επίθετο του, το όνομα 

του πατέρα του, το Α.Φ.Μ., τη Δ.Ο.Υ., τη διεύθυνση της εταιρείας και τέλος τον αριθμό 

τηλεφώνου του. 

 

ΟΝΟΜΑ ΣΤΗΛΗΣ ΤΥΠΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΗΚΟΣ ΣΧΟΛΙΑ 

CUSTOMER_ID (key) VARCHAR 20 Κωδικός Πελάτη 

COMPANY_NAME VARCHAR 50 Όνομα Εταιρείας 

FNAME VARCHAR 20 Όνομα 

LNAME VARCHAR 30 Επίθετο 

FATHNAME VARCHAR 20 Όνομα Πατέρα 

AFM VARCHAR 15 Α.Φ.Μ. 

DOY VARCHAR 50 Δ.Ο.Υ. 

ADDRESS VARCHAR 80 Διεύθυνση 

PHONE_NUM VARCHAR 15 Αριθμός Τηλεφώνου 

Πίνακας 2.3: Η δομή του πίνακα customers της Β.Δ. productmanagment 

 

 Πίνακας purchases 

Στον πίνακα αυτόν (πίνακας 2.4) γίνεται καταχώριση δεδομένων που σχετίζονται με 

μια αγορά προϊόντος. Κάθε εγγραφή αφορά ένα καταστατικό αγοράς το οποίο καταχωρήθηκε 

στη Β.Δ.. Περιέχει τον μοναδικό κωδικό της αγοράς που είναι και το κλειδί του πίνακα και 

είναι ένας αύξων αριθμός, τον κωδικό του προϊόντος, τον κωδικό του προμηθευτή, την τιμή 

που αγοράστηκε η μονάδα, την ποσότητα που αγοράστηκε, τη συσκευασία προϊόντος δηλαδή 

τον τρόπο που πωλείται ένα προϊόν (π.χ. ανά τεμάχιο, ανά μέτρο, συσκευασία του ενός 

κιλού), την έκπτωση που έκανε ο προμηθευτής εάν υπάρχει έκπτωση, την συνολική τιμή που 

αγοράστηκε η ποσότητα δηλαδή QUANTITY* PURCHASE_PRICE, την ημερομηνία της 

αγοράς και τέλος το χρέος του εμπόρου στον προμηθευτή εάν υπάρχει. 
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ΟΝΟΜΑ ΣΤΗΛΗΣ ΤΥΠΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΗΚΟΣ ΣΧΟΛΙΑ 

PURCHASE_ID (key) VARCHAR 20 Κωδικός Αγοράς 

PRODUCT_ID VARCHAR 20 Κωδικός Προϊόντος 

SUPPLIER_ID VARCHAR 20 Κωδικός Προμηθευτή 

PURCHASE_PRICE DOUBLE  Τιμή Αγοράς 

QUANTITY INTEGER  Ποσότητα 

PIECES VARCHAR 20 Συσκευασία Προϊόντος 

DISCOUNT DOUBLE  Έκπτωση 

TOTAL_PURCHASE_PRICE DOUBLE  Συνολική Τιμή Αγοράς 

DATE DATETIME  Ημερομηνία 

OWES DOUBLE  Οφειλές προς Προμηθευτή 

Πίνακας 2.4: Η δομή του πίνακα purchases της Β.Δ. productmanagment 

 

 Πίνακας sales 

Στον πίνακα αυτόν (πίνακας 2.5) γίνεται καταχώριση δεδομένων που σχετίζονται με 

μια πώληση προϊόντος. Κάθε εγγραφή αφορά ένα καταστατικό πώλησης το οποίο 

καταχωρήθηκε στη Β.Δ. με μοναδικό κωδικό και περιέχει τον μοναδικό κωδικό της πώλησης 

που είναι και το κλειδί του πίνακα και είναι ένας αύξων αριθμός, τον κωδικό του προϊόντος, 

τον κωδικό του πελάτη, την τιμή που πουλήθηκε η μονάδα, την ποσότητα που πουλήθηκε, 

την έκπτωση που έκανε ο έμπορος εάν υπάρχει έκπτωση, την συνολική τιμή που πουλήθηκε 

η ποσότητα δηλαδή QUANTITY*SALE_PRICE, την ημερομηνία της πώλησης και τέλος το 

χρέος του πελάτη στον έμπορο εάν υπάρχει. 

 

ΟΝΟΜΑ ΣΤΗΛΗΣ ΤΥΠΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΗΚΟΣ ΣΧΟΛΙΑ 

SALE_ID (key) VARCHAR 20 Κωδικός Πώλησης 

PRODUCT_ID VARCHAR 20 Κωδικός Προϊόντος 

CUSTOMER_ID VARCHAR 20 Κωδικός Πελάτη 

SALE_PRICE DOUBLE  Τιμή Πώλησης 

QUANTITY INTEGER  Ποσότητα 

DISCOUNT DOUBLE  Έκπτωση 

TOTAL_SALE_PRICE DOUBLE  Συνολική Τιμή Πώλησης 

DATE DATETIME  Ημερομηνία 

DEPT DOUBLE  Χρέη Πελάτη 

Πίνακας 2.5: Η δομή του πίνακα sales της Β.Δ. productmanagment 
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 Πίνακας productsnotsaled 

Στον πίνακα αυτόν (πίνακας 2.6) γίνεται καταχώριση δεδομένων που σχετίζονται με 

ένα προϊόν το οποίο δεν πωλείται και του έχει εφαρμοστεί ο αλγόριθμος μετακύλισης. Κάθε 

εγγραφή αφορά ένα προϊόν το οποίο καταχωρήθηκε στη Β.Δ. και περιέχει τον μοναδικό 

κωδικό του προϊόντος που είναι και το κλειδί του πίνακα, την παλαιά τιμή πώλησης, την νέα 

τιμή πώλησης, έναν μετρητή για να γνωρίζει ο χρήστης κάθε στιγμή πόσες φορές έχει 

εφαρμοστεί ο αλγόριθμος μετακύλισης στο ίδιο προϊόν, τα προϊόντα που έλαβαν μέρος στη 

μετακύλιση, το ποσό της μετακύλισης και τέλος την ημερομηνία που έγινε η μετακύλιση 

κόστους. 

 

ΟΝΟΜΑ ΣΤΗΛΗΣ ΤΥΠΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΗΚΟΣ ΣΧΟΛΙΑ 

PRODUCT_ID (key) VARCHAR 20 Κωδικός Προϊόντος 

OLD_SALEPRICE DOUBLE  Παλαιά Τιμή Πώλησης 

NEW_SALEPRICE DOUBLE  Νέα Τιμή Πώλησης 

COUNTER INTEGER  Μετρητής 

PRODUCTS_RISED VARCHAR 150 Προϊόντα που Αυξήθηκε η Τιμή τους 

ROLLING_PRICE DOUBLE  Το ποσό που Μετακύλισε 

DATE DATETIME  Ημερομηνία 

Πίνακας 2.6: Η δομή του πίνακα productsnotsaled της Β.Δ. productmanagment 

 

 Πίνακας productsrisedsaleprice 

Στον πίνακα αυτόν (πίνακας 2.7) γίνεται καταχώριση δεδομένων που σχετίζονται με 

ένα προϊόν το οποίο έλαβε μέρος στον αλγόριθμο μετακύλισης. Κάθε εγγραφή αφορά ένα 

προϊόν το οποίο καταχωρήθηκε στη Β.Δ. και περιέχει τον μοναδικό κωδικό του προϊόντος 

που είναι και το κλειδί του πίνακα, την παλαιά τιμή πώλησης, την νέα τιμή πώλησης, έναν 

μετρητή για να γνωρίζει ο χρήστης κάθε στιγμή πόσες φορές έχει λάβει μέρος το 

συγκεκριμένο προϊόν στον αλγόριθμο μετακύλισης και τέλος την ημερομηνία που έγινε η 

μετακύλιση κόστους. 

ΟΝΟΜΑ ΣΤΗΛΗΣ ΤΥΠΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΗΚΟΣ ΣΧΟΛΙΑ 

PRODUCT_ID (key) VARCHAR 20 Κωδικός Προϊόντος 

OLD_SALE_PRICE DOUBLE  Παλαιά Τιμή Πώλησης 

NEW_SALE_PRICE DOUBLE  Νέα Τιμή Πώλησης 

COUNTER INTEGER  Μετρητής 

DATE DATETIME  Ημερομηνία 

Πίνακας 2.7: Η δομή του πίνακα productsrisedsaleprice της Β.Δ. productmanagment 
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2.2   Διάγραμμα πινάκων και αναφορών της Β.Δ. 

 
Με τη χρήση του εργαλείου MicroOLAP Database Designer for MySQL 

δημιουργήθηκε το διάγραμμα της Β.Δ. (εικόνα 2.1). Μεταξύ τους οι πίνακες σχετίζονται με 

αναφορές οι οποίες φαίνονται στην εικόνα 2.1 και αναλύονται στον πίνακα 2.8.   

 

 

 

 

 
 

Πίνακας 2.8: Οι αναφορές και οι συσχετισμοί μεταξύ πινάκων 
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Εικόνα 2.1: Διάγραμμα πινάκων της Β.Δ. productmanagment 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο  
 

Ανάλυση των τριών προβλημάτων 
 

Ο κυριότερος σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η επίλυση των τριών 

προβλημάτων: της μετακύλισης κόστους, της σύγκρισης χρεών και της υποβοήθησης 

σχηματισμού ερωτημάτων. Αυτό το κεφάλαιο θα επικεντρωθεί στο να αναλύσει τον τρόπο 

που επιλύθηκαν τα δυο πρώτα προβλήματα και προσεγγίστηκε το τρίτο.  

 

 

3.1  Το πρόβλημα και η λύση της Μετακύλισης Κόστους 
 

Στη σημερινή αγορά υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες έχουν αποθήκες με προϊόντα. 

Όταν ο αριθμός τον προϊόντων αυτών είναι μεγάλος αρχίζουν να παρουσιάζονται 

προβλήματα διαχείρισης των προϊόντων. Ένα μείζον πρόβλημα είναι πόση ποσότητα 

πωλείται από κάθε προϊόν. Εάν για παράδειγμα ένα προϊόν δεν πωλείται ή πωλείται είναι 

κάτι που ο επιχειρηματίας θέλει να γνωρίζει κάθε στιγμή. Στη συνέχεια θέλει να πουλήσει τα 

προϊόντα που έχει στην αποθήκη σε μεγάλη ποσότητα και για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Η λύση της πώλησης των προϊόντων που δεν πωλούνται είναι η εφαρμογή μιας 

έκπτωσης στην τιμής τους. Αφού εντοπιστεί το προϊόν ή τα προϊόντα που δεν πωλούνται τότε 

ο επιχειρηματίας εφαρμόζει μια έκπτωση στην τιμή τους ώστε να τα κάνει πιο προσιτά στο 

αγοραστικό κοινό. Η έκπτωση είναι της τάξης που επιθυμεί ο επιχειρηματίας. Είναι όμως 

προφανές ότι θα βρίσκεται στα πλαίσια του 50 με 80 τοις εκατό ώστε το προϊόν να γίνεται 

δέλεαρ για τους πελάτες.  

Παρουσιάζεται όμως ένα άλλο μεγάλο οικονομικό πρόβλημα για τον επιχειρηματία. 

Μια επιχείρηση είναι λογικό ότι δεν πρέπει να χάνει κέρδη. Η μείωση της τιμής ενός 

προϊόντος επιφέρει μείωση των κερδών της. Η λύση σε αυτό το πρόβλημα είναι η 

μετακύλιση του κόστους της μείωσης της τιμής σε άλλα προϊόντα τα οποία πουλούν 

ικανοποιητικά τεμάχια. Δηλαδή το ποσό της μείωσης από ένα προϊόν μετακυλίεται σε άλλα 

προϊόντα με την αύξηση τις τιμής τους σε πολύ μικρό ποσοστό. Βέβαια πρέπει να ληφθεί 

υπόψη ότι η μείωση του κόστους ενός προϊόντος που δεν πωλείται γίνεται άμεσα όμως η 
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μετακύλιση κόστους σε άλλα προϊόντα που πουλούν δεν μπορεί να γίνει επίσης άμεσα διότι 

θα υπάρξει μεγάλη αύξηση της τιμής τους. Ο στόχος είναι να μη γίνεται αντιληπτή από τους 

πελάτες η μετακύλιση του κόστους σε άλλα προϊόντα. Αυτό επιτυγχάνεται με το βάθος 

χρόνου. Δηλαδή η μείωση της τιμής του προϊόντος που δεν πωλείται γίνεται την τρέχουσα 

στιγμή άλλα η απόσβεση του κόστους μείωσης που δημιουργείται θα γίνει σε 6, 9, 12 μήνες 

ή όσο θέλει ο επιχειρηματίας. Έτσι το ποσοστό αύξησης της τιμής ανά επιλεγμένο προϊόν 

μπορεί να κυμαίνεται από 2 έως 4 με 7 τοις εκατό ανάλογα με κάποιους παράγοντες όπως: 

1. Πόσα προϊόντα θα λαμβάνουν μέρος στην μετακύλιση κόστους 

2. Πόσο μεγάλο είναι το κόστος προς μετακύλιση 

3. Ποια είναι η τιμή του κάθε προϊόντος που θα λάβει μέρος στη μετακύλιση 

4. Πόση ποσότητα υπάρχει τώρα στην αποθήκη από τα προϊόντα που θα αυξηθεί 

η τιμή τους και υποθετικά πόση θα είναι σε 6, 9, 12 ή παραπάνω μήνες 

 
3.1.1 Ανάλυση του αλγόριθμου Μετακύλισης Κόστους 

 

Παραπάνω αναφέρθηκε θεωρητικά πως θα επιτευχθεί μια μετακύλιση κόστους. Σε 

αυτή την υποενότητα θα σχολιαστεί ο αλγόριθμος υλοποίησης της μετακύλισης κόστους. Για 

την ανάπτυξη του αλγόριθμου χρησιμοποιήθηκαν μαθηματικές πράξεις και SQL αιτήματα 

προς τη Β.Δ. .  

 

 Βήμα 1ο  

Ο αλγόριθμος λαμβάνει μια χρονική περίοδο όπου θα ελέγξει για προϊόντα τα οποία 

δεν πωλούνται. Για να γίνει έλεγχος πώλησης προϊόντων αθροίζεται η αγορασμένη ποσότητα 

των προϊόντων και μετά συγκρίνεται με την αθροισμένη πουλημένη ποσότητα των ιδίων 

προϊόντων στα ίδια χρονικά πλαίσια. Η συνολική ποσότητα που αγοράστηκε για ένα προϊόν 

πολλαπλασιάζεται με έναν συντελεστή πώλησης. Ο συντελεστής πώλησης είναι το ποσοστό 

που θεωρεί ο επιχειρηματίας ότι θα έπρεπε να έχει πουληθεί από τα προϊόντα του στη 

χρονική περίοδο που επέλεξε. Εάν δεν έχει πουληθεί συγκεκριμένος αριθμός προϊόντων 

θεωρείται και ότι το προϊόν δεν πουλάει. Π.χ. για ένα προϊόν έχουν αγοραστεί 100 τεμάχια 

και ο συντελεστής πώλησης είναι 0.7 τότε εάν δεν έχουν πουληθεί 70 τεμάχια στο δεδομένο 

χρονικό πλαίσιο του επιχειρηματία το προϊόν θεωρείται ότι δεν πουλάει. Βέβαια εάν έχουν 

πουληθεί 68 τεμάχια ο επιχειρηματίας θα το γνωρίζει διότι έχει την δυνατότητα να βλέπει 

πόσο απέχει η ποσότητα του προϊόντος από το όριο και έτσι δεν θα επηρεάζεται εσφαλμένα.  
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 Βήμα 2ο  

Στη συνέχεια ο αλγόριθμος πρέπει να ελέγξει ποια προϊόντα πωλούνται. Επομένως 

κάνει ότι και παραπάνω με την μόνη διαφορά ότι ο συντελεστής πώλησης έχει ανάποδη 

λειτουργία. Δηλαδή ελέγχει ποια προϊόντα πωλούνται. Π.χ. για ένα προϊόν το οποίο έχει 

συνολικά 100 τεμάχια αγορασμένα και ο συντελεστής πώλησης είναι 0.8 εάν έχουν πουληθεί 

80 τεμάχια θεωρεί ότι το προϊόν πουλάει.  

 

 Βήμα 3ο 

Μετά από την εύρεση των προϊόντων ο αλγόριθμος περιμένει την επιλογή ενός 

προϊόντος το οποίο δεν πουλάει. Έπειτα χρειάζεται να εισαχθεί και ο συντελεστής μείωσης 

της τιμής δηλαδή πόση θα είναι η έκπτωση στο επιλεγμένο προϊόν. Άρα υπολογίζεται και το 

ποσό που πρέπει να μετακυλίσει σε άλλα προϊόντα. Πρέπει να τονιστεί ότι ο αλγόριθμος 

λειτουργεί με ένα προϊόν τη φορά για μείωση και μετακύλιση του κόστους του. 

 

 Βήμα 4ο 

Αφού υπολογιστεί και το ποσό της μετακύλισης επιλέγονται τα προϊόντα στα οποία 

θα γίνει ποσοστιαία αύξηση της τιμής τους. Όσο περισσότερα είναι τα προϊόντα τόσο πιο 

μικρή θα είναι η αύξηση της τιμής τους.  

 

 Βήμα 5ο 

Στη συνέχεια ο αλγόριθμος ελέγχει το βάθος χρόνου που θα γίνει η μετακύλιση. Στο 

σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι γίνεται μια πρόβλεψη για την ποσότητα που θα 

αγοραστεί για τα επιλεγμένα προϊόντα στο βάθος χρόνου που έχει επιλεγεί για να γίνει η 

απόσβεση. Δηλαδή εάν στο χρονικό πλαίσιο έχουν πουληθεί κάποια τεμάχια προϊόντος, 

υποθέτει πόσα θα έχουν πουληθεί στο βάθος χρόνου της απόσβεσης. Επομένως γνωρίζοντας 

την υπάρχουσα ποσότητα και την ποσότητα που έχει προβλεφθεί πολλαπλασιάζεται η τιμή 

του προϊόντος με το άθροισμα των δυο προηγούμενων ποσοτήτων. Άρα βρίσκεται το 

συνολικό κέρδος του προϊόντος για το βάθος του χρόνου που πρέπει να επιτευχθεί η 

απόσβεση. Το συνολικό κέρδος πολλαπλασιάζεται με ένα μικρό ποσοστό αύξησης της τάξης 

του 0.2% και αυτό για να γίνεται ελεγχόμενη αύξηση του ποσού ώστε να προσεγγίζεται το 

αποτέλεσμα πιο ομαλά. Το αποτέλεσμα την πρώτη φόρα συγκρίνεται με το ποσό της 

μετακύλισης. Όλο το Βήμα 5 γίνεται για όλα τα προϊόντα που επιλέχθηκαν για τη 

μετακύλιση και για όσες φορές χρειαστεί μέχρι το ποσό αύξησης της τιμής που προστίθεται 
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σε κάθε επανάληψη με ρυθμό αύξησης 0.2% ανά προϊόν να γίνει ίσο ή μεγαλύτερο του 

ποσού της μετακύλισης. Δηλαδή ο συντελεστής αύξησης για κάθε ομάδα προϊόντων 

μεγαλώνει ανά επανάληψη κατά 0.2%. Έτσι στο τέλος αφού το ποσό αύξησης ξεπεράσει το 

ποσό της μετακύλισης ο αλγόριθμος ξέρει το ποσοστό αύξησης που πρέπει κάθε επιλεγμένο 

προϊόν να υποστεί ώστε να μην υπάρχει ζημία στην επιχείρηση και να επιτευχθεί ο στόχος 

της μετακύλισης κόστους. 

 

3.1.2 Μειονέκτημα του αλγόριθμου Μετακύλισης Κόστους 

 

Η παραπάνω μέθοδο μετακύλισης κόστους έχει ένα κύριο πρόβλημα, αυτό της 

πρόβλεψης της ποσότητας που θα πουληθεί μελλοντικά. Η πρόβλεψη του αλγόριθμου δεν 

μπορεί να λάβει υπόψη του δυο γεγονότα. Πρώτον δεν μπορεί να γνωρίζει τη βούληση του 

αγοραστικού κοινού άρα το προϊόν που επιλέχθηκε για να μειωθεί η τιμή του μπορεί τις 

επόμενες μέρες να πουληθεί όλο. Δεύτερον μπορεί τα προϊόντα που θα τους μετακυλιθεί το 

κόστος να μην πουλήσουν στο βάθος χρόνου που έχει επιλεγεί για απόσβεση όσο πούλησαν 

πριν από τη μέρα της μετακύλισης κόστους. Και τα δυο γεγονότα μπορούν να αποφέρουν 

μεγάλη ζημία σε μια εμπορική επιχείρηση. 

 

3.2   Αναζήτηση και Σύγκριση Χρεών 
 

Κάθε επιχείρηση η οποία ασχολείται με εμπόριο αγοράζει και πουλάει προϊόντα τα 

οποία δεν αποπληρώνει άμεσα όταν αγοράζει και δεν της τα αποπληρώνουν άμεσα όταν 

πουλάει. Επίσης είναι κοινός αποδεκτό ότι υπάρχουν αγοραστές οι οποίοι δεν αποπληρώνουν 

τα χρέη τους σε συγκεκριμένο χρόνο. Μια επιχείρηση η οποία εμπορεύεται θα ήθελε να 

ενημερώνεται πολύ γρήγορα για την κατάσταση των χρεών της. Το δεύτερο μέρος της 

διπλωματικής εργασίας στοχεύει στην ενημέρωση του επιχειρηματία για τα χρέη του και τις 

οφειλές πελατών του ώστε να έχει τον έλεγχο των χρεών του. 

 

3.2.1 Ανάλυση του αλγόριθμου Εύρεσης και Σύγκρισης Χρεών  

 

Ο αλγόριθμος εύρεσης και σύγκρισης είναι πολύ πιο απλός από ότι της μετακύλισης 

κόστους. Λειτουργεί σε τρία ξεχωριστά βήματα και χρησιμοποιεί μόνο SQL αιτήματα.  Τα 

βήματα είναι ξεχωριστά διότι το ένα δεν επηρεάζει το άλλο. Πρέπει να αναφερθεί ότι από 
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τον σχεδιασμό της Β.Δ. productmanagment προβλέφθηκε στους πίνακες αγορών και 

πωλήσεων μια στήλη χρεών. 

 

 Βήμα 1ο  

Ο αλγόριθμος με ένα SQL αίτημα προς τη Β.Δ. ζητάει από τον πίνακα των αγορών 

(βλέπε πίνακα purchases) να τον ενημερώσει για τους προμηθευτές τους οποίους 

χρωστάει ο επιχειρηματίας. Καθώς επίσης για τα προϊόντα και για το συνολικό ποσό των 

οφειλών κάθε προμηθευτή.  

 

 Βήμα 2ο 

` Στη συνέχεια όταν ο επιχειρηματίας θέλει να ενημερωθεί για τους πελάτες που των 

οφείλουν τότε ο αλγόριθμος ζητάει πάλι από τη Β.Δ. και από τον πίνακα των πωλήσεων 

(βλέπε πίνακα sales)  να τον ενημερώσει για τους πελάτες οι οποίοι χρωστάνε και φυσικά 

για τα προϊόντα και το συνολικό ποσό χρέους κάθε πελάτη. 

 

 Βήμα 3ο 

Εδώ ο αλγόριθμος κάνει τη σύγκριση χρεών μεταξύ προμηθευτών και πελατών για 

ένα προϊόν. Δηλαδή ζητάει τα προϊόντα που χρωστάει ο επιχειρηματίας, ζητάει τα προϊόντα 

που του χρωστούν οι πελάτες και διασταυρώνει τις δυο πληροφορίες. Κατά συνέπεια όταν ο 

αλγόριθμος βρίσκει ίδια προϊόντα τα κρατάει και στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων 

έχουμε για ένα προϊόν πόσα χρωστάει ο επιχειρηματίας άλλα και πόσα του χρωστάει ή 

χρωστάνε οι πελάτες. Κοντολογίς επιτυγχάνεται μια σύγκριση οφειλών για κάθε προϊόν. 

 

3.3   Υποβοηθούμενα Αιτήματα 

 
Ένα πρόβλημα που προσπαθεί να επιλυθεί είναι η σύνθεση αιτημάτων με ένα 

λογισμικό ώστε να μπορούν να το χρησιμοποιήσουν χρήστες χωρίς κατάρτιση στην γλώσσα 

SQL. Ο αριθμός των αιτημάτων που μπορούν να αποσταλούν προς μια βάση δεδομένων με 

πολλούς πίνακες και δεδομένα είναι άπειρος. Υπάρχουν τόσα αιτήματα που δεν είναι 

δυνατόν ένα λογισμικό να μπορέσει να τα συμπεριλάβει όλα. Επομένως μοιραία πρέπει να 

βρεθεί ένας τρόπος δυναμικής σύνθεσης αιτημάτων προς μια βάση ώστε να καλύπτει τις 

ανάγκες για άντληση πληροφορίας οποιουδήποτε το επιθυμεί. Βέβαια λύσεις υπάρχουν άλλα 
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οι περισσότερες χωλαίνουν στο γεγονός ότι δεν γίνεται ο χρήστης να είναι άπειρος από SQL. 

Υπάρχουν λοιπόν λογισμικά που λειτουργούν με περιορισμούς. Το λογισμικό του γράφων 

επίσης έχει περιορισμούς άλλα και ελλείψεις μιας και ο χρόνος αλλά και το ανθρώπινο 

δυναμικό περιόρισαν την ανάπτυξη πληρέστερου λογισμικού. 

Σε αυτή την υποενότητα θα αναφερθεί ο τρόπος με τον οποίο επιτεύχθηκε μια 

προσέγγιση στο σχηματισμό αιτημάτων προς τη βάση δεδομένων με υποβοήθηση. Όμως 

πριν αναφερθεί ο τρόπος με τον οποίο υλοποιήθηκε η προσέγγιση θα γίνει μια αναφορά στην 

ανάπτυξη της αντικειμενοστραφής βάσης δεδομένων και στην αποτίμηση μερικών 

προγραμμάτων σύνθεσης αιτημάτων. 

 

3.3.1 Αντικειμενοστραφής βάση δεδομένων 

  

Πρόσφατα, μεγάλη προσοχή έχει εστιαστεί στην έρευνα και την ανάπτυξη 

αντικειμενοστραφών βάσεων δεδομένων (Object Oriented Data Base). Η αντικειμενοστραφή 

βάση δεδομένων, κατά πάσα πιθανότητα, θα είναι η επόμενη γενεά εμπορικών συστημάτων 

βάσεων δεδομένων. Παρά ταύτα υπάρχουν πολλά θεωρητικά και πρακτικά προβλήματα. Ένα 

βασικό πρόβλημα είναι η έλλειψη ικανότητας σχηματισμού ερωτημάτων. Με την υπάρχουσα 

δυναμική των αντικειμενοστραφών μοντέλων, η ανάπτυξη μιας επεξηγηματικής, βασισμένης 

σε κείμενο, γλώσσας αιτημάτων για αυτά τα μοντέλα είναι μια πιο σύνθετη κατάσταση από 

ότι η κλασσική μέθοδο σύνταξης SQL αιτημάτων. Επιπρόσθετα, από τη στιγμή που η ομάδα 

χρηστών βάσεων δεδομένων έχει μεγαλώσει πέρα από τους κλασσικούς επαγγελματίες του 

είδους και συμπεριλαμβάνει ανθρώπους όχι τόσο εξοικειωμένους με το αντικείμενο 

σύνθεσης ενός αιτήματος, υπάρχει μεγάλη απαίτηση για περισσότερο διαισθητική και 

εύχρηστη σύνθεση ενός αιτήματος. Η κλασσική μέθοδο για αλληλεπίδραση με ένα σύστημα 

βάσεως δεδομένων είναι διαμέσου μιας δομημένης γλώσσας ερωτημάτων. Αυτή η 

προσέγγιση όμως παρουσιάζει μια συστάδα προβλημάτων για τους μη ειδικευόμενους 

χρήστες: 

 

• Δύσκολη κατανόηση: λίγοι χρήστες είναι εξοικειωμένη με συντακτική ανάλυση 

• Μικρή ανάδραση: κατά την διάρκεια του σχεδιασμού ενός αιτήματος ο χρήστης 

λαμβάνει μικρή ανάδραση για το αίτημα 

• Χρόνος εκμάθησης: για να μάθει ο χρήστης την γλώσσα των αιτημάτων χρειάζεται 

χρόνο και προσπάθεια 
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• Υψηλό γνωστικό φορτίο: ο χρήστης πρέπει να θυμάται αυστηρό συντακτικό χωρίς 

να έχει εννοιολογικά οπτικά στοιχεία 

• Φτωχός διάλογος: το πλεονέκτημα μιας γραφικής προσέγγισης είναι να παρέχει μια 

φιλική διεπιφάνεια χρήστη η οποία γίνεται πιο εύκολα αντιληπτή από τον χρήστη 

κρύβοντας του το υπάρχον δυσνόητο μηχανισμό εντολών που λειτουργεί στο 

χαμηλότερο επίπεδο της διεπιφάνειας 

 

3.3.2 Αποτίμηση μερικών προγραμμάτων σύνθεσης γραφικών αιτημάτων  

 

Για να επιτευχθεί μια φιλική διεπιφάνεια χρήστη για μη ειδικευόμενους χρήστες, ένας 

μεγάλος αριθμός προσεγγίσεων για γραφικά αιτήματα έχει προταθεί. Τα περισσότερα από 

αυτά βασίζονται σε σχεσιακά μοντέλα. Μόνο μερικές προσεγγίσεις έχουν λάβει υπόψη τους 

την περιπλοκότητα των μοντέλων δεδομένων όπως τα εννοιολογικά, λειτουργικά και 

αντικειμενοστραφή μοντέλα δεδομένων. Ο πίνακας 3.1 προβάλει μια γρήγορη περίληψη της 

εξέλιξης των γραφικών διεπιφανειών τα οποία όλο και καλύτερα βοηθούν τους χρήστες για 

τη σύνθεση αιτημάτων σε Β.Δ.. 

Το QBE (Query By Example) και το CUPID είναι οι νεότερες δουλειές οι οποίες 

χρησιμοποιούν τα οπτικά αντικείμενα σαν εργαλεία για να έχουν πρόσβαση στη Β.Δ.. Τα 

οπτικά αντικείμενα στο QBE είναι σκελετοί πινάκων. Ο χρήστης διευκρινίζει ένα αίτημα από 

το να αιτείται ένα πίνακα σκελετό για τον επιθυμητό πίνακα και να τον γεμίζει όλο. Τα 

γραφικά αντικείμενα στο CUPID είναι τρίγωνα, κύκλοι κ.τ.λ.. Ο χρήστης της διεπιφάνειας 

σχηματίζει το αίτημά του με το να συνδέει τα κατάλληλα αντικείμενα. Και οι δυο 

προαναφερθέντες διεπιφάνειες προβάλλουν το αποτέλεσμα ενός αιτήματος σε μορφή πίνακα. 

Είναι εύκολα στη μάθηση και στη χρήση. Το QBE και το CUPID έχουν βοηθήσει πολλά 

άλλα μοντέλα για διεπιφάνειες όπως το  LAGRIF και το IQL.  

Το ISIS και το SKI είναι αντιπροσωπευτικές δουλειές στην οπτικοποίηση των 

αιτημάτων για τα εννοιολογικά μοντέλα δεδομένων. Είναι γλώσσα αιτημάτων, βασισμένη σε 

κείμενο, με οπτικές διαδραστικές πραγματοποιήσεις. Και στα δυο συστήματα, η σύνθεση του 

αιτήματος βασίζεται στο να μορφοποιεί αντλούμενα δεδομένα τα οποία σχηματίζουν 

καινούργια είδη τύπων (subtypes) και λειτουργιών από υπάρχον τύπους οντοτήτων και 

λειτουργιών. Για να σχηματιστεί περιπλοκότερο αίτημα, οι χρήστες πρέπει επαναληπτικά να 

κατασκευάσουν έναν αριθμό από καινούργιους  τύπους (subtypes) και λειτουργίες. Για αυτό 
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το λόγο δεν εξαρτώνται από καμία αναμφιβόλου προέλευσης οπτική γλώσσα αλλά στη 

θεμελιώδη γραμμική ακολουθία βημάτων τα οποία οδηγούν στα επιθυμητά αποτελέσματα.  

Σε αντίθεση με τα συστήματα ISIS και SKI, G-WHIZ παρέχει μια βασική δυο 

διαστάσεων σύνταξη για αιτήματα. Είναι παρόμοιο με τη QBE διεπιφάνεια που στηρίζεται 

στο λειτουργικό μοντέλο δεδομένων, το οποίο είναι κυρίαρχο στην οπτική αναπαράσταση 

αιτημάτων σε Β.Δ. για σχεσιακές Β.Δ.. Το G-WHIZ παρουσιάζει στους χρήστες τη Β.Δ. με 

μια όψη πινακοειδής. Οι χρήστες διευκρινίζουν τα δεδομένα που θα επιλεγούν από τα 

παραδείγματα. Ενόσω η πινακοειδή απεικόνιση των δεδομένων είναι απλή, κάποια από τα 

εννοιολογικά δεδομένα δεν παρουσιάζονται σαφή, όπως οι σχέσης μεταξύ των διαφόρων 

πινάκων.  

To SNAP και το Query Graph βασίζονται σε οπτική παρουσίαση σχημάτων τα οποία 

αποκαλούνται γραφικό σχήμα. Τα αιτήματα αποτελούνται από τμήματα του βασικού 

γραφικού σχήματος τα οποία επιλέγονται χρησιμοποιώντας περιορισμούς. Το γραφικό σχήμα 

προσφέρει στους χρήστες την πιθανότητα να αδράξουν την λογική της κατασκευής της Β.Δ. 

οπτικά, η οποία περιλαμβάνει οντότητες, ιδιότητες και σχέσεις μεταξύ των οντοτήτων. 

Παρότι το γραφικό σχήμα είναι πιο περίπλοκο παρουσιαστικά από ότι το απλό πινακοειδές 

σχήμα, η επιπρόσθετη περιπλοκότητα κάνει σαφή κάποια από τα εννοιολογικά δεδομένα τα 

οποία παρουσιάζονται στο πινακοειδές σχήμα όπως οι σχέσης μεταξύ οντοτήτων. 

Το GLAD παρουσιάζει μια ενδιαφέρουσα ερευνητική δουλειά μιας και απεικονίζει 

ένα μοναδικό θεμελιώδες γραφικό σχήμα της Β.Δ. για να σχηματίσει τα αιτήματα. 

Επιπρόσθετα, λόγω του ότι χρησιμοποιεί αντικειμενοστραφής γλώσσα, έχει την ενοχλητική 

παραδειγματική αντικειμενοστραφής υλοποίηση του διαλόγου ανθρώπου και προγράμματος. 

Η πρώτη διεπιφάνεια που υλοποίησε κατευθείαν χειρισμούς εμφανίστηκε το ’90. Η 

γραφική προσέγγιση για τον καθορισμό της περίπλοκης επιλογής βάση όρων στο Pasta-3 και 

άλλες διεπιφάνειας όπως του IQL, δικαιλογείται μόνο σαν ένα συστατικό γραφικής 

εργαλειοθήκης και δεν μπορεί να είναι υποκατάστατο για την μεθοδική απεικόνιση εντολών. 

Οι διεπιφάνεις με οπτική απεικόνιση διευκολύνουν την κατασκευή αιτημάτων ενός 

αντικειμενοστραφούς DBMS ( Database Management System) με την κληρονομικότητα τους 

και τις συνθετικές διασυνδέσεις τους. 

Το CANDID, το CQL και το SUPER επιτρέπουν την μοντελοποίηση περίπλοκων 

δεδομένων. Το OHQL επιτρέπει τον σχηματισμό επεξηγηματικών αιτημάτων με μεθόδους 

και κατευθυντήριες λειτουργίες εμπνευσμένες από την προσέγγιση του υπερκειμένου. 
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 Γραφικό 

θεμελιώδες σχήμα 

Ένα θεμελιώδες 

σχήμα 

Γραφικό 

αιτήματος 

Θεμελιώδες σχήμα που 

υποστηρίζει το αίτημα 

Πολύπλοκο μοντέλο 

δεδομένων 

QBE No - No - No 

CUPID No - Yes - No 

RU No - No No No 

SNAP Yes - Yes - No 

ISIS Yes No No Yes No 

Pasta-3 Yes No No No No 

G-WHIZ Yes Yes No Yes No 

GLAD Yes Yes Partial Yes No 

CQL Yes Yes Partial Yes No 

CANDID Yes Yes Yes Yes No 

IQL Yes Yes Yes Yes Yes 

OHQL Yes Yes Yes Yes Yes 

Πίνακας 3.1: Η εξέλιξη των γραφικών διεπιφανειών 
 

Επίσης μια ακόμη εταιρεία που έχει εξελίξει σχεσιακό σύστημα Β.Δ. είναι η 

Microsoft. Το Microsoft Office περιλαμβάνει την Access η οποία συνδυάζει τη σχεσιακή 

μηχανή της Microsoft Jet Database με ένα γραφικό UI. Η Access μπορεί να χρησιμοποιήσει 

δεδομένα τα οποία έχουν αποθηκευτεί στην Access/Jet, Microsoft SQL Server, Oracle ή 

οτιδήποτε περιέχει ODBC δεδομένα. Οι ικανοί προγραμματιστές λογισμικού το 

χρησιμοποιούν για να αναπτύξουν σύνθετα λογισμικά εφαρμογών. Οι σχετικά μη ικανοί 

προγραμματιστές ή μη προγραμματιστές το χρησιμοποιούν για να αναπτύξουν απλές 

εφαρμογές. Υποστηρίζει κάποιες τεχνικές αντικειμενοστάφιας αλλά αποτυγχάνει να είναι ένα 

πλήρες αντικειμενοστραφές εργαλείο. Απαιτεί όμως και αυτό το εργαλείο βασικές γνώσεις 

Β.Δ.. 

 

3.3.3 Η υλοποίηση της υποβοήθησης σύνθεσης αιτημάτων 

 

Οι παραπάνω υλοποιήσεις για γραφική σύνθεση αιτημάτων είναι αντιληπτό πως 

κατατάσσονται σε ομαδικές εργασίες και με μεγάλη διάρκεια έρευνας. Τα προγράμματα 

αυτά είναι εμπορικά και όχι δοκιμαστικά.  Ο γράφων επιχείρησε με διαφορετική λογική από 

τα προαναφερθέντα να αναπτύξει ένα λογισμικό επίδειξης σύνθεσης αιτημάτων με πολλούς 

περιορισμούς στις δυνατότητες του.  
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Ο προγραμματισμός έγινε σε JAVA και προσεγγίστηκε ένας τρόπος σκέψης ώστε να 

μπορεί ένα άτομο που δεν κατέχει καλά το αντικείμενο SQL να το χρησιμοποιήσει. Με τις 

δυνατότητες των γραφικών της JAVA επιλέχθηκε μια σειρά εκτέλεσης ενεργειών ώστε να 

είναι εύκολα μνημονεύσιμες από τον χρήστη και με μια λογική σειρά η οποία να πλησιάζει 

όσο είναι δυνατόν την απλή σκέψη ενός άσχετου ατόμου με SQL.  

Πάρα τις προσπάθειες που έγιναν για καλύτερη σχεδίαση της διεπιφάνειας υπάρχουν 

κάποιες απαιτήσεις από το λογισμικό για να χρησιμοποιηθεί από έναν χρήστη. Ο χρήστης 

πρέπει να γνωρίζει τη σύνθεση της Β.Δ. (πίνακες, στήλες πινάκων) και να έχει βασικές 

γνώσεις SQL.  

 

Περιορισμοί της υποβοήθησης σύνθεσης αιτημάτων  

 

Το λογισμικό έχει κάποιους περιορισμούς όσο αναφορά τη λειτουργία του που πρέπει 

να αναφερθούν: 

1. δεν υπάρχει η δυνατότητα εμφωλευμένων αιτημάτων 

2. δεν υπάρχει η δυνατότητα για τελεστές σύγκρισης συνόλων (UNIOΝ, 

INTERSECT, EXCEPT, ANY, EXIST, UNIQUE, ALL κ.τ.λ.) παρά μόνο 

των συμβόλων >, <, >=, <=, =, !=, LIKE και των AND , OR 

3. δεν υπάρχει η δυνατότητα τελεστών συνάθροισης (COUNT, SUM, AVG, 

MAX, MIN) 

4. δεν υπάρχει η δυνατότητα συνιστωσών όπως GROUP BY, HAVING 

5. δεν υπάρχει καμία άλλη λειτουργία εκτός από την SELECT (δηλ. 

DELETE, UPDATE, INSERT κ.τ.λ.) 

 

Η λειτουργία του λογισμικού 

 

Στη διεπιφάνεια του λογισμικού παρουσιάζεται μια σειρά από επιλογές που πρέπει να 

κάνει ο χρήστης. Με τις επιλογές που κάνει ο χρήστης επιτυγχάνει τη βαθμιαία σύνθεση του 

αιτήματος χωρισμένο σε δυο μέρη. Ανάλογα με το τι θέλει να συνθέσει ο χρήστης το πρώτο 

μέρος αποτελείται μόνο από την επιλογή ΕΠΕΛΕΞΕ και το δεύτερο μέρος από την εντολή 

ΟΠΟΥ η οποία ενεργοποιεί μια πιο σύνθετη διαδικασία επιλογής ώστε ο χρήστης να κάνει 

συνδυασμούς που θα φέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα για αυτόν. Παραπάνω πληροφορίες 

για την λειτουργία θα δοθούν σε άλλο κεφάλαιο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο  
 

Σχεδίαση λογισμικού Product Manager 
 

Στο σύστημα Product Manager αναπτύχθηκαν 17 κλάσεις ώστε να επιτευχθεί η 

λειτουργικότητα του. Κατά τον σχεδιασμό και ανάπτυξη του λογισμικού έγινε προσπάθεια 

τήρησης κάποιον αρχών σχεδίασης. Η αρχή της ενσωμάτωσης και η αποφυγή δημιουργίας 

θεϊκής κλάσης ήταν βασικές αρχές που εφαρμόστηκαν.  

  

4.1   Παράθεση κλάσεων 
 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι κλάσεις του λογισμικού Product Manager και 

αναλύεται η λειτουργία τους. Το λογισμικό αποτελείται από 7 κλάσεις οι οποίες 

αντιπροσωπεύουν και τις 7 καρτέλες της διεπιφάνειας. Οι υπόλοιπες κλάσεις διεκπεραιώνουν 

την επικοινωνία με τη Β.Δ. και δημιουργούν κάποια ακόμη παράθυρα UI (User Interface). 

Στις κλάσεις ΤΑΒ1 έως ΤΑΒ4 υπάρχουν τα εξής κοινά στοιχεία: 

1) έχουν αντικείμενα της κλάσης DataBaseCommunication ώστε 

να διεκπεραιώνουν επικοινωνία αλλά και να εκτελούν αιτήματα. 

2) έχουν ελέγχους ασφαλείας προσαρμοσμένες σε κάθε κλάση. 

3) έχουν public και private μεθόδους για εκτέλεση εργασιών και 

private Action Listeners για να υπάρχει αλληλεπίδραση 

UI και χρήστη. 

 Κλάση Main 

Η κλάση αυτή είναι υπεύθυνη για την προβολή όλου του UI στο χρήστη (εικόνα 4.1). 

Καλεί την βιβλιοθήκη γραφικών και στο τέλος καλεί τον constructor της κλάσεις GUI ο 

οποίος περιέχει την μέθοδο initializeComponent() και κάνει το παράθυρο του UI ορατό  

με την εντολή this.setVisible(true).  Η initializeComponent() περιέχει την 

δημιουργία των αντικειμένων των κλάσεων ΤΑΒ1 έως ΤΑΒ7.   

 

 

 

Εικόνα 4.1: Διάγραμμα κλάσεων Main και GUI 
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 Κλάση GUI 

Η κλάση GUI είναι μια μικρή κλάση η οποία δημιουργεί το παράθυρο μέσα στο 

οποίο τοποθετούνται οι καρτέλες (εικόνα 4.1). Η κλάση GUI δημιουργεί το jTabbedPane1 = 

new JTabbedPane() και στη συνέχεια περνάει την private jTabbedPane1 σε κάθε 

καρτέλα που δημιουργεί διαμέσου της μεθόδου initializeComponent(jTabbedPane1) 

έτσι ώστε όλες οι καρτέλες να βρίσκονται στο ίδιο παράθυρο.  Επίσης μεριμνεί για την 

τοποθέτηση του παραθύρου στην οθόνη του υπολογιστή καθώς και για τον τερματισμό του 

UI όταν πατηθεί το κουμπί Χ στη δεξιά πάνω γωνία του παραθύρου.  

 

 Κλάση ΤΑΒ1 

Η κλάση ΤΑΒ1 είναι υπεύθυνη για την προβολή της καρτέλας 

"1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ/ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ" (εικόνα 4.2). Τοποθετεί στην καρτέλα κελιά 

και κουμπιά ώστε να επιτυγχάνεται η εισαγωγή δεδομένων και αναζήτηση δεδομένων από 

τους πίνακες της Β.Δ. products και purchases. Η κλάση αυτή εισάγει την αγορά ενός 

προϊόντος καθώς και αναζητεί οποιοδήποτε προϊόν από τη Β.Δ..  

 

 

 
 

Εικόνα 4.2: Διάγραμμα κλάσεων ΤΑΒ1 και ΤΑΒ2 
 

 Κλάση ΤΑΒ2 

Η κλάση αυτή είναι υπεύθυνη για την προβολή της καρτέλας 

"2.ΕΙΣΑΓΩΓΗ/ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ" (εικόνα 4.2). Όπως περιγράφει και το 

όνομά της περιέχει κελιά και κουμπιά που στόχο έχουν την αποθήκευση και αναζήτηση 

δεδομένων στη Β.Δ. (πίνακας suppliers) που σχετίζονται με τους προμηθευτές μιας 

εταιρείας.  

 

 Κλάση ΤΑΒ3 

Η κλάση αυτή είναι υπεύθυνη για την προβολή της καρτέλας "3.ΠΩΛΗΣΕΙΣ" (εικόνα 

4.3). Η κλάση αυτή είναι υπεύθυνη για την καταχώρηση πωλήσεων προς πελάτες και 

αναζήτηση παλαιότερα καταχωρημένων πωλήσεων. Οι καταχωρήσεις αυτές γίνονται στον 

πίνακα sales. 
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Εικόνα 4.3: Διάγραμμα κλάσεων ΤΑΒ3 και ΤΑΒ4 

 

 Κλάση ΤΑΒ4 

Η κλάση ΤΑΒ4 είναι υπεύθυνη για την προβολή της καρτέλας "4.ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ" 

(εικόνα 4.3). Και εδώ όπως και σε προηγούμενες κλάσεις έχουν τοποθετηθεί κελία για την 

εισαγωγή δεδομένων που σε αυτή την περίπτωση είναι στοιχεία πελατών και αναζήτηση 

αυτών. Οι καταχωρήσεις αυτές γίνονται στον πίνακα customers. 

 

 Κλάση ΤΑΒ5 

Η κλάση αυτή είναι υπεύθυνη για την προβολή της καρτέλας "5.ΜΕΤΑΚΥΛΙΣΗ 

ΚΟΣΤΟΥΣ" (εικόνα 4.4). Τα κοινά στοιχεία ισχύουνε και εδώ με τη διαφορά ότι η κλάση 

πλέον επικοινωνεί με τη βάση δεδομένων διαμέσου αντικειμένων της κλάσης 

MetakylisiCostousCommunication η οποία έχει επωμιστεί και το έργο της εκτέλεσης 

αιτημάτων. Η κλάση αυτή είναι υπεύθυνη για την λειτουργία του αλγόριθμου μετακύλισης 

κόστους που έχει αναλυθεί στην ενότητα 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 4.4: Διάγραμμα κλάσεων ΤΑΒ5 και ΤΑΒ6 

 

 Κλάση ΤΑΒ6 

Η κλάση ΤΑΒ6 είναι υπεύθυνη για την προβολή της καρτέλας "6.ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 

ΧΡΕΩΝ/ΟΦΕΙΛΩΝ" (εικόνα 4.4). Τα κοινά στοιχεία ισχύουνε και εδώ με τη διαφορά ότι η 

κλάση πλέον επικοινωνεί με τη Β.Δ. διαμέσου αντικειμένων της κλάσης 

FindDeptCommunication η οποία έχει επωμιστεί και το έργο της εκτέλεσης αιτημάτων. Η 
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κλάση παρουσιάζει τα χρέη του επιχειρηματία προς τους προμηθευτές και τα χρέη των 

πελατών προς τον επιχειρηματία. Επίσης στην κλάση αυτή δημιουργούνται αντικείμενα των 

κλάσεων GuiFindCrossedDept, GuiFindDept, GuiFindOwes για να προβάλλονται σε 

καινούργια παράθυρα αναλυτικά αποτελέσματα οφειλών προμηθευτών, πελατών και 

συγκριτικές οφειλές ανά προϊόν.  

 

 Κλάση ΤΑΒ7 

Η κλάση αυτή είναι υπεύθυνη για την προβολή της καρτέλας 

"7.ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ" (εικόνα 4.5). Η κλάση εμφανίζει το σκελετό 

σύνταξης ενός αιτήματος. Έχει τα ίδια κοινά στοιχεία με τις άλλες κλάσεις εκτός από την 

κλάση επικοινωνίας AbettedQueriesCommunication η οποία διεκπεραιώνει την 

επικοινωνία της Β.Δ. με την καρτέλα και εκτελεί το αίτημα που συντέθηκε από το χρήστη. 

Επίσης δημιουργεί αντικείμενο της κλάσεις GUIQueryComposition, κατά επιλογή του χρήστη, 

για να προβάλλει ένα παράθυρο με παραπάνω στοιχεία σύνθεσης ώστε να αυξηθούν οι 

επιλογές του χρήστη στο σχηματισμό πιο σύνθετου του αιτήματος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 4.5: Διάγραμμα κλάσης ΤΑΒ7 

 

 Κλάση DataBaseCommunication 

Η κλάση DataBaseCommunication είναι υπεύθυνη για την επικοινωνία της Β.Δ. με 

τις κλάσεις TAB1 έως ΤΑΒ4. Έχει μεθόδους που περιέχουν διαφορετικά αιτήματα για κάθε 

διαφορετική περίπτωση τα οποία εκτελούν αναζήτηση ή εισαγωγή στοιχείων. Οι μέθοδοι είτε 
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δέχονται σαν όρισμα ένα String είτε τίποτε και επιστρέφουν είτε ResultSet είτε String  είτε 

τίποτε ανάλογα με την απαίτηση (εικόνα 4.6).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 4.6: Διάγραμμα κλάσεων DataBaseCommunictaion και 

MetakylisiCostousCommunication 
 

 Κλάση MetakylisiCostousCommunication 

Η κλάση αυτή όπως και παραπάνω είναι υπεύθυνη για την επικοινωνία της Β.Δ. με 

την κλάση ΤΑΒ5. Έχει μεθόδους με διαφορετικά αιτήματα προς εκτέλεση τα οποία 

χρησιμεύουν στην κλάση ΤΑΒ5 να επιλύει τον αλγόριθμο μετακύλισης κόστους. Οι μέθοδοι 

όπως και στην κλάση DataBaseCommunication δέχονται διάφορα ορίσματα ή τίποτα και 

επιστρέφουν τίποτα ή String ή String[] (εικόνα 4.6).  

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο                                                                                                                                                Σχεδίαση λογισμικού Product Manager 

                                                                                       

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 39

 Κλάση FindDeptCommunication 

Η κλάση αυτή είναι υπεύθυνη για την επικοινωνία της Β.Δ. με την κλάση ΤΑΒ6. Ότι 

ισχύει για τις παραπάνω κλάσεις επικοινωνίας το ίδιο ισχύει και για αυτή. Είναι υπεύθυνη για 

να εκτελεί τον αλγόριθμο εύρεσης και σύγκρισης χρεών (εικόνα 4.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 4.7: Διάγραμμα κλάσης FindDeptCommunication 

 

 Κλάση AbettedQueriesCommunication 

Η κλάση αυτή είναι υπεύθυνη για την επικοινωνία της Β.Δ. με την κλάση ΤΑΒ7. Η 

κλάση αυτή αποτελείται μόνο από μια μέθοδο η οποία εκτελεί το αίτημα που συντάχθηκε 

από την κλάση ΤΑΒ7 και GUIQueryComposition (εικόνα 4.8). 

 

 

 

 

 

 
 

Εικόνα 4.8: Διάγραμμα κλάσεων AbettedQueriesCommunication και GUIQueryComposition 
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 Κλάση GUIQueryComposition 

Η κλάση αυτή είναι υπεύθυνη για την προβολή ενός παραθύρου μετά από επιλογή 

του χρήστη. Αποτελείται από public μεθόδους και ActionListeners για να μετατρέπει τις 

επιλογές του χρήστη σε ενέργειες σύνθεσης αιτήματος (εικόνα 4.8). Η μέθοδο 

initializeComponent(TAB7 T7,String jtable3selection) παίρνει σαν όρισμα ένα 

αντικείμενο της κλάσης TAB7 και ένα String με τον όνομα της στήλης του πίνακα που 

επιλέχθηκε. Υπάρχουν επίσης και έλεγχοι για τυχόν εισαγωγή λάθος δεδομένων στο αίτημα. 

 

 Κλάση GuiFindCrossedDept 

Η κλάση αυτή είναι υπεύθυνη για την προβολή δυο παραθύρων μετά από επιλογή του 

χρήστη (εικόνα 4.9). Η κλάση GuiFindCrossedDept λαμβάνει διαμέσου της μεθόδου 

displaySupplierCrossed(ResultSet RS3,String productID) ένα ResultSet και ένα 

String. Αυτά είναι τα αποτελέσματα από την επιλογή του χρήστη να εμφανίσει τα χρέη του 

επιχειρηματία προς κάποιον προμηθευτή για ένα συγκεκριμένο προϊόν. Το ίδιο γίνεται και με 

την μέθοδο displayCustomerCrossed(ResultSet RS4,String productID) με τη μόνη 

διαφορά ότι όταν καλείται αυτή η μέθοδο είναι άλλα τα δεδομένα στα ορίσματα από ότι στην 

προηγούμενη μέθοδο. Οπότε εδώ εμφανίζονται τα χρέη των πελατών προς τον επιχειρηματία 

αλλά για το ίδιο προϊόν με πριν. Ποτέ και οι δυο μέθοδοι δεν καλούνται συγχρόνως και αυτό 

είναι ευθύνη της κλάσης ΤΑΒ6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 4.9: Διάγραμμα κλάσεων GuiFindDept, GuiFindOwes και GuiFindCrossedDept 

 

 Κλάση GuiFindOwes 

Η κλάση αυτή είναι υπεύθυνη για την προβολή ενός παραθύρου μετά από επιλογή 

του χρήστη (εικόνα 4.9). Η κλάση GuiFindOwes λαμβάνει διαμέσου της μεθόδου 

displaySupplierProducts(ResultSet RS1,String supplierID) ένα ResultSet και ένα 
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String με δεδομένα που αφορούν στοιχεία για τα χρέη του επιχειρηματία προς τον εκάστοτε 

προμηθευτή που έχει επιλέξει ο χρήστης για προβολή. 

 

 Κλάση GuiFindDept 

Η κλάση αυτή είναι υπεύθυνη για την προβολή ενός παραθύρου μετά από επιλογή 

του χρήστη (εικόνα 4.9). Η κλάση GuiFindDept λαμβάνει διαμέσου της μεθόδου 

displayCustomerProducts(ResultSet RS2,String customerID) ένα ResultSet και ένα 

String με δεδομένα που αφορούν στοιχεία για τα χρέη των πελατών προς τον επιχειρηματία. 

 

4.2   Διάγραμμα UML 
 

Παρακάτω στην εικόνα 4.10 παρουσιάζεται το UML διάγραμμα των ανωτέρω 

κλάσεων με τις αναφορές του. Παρατηρείται η κλάση GUI η οποία δημιουργεί αντικείμενα 

προς τις κλάσεις ΤΑΒ1 έως ΤΑΒ7. Επίσης όλες οι κλάσεις Communication έχουν 

αντικείμενα της κλάσης DataBaseComunnication διότι παίρνουν από αυτήν στοιχεία κοινά 

για την επικοινωνία με τη Β.Δ. όπως το driverClassName, url, name και το password. 

Επιπλέον οι κλάσεις ΤΑΒ1 έως ΤΑΒ4 έχουν αντικείμενα της κλάσης 

DataBaseComunnication διότι ζητούν δεδομένα από τη Β.Δ. Το ίδιο και οι άλλες κλάσεις 

ΤΑΒ5, ΤΑΒ6, ΤΑΒ7 κ.τ.λ. με τις υπόλοιπες κλάσεις Communication. Στο διάγραμμα 

ξεχωρίζουν οι μπλε διακεκομμένες γραμμές μεταξύ των κλάσεων ΤΑΒ7 και 

GUIQueryComposition. Πρώτον αυτό γίνεται διότι η κλάση ΤΑΒ7 δημιουργεί ένα 

αντικείμενο της GUIQueryComposition. Η ΤΑΒ7 καλεί μια μέθοδο της κλάσης 

GUIQueryComposition η οποία επιστρέφει στην ΤΑΒ7 ένα αντικείμενο της κλάσης της 

(δηλαδή της κλάσης GUIQueryComposition). Αυτό είναι εφαρμογή ενός προτύπου το οποίο 

θα αναλυθεί παρακάτω. Δεύτερον η κλάση TAB7 με το ίδιο αντικείμενο που είχε από πριν 

καλεί μια άλλη μέθοδο της κλάσης GUIQueryComposition και σαν όρισμα της περνάει 

αντικείμενο της κλάσης ΤΑΒ7. 
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Εικόνα 4.10: UML διάγραμμα του λογισμικού productmanagment 
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4.3   Εφαρμογή ¨Μοναδιαίου¨ πρότυπου (Singleton Pattern) 
 

Το ¨Μοναδιαίο¨ πρότυπο σχεδίασης εξασφαλίζει ότι μια κλάση θα έχει μόνο ένα 

στιγμιότυπο και παρέχει ένα καθολικό σημείο πρόσβασης σε αυτό. Αυτό το χαρακτηριστικό 

του ¨Μοναδιαίου¨ προτύπου χρειάστηκε να εφαρμοστεί στην ακόλουθη περίπτωση. 

Η κλάση ΤΑΒ7  "ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ" έχει ένα Mouse Listener 

στο jtable3 (κλάση jcellTable3) από το οποίο ο χρήστης επιλέγει μια στήλη ώστε να του 

εμφανιστεί ένα ακόμα μικρό παράθυρο με όνομα ¨Σύνθεση Αιτήματος¨ για περαιτέρω 

σύνθεση αιτήματος. Για να εμφανιστεί αυτό το μικρό παράθυρο το Mouse Listener καλούσε 

μια μέθοδο της κλάσης TAB7 την showWindowForQueryComposition(). Η μέθοδο αυτή 

δημιουργούσε ένα αντικείμενο QueryComp της κλάσης GUIQueryComposition και καλούσε 

τη μέθοδο initializeComponent() για να δημιουργηθεί το μικρό παράθυρο. Εάν ο 

χρήστης ξαναπατούσε μια στήλη του jtable3 τότε ξανά δημιουργούνταν ένα νέο αντικείμενο 

και άνοιγε ένα ακόμη παράθυρο κάτι το οποίο δεν συμβάδιζε με τη σωστή λειτουργία του 

λογισμικού. 

Για να αποφευχθεί αυτό εφαρμόστηκε το πρότυπο ¨Μοναδιαίο¨. Στην κλάση 

GUIQueryComposition εισάχθηκε μια στατική μέθοδο static GUIQueryComposition 

getOneObject() η οποία όταν καλείται ελέγχει αν κάποιο αντικείμενο της κλάσης 

GUIQueryComposition έχει ήδη δημιουργηθεί. Αν ναι τότε η μέθοδος επιστρέφει απλώς ένα 

δείκτη προς το ήδη υπάρχον αντικείμενο. Αν όχι τότε η μέθοδος δημιουργεί ένα νέο 

αντικείμενο και επιστρέφει το δείκτη προς αυτό. Παρακάτω στην εικόνα 4.11 παρουσιάζεται 

ο κώδικας της μεθόδου αυτής: 
static GUIQueryComposition OneObject = null; 

 

protected GUIQueryComposition() { 

        super(); 

        this.setVisible(true); 

      } 

static GUIQueryComposition getOneObject(){  

        if(OneObject == null){ 

            OneObject = new GUIQueryComposition(); 

        } 

             return OneObject; 

} 

Εικόνα 4.11: Η μέθοδος getOneObject() και ο κατασκευαστής GUIQueryComposition()  

της κλάσης  GUIQueryComposition 
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Επίσης για να εξασφαλιστεί ο τρόπος δημιουργίας αντικειμένων αυτής της κλάσης 

μόνο διαμέσου της μεθόδου getOneObject() πρέπει ο κατασκευαστής της κλάσης να είναι 

προστατευμένος (protected). 

H κλάση TAB7 πλέον δεν δημιουργεί καινούργιο αντικείμενο πάντα αλλά πρώτα 

ελέγχει εάν υπάρχει ήδη διαμέσου της μεθόδου getOneObject(). Παρακάτω στην εικόνα 

4.12 παρουσιάζεται ο κώδικας της συνάρτησης showWindowForQueryComposition(). Με 

έντονα γράμματα είναι ο κώδικάς λειτουργίας του προτύπου. Τα if( ) θα εξηγηθούν στο 

κεφάλαιο 5 ¨Τεχνικά σημεία του Προγράμματος διότι το πρότυπο εισήγαγε μια 

δυσλειτουργία στο λογισμικό. 

 
 public void showWindowForQueryComposition(String jtable3selection){ 

        GUIQueryComposition  QueryComp=null; 

 

        if(QueryComp.isLetQueryComposition()){ 

 

            setSecondaryQuery(jtable3selection);  

            QueryComp = GUIQueryComposition.getOneObject(); 

 

            if(QueryComp.getLocationOnScreen().getX() != 100){ 

                QueryComp.initializeComponent(this,jtable3selection); 

            } 

       } 

 } 
Εικόνα 4.12: Η μέθοδος showWindowForQueryComposition 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο  
 

Σημαντικά σημεία του λογισμικού 

 
Στο κεφάλαιο αυτό θα αναφερθούν κάποια μέρη του κώδικα τα οποία έχουν ένα 

προγραμματιστικό ενδιαφέρον και δυσκόλεψαν αρκετά τον γράφοντα.  

 

5.1    Πρόβλημα που προέκυψε με την εφαρμογή του ¨Μοναδιαίου¨   

         πρότυπου 
 

Στην ενότητα 4.3 αναφέρθηκε η εφαρμογή του ¨Μοναδιαίου¨ προτύπου. Όμως το 

πρότυπο δημιούργησε ένα πρόβλημα. Όταν ο χρήστης επέλεγε ξανά ένα κελί του jtable3 

αφού είχε ήδη επιλέξει μια φορά να ανοίξει το μικρό παράθυρο ¨Σύνθεση Αιτήματος¨ τότε το 

radiobutton του μικρού παραθύρου παρουσίαζε δυσλειτουργία και δεν έπαιρνε τιμή, είχε τιμή 

null. Επομένως ο έλεγχος για μη επιλεγμένο radiobutton ενεργοποιούνταν.   

Το πρόβλημα έγκειται στη λειτουργία του προτύπου και συγκεκριμένα στο ότι αν έχει 

δημιουργηθεί ένα αντικείμενο της κλάσης GUIQueryComposition() τότε η μέθοδος 

getOneObject() επιστρέφει απλώς ένα δείκτη προς το ήδη υπάρχον αντικείμενο. Άρα 

επιστρέφει τον δείκτη του ήδη υπάρχοντος μικρού παραθύρου που είναι ανοιχτό. Για να 

επιλυθεί αυτή η δυσλειτουργία και να μην βρίσκονται εκτός λειτουργίας τα radiobutton 

επιλέχθηκε να εφαρμοστεί ένας έλεγχος if(QueryComp.getLocationOnScreen().getX() 

!= 100) ο οποίος ελέγχει την θέση x στην τοποθέτηση του παραθύρου επάνω στην οθόνη. 

Την πρώτη φορά που δημιουργείται το παράθυρο η .getX() έχει τιμή 0. Δηλαδή η 

QueryComp = GUIQueryComposition. getOneObject() παίρνει την τιμή ενός 

αντικειμένου της κλάσης GUIQueryComposition το οποίο είναι null. Στη συνέχεια 

εκτελείται η QueryComp.initializeComponent( this, jtable3selection ) που 

δημιουργεί και προβάλλει το μικρό παράθυρο. Το αποτέλεσμα είναι το αντικείμενο πλέον να 

έχει τιμές.  Όταν όμως επιλεχθεί ξανά από το χρήστη ένα κελί του jtable3 τότε το 

αντικείμενο της  getOneObject() επιστρέφει την τιμή του ήδη υπάρχον αντικειμένου με τις 

τιμές άρα την τιμή .getX()=100 . Επομένως ο έλεγχος αποτρέπει την δημιουργία του ήδη 

υπάρχοντος παραθύρου 2η φορά με αντικείμενο όχι null αλλά αρχικοποιημένο. Στην εικόνα 
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5.1 παρατίθεται το σημείο του κώδικα ελέγχου της μεθόδου 

showWindowForQueryComposition() της κλάσης TAB7. 

 
 ………………………………    

 QueryComp = GUIQueryComposition.getOneObject(); 

 

 if(QueryComp.getLocationOnScreen().getX() != 100){ 

    QueryComp.initializeComponent(this,jtable3selection); 

 } ………………………………    

 

Εικόνα 5.1: Ο κώδικας ελέγχου για την αποφυγή του προβλήματος δυσλειτουργίας της κλάσης 

GUIQueryComposition 

 

5.2    Ο αλγόριθμος Μετακύλισης Κόστους 
 

Ο αλγόριθμος Μετακύλισης απαρτίζεται από μαθηματικές πράξεις. Δοκιμάστηκαν 

αρκετές λύσεις μέχρι να τελειοποιηθεί. Η μέθοδος ComputationOfRollingPrice() που 

παρουσιάζεται στην εικόνα 5.2 αναλαμβάνει την εκτέλεση του αλγόριθμου. Καλείται από 

την επιλογή του κουμπιού ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΑΚΥΛΙΣΗΣ της κλάσης TAB5 . Σαν όρισμα 

έχει ένα ResultSet αποτέλεσμα ενός αιτήματος προς τη Β.Δ. που περιέχει την συνολική 

ποσότητα των προϊόντων που αγοράστηκαν και πληρούν το συντελεστή πώλησης, δηλαδή 

ποια έχουν πουληθεί πιο πολύ. Το ProductsForRiseOfSalePrice είναι ένας private 

static String[][]  πίνακας ο οποίος περιέχει τα επιλεγμένα προϊόντα που θα υποστούν 

αύξηση τιμής ώστε να ισορροπηθεί η μείωση του κόστους από το προϊόν που του 

εφαρμόστηκε έκπτωση. Έχει μέγεθος γραμμών τον αριθμό των επιλεγμένων προϊόντων προς 

μετακύλιση και 4 στήλες. Στις 3 πρώτες αποθηκεύεται ο κωδικός του προϊόντος, η τιμή 

πώλησης του και η ποσότητα που υπάρχει ήδη στην αποθήκη.   

Επομένως το if(productID.equals(ProductsForRiseOfSalePrice[f][0])) 

συγκρίνει τον κωδικό του προϊόντος από το ResultSet  με τον κωδικό που επέλεξε ο χρήστης. 

Αν είναι ίδιοι τότε παίρνει την συνολική ποσότητα που αγοράστηκε από το ResultSet 

readAllQuantityPurchased και την καταχωρεί στην τέταρτη στήλη του 

ProductsForRiseOfSalePrice. Αυτό επαναλαμβάνεται μέχρι το τέλος του πίνακα 

ProductsForRiseOfSalePrice και μέχρι να τελειώσει το readAllQuantityPurchased 

.next() του while(). 
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 public void ComputationOfRollingPrice(ResultSet readAllQuantityPurchased){         

 ………………………………    

    while(readAllQuantityPurchased.next()) { 

        String productID= readAllQuantityPurchased.getString("PRODUCT_ID"); 

        int quantity  = readAllQuantityPurchased.getInt("SUM(QUANTITY)"); 

        for(int f = 0; f<ProductsForRiseOfSalePrice.length;f++){            

 

           if(productID.equals(ProductsForRiseOfSalePrice[f][0])){ 

              ProductsForRiseOfSalePrice[f][3] = String.valueOf(quantity); 

           } 

        }//end of for() 

    }//end of while() 

 ……………………………… 

 

Εικόνα 5.2: Η μέθοδος ComputationOfRollingPrice() 

 

Μετά από την προετοιμασία των στοιχείων του πίνακα 

ProductsForRiseOfSalePrice ακολουθεί η χρήση του στον αλγόριθμο. Ένα do-while() 

(βλέπε εικόνα 5.3) επαναλαμβάνεται μέχρι να γίνει το 

totalRisePercentage<=getPriceMetakylisis(). Δηλαδή μέχρι το συνολικό κόστος 

ποσοστιαίας αύξησης να γίνει ίσο ή μικρότερο από το κόστος μετακύλισης που 

δημιουργήθηκε από την έκπτωση του μη πουληθέντος προϊόντος. Το do-while() σταματάει 

πάντα όταν το κόστος ποσοστιαίας αύξησης γίνει μεγαλύτερο. Μέσα στο do-while() 

υπάρχουν η μεταβλητή totalRisePercentage, η αύξηση του ποσοστού ανά επανάληψη 

percentage και o δεύτερος βρόγχος επανάληψης for ( int r = 0 ; 

r<ProductsForRiseOfSalePrice.length ; r++ ). 

 

Η λειτουργία μέσα στον βρόγχο for() έχει ως εξής (εικόνα 5.3):  

 

Βήμα 1ο:  Πρώτα υπολογίζεται προσεγγιστικά η ποσότητα του κάθε προϊόντος που θα 

πουληθεί στο βάθος χρόνου που επιλέγει ο χρήστης. Το vathosXronou επιλέγεται από τον 

χρήστη 6, 9 ή 12 μήνες και πολλαπλασιάζεται με το 30 για να έχουμε μέρες. Στη συνέχεια 

διαιρείται με το countDays όπου είναι ο αριθμός των ημερών που μετρήθηκαν στα πλαίσιο 

της περιόδου που ζήτησε ο χρήστης να γίνει αναζήτηση των προϊόντων προς αύξηση της 

τιμής για μετακύλιση του κόστους. Μετά το αποτέλεσμα πολλαπλασιάζεται με το 

αποτέλεσμα της αφαίρεσης μεταξύ της συνολικής ποσότητας του προϊόντος που αγοράστηκε 
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στα πλαίσια του χρόνου μείον την ποσότητα που υπάρχει τώρα στην αποθήκη. Άρα έχουμε 

την ποσότητα ανά προϊόν που θα πουληθεί στο 6μηνο, 9μηνο ή 12μηνο. 

Βήμα 2ο: Δεύτερον βρίσκεται το άθροισμα της ποσότητας που υπάρχει στην αποθήκη με την 

ποσότητα που θα υπάρχει στο μέλλον. Η quantityForMultiplicationWithSalePrice 

περιέχει την ποσότητα που θα πολλαπλασιαστεί με την τιμή του προϊόντος. 

Βήμα 3ο:  Τρίτον πολλαπλασιάζεται η ποσότητα του προϊόντος που βρέθηκε στο βήμα 2 με 

την τιμή του προϊόντος και στη συνέχεια με την ποσοστιαία αύξηση 0.002 ή 0.2%. Το 

αποτέλεσμα percentageRiseOfEachProduct είναι για ένα προϊόν και προστίθεται πριν 

τελειώσει ο βρόγχος for() στο totalRisePercentage. Αυτό γίνεται για όλα τα προϊόντα 

που επιλέχθηκαν για μετακύλιση κόστους δηλαδή αυξάνονται κατά 0.2%.  

Ο βρόγχος do-while() θα σταματήσει όταν η τιμή του ποσού ικανοποιήσει την 

σύγκριση του totalRisePercentage<=getPriceMetakylisis(). Αλλιώς στην επόμενη 

επανάληψη του βρόγχου do-while()  το ποσοστό αύξησης θα γίνει 0.4% και το for() θα 

επαναλάβει εκ νέου τα βήματα 1 έως 3. Παρακάτω παρουσιάζονται με κόκκινα γράμματα οι 

πράξεις και με μπλε η μεταβλητές που παίρνουν τις τιμές των πράξεων. 

 
 ……………………………… 

 do{ 

   totalRisePercentage=0; 

   percentage += 0.002; 

    

   for(int r = 0;r<ProductsForRiseOfSalePrice.length;r++){ 

     quantityWillBeSaledForVathosXronou=(vathosXronou*30/(countDays))*      

     (Integer.parseInt(ProductsForRiseOfSalePrice[r][3])-   

     Integer.parseInt(ProductsForRiseOfSalePrice[r][2]));  

          

     quantityForMultiplicationWithSalePrice= 

     Integer.parseInt(ProductsForRiseOfSalePrice[r][2])+ 

     (int) quantityWillBeSaledForVathosXronou; 

 

     percentageRiseOfEachProduct=(quantityForMultiplicationWithSalePrice* 

     Double.parseDouble(ProductsForRiseOfSalePrice[r][1]))*percentage; 

 

     totalRisePercentage += percentageRiseOfEachProduct; 

   }//end for() 

 

 }while(totalRisePercentage<=getPriceMetakylisis()); 

 ……………………………… 

Εικόνα 5.3: Ο τρόπος λειτουργίας του do-while() 

ΒΗΜΑ 1ο 

ΒΗΜΑ 3ο 

ΒΗΜΑ 2ο 
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5.3    Σύνθεση του αιτήματος  
 

Παρακάτω θα αναλυθεί ο κώδικας με τον τρόπο σύνθεσης του αιτήματος της 

καρτέλας ¨7.ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ¨.  

 
5.3.1 Σύνθεση του masterQuery   

 

Η σύνθεση του αιτήματος απαρτίζεται από δυο Strings το private String 

masterQuery  και το private String secondaryQuery τα οποία γεμίζουν ανάλογα με τις 

επιλογές του χρήστη. Με την επιλογή του κουμπιού της προεπισκόπησης 

jButton7_0_actionPerformed γίνεται απευθείας σύνθεση του masterQuery διαμέσου της 

μεθόδου setMasterQuery() (εικόνα 5.4).  Το  getSelectedColumns() είναι μέθοδος για 

να διαβάζει το λογισμικό την μεταβλητή private ArrayList selectedColumns η οποία 

γέμιζε όταν ο χρήστης πατούσε στήλες από το jTable2 που ήθελε να προσθέσει στο αίτημα. 

Στη σημείωση 1 η μέθοδο substring() κόβει την αρχή και το τέλος του πίνακα για να 

αφαιρεθούν οι αγκύλες ¨[ ]¨ και να ετοιμαστεί το String για την τελική σύνθεση. Το if στη 

σημείωση 2 κάνει έλεγχο εάν το secondaryQuery είναι γεμάτο και εάν το 

comboSelection3 είναι επίσης γεμάτο. Εάν ναι τότε δείχνει τη σύνθεση των δυο Queries 

στο JTextArea7_1 αλλιώς εάν το μήκος είναι διάφορο του 2 τότε το masterQuery είναι μόνο 

γεμάτο και δείχνει μόνο αυτό. Αυτές οι προφυλάξεις γίνανε για να μην δείχνει το 

JTextArea7_1 σκουπίδια. Το αίτημα προβάλλεται και διαβάζεται για εκτέλεση από το 

JTextArea7_1  για να μπορεί ο χρήστης να το βλέπει και αν ξέρει να επεμβαίνει σε αυτό. 

  
 private void jButton7_0_actionPerformed(ActionEvent e){ //ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 

   int length = 0; 

   String comboSelection1 = "SELECT"; 

   String comboSelection2 = String.valueOf(jComboBox7_1.getSelectedItem()); 

   checkArrayListForDoubleEntries(); 

   length = getSelectedColumns().toString().length(); 

   String comboSelection3 = getSelectedColumns().toString().substring(1,length-1);      

   setMasterQuery(comboSelection1+" "+comboSelection3+" \nFROM "+ 

                                      changeSelectionComobox7_2(comboSelection2)); 

   if(getSecondaryQuery()!=""&&comboSelection3!=""){ 

      setJTextArea7_1(getMasterQuery()+" \nWHERE "+getSecondaryQuery()); 

    

 

 

Σημείωση 1 

Σημείωση 2 
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}else if(length!=2){//Το length του Array List όταν είναι άδειο έχει πάντα                       

                     //μήκος 2 [] 

   setJTextArea7_1(getMasterQuery()); 

   } 

 }// end of jButton7_0_actionPerformed  

 

Εικόνα 5.4: Ο τρόπος σύνθεσης του masterQuery  και προβολής του αιτήματος 
 

Η μέθοδο checkArrayListForDoubleEntries() ελέγχει εάν μέσα στον Array List 

υπάρχουν διπλοεγγραφές από ονόματα στηλών που επέλεξε ο χρήστης. Εάν υπάρχουν τα 

σβήνει. Στην εικόνα 5.5 παρουσιάζεται ο κώδικας υλοποίησης του ελέγχου διπλοεγγραφής. 

Στο βήμα 1 ο βρόγχος θα επαναληφθεί όσο είναι και το μέγεθος του Array List. Στο βήμα 1 

έχουμε αποθήκευση του πρώτου στοιχείου στη μεταβλητή. Στο βήμα 2 ένας βρόγχο ιδίου 

μεγέθους, αλλά εκκίνησης μιας θέσης μπροστά, ελέγχει εάν υπάρχει ισότητα μεταξύ του 

επιλεγμένου στοιχείου στο βήμα 1 με το επόμενο στοιχείο του πίνακα. Εάν βρεθεί ένα 

στοιχείο ίδιο τότε αφαιρείται από τον πίνακα (βήμα 3). Όμως μια αφαίρεση από το Array List 

είναι προβληματική διότι μειώνεται και το μέγεθός του. Επομένως χρειάζεται μείωση των 

ορίων των βρόγχων. 

 
    public void checkArrayListForDoubleEntries(){ 

 

        String temp1 = null; 

        int temp2 = getSelectedColumns().size(); 

         

        for(int k =0 ; k<temp2;k++){ 

            temp1 =  getSelectedColumns().get(k).toString(); 

 

                for(int i = k+1;i<temp2;i++){ 

                    if(temp1==getSelectedColumns().get(i).toString()){ 

                        this.removeSelectedColumns(i); 

                        temp2--; 

                        i--; 

                    } 

                    else if(temp1!=getSelectedColumns().get(i).toString()){ 

                        //System.out.println("Everything OK"); 

                    } 

                } 

        } 

    }// end of checkArrayListForDoubleEntries() method 

 

Εικόνα 5.5: Υλοποίηση του ελέγχου διπλοεγγραφής στον Array List 

ΒΗΜΑ 1ο 

ΒΗΜΑ 2ο 

ΒΗΜΑ 3ο 
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5.3.2 Σύνθεση του secondaryQuery 

 

Η σύνθεση του secondaryQuery αρχίζει όταν ο χρήστης επιλέξει ένα στοιχείο από 

τον πίνακα jtable3 με το ποντίκι ενεργοποιώντας την κλάση private class 

MouseHandlerTable3 implements MouseListener και τη μέθοδο αυτής  public void 

mouseClicked(MouseEvent e) (εικόνα 5.6). Η προηγούμενη μέθοδο καλεί μια άλλη την  

showWindowForQueryComposition() η οποία έχει αναφερθεί στην υποενότητα 4.2.1.  

 
 private class MouseHandlerTable3 implements MouseListener { 

   public void mouseClicked(MouseEvent e) { 

      int column =  table3.getSelectedColumn(); 

      int row = table3.getSelectedRow(); 

      Object o = table3.getValueAt(row,column); 

      try{    

          setTypeName(getSelectedTableRS().getMetaData().getColumnTypeName(row+1)); 

      } 

      catch(SQLException l) { 

          l.printStackTrace(); 

      } 

      showWindowForQueryComposition(o.toString());             

   } 

 ……………………………… 

 }// end of MouseHandlerTable3 method 

Εικόνα 5.6: Η κλάση MouseHandlerTable3 
 

Η showWindowForQueryComposition() (εικόνα 5.7) εκτός από την επικοινωνία με 

την κλάση GUIQueryComposition εκτελεί και άλλες δυο λειτουργίες. Πρώτον κάνει έλεγχο 

για το εάν επιτρέπεται να ξεκινήσει η σύνθεση του secondaryQuery διαμέσου του  

if(QueryComp.isLetQueryComposition()). Υπάρχει η περίπτωση ο χρήστης να έχει εκκινήσει 

μια φορά τη σύνθεση και να έχει τερματίσει τη σύνθεση του secondaryQuery διότι πάτησε 

τέλος σύνθεσης. Άρα δεν μπορεί να προσθέσει και άλλα στοιχεία στο secondaryQuery μέσω 

της εμφάνισης του μικρού παραθύρου. Δεύτερον τοποθετείται στο secondaryQuery το 

όνομα της στήλης του jtable3 μέσω της setSecondaryQuery(jtable3selection). Ξεκινάει 

δηλαδή η σύνθεση του secondaryQuery με στοιχεία τελεστών σύγκρισης.  
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 public void showWindowForQueryComposition(String jtable3selection){ 

 ………………………………  

   if(QueryComp.isLetQueryComposition()){ 

      setSecondaryQuery(jtable3selection); 

      ……………………………… 

      QueryComp.initializeComponent(this,jtable3selection); 

      ……………………………… 

   } 

 } 

Εικόνα 5.7: Η μέθοδος showWindowForQueryComposition() 
 

Στη συνέχεια ενεργοποιείται η κλάση GUIQueryComposition που ευθύνεται για την 

προβολή του μικρού παραθύρου. Το παράθυρο αυτό περιέχει μεταξύ άλλον και δυο κουμπιά. 

Το ένα κουμπί, εκτός των άλλων λειτουργιών που εκτελεί, δίνει τιμή false στη μέθοδο 

isLetQueryComposition() της κλάσης του δηλαδή στην μεταβλητή private static 

boolean letQueryComposition, η οποία αναφέρθηκε στην εικόνα 5.7 και δεν επιτρέπει 

άνοιγμα άλλου παραθύρου. Το δεύτερο κουμπί εκτελεί επίσης ίδιες λειτουργίες με το 

προηγούμενο αλλά διαφέρει στο ότι ο χρήστης πρέπει να επιλέξει ένα από τα AND, OR του 

παραθύρου. Μετά το πέρας της σύνθεσης του επιτρέπεται να ξανά ανοίξει το παράθυρο για 

να προσθέσει και άλλες σχέσεις στο αίτημα. Δεν θέτει αυτό το κουμπί false τη 

letQueryComposition. 

Στην εικόνα 5.8 παρουσιάζεται η μέθοδος της κλάσης GUIQueryComposition που 

ενεργοποιείται από την επιλογή του κουμπιού ¨ΠΡΟΣΘΕΣΕ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΣΤΟ ΑΙΤΗΜΑ¨. 

Δηλαδή επιτρέπεται η πρόσθεση και άλλου περιεχομένου στο secondaryQuery. Σε 

αντιδιαστολή με την μέθοδο jButtonComp_3_actionPerformed(ActionEvent e) η οποία 

διαφέρει από την προηγούμενη στο σημείο 1 όπου και προστίθεται η γραμμή κώδικα: 

 
letQueryComposition = false; 

 

Δηλαδή ¨απενεργοποιεί¨ το if(QueryComp.isLetQueryComposition()) της 

εικόνας 5.7 ώστε να μην υπάρχει τρόπος πρόσθεσης και άλλων σχέσεων στο αίτημα. Αυτό 

γίνεται για να αποφευχθεί πρόσθεση και άλλης σχέσης στο αίτημα αφού έχει πατηθεί το 

κουμπί ¨ΠΡΟΣΘΕΣΕ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΣΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ¨ η οποία θα οδηγούσε σε 

σφάλμα διότι δεν θα υπήρχε ενδιάμεσα τελεστής AND ή OR. 
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//ΠΡΟΣΘΕΣΕ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΣΤΟ ΑΙΤΗΜΑ 

 private void jButtonComp_2_actionPerformed(ActionEvent e){  

   if((radioGroup2.getSelection()!=null) && radioGroup1.getSelection()!=null){ 

      if(!jTextFieldComp_1.getText().isEmpty()){ 

        String radioSelected = getRadioButtonSelected1(); 

        String tempQuery2 = radioSelected+"'"+ 

                          jTextFieldComp_1.getText()+"'"+getRadioButtonSelected2(); 

        if(checkJtextFieldComp_1()){ 

            Tab7secondaryQuery.setSecondaryQuery(tempQuery2); 

            closeWindow(); 

        } 

      } 

      else{ 

      JOptionPane.showMessageDialog( null, "Δεν έχετε συμπληρώσει το κελί" 

                   ,"ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ!",JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE); 

      } 

   } 

   else{ 

      JOptionPane.showMessageDialog( null, "Πρέπει να επιλέξετε ένα από τα έξη          

                 αριστερά και ένα από τα δυο δεξιά κομβία επιλογής"                              

                 ,"ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ!", JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE); 

   }      

 }// end of jButtonComp_2_actionPerformed 

Εικόνα 5.8: Η μέθοδος jButtonComp_2_actionPerformed(ActionEvent e) 

 

Ένα ακόμη σημείο που χρήζει προσοχή στη μέθοδο της εικόνας 5.8 είναι ο τρόπος 

υλοποίησης του ελέγχου if(checkJtextFieldComp_1()). Η μέθοδο checkJtextFieldComp_1() 

ελέγχει εάν τα στοιχεία του κελιού (δηλαδή ένα jTextField) που υπάρχει μέσα στο μικρό 

παράθυρο είναι αριθμοί όταν επιβάλλεται να είναι.  
 public boolean checkJtextFieldComp_1(){ 

    String typeName = Tab7secondaryQuery.getTypeName(); 

    int counter =0; 

    for (int j = 0;j < jTextFieldComp_1.getText().length();j++) { 

       if (Character.isDigit(jTextFieldComp_1.getText().charAt(j))) { 

          counter++;  } 

    } 

    if((typeName != "VARCHAR")&& (counter < jTextFieldComp_1.getText().length()) 

                                                    &&(typeName != "DATETIME")){ 

         JOptionPane.showMessageDialog( null, "Το κελί τώρα δέχεται μόνο    

         αριθμητικούς χαρακτήρες","ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ!",JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE); 

       return false; } 

 return true; }// end of checkJtextFieldComp_1() 

Εικόνα 5.9: Η μέθοδος checkJtextFieldComp_1() 

Σημείο 1
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Στην εικόνα 5.9 παρουσιάζεται ο κώδικας ελέγχου αριθμών. Αφού ελεγχθεί ο τύπος 

της στήλης που επιλέχθηκε από το jtable3 με το String typeName = 

Tab7secondaryQuery.getTypeName(), το οποίο θα σχολιαστεί παρακάτω, ενεργοποιείται ένας 

βρόγχος σύμφωνα με το μέγεθος του String που δόθηκε στο κελί. Μέσα του ο βρόγχος for() 

περιέχει το if (Character.isDigit(jTextFieldComp_1.getText().charAt(j)))  ώστε να 

μετρήσει πόσοι αριθμοί υπάρχουν εκ των γραμμάτων του κελιού. Ένας counter++ μετράει τα 

αριθμητικά ψηφία και μετά το πέρας της καταμέτρησης ένας άλλος έλεγχος το    
if((typeName != "VARCHAR") && (counter < jTextFieldComp_1.getText().length())              

&&(typeName != "DATETIME")) είναι υπεύθυνος για να προβάλει ένα μήνυμα λάθους. Γίνεται 

έλεγχος για τον τύπο της στήλης που επιλέχθηκε. Εάν δεν είναι VARCHAR και 

DATETIME, δηλαδή είναι DOUBLE ή INTEGER και εάν ο μετρητής δεν είναι μικρότερος 

από το μήκος των χαρακτήρων του κελιού δηλαδή όλοι οι χαρακτήρες ήταν αριθμοί, τότε 

είναι προφανές ότι έχουμε μόνο αριθμούς στο κελί.  

Στην εικόνα 5.7 η εντολή QueryComp.initializeComponent 

(this,jtable3selection) περνάει δυο ορίσματα στην κλάση GUIQueryComposition το 

αντικείμενο της κλάσης και το όνομα της στήλης jtable3 που επιλέχθηκε. Η κλάση 

GUIQueryComposition περιέχει την μέθοδο αρχικοποίησης, σύνθεσης και τοποθέτησης των 

στοιχείων του μικρού παραθύρου και εμφάνισής του στην οθόνη. Στην εικόνα 5.10 

παρουσιάζεται η μέθοδο συμπτυγμένη με έμφαση μόνο στον κώδικα που αφορά την 

παρατήρηση. H μέθοδος initializeComponent (this,jtable3selection) περνάει το 

τρέχον αντικείμενο της κλάσης TAB7 στην κλάση GUIQueryComposition και στη συνέχεια η 

μέθοδο δίνει την τιμή του αντικειμένου σε μια private TAB7 Tab7secondaryQuery έτσι 

ώστε όλη η κλάση να μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτό. Ακολουθήθηκε αυτή η υλοποίηση 

για να υπάρχει η δυνατότητα στην TAB7 να μπορεί να εκτελεί το secondaryQuery ενώ αυτό 

συνθέτεται στη κλάση GUIQueryComposition. Να μην χρειάζεται δηλαδή να περνάει 

αναφορά αντικειμένου η κλάση GUIQueryComposition στην TAB7 .   
 public class GUIQueryComposition extends JFrame { 

 ……………………………… 

 private TAB7 Tab7secondaryQuery; 

     public void initializeComponent(TAB7 T7,String jtable3selection) { 

             Tab7secondaryQuery = T7; 

             ……………………………… 

     }//end of initializeComponent() 

     ……………………………… 

 }//end of GUIQueryComposition 

Εικόνα 5.10: Η μέθοδος initializeComponent() της κλάσης GUIQueryComposition 
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Το αντικείμενο Tab7secondaryQuery που υπάρχει στην κλάση 

GUIQueryComposition χρειάστηκε και στο να μπορεί η κλάση να ξέρει τι περιεχόμενα 

παίρνει η στήλη του jtable3. Στην ουσία τι τύπου περιεχόμενα (VARCHAR, DOUBLE, 

INTEGER, DATETIME) δέχεται η κάθε στήλη του πίνακα της Β.Δ. Αυτό είναι χρήσιμο 

ώστε όταν εκκινεί το μικρό παράθυρο για περαιτέρω σύνθεση να απενεργοποιούνται κάποιοι 

τελεστές σύγκρισης. Δηλαδή όταν έχουμε επιλέξει στήλη που δέχεται μόνο VARCHAR τότε 

είναι λογικό να ισχύουν τελεστές =, !=  και το LIKE. Εάν όμως έχουμε DOUBLE, INTEGER 

και DATETIME τότε είναι όλοι η τελεστές είναι ενεργοποιημένοι >, <, >=, <=, != ,= και 

μόνο το LIKE απενεργοποιημένο. Στην εικόνα 5.6 φαίνεται ο κώδικας που θέτει στο 

private String typeName τον τύπο κάθε φορά με την εντολή 

setTypeName(getSelectedTableRS().getMetaData().getColumnTypeName(row+1)). Η μέθοδος 

getSelectedTableRS() περιέχει τα περιεχόμενα του επιλεγμένου πίνακα που προβάλλεται στο 

jtable3 και διαβάζοντας τα MetaData εύκολα καταχωρείται ο τύπος των δεδομένων της κάθε 

στήλης με την getColumnTypeName(row+1)) μέθοδο. Το row+1 είναι η μέτρηση της γραμμής 

του πίνακα jtable3 η οποία ξεκινάει από 0 ενώ των MetaData από το 1. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο  
 

Περιγραφή της λειτουργίας της εφαρμογής 
 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιαστούν οι δυνατότητες του λογισμικού, δηλαδή η 

σειρά εκτέλεσης διάφορων ενεργειών όπως αποθήκευση στοιχείων, αναζήτηση στοιχείων 

κ.τ.λ. Στη συνέχεια θα αναφερθούν οι δικλείδες ασφαλείας του λογισμικού για αποτροπή 

λάθος ενεργειών του χρήστη. Πρέπει ωστόσο να αναφερθεί πως οι δικλείδες δεν καλύπτουν 

όλες τις περιπτώσεις παρά μόνο βασικές ανάγκες του λογισμικού διότι ο βασικός στόχος 

ήταν η επίλυση των τριών προβλημάτων που έχουν αναφερθεί στο 3ο κεφάλαιο. Το 

λογισμικό κατά την λειτουργία του είναι χωρισμένο σε επτά καρτέλες την 

¨1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ/ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ¨, ¨2.ΕΙΣΑΓΩΓΗ/ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ¨, ¨3.ΠΩΛΗΣΕΙΣ¨, ¨4.ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ¨, ¨5.ΜΕΤΑΚΥΛΙΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ¨, 

¨6.ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΧΡΕΩΝ/ΟΦΕΙΛΩΝ¨ και ¨7.ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ¨.  
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6.1    Επεξήγηση της καρτέλας ¨1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ/ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ¨ 
 

Η λειτουργία της καρτέλας 1 είναι να εισάγει το παραστατικό αγοράς ενός προϊόντος 

στη Β.Δ. και να το αναζητεί καθώς και να καταχωρεί ξεχωριστές πληροφορίες για κάθε 

προϊόν. Στην εικόνα 6.1 παρουσιάζεται το αρχικό στιγμιότυπο της καρτέλας 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 6.1: Η καρτέλα εισαγωγής/αναζήτησης προϊόντος 

 

6.1.1 Αναζήτηση προϊόντος και αγοράς 

 

Για την αναζήτηση ενός προϊόντος πρέπει πρώτα να επιλεχθεί η κατηγορία του 

προϊόντος (εικόνα 6.2). Με αυτήν την ενέργεια το λογισμικό θα εμφανίσει στο πεδίο 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ όποια προϊόντα υπάρχουν που σχετίζονται με ΧΡΩΜΑΤΑ. 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 6.2: Η επιλογή κατηγορίας προϊόντος 
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Στη συνέχεια από το πεδίο ΠΡΟΪΟΝΤΑ επιλέγεται το επιθυμητό προϊόν σύμφωνα με 

τον μοναδικό κωδικό που καταχωρήθηκε (εικόνα 6.3). Μόλις επιλεγεί το προϊόν τότε 

εμφανίζονται και όλα τα στοιχεία του που πληροφορούν το χρήστη για το όνομα του 

προϊόντος, την εταιρεία προμήθειας κ.τ.λ.. Το σημαντικότερο είναι η εμφάνιση της 

τρέχουσας ποσότητας στην αποθήκη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 6.3: Η επιλογή προϊόντος και η αναγραφή των στοιχείων του 

 

Όμως για κάθε προϊόν που επιλέγει ο χρήστης στη δεξιά μεριά της φόρμας στο πεδίο 

ΚΩΔΙΚΟΙ εμφανίζονται οι μοναδικοί κωδικοί των παραστατικών αγοράς του εκάστοτε 

προϊόντος (εικόνα 6.4). Εάν επιλεχθεί ένας κωδικός αγοράς και επιλεγεί και το πλήκτρο 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΓΟΡΑΣ τότε παρουσιάζονται στοιχεία αγοράς όπως από ποιόν 

προμηθευτή αγοράστηκε, πόση ήταν η ποσότητα του συγκεκριμένου προϊόντος που 

αγοράστηκε, σε τι τιμή αγοράστηκε, περιγραφή αυτού κ.τ.λ. (εικόνα 6.5) 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 6.4: Η επιλογή κωδικού αγοράς 
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Εικόνα 6.5: Η εμφάνιση στοιχείων της αγοράς 
 

6.1.2 Εισαγωγή αγοράς και προϊόντος 

 

Για να εισαχθεί μια αγορά προϊόντος πρώτα πρέπει να έχει εισαχθεί ο προμηθευτής, 

εάν είναι καινούργιος στην ανάλογη καρτέλα, αλλιώς συνεχίζεται η προσθήκη στοιχείων. 

Στην εικόνα 6.6 παρουσιάζεται μια εισαγωγή νέου προϊόντος στη Β.Δ..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 6.6: Εισαγωγή στοιχείων αγοράς νέου προϊόντος 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο                                                                                                                                                              Περιγραφή της λειτουργίας της εφαρμογής 

                                                                                       

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 60

Ο κωδικός αγοράς πρέπει να είναι ένα νούμερο πάνω από τον ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ. Στο κελί της ΕΚΠΤΩΣΗΣ ο χρήστης πρέπει να 

πατήσει ENTER για να υπολογίσει το λογισμικό τη συνολική τιμή αγοράς ανάλογα την 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ την ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ και την ΕΚΠΤΩΣΗ και να την αναγράψει στο κελί 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ. Το κελί ΟΦΕΙΛΩ συμπληρώνεται από τον χρήστη σε 

περίπτωση που δεν έχει ξεχρεώσει τον προμηθευτή. 

Στη συνέχεια ο χρήστης πατάει το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΓΟΡΑΣ και κάποια στοιχεία 

από αυτή την φόρμα εμφανίζονται αριστερά στην εισαγωγή προϊόντος (εικόνα 6.7). 

Εμφανίζονται τα ΤΕΜΑΧΙΑ, η ΠΟΣΟΤΗΤΑ και το όνομα της εταιρείας του προμηθευτή 

στο ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. Το λογισμικό αφού διαβάσει το ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, από την δεξιά μεριά της εισαγωγής της αγοράς, βρίσκει και αναγράφει το 

όνομα της εταιρείας του στη δεξιά φόρμα. Ο χρήστης στη συνέχεια συμπληρώνει όλα τα 

υπόλοιπα στοιχεία του προϊόντος.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 6.7: Εισαγωγή στοιχείων νέου προϊόντος 

 

Αφού ολοκληρωθεί η εισαγωγή των στοιχείων του προϊόντος τότε ο χρήστης 

πατώντας το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ εμφανίζεται το μήνυμα επιβεβαίωσης της 

καταχώρησης της αγοράς και του προϊόντος στη Β.Δ. (εικόνα 6.8). Επίσης ο αριθμός 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΚΩΔΙΚΟ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ αυξάνει κατά 1. 
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Εικόνα 6.8: Μήνυμα ενημέρωσης επιτυχής καταχώρισης   
 

Στην περίπτωση που το προϊόν υπάρχει ήδη στην αποθήκη δηλαδή στη Β.Δ. τότε ο 

χρήστης εφαρμόζοντας τα πρώτα βήματα αναζήτησης προϊόντος το βρίσκει και μετά επιλέγει 

μια φόρμα εισαγωγής αγοράς ώστε να του εμφανιστούν τα ίδια στοιχεία και να διευκολύνουν 

το έργο του. Αφού αλλάξει κάποια στοιχεία όπως ΠΟΣΟΤΗΤΑ ή ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ και 

ακολουθήσει τις προαναφερθέντες διαδικασίες θα έχει μια επιτυχή καταχώριση. Το 

λογισμικό αφού θα εντοπίσει ότι το προϊόν είναι ήδη καταχωρημένο να αυξήσει την 

ποσότητά του και θα αλλάξει την τιμή με αυτή που αναγράφεται στο δεξί μέρος της φόρμας.  

Το κουμπί ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΗΣ ΧΡΕΟΥΣ χρησιμοποιείται όταν ο χρήστης θέλει να 

αλλάξει το ποσό που οφείλει στον προμηθευτή. Εάν δηλαδή του έχει καταθέσει ένα ποσό ή 

όλο το ποσό τότε μπορεί να ανατρέξει στην αγορά μέσω του κωδικού της και να αναγράψει 

το ποσό μείωσης στο κελί ΟΦΕΙΛΩ. Πατώντας το κουμπί το χρέος θα αφαιρεθεί από την 

καταχώριση και μήνυμα επιβεβαίωσης εμφανίζεται στην οθόνη (εικόνα 6.9).  

 

 

 

 

 
Εικόνα 6.9: Μήνυμα ενημέρωσης επιτυχής αλλαγής τιμής χρέους   

 

Το κουμπί ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ έχει εισαχθεί στην φόρμα για να μπορεί ο 

χρήστης να αλλάζει την τιμή και το Φ.Π.Α. του κάθε προϊόντος που υπάρχει στη Β.Δ. όποια 

στιγμή θέλει. Με τον ίδιο τρόπο όπως και πιο πάνω αφού εντοπίσει το προϊόν ο χρήστης 

αναγράφει στο κελί ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ και Φ.Π.Α., εάν επιθυμεί και στα δυο ή στο ένα, την 

νέα τιμή του προϊόντος και του Φ.Π.Α. και το πατά. Οι τιμές καταχωρούνται αυτόματα. 

Μήνυμα επιβεβαίωσης εμφανίζεται στην οθόνη (εικόνα 6.10). 
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Εικόνα 6.10: Μήνυμα ενημέρωσης επιτυχής αλλαγής τιμής πώλησης και Φ.Π.Α.   

 

Επίσης μήνυμα επιλογής εμφανίζεται όταν διαγράφεται ένα προϊόν από τη Β.Δ.. 

Πατώντας το κουμπί ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ανάλογα πιο προϊόν έχουμε επιλέξει αυτό 

διαγράφεται από τον πίνακα των προϊόντων αφού ο χρήστης το επιτρέψει (εικόνα 6.11). 

 

 

 

 
 

Εικόνα 6.11: Μήνυμα επιλογής κατά την διαγραφή προϊόντος 
 

Τέλος τα δυο κουμπιά ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΓΟΡΑΣ και ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

διαγράφουν τα κελιά αντίστοιχα τη δεξιά και την αριστερή μεριά του UI.  

 

6.1.3 Δικλείδες ασφαλείας καρτέλας 1 

 

Στην υποενότητα αυτή θα αναφερθούν οι δικλείδες ασφαλείας της συγκεκριμένης 

καρτέλας.  

Εάν η δεξιά ή η αριστερή φόρμα έχει κενά κελιά και επιλεγεί το κουμπί της 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΓΟΡΑΣ ή ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ τότε μηνύματα λάθους εμφανίζονται ανάλογα με το 

κουμπί που ενεργοποιήθηκε (εικόνα 6.12). 

 

 

 

 

 
Εικόνα 6.12: Μηνύματα λάθους για κενά πεδία 
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Όταν ο κωδικός καταχώρισης της αγοράς είναι ίδιος ή μικρότερος από τον κωδικό 

που αναγράφεται στο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ τότε μήνυμα 

λάθους εμφανίζεται προειδοποιώντας το χρήστη και του προτείνει ένα νέο κωδικό (εικόνα 

6.13). 

 

 

 

 
Εικόνα 6.13: Μήνυμα λάθους κατά την εισαγωγή αγοράς με λάθος κωδικό 

 

Εάν επιλεγεί το κουμπί ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ενώ από το πεδίο ΚΩΔΙΚΟΙ 

δεν έχει επιλεγεί κανένας κωδικός τότε μήνυμα λάθους κάνει και πάλι την εμφάνισή του 

(εικόνα 6.14). 

 

 

 

 
Εικόνα 6.14: Μήνυμα λάθους κατά την κενή επιλογή του κουμπιού ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΓΟΡΑΣ 

 

Το κουμπί ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΗΣ ΧΡΕΟΥΣ έχει επίσης κάποιους ελέγχους. Όταν ο 

χρήστης εισάγει ένα ποσό μεγαλύτερο από το αναγραφόμενο τότε εμφανίζεται το μήνυμα 

λάθους της εικόνας 6.15. Επιπλέον εάν ο χρήστης εισάγει αρνητικό ποσό τότε και πάλι 

εμφανίζεται μήνυμα λάθους (εικόνα 6.16). 

 

 

 

 
Εικόνα 6.15: Μήνυμα λάθους κατά την εισαγωγή μεγαλύτερου ποσού από το οφειλούμενο 

 

 

 

 

 
Εικόνα 6.16: Μήνυμα λάθους κατά την εισαγωγή αρνητικού ποσού 
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Τέλος όσο αναφορά το κουμπί ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΗΣ ΧΡΕΟΥΣ ένας ακόμη έλεγχος 

υπάρχει. Εάν ο χρήστης κατά λάθος εισάγει ποσό προς αφαίρεση αλλά υπάρχει μηδενικό 

οφειλούμενο ποσό τότε το μήνυμα λάθους της εικόνας 6.17 εμφανίζεται. 

 

 

 

 

 
Εικόνα 6.17: Μήνυμα λάθους κατά την εισαγωγή του ποσού που αφαιρέθηκε ενώ δεν υπάρχει χρέος 
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6.2    Επεξήγηση της καρτέλας ¨2.ΕΙΣΑΓΩΓΗ/ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ  

         ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ¨ 
 

Η καρτέλα 2 (¨ΕΙΣΑΓΩΓΗ/ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ¨) χρησιμοποιείται για 

την αναζήτηση και εισαγωγή προμηθευτών. Επίσης για την εμφάνιση όλων των προϊόντων 

που προμηθεύεται ο επιχειρηματίας από ένα συγκεκριμένο προμηθευτή (εικόνα 6.18).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Εικόνα 6.18: Η καρτέλα ¨2.ΕΙΣΑΓΩΓΗ/ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ¨ 
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6.2.1 Αναζήτηση προμηθευτή 

 

Για να αναζητηθεί ένας προμηθευτής πρέπει να εισαχθεί στο πεδίο ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ο μοναδικός κωδικός που έχει αντιστοιχηθεί σε κάθε προμηθευτή και να 

πατηθεί το ENTER. Αμέσως θα εμφανιστούν στα υπόλοιπα πεδία τα στοιχεία του 

προμηθευτή. Στην εικόνα 6.19 φαίνεται το αποτέλεσμα της ενέργειας αναζήτησης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 6.19: Αναζήτηση προμηθευτή 

 

Ο χρήστης αφού εμφανίσει έναν προμηθευτή τότε επιλέγοντας το κουμπί 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, στο πεδίο από την πάνω μεριά του κουμπιού θα εμφανιστούν 

τα προϊόντα που προμηθεύεται η επιχείρηση από το συγκεκριμένο προμηθευτή (εικόνα 6.20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 6.20: Αναζήτηση προϊόντων προμηθευτή 

Στην περίπτωση που ένα προϊόν έχει διαγραφεί από τη Β.Δ. και συγκεκριμένα από 

τον πίνακα των προϊόντων (products) τότε στην εμφάνιση των προϊόντων του προμηθευτή 
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θα υπάρχει το προϊόν χωρίς το όνομά του άρα και ο χρήστης θα συμπεραίνει ότι το προϊόν 

υπήρχε στην αποθήκη αλλά σταμάτησε να το αγοράζει. Πατώντας ο χρήστης ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

ΦΟΡΜΑΣ όλα τα πεδία αδειάζουν.  

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ο κωδικός προμηθευτή που εισήγαγε ο χρήστης 

αντίστοιχο μήνυμα ενημέρωσης εμφανίζεται (εικόνα 6.21). 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 6.21: Ενημέρωση ανύπαρκτου προμηθευτή με συγκεκριμένο κωδικό 

 

 

6.2.2 Εισαγωγή προμηθευτή 

 

Ο χρήστης για να κάνει εισαγωγή προμηθευτή πρέπει να γεμίσει το πεδία με τα 

ανάλογα στοιχεία και να πατήσει το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. Ο ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ μπορεί να είναι οποιοσδήποτε θέλει ο χρήστης αρκεί να μην υπάρχει ήδη 

καταχωρημένος. Μήνυμα επιβεβαίωσης εμφανίζεται όταν η καταχώρηση είναι επιτυχής 

(εικόνα 6.22). 

 

 

 

 

 
 

Εικόνα 6.22: Επιτυχής εισαγωγή προμηθευτή 
 

6.2.3 Δικλείδες ασφαλείας καρτέλας 2 

 

Στην καρτέλα 2 υπάρχουν κάποιοι έλεγχοι για την μερική προστασία του χρήστη. 

Όπως και στην καρτέλα 1 υπάρχει και εδώ έλεγχος για κενά πεδία κατά την εισαγωγή 

προμηθευτή διαμέσου του κουμπιού ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ (εικόνα 6.23). 
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Εικόνα 6.23: Προειδοποίηση για κενά πεδία κατά την καταχώριση στη Β.Δ. 
 

Εάν τα πεδία είναι όλα γεμάτα τότε ο επόμενος έλεγχος είναι εάν ο κωδικός του 

προμηθευτή δεν υπάρχει στη Β.Δ. αλλιώς εμφανίζεται αντίστοιχα το μήνυμα της εικόνας 

6.24. Και τέλος εάν και ο κωδικός προμηθευτή είναι σωστός τότε γίνεται ένας έλεγχος ώστε 

τα ψηφία του Α.Φ.Μ. να είναι 9, εάν δεν είναι εμφανίζεται το μήνυμα της εικόνας 6.25.  

 

 

 

 

 
Εικόνα 6.24: Προειδοποίηση λάθος εισαγωγής κωδικού προμηθευτή 

 

 

 

 

 
Εικόνα 6.25: Προειδοποίηση λάθος αριθμού ψηφίων Α.Φ.Μ. 
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6.3    Επεξήγηση της καρτέλας ¨3.ΠΩΛΗΣΕΙΣ¨ 
 

Η καρτέλα 3 (¨ΠΩΛΗΣΕΙΣ¨) χρησιμοποιείται για την αναζήτηση και εισαγωγή 

πώλησης προϊόντων καθώς και για την αλλαγή του χρέους του πελάτη προς την επιχείρηση 

(εικόνα 6.26).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 6.26: Η καρτέλα ¨3.ΠΩΛΗΣΕΙΣ¨ 
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6.3.1 Αναζήτηση πώλησης 

 

Η αναζήτηση πώλησης είναι αρκετά εύκολη καθώς ο χρήστης εισάγει στο πεδίο 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ τον μοναδικό κωδικό που έχει δώσει σε κάθε καταχώριση πώλησης. 

Ο κωδικός αυτός είναι αύξοντας ανά καταχώριση. Αφού ο χρήστης εισαγάγει τον επιθυμητό 

κωδικό του πατώντας το ENTER εμφανίζονται τα στοιχεία της πώλησης όπως παρουσιάζεται 

στην εικόνα 6.27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 6.27: Αναζήτηση πώλησης 

 

Στην περίπτωση που αναζητηθεί κωδικός πώλησης ο οποίος δεν έχει καταχωρηθεί 

από το χρήστη τότε ανάλογο μήνυμα εμφανίζεται (εικόνα 6.28). 

 

 

 

 
 

Εικόνα 6.28: Ανύπαρκτος κωδικός πώλησης στη Β.Δ. 
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6.3.2 Εισαγωγή πώλησης 

 

Η καταχώριση της πώλησης στη Β.Δ. γίνεται με απλό τρόπο. Ο ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΩΛΗΣΗΣ πρέπει να είναι 1 νούμερο πάνω από το ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΚΩΔΙΚΟ 

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ. Όταν ο χρήστης δώσει τον κωδικό προϊόντος που θέλει να 

πουλήσει και πατήσει ENTER στο κελί ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ και ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

εμφανίζονται η τιμή του προϊόντος και η τρέχουσα ημερομηνία. Στην ΕΚΠΤΩΣΗ πατώντας 

ENTER υπολογίζει το λογισμικό την ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ με τα στοιχεία ΤΙΜΗ 

ΠΩΛΗΣΗΣ, ΠΟΣΟΤΗΤΑ και ΕΚΠΤΩΣΗ. Πατώντας το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΩΛΗΣΗΣ 

καταχωρούνται τα στοιχεία στον αντίστοιχο πίνακα sales και αφαιρείται από τον πίνακα 

products η ποσότητα του προϊόντος που πουλήθηκε. Μήνυμα ενημέρωσης επιτυχίας της 

καταχώρισης φαίνεται στην εικόνα 6.29. Πατώντας ο χρήστης ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΟΡΜΑΣ 

όλα τα πεδία αδειάζουν.  

 

 

 

 

 
Εικόνα 6.29: Επιτυχής καταχώριση πώλησης στη Β.Δ. 

 

Το κουμπί ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΗΣ ΧΡΕΟΥΣ αφαιρεί το ποσό που εισάγει ο χρήστης από 

την συγκεκριμένη πώληση αφού πρώτα έχει αναζητηθεί η επιθυμητή. Έτσι η επιχείρηση να 

μένει ενήμερη για τα χρέη της (εικόνα 6.30). 

 

 

 

 

 
Εικόνα 6.30: Επιτυχής αφαίρεση χρέους από τη Β.Δ. 

 

6.3.3 Δικλείδες ασφαλείας καρτέλας 3 

 

Όπως και στις προηγούμενες καρτέλες έτσι και στην καρτέλα 3 υπάρχουν κάποιες 

δικλείδες ασφαλείας. Με την επιλογή του κουμπιού ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΩΛΗΣΗΣ γίνεται έλεγχος 
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για κενά πεδία στη φόρμα (εικόνα 6.31). Στη συνέχεια εάν η ποσότητα του προϊόντος που 

πωλείται υπάρχει στην αποθήκη είναι λιγότερη από αυτή που πάει να πουληθεί τότε 

εμφανίζεται το μήνυμα λάθους της εικόνας 6.32 το οποίο ενημερώνει το χρήστη για την 

υπάρχουσα ποσότητα στην αποθήκη.  

 

 

 

 
Εικόνα 6.31: Μήνυμα ενημέρωσης κενών πεδίων κατά την εισαγωγή 

 

 

 

 

 
Εικόνα 6.32: Μήνυμα λάθους για την ποσότητα που εισάχθηκε  

 

Επίσης έλεγχος γίνεται και όταν ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ είναι ίδιος με κάποιο 

κωδικό ήδη καταχωρημένο στην Β.Δ.. Το ανάλογο μήνυμα εμφανίζεται και σε αυτή την 

περίπτωση (εικόνα 6.33). 

 

 

 

 
 

Εικόνα 6.33: Μήνυμα λάθους για τον ΚΩΔΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ που εισάχθηκε  
 

Τέλος όταν ο χρήστης εισάγει μεγαλύτερο ποσό από αυτό που χρωστάει ο πελάτης 

δεν αφαιρείται από τη Β.Δ. και εμφανίζεται μήνυμα λάθους (εικόνα 6.34).  

 

 

 

 

 
Εικόνα 6.34: Μήνυμα λάθους για εισαγωγή παραπάνω ποσού από αυτό που όφειλε  
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6.4    Επεξήγηση της καρτέλας ¨4. ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ¨ 

 
Η καρτέλα 4 (¨ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ¨) χρησιμοποιείται για την αναζήτηση και εισαγωγή 

πελατών.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Εικόνα 6.35: Η καρτέλα ¨4.ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ¨ 
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6.4.1 Αναζήτηση πελάτη 

 

Για να αναζητηθεί ένας πελάτης πρέπει να εισαχθεί στο πεδίο ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ ο 

μοναδικός κωδικός που έχει αντιστοιχηθεί σε κάθε πελάτη και να πατηθεί το ENTER. 

Αμέσως θα εμφανιστούν στα υπόλοιπα πεδία τα στοιχεία του πελάτη. Στην εικόνα 6.36 

φαίνεται το αποτέλεσμα της ενέργειας αναζήτησης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Εικόνα 6.36: Αναζήτηση πελάτη 
 

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ο κωδικός πελάτη που εισήγαγε ο χρήστης αντίστοιχο 

μήνυμα ενημέρωσης εμφανίζεται (εικόνα 6.37). Πατώντας ο χρήστης ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

ΦΟΡΜΑΣ όλα τα πεδία αδειάζουν. 

 

 

 

 

 
Εικόνα 6.37: Ενημέρωση ανύπαρκτου πελάτη με συγκεκριμένο κωδικό 
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6.4.2 Εισαγωγή πελάτη 

 

Ο χρήστης για να κάνει εισαγωγή πελάτη πρέπει να γεμίσει το πεδία με τα ανάλογα 

στοιχεία και να πατήσει το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΛΑΤΗ. Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ μπορεί 

να είναι οποιοσδήποτε θέλει ο χρήστης αρκεί να μην υπάρχει ήδη καταχωρημένος. Μήνυμα 

επιβεβαίωσης εμφανίζεται όταν η καταχώρηση είναι επιτυχής (εικόνα 6.38). 

 

 

 

 
Εικόνα 6.38: Επιτυχής εισαγωγή πελάτη 

 

6.4.3 Δικλείδες ασφαλείας καρτέλας 4 

 

Στην καρτέλα 4 υπάρχουν κάποιοι έλεγχοι για την μερική προστασία του χρήστη. 

Όπως και στις προηγούμενες καρτέλες υπάρχει και εδώ έλεγχος για κενά πεδία κατά την 

εισαγωγή πελάτη διαμέσου του κουμπιού ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΛΑΤΗ (εικόνα 6.39). 

 

 

 
 

 

Εικόνα 6.39: Προειδοποίηση για κενά πεδία κατά την καταχώριση στη Β.Δ. 
 

Εάν τα πεδία είναι όλα γεμάτα τότε ο επόμενος έλεγχος είναι εάν ο κωδικός του 

πελάτη δεν υπάρχει στη Β.Δ. αλλιώς εμφανίζεται αντίστοιχα το μήνυμα της εικόνας 6.40. 

Και τέλος εάν και ο κωδικός πελάτη είναι σωστός τότε γίνεται ένας έλεγχος ώστε τα ψηφία 

του Α.Φ.Μ. να είναι 9. Εάν δεν είναι εμφανίζεται το μήνυμα της εικόνας 6.40.  

 

 

 

 

 
Εικόνα 6.40: Προειδοποίηση λάθους εισαγωγής κωδικού πελάτη και λάθους αριθμού ψηφίων Α.Φ.Μ. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο                                                                                                                                                              Περιγραφή της λειτουργίας της εφαρμογής 

                                                                                       

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 76

6.5    Επεξήγηση της καρτέλας ¨5. ΜΕΤΑΚΥΛΙΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ¨ 
 

Η καρτέλα 5 ¨ΜΕΤΑΚΥΛΙΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ¨ (εικόνα 6.41) είναι υπεύθυνη για την 

αναζήτηση προϊόντων για τον αλγόριθμο μετακύλισης κόστους και για την εφαρμογή του 

αλγόριθμού αλλά και την αποθήκευση των αλλαγμένων τιμών των προϊόντων που έλαβαν 

μέρος στην μετακύλιση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 6.41: Η καρτέλα 5 ¨ΜΕΤΑΚΥΛΙΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ¨ 

 

 Βήμα 1ο  

Ο χρήστης πρέπει να εισάγει την περίοδο αναζήτησης στην οποία θέλει να ελέγξει 

ποια προϊόντα δεν πωλούνται. Άρα στο πρώτο πεδίο ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟ πληκτρολογεί μια 

παλαιά ημερομηνία. Στο κάτω πεδίο δεν χρειάζεται πληκτρολόγηση διότι κάνοντας αριστερό 

κλίκ με το ποντίκι εμφανίζεται η ημερομηνία της τρέχουσας μέρας. Εάν θέλει ο χρήστης 

μπορεί να την αλλάξει. Στο τρίτο πεδίο ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ εισάγει ο χρήστης ένα 

συντελεστή ο οποίος φιλτράρει τα προϊόντα που αγοράστηκαν αλλά δεν πούλησαν την 
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ποσότητα που ισούται με το γινόμενο του συντελεστή που επιθυμεί ο χρήστης με τη 

συνολική αγορασμένη ποσότητα. Πατώντας ENTER στο πεδίο του συντελεστή, εμφανίζεται 

δεξιά μια λίστα από προϊόντα (εικόνα 6.42). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 6.42: Αναζήτηση προϊόντων που δεν πωλούνται με συντελεστή 70% 

 

Ο πίνακας που εμφανίστηκε έχει 5 στήλες για την πληροφόρηση του πελάτη. Η 

πρώτη Α/Α είναι ο αύξων αριθμός, η δεύτερη είναι ο κωδικός του προϊόντος, η τρίτη το 

όνομα του προϊόντος, η τέταρτη πόσοι είναι η πουλημένη ποσότητα και η πέμπτη στήλη είναι 

διπλή δηλαδή περιέχει την αγορασμένη ποσότητα και μετά τις άνω κάτω τελείες ¨::¨ το όριο 

που υπολογίστηκε με τον πολλαπλασιασμό του ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΠΩΛΗΣΗΣ και της 

αγορασμένης ποσότητας. Η αγορασμένη ποσότητα είναι η συνολική ποσότητα αγοράς μέσα 

στη χρονική περίοδο που έδωσε ο χρήστης. 

 

 Βήμα 2ο  

Στη συνέχεια ο χρήστης επιλέγει ένα προϊόν που θέλει να του εφαρμόσει τη 

μετακύλιση κόστους. Πατώντας πάνω στον πίνακα το προϊόν που θέλει το επιλέγει και 

εμφανίζεται παρακάτω στο κελί ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ. Επίσης 

αναγράφονται  ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ και ΠΟΣΟΤΗΤΑ διαθέσιμη στην αποθήκη (εικόνα 6.42). 

 

 Βήμα 3ο  

Μετά ο χρήστης πληκτρολογώντας ένα συντελεστή μείωσης της τιμής στο κελί 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΙΜΗΣ και πατώντας ENTER εμφανίζεται στα δίπλα κελιά η ΝΕΑ 

ΤΙΜΗ με την έκπτωση του προϊόντος από την αρχική τιμή και η ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑ 
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ΤΕΜΑΧΙΟ στην τιμή. Το κελί ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ με κυανό 

φόντο είναι και το συνολικό κόστος μετακύλισης (εικόνα 6.42). 

 

 Βήμα 4ο 

Ο χρήστης αφού επέλεξε το προϊόν για να μειώσει την τιμή πρέπει τώρα να επιλέξει 

και τα προϊόντα που θα μετακυλίσει το κόστος του κυανού κελιού. Με την ίδια διαδικασία 

όπως και πριν ο χρήστης εισάγει την περίοδο που θέλει να ψάξει το λογισμικό για πωληθέντα 

προϊόντα πάλι με τη χρήση φίλτρου του ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΠΩΛΗΣΗΣ που τώρα λειτουργεί 

ανάποδα από πριν. Το αποτέλεσμα φαίνεται στην εικόνα 6.43. 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 6.43: Αναζήτηση προϊόντων που πωλούνται με συντελεστή 70% 

 

 Βήμα 5ο 

Τώρα ο χρήστης επιλέγει με το ποντίκι πια προϊόντα θέλει να χρησιμοποιήσει για να 

κάνει μετακύλιση κόστους.  Η επιλογή γίνεται με το ποντίκι κάνοντας κλίκ πάνω στον 

πίνακα. 

 

 Βήμα 6ο 

Στη συνέχεια ο χρήστης επιλέγει το βάθος του χρόνου που θέλει να γίνει η απόσβεση 

του προϊόντος (εικόνα 6.44). Μετά πατάει το κουμπί ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΑΚΥΛΙΣΗΣ. 

 

 

 
 

Εικόνα 6.44: Επιλογή βάθος χρόνου 
 Βήμα 7ο 

Η επιλογή του κουμπιού για την εφαρμογή της μετακύλισης εμφανίζει το αποτέλεσμα 

της εικόνας 6.45. Δηλαδή στο κελί ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΑΥΞΗΣΗ αναγράφεται το 15,4% και στο 
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κελί ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΚΥΛΙΣΗΣ το 2123,49. Αυτό είναι το τελικό ποσό της 

μετακύλισης που επιτεύχθηκε και η αύξηση ανά προϊόν, για τα 5 που επιλέχθηκαν, 15,4%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 6.45: Τελικό αποτέλεσμα μετακύλισης 

 

Στην εικόνα 6.45 ο πίνακας παρουσιάζει τα προϊόντα που έλαβαν μέρος στη 

μετακύλιση με την τιμή πώλησης που έχουν, με την τιμή αύξησης και με την τελική τιμή που 

θα έχουν εάν ο χρήστης επιλέξει να ολοκληρώσει την μετακύλιση κόστους με τα κουμπιά της 

αποθήκευσης. 

Το κουμπί ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ εάν επιλεγεί θα 

αλλάξει την τιμή πώλησης του επιλεγμένου, προς μείωση τιμής, προϊόντος στη Β.Δ. και θα 

το καταχωρήσει στον πίνακα  productsnotsaled. Ένα βήμα πριν καταχωρηθεί η μείωση 

του προϊόντος εμφανίζεται μήνυμα επιβεβαίωσης της ενέργειας (εικόνα 6.46). Αφού επιλεγεί 

¨Yes¨ τότε εμφανίζονται δυο μηνύματα ενημέρωσης ανάλογα με το εάν το προϊόν είχε ήδη 

υποστεί μετακύλιση στο παρελθόν ή εάν είναι η πρώτη φορά (εικόνα 6.47 και 6.48).  

 

 

 

 
Εικόνα 6.46: Μήνυμα επιβεβαίωσης πριν την καταχώριση της τιμής 

 

 

 

 
Εικόνα 6.47: Μήνυμα επιβεβαίωσης πριν την καταχώριση της τιμής 
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Εικόνα 6.48: Μήνυμα επιβεβαίωσης πριν την καταχώριση της τιμής 

 

Το ίδιο κάνει και το κουμπί ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΚΥΛΙΣΗΣ ΣΤΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ με τη διαφορά ότι εάν επιλεγεί ναι μεν θα αλλάξει την τιμή πώλησης των 

προϊόντων όπως αναγράφονται στον πίνακα της εικόνας 6.45 αλλά θα καταχωρήσει την 

αλλαγή αυτή των προϊόντων και στον πίνακα της Β.Δ. productsrisedsaleprice. Και εδώ 

υπάρχει μήνυμα επιβεβαίωσης πριν την καταχώρηση (εικόνα 6.49). Αφού επιλεγεί ¨Yes¨ τότε 

εμφανίζονται δυο μηνύματα ενημέρωσης ανάλογα με το εάν το προϊόν είχε ήδη υποστεί 

μετακύλιση στο παρελθόν ή εάν είναι η πρώτη φορά (εικόνα 6.47 και 6.48). Είναι ίδια τα 

μηνύματα με το προηγούμενο κουμπί. Η διαφορά έγκειται στο ότι εδώ επειδή τα προϊόντα 

είναι περισσότερα από ένα θα εμφανιστούν τόσα μηνύματα όσα και τα προϊόντα για 

επιβεβαιώσουν αλλαγή τιμής ή καταχώρισης. 

 

 

 

 
 

Εικόνα 6.49: Μήνυμα επιβεβαίωσης πριν την καταχώριση των τιμών 

 

Υπάρχουν και τα κουμπιά ΔΙΑΓΡΑΦΗ 1ης και 2ης ΦΟΡΜΑΣ και η ΔΙΑΓΡΑΦΗ 

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ. Τα δυο πρώτα διαγράφουν την φόρμα ανά περιοχή και ο χρήστης ξεκινά 

από την αρχή. Το τρίτο κουμπί διαγράφη την επιλογή των προϊόντων προς μετακύλιση και ο 

χρήστης πάλι ξεκινάει από την αρχή την επιλογή προϊόντων. 

Τέλος εφαρμόστηκε και ένας έλεγχος κενών κελιών όπως και σε άλλες καρτέλες με 

το μήνυμα που εμφανίζεται να παρουσιάζεται στην εικόνα 6.50. Ο έλεγχος πυροδοτείται με 

την επιλογή των κουμπιών αποθήκευσης.  
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Εικόνα 6.50: Μήνυμα ελέγχου κενών πεδίων 

  

6.5.1 Σχολιασμός του παραδείγματος μετακύλισης κόστους 

 

Υπάρχουν κάποια σημεία στο παραπάνω παράδειγμα που χρειάζονται σχολιασμό για 

την καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας της μετακύλισης κόστους. Τα σχόλια 

επικεντρώνονται στο σημείο όπου επιλέγεται το βάθος χρόνου αλλά και ο αριθμός των 

προϊόντων που λαμβάνουν μέρος στην μετακύλιση.  

Αλλάζοντας το βάθος χρόνου σε 9μηνο αλλάζει και το ποσοστό αύξησης για κάθε 

προϊόν από 15,4% σε 12,4% και αν το βάθος χρόνου γίνει 12μηνο τότε το ποσοστό αύξησης 

γίνεται 10,4%. Είναι λογικά τα αποτελέσματα μιας και το μεγαλύτερο διάστημα για να 

αποσβέσει ένα ποσό σημαίνει μικρότερο ποσοστό αύξησης των υπολοίπων προϊόντων. 

Όμως στο παράδειγμα υπάρχει και ένα ακόμα σημείο παρατήρησης. Το ποσοστό 

αύξησης είτε είναι 15,4 ή 10,4% είναι πολύ μεγάλο ανά προϊόν μιας και ο στόχος της 

μετακύλισης κόστους είναι η αμελητέα αύξηση της τιμής των προϊόντων. Επομένως 

δοκιμάστηκε να αυξηθεί ο αριθμός των προϊόντων που λαμβάνουν μέρος και από 5 έγιναν 

10. Το αποτέλεσμα φαίνεται στην εικόνα 6.51. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Εικόνα 6.51: Τελικό αποτέλεσμα μετακύλισης με 10 προϊόντα 

 

Είναι εμφανές ότι στο 12μηνο με 10 προϊόντα το ποσοστό αύξησης είναι 6,2% ανά 

προϊόν το οποίο ικανοποιεί το στόχο του αλγόριθμου. Στο 9μηνο η αύξηση βρέθηκε 7,2% και 
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στο 6μηνο 9% που μάλλον το κάνει απαγορευτικό για εφαρμογή κάτι το οποίο βέβαια 

επαφίεται στη κρίση του χρήστη (επιχειρηματία). Υπάρχει όμως και ένας ακόμη παράγοντας 

που επηρεάζει την ποσοστιαία αύξηση και έχει να κάνει με την τιμή του κάθε προϊόντος 

αλλά και πόση ποσότητα υπάρχει και προβλέφθηκε ότι θα υπάρχει στην αποθήκη για το 

βάθος χρόνου που επιλέχθηκε. Σε όλες τις περιπτώσεις πάντως με ασφάλεια υπολογίζεται ότι 

το κόστος μετακύλισης καλύπτεται επιτυχώς. 

 

6.6    Επεξήγηση της καρτέλας ¨6. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΧΡΕΩΝ/ΟΦΕΙΛΩΝ¨ 
 

Η καρτέλα 6 ¨ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΧΡΕΩΝ/ΟΦΕΙΛΩΝ¨ (εικόνα 6.52) είναι υπεύθυνη για 

την εύρεση προϊόντων τα οποία δεν έχουν εξοφληθεί ακόμα στον προμηθευτή από την 

επιχείρηση ή ο πελάτης δεν έχει εξοφλήσει στην επιχείρηση ή και τα δυο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Εικόνα 6.52: Η καρτέλα 6 ¨ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΧΡΕΩΝ/ΟΦΕΙΛΩΝ¨ 

 

Η λειτουργία της εύρεσης είναι απλή. Πατώντας το κουμπί ΕΥΡΕΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ 

ΑΓΟΡΩΝ, ο πίνακας δίπλα από το κουμπί εμφανίζει τα προϊόντα που δεν έχει εξοφλήσει η 
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επιχείρηση στους προμηθευτές της (εικόνα 6.53). Τα αποτελέσματα είναι οργανωμένα ανά 

προμηθευτή. Δηλαδή ο προμηθευτής με κωδικό 2134 προμηθεύει την επιχείρηση με 5 

προϊόντα και τα οποία η επιχείρηση δεν έχει αποπληρώσει ακόμα. Το σύνολο των οφειλών 

προς προμηθευτές εμφανίζεται κάτω από τον πίνακα (εικόνα 6.53). Πατώντας με το ποντίκι 

πάνω σε έναν προμηθευτή εμφανίζεται ένα νέο παράθυρο με έναν πίνακα μέσα του (εικόνα 

6.54). Αυτός ο πίνακας δίνει παραπάνω πληροφορίες για έναν προμηθευτή. Δείχνει ποια 

είναι τα προϊόντα που χρωστάει η επιχείρηση στον προμηθευτή, ποιος ήταν ο κωδικός 

αγοράς του κάθε προϊόντος, το όνομα του προϊόντος τις οφειλές των προϊόντων και την 

ημερομηνία αγοράς. 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 6.53: Ο πίνακας εύρεσης οφειλών αγορών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 6.54: Ο αναλυτικός πίνακας ανά προμηθευτή 

 
Πατώντας το κουμπί ΕΥΡΕΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, γίνεται ότι και πιο πάνω με 

τη διαφορά ότι τώρα ο δεύτερος πίνακας παρουσιάζει τα προϊόντα που χρωστάν οι πελάτες 

στην επιχείρηση (εικόνα 6.55). Πάλι εμφανίζεται η συνολική οφειλή των πελατών κάτω από 

τον πίνακα. Και εδώ υπάρχει δυνατότητα επιλογής ανά πελάτη επιλέγοντας ένα κωδικό της 
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στήλης ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ. Με την ενέργεια αυτή εμφανίζεται νέο παράθυρο με 

πληροφορίες για τα προϊόντα που χρωστάει ο πελάτης στην επιχείρηση (εικόνα 6.56). 

Πληροφορίες όπως ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ,  ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΟΝΟΜΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΟΦΕΙΛΕΣ και ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ της πώλησης είναι υπαρκτές και αναγκαίες 

για την ολοκληρωμένη πληροφόρηση της επιχείρησης. 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 6.55: Ο πίνακας εύρεσης οφειλών πωλήσεων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 6.56: Ο αναλυτικός πίνακας ανά πελάτη 

 

Τέλος με το κουμπί σύγκριση οφειλών έχουμε εμφάνιση ανά προϊόν και όχι ανά 

προμηθευτή ή ανά πελάτη (εικόνα 6.57). Αυτό αποσκοπεί στο να μπορεί το λογισμικό να 

παρουσιάσει εύκολα στον χρήστη τη σύγκριση οφειλών προς προμηθευτές και πελάτες για το 

ίδιο προϊόν. Ο πίνακας εμφανίζει τον κωδικό του προϊόντος και πόσοι το προμηθεύουν. 

Επίσης υπάρχει η στήλη των οφειλών για το συγκεκριμένο προϊόν προς τον προμηθευτή. Η 

επόμενη στήλη είναι ο αριθμός των πελατών που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν και δίπλα η 

οφειλές τους προς την επιχείρηση. Στο κάτω μέρος του πίνακα υπάρχει το ΣΥΝΟΛΟ 
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ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ και το ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ. Τα δυο 

αυτά μεγέθη είναι η άθροιση των στηλών ακριβώς από πάνω τους.  

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 6.57: Ο αναλυτικός πίνακας σύγκρισης οφειλών ανά προϊόν 

 

Εάν ο χρήστης θέλει να μάθει παραπάνω πληροφορίες για ένα προϊόν επιλέγει από τη 

στήλη ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ το επιθυμητό προϊόν. Για παράδειγμα εάν επιλέξει το 

044533 εμφανίζεται το νέο παράθυρο ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ που φαίνεται 

στην εικόνα 6.58. Το νέο παράθυρο ενημερώνει το χρήστη για το προϊόν 044533 ότι 

ονομάζεται FTIARI και έχει καταχωρημένο κωδικό αγοράς 10030. Ότι αγοράστηκε από τον 

2134 προμηθευτή με όνομα εταιρείας PAPAPETROS ΑΕ και ότι η επιχείρηση του οφείλει 

500 Ευρώ. Αυτό το προϊόν το προμηθεύτηκε η επιχείρηση στις 29-03-2007.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 6.58: Ο αναλυτικός πίνακας των οφειλών προς προμηθευτές για ένα προϊόν 

 
Αφού έχει επιλεχθεί αυτό το προϊόν για να ελέγξει ο χρήστης τι χρωστάει αλλά και 

ποιος του το χρωστάει πρέπει να επιλέξει για το ίδιο προϊόν, στην ίδια γραμμή δηλαδή, τη 
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στήλη ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΛΑΤΩΝ. Αυτή η στήλη δείχνει τον αριθμό των πελατών που 

αγόρασαν το προϊόν και δεν το αποπλήρωσαν.  

Με την επιλογή της στήλης θα εμφανιστεί ένα άλλο νέο παράθυρο το οποίο θα 

αναφέρει πληροφορίες για το ίδιο προϊόν το 044533 αλλά που έχουν σχέση με την πώλησή 

του (εικόνα 6.59). Το νέο παράθυρο δίνει πληροφορίες για τον κωδικό αγοράς, τον κωδικό 

πελάτη και το όνομα της εταιρείας του πελάτη που έχει πουληθεί το προϊόν, η οφειλή του 

πελάτη και η ημερομηνία πώλησης του συγκεκριμένου προϊόντος.   

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Εικόνα 6.59: Ο αναλυτικός πίνακας οφειλών των πελάτες για ένα προϊόν 
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6.7    Επεξήγηση της καρτέλας ¨7. ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ¨ 

 
Η καρτέλα 7 ¨ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ¨ έχει σκοπό την σύνταξη 

αιτημάτων SQL προς τη Β.Δ. με υποβοηθούμενο τρόπο ώστε ο χρήστης να διευκολύνεται 

και να μην χρειάζεται να γνωρίζει ή να ασχολείται με σύνταξη SQL εντολών σε επίπεδο 

συγγραφής κώδικα. Στην εικόνα 6.60 παρουσιάζεται το αρχικό στιγμιότυπο του UI 

υποβοήθησης αιτημάτων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Εικόνα 6.60: Η καρτέλα 7 ¨ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ¨ 

 

Παρακάτω παραθέτεται η περιγραφή σύνταξης της υποβοήθησης αιτημάτων. 

 

 Βήμα 1ο  

Από την λίστα ΕΠΕΛΕΞΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ επιλέγει ο χρήστης ποιον πίνακα 

θέλει ώστε να του εμφανιστούν οι στήλες του στον πίνακα στο κάτω μέρος της λίστας 

(εικόνα 6.61). Η ταμπέλα ΕΠΕΛΕΞΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ μεταφράζεται με SQL κώδικα 

στο SELECT (στήλη ή στήλες πίνακα) FROM (έναν από τους επτά πίνακες). Ο χρήστης 
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πρώτα επιλέγει τον πίνακα και μετά τις στήλες που θα τοποθετηθούν κατά τη σύνταξη του 

αιτήματος στο SELECT (εικόνα 6.62). Ας υποθέσουμε ότι ο χρήστης επέλεξε τον πίνακα 

ΑΓΟΡΩΝ και τις στήλες PURCHASE_ID, PURCHASE_PRICE και QUANTITY. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 6.61: Επιλογή πίνακα από τη Β.Δ.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 6.62: Επιλογή στηλών από τον πίνακα των ΑΓΟΡΩΝ  

 

 Βήμα 2ο  

Εάν ο χρήστης δεν επιθυμεί περιορισμό σε αυτή την αναζήτηση δηλαδή θέλει να 

εμφανίσει όλα τα αποτελέσματα τότε πατάει το κουμπί ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 

και εμφανίζεται το αίτημα που σύνταξε ο χρήστης στο πεδίο ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ (εικόνα 6.63). Το αίτημα εμφανίζεται στο πεδίο αυτό διότι μπορεί ένας 

γνώστης της SQL να επέμβει στο αίτημα διαμορφώνοντας το όπως επιθυμεί. 

 

 

 

 

 
Εικόνα 6.63: Επιλογή στηλών από τον πίνακα των ΑΓΟΡΩΝ  
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Ο χρήστης επιλέγοντας το κουμπί ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ θα εμφανιστούν 

αποτελέσματα στον πίνακα ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (εικόνα 6.64).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 6.64: Το αποτέλεσμα του αιτήματος της εικόνας 6.62  

 

 Βήμα 3ο  

Εάν ο χρήστης στο προηγούμενο βήμα δεν πατήσει το κουμπί της προεπισκόπησης 

αλλά το επιλέξει με τικ το τετραγωνάκι στη ταμπέλα ΟΠΟΥ τότε του εμφανίζεται μια λίστα 

κάτω από το ΟΠΟΥ. Η λίστα περιέχει ότι και η λίστα του διπλανού πίνακα δηλαδή τις 

στήλες του πίνακα των αγορών (εικόνα 6.65). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 6.65: Η στήλες του πίνακα των αγορών επιλέγοντας το ΟΠΟΥ 

 

 Βήμα 4ο  

Στη συνέχεια ο χρήστης θέλει να εντάξει ένα περιορισμό στα προηγούμενα 

αποτελέσματα του. Ο περιορισμός θα είναι στο QUANTITY. Επομένως επιλέγεται το 

QUANTITY και ανοίγει ένα νέο μικρό παράθυρο με τίτλο ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 

(εικόνα 6.66). 
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Εικόνα 6.66: Το παράθυρο για σύνταξη περιορισμών σε ένα αίτημα 
 

 Βήμα 5ο  

Ο χρήστης επιλέγει όποιον τελεστή επιθυμεί και αναγράφει στο κελί την ποσότητα 

που θέλει να ισχύει σε σύγκριση Δηλαδή εάν επιλέξει τον τελεστή > και αναγράψει στο κελί 

500 τότε όλα τα προϊόντα που υπάρχουν με ποσότητα μεγαλύτερη του 500 θα εμφανιστούνε 

(εικόνα 6.67). Έπειτα επιλέγει το κουμπί ΠΡΟΣΘΕΣΕ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΣΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΙ 

ΤΕΛΟΣ. Το παράθυρο κλείνει αυτόματα και ο χρήστης επιλέγει πάλι την 

ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ και μετά το κουμπί ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ (εικόνα 

6.68). Είναι εμφανές σε σύγκριση με την εικόνα 6.63 ότι λείπουν οι ποσότητες ίσες και 

μικρότερες από 500. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 6.67: Επιλογή τελεστή ¨>¨ και αναγραφή περιοριστικής ποσότητας ¨500¨ 
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Εικόνα 6.68: Προεπισκόπηση του αιτήματος και τα αποτελέσματα εκτέλεσης του 

 

 Βήμα 6ο  

Στη προηγούμενο βήμα, το βήμα 5, εάν ο χρήστης επιθυμούσε μπορούσε να 

προσθέσει και άλλη μια ή όσες ακόμα περιοριστικές σχέσης ήθελε. Αλλά δεν θα πατούσε το 

κουμπί ΠΡΟΣΘΕΣΕ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΣΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ αλλά το ΠΡΟΣΘΕΣΕ ΤΗ 

ΣΧΕΣΗ ΣΤΟ ΑΙΤΗΜΑ. Βέβαια για να το κάνει αυτό θα έπρεπε να είχε επιλέξει ένα από τα 

ΚΑΙ ή Ή. Για παράδειγμα συνεχίζοντας από την εικόνα 6.67 ο χρήστης επιλέγει το ΚΑΙ και 

πατάει το κουμπί ΠΡΟΣΘΕΣΕ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΣΤΟ ΑΙΤΗΜΑ. Το παράθυρο κλείνει και ο 

χρήστης πρέπει να πατήσει όποια άλλη στήλη θέλει ώστε να συνεχίσει τη σύνθεση.  Επιλέγει 

τη στήλη PURCHASE_PRICE και ξανά ανοίγει το παράθυρο ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 

(εικόνα 6.69). Επιλέγει τελεστή > και τιμή 10. Τώρα αφού ολοκλήρωσε ο χρήστης τη 

σύνθεση επιλέγει το ΠΡΟΣΘΕΣΕ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΣΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ. Το παράθυρο 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ κλείνει. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 6.69: Επιλογή τελεστή ¨>¨ και αναγραφή περιοριστικής τιμής ¨10¨ 
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 Βήμα 7ο  

Ο χρήστης επιλέγει ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ και μετά ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στην εικόνα 6.70. Παρατηρείται ότι μετά 

και από την εισαγωγή του AND PURCHASE_PRICE<10 τα αποτελέσματα περιορίζονται 

ακόμα περισσότερο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 6.70: Προεπισκόπηση του αιτήματος με την πρόσθεση του AND και τα αποτελέσματα εκτέλεσης του 

 

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι στο παράθυρο ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 

ανάλογα με το είδος στήλης, δηλαδή τι περιεχόμενα λαμβάνει η Β.Δ. όπως VARCHAR, 

DOUBLE κ.τ.λ., που επιλέγει ο χρήστης ενεργοποιούνται και απενεργοποιούνται κάποιοι 

τελεστές σύγκρισης. Δηλαδή για DOUBLE, INTEGER και DATETIME είναι 

ενεργοποιημένοι οι τελεστές >, <, >=, <=, !=, = ενώ για VARCHAR είναι ενεργοποιημένοι 

μόνο οι !=, =, LIKE. Επίσης όταν επιλέγεται μια στήλη DATETIME πάνω από το κελί 

εμφανίζεται υποβοήθηση σύνταξης της ημερομηνίας όπως και αν επιλεγεί το LIKE 

εμφανίζεται πάνω από το κελί υποβοήθηση σύνταξης του περιορισμού (εικόνα 6.71).  

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 6.71: Οι υποδείξεις σχηματισμού περιορισμού 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο                                                                                                                                                              Περιγραφή της λειτουργίας της εφαρμογής 

                                                                                       

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 93

6.7.1 Έλεγχοι ασφαλείας 

 

Στην υποβοήθηση αιτήματος εφαρμόστηκαν έλεγχοι για αποτροπή μερικών λάθος 

ενεργειών του χρήστη. Στο παράθυρο ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ εάν ο χρήστης δεν επιλέξει 

έναν από τους τελεστές σύγκρισης <, >, <=, >=, !=, = και πατήσει το κουμπί ΠΡΟΣΘΕΣΕ ΤΗ 

ΣΧΕΣΗ ΣΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ εμφανίζεται το μήνυμα της εικόνας 6.72.  

 

 

 

 
Εικόνα 6.72: Ενημέρωση παράληψης επιλογής από το χρήστη 

 

Επίσης εάν ο χρήστης ξεχάσει να συμπληρώσει το κελί και πατήσει ένα από τα δυο 

κουμπιά πρόσθεσης της σχέσης στο αίτημα τότε εμφανίζεται πάλι μήνυμα ενημέρωσης 

(εικόνα 6.73). 

 

 

 

 

 
Εικόνα 6.73: Ενημέρωση παράληψης συμπλήρωσης του κελιού από το χρήστη 

 

Στην περίπτωση που ο χρήστης πατήσει το κουμπί ΠΡΟΣΘΕΣΕ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΣΤΟ 

ΑΙΤΗΜΑ και δεν έχει επιλέξει τελεστή σύγκρισης <, > κ.τ.λ. ή KAI, Ή τότε εμφανίζεται 

μήνυμα ενημέρωσης (εικόνα 6.74). 

 

 

 

 
Εικόνα 6.74: Ενημέρωση παράληψης συμπλήρωσης τελεστών <, >, <=, >=, !=, =, ΚΑΙ, Ή 

 

Όταν έχει επιλεγεί στήλη πίνακα η οποία δέχεται δεδομένα αριθμητικά (DOUBLE, 

INTEGER) τότε στο κελί με το πάτημα ενός από τα δυο κουμπιά πρόσθεσης της σχέσης στο 
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αίτημα εμφανίζεται μήνυμα ενημέρωσης ότι η χαρακτήρες πρέπει να είναι μόνο αριθμητικοί 

(εικόνα 6.75). 

  

 

 

 
Εικόνα 6.75: Ενημέρωση ότι το κελί δέχεται αριθμητικά δεδομένα 

 

Επιπλέον όταν έχει συνταχθεί μήνυμα το οποίο δεν είναι σωστό και ο χρήστης το 

εκτελέσει τότε δεν εμφανίζονται δεδομένα στον πίνακα ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ. 

Αντί αυτού εμφανίζεται το μήνυμα λάθους της εικόνας 6.76. 

 

 

 

 

 
Εικόνα 6.76: Μήνυμα λάθους για τη σύνταξη του αιτήματος 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο  
 
 
Συμπεράσματα 
 

Η υλοποίηση του συστήματος διαχείρισης προϊόντων με έμφαση στη μετακύλιση 

κόστους αποσκοπούσε στην ανάπτυξη λογισμικού που θα είχε τη δυνατότητα να εξυπηρετεί 

έναν τυπικό τρόπο εισαγωγής προϊόντων σε μια Β.Δ. και να επιλύει προβλήματα της αγοράς 

όπως η μετακύλιση κόστους, η σύγκριση οφειλών και η υποβοήθηση αιτημάτων. Το 

σύστημα ανταπεξήλθε σε αυτές τις απαιτήσεις με εξαίρεση την υποβοήθηση αιτημάτων που 

μπορούσε να αναπτυχθεί αρκετά παραπάνω. Όμως ο χρόνος και το ανθρώπινο δυναμικό ήταν 

περιορισμένα γι’ αυτό και επιλέχθηκε μια προσέγγιση του προβλήματος της υποβοήθησης 

αιτημάτων. 

Ο τρόπος εισαγωγής προϊόντων, αγορών, πωλήσεων, προμηθευτών, πελατών μπορεί 

να εξελιχθεί με περεταίρω βελτιώσεις στη λειτουργικότητα. Για παράδειγμα μπορούσε να 

γίνεται έλεγχος ιστορικού όταν ένα προϊόν μετακυλίεται ώστε να γνωρίζει ο χρήστης ότι το 

προϊόν αυτό έχει υποστεί μετακύλιση ή έχει ήδη αυξηθεί η τιμή του μια ή παραπάνω φορές. 

Επίσης θα μπορούσε να εισαχθεί έλεγχος όταν περνάει ένα όριο η ποσότητα ενός προϊόντος 

να ενημερώνει τον επιχειρηματία για παραγγελία. Επιπλέον θα μπορούσε να εισαχθεί 

επικοινωνία διαμέσου διαδικτύου με τον προμηθευτή ώστε η παραγγελία να γίνεται 

αυτόματα. Υπάρχουν πολλές βελτιώσεις που μπορούν να γίνουν αλλά δεν είναι δυνατόν να 

υλοποιηθούν σε ένα πρόγραμμα. Στη πραγματικότητα οι βελτιώσεις είναι άμεσα 

συνδεδεμένες με αυτό που επιθυμεί ο πελάτης από το σύστημα. Για αυτό το λόγο έγινε μια 

επιλογή δυνατοτήτων του λογισμικού. 

Η μετακύλιση κόστους που αναπτύχθηκε φέρει ικανοποιητικά αποτελέσματα κατά 

την εφαρμογή της. Υποθετικά σε πραγματικές συνθήκες με προϊόντα παραπάνω από όσα είχε 

η Β.Δ. του γράφων θα παρατηρούνταν πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Ωστόσο και εδώ 

υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Στη περίπτωση όπου γίνεται πρόβλεψη της ποσότητας που θα 

πουληθεί στο μέλλον αντί για την απλή διαίρεση που έχει εφαρμοστεί μπορεί να γίνει 

πρόβλεψη με πιο επιστημονικό τρόπο εισάγοντας Τεχνητή Νοημοσύνη και αλυσίδες Markov 

για πρόβλεψη της ποσότητας μελλοντικά σύμφωνα με τα δεδομένα από παρελθοντικές 

καταστάσεις. Επίσης θα μπορούσε να γίνεται έλεγχος για το λόγο που το προϊόν δεν 

πωλείται, δηλαδή εάν είναι εποχιακό προϊόν.  
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Η σύγκριση οφειλών είναι μια πιο απλή διαδικασία από τις προηγούμενες δυο αλλά 

και από την υποβοήθηση αιτημάτων. Τα αποτελέσματα ελέγχου χρεών αλλά και η σύγκριση 

χρεών για ένα προϊόν έχουν πετύχει το σκοπό τους. Ο κάθε επιχειρηματία ίσως να 

επιθυμούσε μερικές ακόμα ευκολίες όπως για παράδειγμα όταν γίνεται μια αγορά ή πώληση, 

στις επόμενες ημέρες να γίνεται έλεγχος χρεών από το σύστημα και να ενημερώνει τον 

επιχειρηματία αυτόματα για χρέη που έχει προς τους προμηθευτές ή για οφειλές πελατών του 

ώστε να ξέρει εάν είναι εκπρόθεσμα κάποια χρέη. Δηλαδή να προειδοποιεί τον επιχειρηματία 

για τη χρονική περίοδο που έχει περάσει και ενώ έπρεπε δεν έχει γίνει αποπληρωμή οφειλών.  

Η διαδικασία της σύνθεσης αιτημάτων χωρίς να κατέχει ο χρήστης SQL απασχολεί 

την επιστημονική κοινότητα αρκετά. Υλοποιήθηκαν τρόποι γραφικής προσέγγισης, τρόποι 

αντικειμενοστεφούς βάσης δεδομένων αλλά το πρόβλημα παραμένει. Πρέπει ο χρήστης να 

γνωρίζει κάποιες αρχές σύνταξης SQL ή έστω να χρειάζεται εκπαίδευση πάνω στη 

λειτουργία του προγράμματος. Το λογισμικό που αναπτύχθηκε πάνω σε αυτό το θέμα δεν 

είναι παρά μια προσέγγιση η οποία ανάγκασε το γράφων να αντιληφθεί ότι το θέμα είναι 

αρκετά δύσκολο. Το επίπεδο του λογισμικού όσο αναφορά τη λειτουργία έμεινε σε αρχικά 

στάδια δεδομένου ότι δεν ήταν το μόνο θέμα της διπλωματικής. Όμως ένα τέτοιο θέμα θα 

μπορούσε να γίνει πρόταση διπλωματικής εργασίας. Η βελτιώσεις του υπάρχοντος 

λογισμικού θα μπορούσαν να γίνουν προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της λειτουργίας. 

Δηλαδή να μπορεί να εκτελεί το πρόγραμμα παραπάνω από τις εντολές της SQL. Όσο 

αναφορά το στόχο του σχεδιασμού του UI ώστε να μπορεί ένας άσχετος χρήστης να το 

χρησιμοποιήσει δεν ικανοποιήθηκε πλήρως διότι κατά την ανάπτυξη του λογισμικού έγιναν 

φανερά το μέγεθος της εργασίας που έπρεπέ να επιτευχθεί και η δυσκολία πραγματοποίησης 

ενός εύχρηστου UI σε στενά χρονικά πλαίσια. Ο γράφων θεωρεί ότι όσο καλοφτιαγμένο και 

αν είναι ένα UI υποβοήθησης αιτημάτων δεν θα μπορεί ένας χρήστης χωρίς γνώσεις SQL και 

Β.Δ. να το χρησιμοποιεί χωρίς εκπαίδευση.  

Καταλήγοντας πρέπει να αναφερθεί ότι συνολικά οι στόχοι της εργασία επιτεύχθηκαν 

δεδομένου ότι κάποια θέματα αποκαλύφθηκαν μεγαλύτερα προς ανάπτυξη από ότι είχε 

αρχικά εκτιμηθεί. Σίγουρα από τον γράφων έγινε μεγάλη προσπάθεια κάλυψης των στόχων 

όμως όπως προαναφέρθηκε η υποβοήθηση αιτημάτων ήταν ένα θέμα που έπρεπε να 

μελετηθεί και υλοποιηθεί από μόνο του. Η μετακύλιση κόστους επίσης θα μπορούσε να 

υλοποιηθεί μόνη της σαν εργασία με την προσθήκη των προτεινόμενων βελτιώσεων. Τέλος 

το σύστημα διαχείρισης προϊόντων είναι σίγουρα ένα μεγάλο θέμα ανάπτυξης λογισμικού το 

οποίο στην αγορά το μελετούν και το αναπτύσσουν μεγάλες εταιρείες λογισμικού με μεγάλο 
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αριθμό ανθρωπίνου δυναμικού. Επομένως χρειάζεται ομάδα ανθρώπων για την ανάπτυξη 

συστήματος με γνώσεις γύρω από θέματα διαχείρισης αποθηκών και πελατών.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

Εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος 
 

Το σύστημα για να λειτουργήσει χρειάζεται το JDK (ο γράφων χρησιμοποίησε το 1.6 

update 1) της Sun, έναν JAVA Editor (ο γράφων χρησιμοποίησε το IntelliJIDEA 6.0.4) και 

τη MySQL (ο γράφων χρησιμοποίησε την 5). Πρώτα γίνεται εγκατάσταση του JDK και 

τοποθέτηση του path του στο My computer Advanced Environment Variables στον 

πίνακα System Variables επιλέγεται Path μετά Edit και τοποθετείται εκεί το “C:\Program 

Files\Java\jdk1.6.0_01\bin\”;. Έπειτα προστίθεται μέσα στο C:\Program 

Files\Java\jdk1.6.0_01\jre\lib\ext ο connector της MySQL mysql-connector-java-5.0.4-

bin.jar. Μετά έχει σειρά ο JAVA Editor και μετά η MySQL. Αφού εγκατασταθεί η MySQL 

από τον MySQL Administrator επιλέγεται η Αποκατάσταση Αντιγράφων. Στη συνέχεια 

επιλέγεται το Open BackUp Files και αναζητείται το αρχείο ProductManager 20070914 

1318.sql και ύστερα επιλέγεται το Start Restore. Μετά την αποκατάσταση εκτελείται το 

πρόγραμμα του φακέλου Product Manager από τον JAVA Editor και εμφανίζεται το UI του 

συστήματος αφού επιτευχθεί Run.    
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