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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η σημερινή εποχή χαρακτηρίζεται ως εποχή της πληροφορίας,γεγονός που α

φορά ιδιαίτερα τον κόσμο των επιχειρήσεων αφού αποτελεί «όπλο» για την ανταγωνι
στικότητα και την οικονομική ανάπτυξή τους.Η επιθυμία για την κατάκτηση της πληρο
φορίας έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη των Συστημάτων Διαχείρισης Βάσεων Δεδομέ
νων που δίνουν τη δυνατότητα επεξεργασίας των πληροφοριών κατά ενιαίο και ολο
κληρωμένο τρόπο.Με την εξέλιξη της τεχνολογίας δημιουργούνται ολοένα νέα εργα
λεία διαχείρισης βάσεων δεδομένων που καλύπτουν με ταχύτητα και αξιοπιστία της 
δραστηριότητες των επιχειρήσεων σε όλα τα οργανωτικά και διοικητικά επίπεδα.

Η εργασία αυτή προσπαθεί να συγκρίνει τρία αντιπροσωπευτικά εργαλεία που 
κυκλοφορούν στην αγορά.Το πρώτο εργαλείο είναι το πρόγραμμα dBASE IV,το οποίο 
αποτελεί ένα απλό εργαλείο δημιουργίας και διαχείρισης μη σύνθετων βάσεων δεδο
μένών που λειτουργεί στο MS-DOS και χωρίς γραφικό σχεδιασμό.Το δεύτερο εργα
λείο είναι το πρόγραμμα Microsoft Access 2.0,το οποίο αποτελεί ένα χαρακτηριστικό 
εργαλείο ανάπτυξης σύνθετων βάσεων δεδομένων με γραφικό σχεδίασμά που δου
λεύει στο σύστημα Microsoft Windows-Τέλος,το πρόγραμμα PowerBuilder 5.0 είναι ένα 
ολοκληρωμένο εργαλείο ανάπτυξης πολύπλοκων εφαρμογών που υποστηρίζει πλήρως 
το νέο και χρήσιμο τρόπο σκέψης του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού σε 
γραφικό περιβάλλον,χωρίς ωστόσο να περιορίζεται σ’ ένα μόνο λειτουργικό σύστημα 
αλλά διαθέτει πολλές δυνατότητες ανάπτυξης και αναβάθμισης των εφαρμογών του.

Μέσα από την αναλυτική περιγραφή του τρόπου λειτουργίας τους και κάποια 
σύντομα παραδείγματα οδηγούμαστε σε κάποια συμπεράσματα σχετικά με την αναγ
καιότητα της χρήσης τους στις επιχειρήσεις.Το dBASE IV είναι από τα πρώτα εργα
λεία που χρησιμοποιήθηκαν στον τομέα της διαχείρισης βάσεων δεδομένων και όσες 
μικρές επιχειρήσεις εξακολουθούν να το έχουν δεν είναι αναγκασμένες να το αντικα
ταστήσουν από πιο σύγχρονα εργαλεία αφού εξυπηρετεί τις απλές ανάγκες τους.Το 
Microsoft Access 2.0 αποδεικνύεται χρήσιμο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αφού 
μπορεί οποιοδήποτε στέλεχος να το χειριστεί συμβάλλοντας ικανοποιητικά στην ανά
πτυξη της ανταγωνιστικότητας.Το PowerBuilder 5.0 γίνεται απαραίτητο στις μεγάλου 
μεγέθους επιχειρήσεις,οι οποίες διαχειρίζονται πολύπλοκες βάσεις δεδομένων και οι 
οποίες άλλωστε μπορούν να υποστηρίξουν και το αρκετά μεγάλο κόστος χειρισμού 
του από επαγγελματίες προγραμματιστές.

Σίγουρα κάθε επιχείρηση πριν αποφασίσει να αγοράσει ένα νέο εργαλείο δια
χείρισης βάσεων δεδομένων ή να μετατρέψει αυτό που ήδη διαθέτει,θα πρέπει να ζυ
γίσει από τη μια την υπάρχουσα κατάσταση στην οποία βρίσκεται και τις δυνατότητες 
εξέλιξης και ανταγωνιστικότητας,από την άλλη,που επιθυμεί να αποκτήσει ώστε να 
μην αποδεικτούν λανθασμένες οι επιλογές της μελλοντικά.

ΒΟΛΟΣ, ΜΑΡΤΙΟΣ 1997
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Είναι γνωστό ότι η παγκοσμιοποίηση της σύγχρονης οικονομίας έχει εντείνει τον ανταγωνι

σμό σ’ όλα τα τμήματα της αγοράς και επηρεάζει τις περισσότερες επιχειρήσεις,πράγμα που καθι
στά αναγκαία τη βελτιστοποίηση της οργάνωσης και της τεχνολογικής υποδομής κάθε επιχείρησης. 
Μεταξύ των άλλων,μια σημαντική αναγκαιότητα είναι η κατάλληλη αξιοποίηση της πληροφορικής και 
γενικά των νέων τεχνολογιών.

Αν και παλαιότερα ενδιέφερε περισσότερο το υλικό των ηλεκτρονικών υπολογιστών (hardwa
re) από άποψη τεχνολογικού εξοπλισμού μιας επιχείρησης ώστε να αποκτηθούν εκείνα τα υπολογι
στικά συστήματα που θα επεξεργαζόταν το μεγαλύτερο δυνατό όγκο δεδομένων στη μονάδα του 
χρόνου,η αλματώδης πρόοδος της τεχνολογίας (που οδήγησε στην πτώση των τιμών) αλλά και η 
αξιοποίηση της πληροφορικής σε όλο και πολυπλοκότερες λειτουργίες των επιχειρήσεων οδήγησαν 
στο να θεωρείται πλέον το λογισμικό (software) ως ο κρισιμότερος παράγοντας επιτυχίας ενός πλη
ροφοριακού συστήματος.Το κύριο πρόβλημα λοιπόν που τίθεται σήμερα στις περισσότερες επι
χειρήσεις είναι η ανάπτυξη του κατάλληλου για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων τους λογι
σμικού με τις εξής επιθυμητές ιδιότητες:
■ Πλήρης κάλυψη ακόμα και των δυσκολότερων δραστηριοτήτων της επιχείρησης
■ Ευκολία χρήσης
■ Ευκολία αναβάθμισης ή και μερικής μετατροπής (ώστε να μπορεί να προσαρμοστεί στις συνεχείς 
αλλαγές των αναγκών της επιχείρησης και να ανταποκριθεί μ' αυτό τον τρόπο η επιχείρηση στο 
σύγχρονο μεταλλασσόμενο ανταγωνιστικό οικονομικό περιβάλλον).
■ Ολοκληρωμένο σύνολο ελέγχων (ώστε να αποφεύγονται τυχόν λανθασμένοι χειρισμοί του 
χρήστη).
■ Χαμηλό κόστος απόκτησης
■ Σύντομος χρόνος εκμάθησης
■ Μικρή ανάγκη ανάπτυξης και εκπαίδευσης του προσωπικού στον τομέα πληροφορικής της επιχεί
ρησης.

Η επιτυχημένη αντιμετώπιση όλων των παραπάνω προβλημάτων και η ανάπτυξη λογισμικού 
μ’ αυτές τις ιδιότητες πραγματοποιείται με τη χρήση των κατάλληλων εργαλείων ανάπτυξης λογι
σμικού υψηλών δυνατοτήτων.Για το λόγο αυτό βαθμιαία παραμερίζονται οι γλώσσες Γ γενιάς (π.χ. 
Cobol.Fortran) αφού αδυνατούσαν να ανταπεξέλθουν ικανοποιητικά στις προαναφερόμενες απαιτή
σεις και υποκαθιστούνται από μια νέα γενιά εργαλείων ανάπτυξης,τα οποία συχνά αναφέρονται ως 
εργαλεία Δ’ γενιάς.Το κοινό χαρακτηριστικό των τελευταίων είναι η χρήση συστημάτων διαχείρισης 
βάσεων δεδομένων,τα οποία πράγματι παρέχουν τις δυνατότητες εύκολης και γρήγορης δημιουρ
γίας των κατάλληλων για την αποθήκευση των δεδομένων δομών μιας επιχείρησης,αξιόπιστης εισα
γωγής στις δομές αυτές των δεδομένων,άντλησης επιλεκτικά των δεδομένων που ενδιαφέρουν με 
τη λειτουργική και αισθητική παρουσίαση ή και εκτύπωση των στοιχείων,καθώς επίσης και σύνθεσης 
όλων αυτών σε μια εφαρμογή υψηλής λειτουργικότητας.

Στην αγορά ήδη κυκλοφορεί μια σειρά από εργαλεία ανάπτυξης λογισμικού Δ’ γενιάς που 
στηρίζονται σε συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων.Η συγκεκριμένη εργασία θα προσπα
θήσει να κάνει μια κριτική επισκόπηση ορισμένων αντιπροσωπευτικών εργαλείων.Συγκεκριμένα,πρα
γματοποιείται για να αξιολογήσει το κατά πόσο διαθέτουν τις αναφερόμενες ιδιότητες και κατά 
πόσο μπορούν να αξιοποιηθούν άμεσα από τις σημερινές επιχειρήσεις και ιδιαίτερα από τις μικρομε- 
σαίες,οι οποίες αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του παραγωγικού δυναμικού της χώρας.Τα εργα
λεία που εξετάζονται είναι:
1. dBASE IV
Αποτελεί έναν χαρακτηριστικό εκπρόσωπο σχετικά απλών εργαλείων δημιουργίας και διαχείρισης 
χαμηλής πολυπλοκότητας βάσεων δεδομένων στο σύστημα MS-DOS και χαρακτηρίζεται από δια
σύνδεση χρήστη οθόνης χαρακτήρων (μη γραφικός σχεδιασμός).Το εργαλείο αυτό διαθέτει μια 
ιδιαίτερη γλώσσα ανάπτυξης εφαρμογών καθώς και ταυτόχρονες δυνατότητες αυτόματης ανάπτυ
ξης εφαρμογών χωρίς την ανάγκη γραφής μεμονωμένων εντολών.Αν και το εργαλείο αυτό δεν χρη
σιμοποιείται ευρέως σήμερα για τη δημιουργία βάσεων δεδομένων και την ανάπτυξη νέων εφαρμο
γών (επειδή κυριαρχούντο εργαλεία παραθυρικού περιβάλλοντος),υπάρχει ωστόσο ένας σημαντι
κός αριθμός επιχειρήσεων που το χρησιμοποιούν από το παρελθόν,για τις οποίες είτε δεν υπάρχει 
λόγος αλλαγής είτε το κόστος μετατροπής σε παραθυρικό περιβάλλον είναι υψηλό.
2. Microsoft Access 2.0
Αποτελεί έναν χαρακπιριστικό εκπρόσωπο εργαλείων δημιουργίας και διαχείρισης χαμηλής και μέ
τριας πολυπλοκότητας βάσεων δεδομένων στο σύστημα των Microsoft Windows και παρέχει δυνατό



τητες γραφικής διασύνδεσης χρήστη.Το συγκεκριμένο εργαλείο διαθέτει υψηλές δυνατότητες ανά
πτυξης χαμηλής και μέτριας πολυπλοκότητας εφαρμογών τόσο χωρίς τη χρήση κάποιας γλώσσας 
προγραμματισμού όσο και με τη χρήση μιας ιδιαίτερης γλώσσας προγραμματισμού,η οποία είναι μια 
μορφή Basic και ονομάζεται Access Basic.H Microsoft Access χρησιμοποιείται σήμερα κατέχοντας 
σημαντικό μερίδιο της σχετικής αγοράς.
3. PowerBuilder 5.0
Αποτελεί ένα αντιπροσωπευτικό εργαλείο ανάπτυξης υψηλών απαιτήσεων εφαρμογών σε γραφική 
διασύνδεση χρήστη,το οποίο μπορεί να συνεργαστεί μ' ένα ευρύτατο φάσμα υπαρχόντων και συνε
χώς διευρυμένων συστημάτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων από τα απλούστερα ως και τα πιο 
σύνθετα (π.χ. Access,Sybase,Oracle, κ.τ.λ.).Επιπλέον παρουσιάζει όλα τα βασικά χαρακτηριστικά 
της αντικειμενοστρεφούς προσέγγισης στην ανάπτυξη λογισμικού (πολυμορφισμός,κληρονομικό
τητα,περιεκτικότητα),η οποία τείνει όλο και περισσότερο να κυριαρχεί σήμερα αφού συντομεύει ιδι
αίτερα το χρόνο ανάπτυξης και μετατροπής των εφαρμογών.Όσο αφορά την κωδικοποίηση,το ερ
γαλείο αυτό διαθέτει μια ειδική γλώσσα γραφής μικρών τμημάτων κώδικα που απαιτούνται για τις 
διάφορες συνιστώσες μιας εφαρμογής που ονομάζεται PowerScript.

Τα τρία αυτά εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών εξετάζονται στη συνέχεια και αναλύονται ως 
προς τις δυνατότητες που παρέχουν τόσο για τη δημιουργία και διαχείριση βάσεων δεδομένων όσο 
και για την ανάπτυξη των εφαρμογών.Η αναλυτική περιγραφή τους στοχεύει στην παρουσίαση των 
δυνατοτήτων τους αλλά και της ευκολίας χειρισμού τους από έναν απλό χρήστη μέχρι έναν 
επαγγελματία υψηλών απαιτήσεων προγραμματιστή.Οι άξονες πάνω στους οποίους κινείται η 
αξιολόγηση και σύγκρισή τους είναι: 
ο Δυνατότητες διαχείρισης βάσεων δεδομένων 
■=> Ευκολία ανάπτυξης εφαρμογών 
ο Ταχύτητα ανάπτυξης εφαρμογών 
<=ΐ> Ευκολία αναβάθμισης υπάρχουσων εφαρμογών

Λειτουργικότητα και ευκολία χρήσης παραγόμενων εφαρμογών 
Η δομή της διπλωματικής εργασίας περιλαμβάνει τα κεφάλαια:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Γίνεται αρχικά παρουσίαση των βασικών εννοιών για τα συστήματα διαχείρισης βάσεων 
δεδομένων.Επίσης δίνεται μια σύντομη περιγραφή της γλώσσας SQL,η οποία αποτελεί πλέον 
μια κοινά αποδεκτή γλώσσα για την πρώτη επιπέδου διαχείριση βάσεων δεδομένων,απλές 
και σύνθετες.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Δίνεται μια κριτική περιγραφή του προγράμματος dBASE IV με τις βασικές στήλες που δημι- 
ουργούνται,πάνω στις οποίες διαμορφώνονται τα συστατικά που θα απαρτίζουν την εφαρμο
γή·
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
Γίνεται μια περιεκπκή περιγραφή του τρόπου δημιουργίας και διαχείρισης μιας βάσης δεδο
μένων με το εργαλείο Microsoft Access 2.0,παρουσιάζεται δηλαδή ο τρόπος κατασκευής και 
λειτουργίας των αντικειμένων του προγράμματος καθώς επίσης δίνονται οι βασικές εντολές 
για τις γλώσσες SQL Access Group και Access Basic που χρησιμοποιεί το εργαλείο.
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
Στη συγκεκριμένη ενότητα γίνεται μια αναλυτική περιγραφή του εργαλείου PowerBuilder 5.0 
σε σχέση με τον τρόπο δόμησης και χρήσης των κύριων αντικειμένων που απαιτούνται για 
την κατασκευή μιας εφαρμογής,τη γλώσσα προγραμματισμού PowerScript,τους τρόπους 
πρόσβασης στις επιθυμητές βάσεις δεδομένων και το σχηματισμό της διασύνδεσης χρή
στη.
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
Χρησιμοποιούνται τα προγράμματα Microsoft Access 2.0 και PowerBuilder 5.0 για τη δημι
ουργία τριών παραδειγμάτων αντίστοιχα,συγκριτικά μεταξύ τους.
ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
Μετά την αναλυτική περιγραφή των προηγούμενων εργαλείων ανάπτυξης εφαρμογών και το 
σχηματισμό κάποιων εφαρμογών ή μέρους εφαρμογών με τα παραδείγματα,συγκρίνονται τα 
εργαλεία αυτά και εξάγονται κάποια συμπεράσματα πάνω στους άξονες αξιολόγησης που 
ήδη έχουν αναφερθεί.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των βάσεων δεδομένων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
1.1 Βάση Δεδομένων

Βάση Δεδομένων (ΒΔ) είναι μια συλλογή από εγγραφές και αρχεία οργανωμένα κατά τέ
τοιο τρόπο ώστε να εξυπηρετούν κάποιο σκοπό που θέτει ο χρήστης, π.χ. ένας οργανισμός ή μια 
επιχείρηση.Η Βάση Δεδομένων είναι μέρος ενός ευρύτερου συστήματος,του Συστήματος Βάσης 
Δεδομένων,το οποίο αποτελείται από τα αποθηκευμένα δεδομένα,τα διάφορα μοντέλα δεδομένων, 
το λογισμικό (γνωστό ως Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων ή Data Base Management Sy
stem,DBMS) και ένα ή περισσότερα άτομα υπεύθυνα για τη διαχείριση της Βάσης Δεδομένων,Data 
Base Administrator (Σχήμα 1).

Οι χρήστες (users) ενός Συστήματος Βάσης Δεδομένων υλοποιούν τις διάφορες εφαρμο
γές,κάθε μία από τις οποίες χρησιμοποιεί τα δεδομένα κατά διαφορετικό τρόπο.Κάθε πρόγραμμα 
μιας εφαρμογής μπορεί να είναι γραμμένο σε διαφορετική γλώσσα και να βλέπει ένα ξεχωριστό 
μοντέλο δεδομένων.Βέβαια,περισσότερες από μία εφαρμογές μπορούν να έχουν το ίδιο μοντέλο 
δεδομένων.

1.2 Μοντέλο Δεδομένων
Ένα καλά δομημένο μοντέλο δεδομένων έχει σαν αντικειμενικούς σκοπούς την αποτελε- 

σματικότητα στην αποθήκευση,την ευκολία στον μετασχηματισμό σε άλλα μοντέλα και την ταχύτη
τα στην προσπέλαση των δεδομένων και ευκολία αλλαγής στο μοντέλο.Γνωστοί τύποι δόμησης 
μοντέλων δεδομένων είναι:
♦ ο Ιεραρχικός ή δέντρο (tree) όπου τα δεδομένα αποθηκεύονται σε διαφορετικά επίπεδα και κά
ποιο πεδίο βρίσκεται κάτω από άλλα στο ίδιο δέντρο.
♦ ο Δικτυωτός (network) όπου τα δεδομένα συνδέονται με δείκτες (pointers) και σχηματίζουν ένα 
δίκτυο.
♦ ο Συσχετικός (Relational) ή Σχεσιακός όπου τα δεδομένα οργανώνονται σε διδιάστατους πίνακες 
που ονομάζονται σχέσεις (relations).Κάθε εγγραφή της Βάσης Δεδομένων περιέχει πληροφορίες 
συσχετισμένες μ’ ένα μοναδικό θέμα.

1.3 Data Base Administrator
Data Base Administrator είναι ένα πρόσωπο που ασχολείται με το τρέξιμο ολόκληρου του 

Συστήματος Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων.Ειδικότερα:
a) είναι αρμόδιος για τον καθορισμό των δεδομένων στη Βάση Δεδομένων (data definition)
b) επιλέγει τη φυσική δομή και τρόπο προσπέλασης στη Βάση Δεδομένων,δηλαδή οργάνωση και 
υλοποίηση των αρχείων σε tablespaces και datablocks και την αντιοτοίχισή τους σε φυσικά αρχεία 
δεδομένων,σε αντίθεση με τη λογική δομή η οποία αναφέρεται στο πρότυπο των τριών επιπέδων 
κατά ANSI
c) καθορίζει και ελέγχει τις διαδικασίες εισόδου κάθε χρήστη, π.χ. μόνο ανάγνωση ή ανάγνωση και 
γραφή
d) επιμελείται για αντίγραφα ασφαλείας (back up) των δεδομένων και την επανόρθωση (recovery) 
από βλάβες
e) τέλος,μέσα στις αρμοδιότητές του είναι η δημιουργία και η συντήρηση ενός λεξικού δεδομένων 
(data dictionery) που είναι ένα ευρετήριο των ονομάτων των δεδομένων που βρίσκονται αποθηκευ
μένα στη ΒΔ.Με τη χρήση του λεξικού αποφεύγεται να δοθεί το ίδιο όνομα σε δύο διαφορετικά δε
δομένα.

1.4 DBMS
Το Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων (DBMS) είναι ένα πολύπλοκο και εκτεταμένο 

λογισμικό.Είναι υπεύθυνο για τη δημιουργία,την προσπέλαση και την ενημέρωση της ΒΔ.Μεταξύ 
των εργασιών που εκτελεί περιλαμβάνονται απεικονίσεις δεδομένων από ένα μοντέλο σε άλλο ή 
στο κεντρικό μοντέλο της ΒΔ.Ακόμη περιλαμβάνονται και έλεγχοι ασφαλείας και αποκατάσταση κα
ταστροφών. Επίσης παρέχει Γλώσσα Χειρισμού Δεδομένων, π.χ. Cobol.C και γλώσσα ερωταποκρί
σεων,SQI-.Συνήθως προτιμάται ο σχεσιακός τύπος δόμησης μοντέλων δεδομένων.Το Σύστημα Δια
χείρισης Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων (RDBMS) παρέχει εξοικονόμηση χρόνου προγραμματι
σμού και μεγάλη χωρητικότητα μνήμης αφού τα ζητούμενα δεδομένα προϋπάρχουν ήδη στους πί
νακες της ΒΔΈπίσης,στα περισσότερα RDBMS υπάρχουν ενσωματωμένα εργαλεία ανάπτυξης 
εφαρμογών,τα οποία διευκολύνουν τον χειρισμό του προγράμματος.
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1.5 Γενικά για τη Βάση Δεδομένων
Γενικά η Βάση Δεδομένων δίνει τη δυνατότητα επεξεργασίας των δεδομένων κατά ενιαίο 

και ολοκληρωμένο τρόπο.Παράδειγμα,ταξινόμηση δεδομένων μέσα στα αρχεία,ένωση δεδομένων 
με άλλες συσχετισμένες πληροφορίες και σύνοψη συμπερασμάτων.Επίσης,σημαντική είναι η ευε
λιξία στην αξιοποίηση της πληροφορίας αφού τα δεδομένα είναι συγκεντρωμένα στη ΒΔ και ορίζε
ται ο τρόπος μορφοποίησής τους και ελέγχου της εγκυρότητάς τους.Εύκολη είναι και η ενημέρωση 
και αποφυγή επανάληψης δεδομένων.Ακόμη γίνεται έλεγχος στην προσπέλαση των δεδομένων από 
διάφορους χρήστες.

Βέβαια η ΒΔ απαιτεί πολύπλοκο και δαπανηρό λογισμικό για τη δημιουργία και συντήρησή 
της,όπως επίσης πρόσθετη μνήμη,πρόσθετες περιφερειακές μονάδες (πολλές φορές την ανάγκη 
προμήθειας νέου,ισχυρότερου υπολογιστή για την υποστήριξη της ΒΔ) καθώς και στελέχωση με 
εξειδικευμένο προσωπικό.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να δοθεί η σημασία κάποιων βασικών όρων που χρησιμοποιούν
ται εκτεταμένα όταν γίνεται αναφορά γύρω από μια βάση δεδομένων.
Εφαρμογή: Αποτελεί την κάθε εργασία ή σύστημα για το οποίο ο σχεδιαστής έχει αναλάβει την ευ
θύνη. Μπορεί να είναι ένα λογιστικό σύστημα,ένα σύστημα παρακολούθησης του κόστους δόμησης 
ενός κτιρίου,κ.τ.λ..Η εφαρμογή μπορεί,επίσης,να αναφέρεται σ’ ένα πρόγραμμα υπολογιστή που 
χειρίζεται τα δεδομένα στη θέση του χρήστη.
Βάση Δεδοιιένων: Είναι μια συλλογή πληροφοριών,όπως έχει ήδη αναφερθεί.Είναι οι πληροφορίες 
για τη διατήρηση της δεδομένης εφαρμογής.
Πίνακες: Η ΒΔ αποτελείται από αρχεία ή πίνακες όπως έχει καθιερωθεί στη συνέχεια,οι οποίοι απο
τελούν ομάδες πληροφοριών που περιέχονται μέσα στη ΒΔ.
Εγγραφές (records): Σε κάθε πίνακα υπάρχουν μία ή περισότερες εγγραφές.Κάθε εγγραφή έχει την 
ίδια μορφή με τις υπόλοιπες στον ίδιο πίνακα αλλά η πληροφορία σε κάθε μία από αυτές είναι δια
φορετική.
Πεδία (fieds): Κάθε κομμάτι πληροφορίας σε μια εγγραφή καλείται πεδίο (ή στήλη).

Ένα σημαντικό τμήμα του σχεδιασμού συστημάτων βάσεων δεδομένων αποτελούν οι πίνα
κες ευρετηρίων,ιδίως σε περιπτώσεις που ο πίνακας περιέχει χιλιάδες εγγραφές.Σ’ έναν πίνακα 
δεδομένων οι πληροφορίες αποθηκεύονται μία φορά,συνήθως με τη σειρά που τοποθετούνται στη 
βάση δεδομένων.Οι πίνακες ευρετηρίων βρίσκουν διάφορες ταξινομήσεις,όπως επιθυμεί ο χρή
στης.Ο τρόπος λειτουργίας του περιγράφεται παρακάτω:
• Τα δεδομένα αποθηκεύονται σ’ ένα αρχείο δεδομένων με τη σειρά που εισάγονται.
• Οι πίνακες ευρετηρίου δημιουργούνται για να διατηρούν έναν ή περισσότερους ταξινομημένους 
καταλόγους των δεδομένων.
• Κάθε πίνακας ευρετηρίου περιέχει μόνο την τιμή ευρετηρίου (γνωστή και σαν τιμή κλειδί) κι έναν 
δείκτη στην εγγραφή που συνεργάζεται μέσα στο αρχείο δεδομένων.Η τιμή ευρετηρίου είναι το 
πεδίο που ταξινομείται.
• Όταν προστίθεται μια νέα εγγραφή στον πίνακα,καθένας από τους πίνακες ευρετηρίου ενημερώ
νεται και ταξινομείται αν κριθεί απαραίτητο.Η εγγραφή δεδομένων από μόνη της απλώς προστίθε
ται στο τέλος του πίνακα δεδομένων.

1.6 Βασικές αρχές σχεδιασμού εφαρμογών
Βασική αρχή για να ξεκινήσει μια οποιαδήποτε εφαρμογή στη ΒΔ είναι ο σχεδιασμός αυ

τής,ακολουθώντας τα επόμενα βήματα.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Περιλαμβάνει την καταγραφή όλων των λειτουργιών της εφαρμογής που τελικά θα παρουσιάζονται 
στην έξοδο της ΒΔ (π.χ. σε μια φόρμα ή ανάφορα),δηλαδή έναν κατάλογο με όλες τις βασικές ερ
γασίες που θα πραγματοποιούνται.
ΔΙΑΤΑΞΗ ΡΟΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Για την ομαλή και λογική λειτουργία της εφαρμογής οι βασικές εργασίες θα πρέπει να ταξινομη
θούν σε ομάδες θεμάτων και μετά αυτές οι ομάδες να τοποθετηθούν σε μεγαλύτερες που θα βα
σίζονται στη σειρά με την οποία θα πρέπει να εκτελεστούν οι εργασίες.Η ομαδοποίηση και η χαρ
τογράφηση των εργασιών βοηθά στην ανάδειξη της «φυσικής» ροής τους,η οποία μπορεί τελικά να 
εφαρμόζεται στον τρόπο σύνδεσης των προϊόντων (φορμών και αναφορών) στην έξοδο της ολο
κληρωμένης εφαρμογής.
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Αιρού κατασκευαστεί ο κατάλογος των εργασιών,το σημαντικότερο ίσως βήμα του σχεδιασμού εί
ναι η καταγραφή όλων των πληροφοριών που απαιτούνται για την εκτέλεση κάθε εργασίας.Χρειά- 
ζονται κάποιες πληροφορίες σαν εισαγωγή της εργασίας (για παράδειγμα,μια τιμή για να μπορεί 
να υπολογιστεί το τελικό σύνολο της παραγγελίας) οι οποίες δεν θα ενημερώνονται.Πρώτα θα εξε
τάζονται κάποια δεδομένα κατά την εκτέλεση της εργασίας,και μετά την ολοκλήρωσή της θα ενη- 
μερώνονται.Ίσως να διαγραφούν κάποια στοιχεία ή να προστεθούν νέα (για παράδειγμα,νέες πα
ραγγελίες).Τελικά θα υπολογίζονται και θα εμφανίζονται κάποιες τιμές που θα ανήκουν βέβαια 
στην εργασία,αλλά δεν θα αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων.
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Περιλαμβάνει την οργάνωση των δεδομένων με βάση το θέμα τους και την απεικόνιση των θεμά
των σε πίνακες και ερωτήματα της Βάσης Δεδομένων.Η Κανονικοποίηση (normalization) είναι μια 
απαραίτητη διαδικασία για τον αποτελεσματικό και ευέλικτο σχεδίασμά των δεδομένων σ’ ένα 
Σχεσιακό Σύστημα Βάσης Δεδομένων.
ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ και ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ της ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΧΡΗΣΤΗ
Αφού κατασκευαστεί η δομή των πινάκων που χρειάζονται για την υποστήριξη της εφαρμογής,γί
νεται η μοντελοποίηση της ροής της εφαρμογής σε φόρμες και αναφορές.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ
Σε πολύ απλές εφαρμογές,συνήθως η προτυποποίηση είναι η ίδια η εφαρμογή.Οι περισσότερες 
όμως εφαρμογές απαιτούν τη συγγραφή κώδικα για την πλήρη αυτοματοποίηση όλων των εργα
σιών που προσδιορίστηκαν κατά τον σχεδίασμά.
ΕΛΕΓΧΟΣ,ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ και ΒΕΛΤΙΩΣΗ
Καθώς τα διάφορα τμήματα της εφαρμογής ολοκληρώνονται θα πρέπει να γίνεται έλεγχος για κά
θε λειτουργία τους.

1.7 Προσδιορισμός των εργασιών της εφαρμογής
Οι βασικοί τρόποι σκέψης του σχεδιασμού Βάσης Δεδομένων είναι ο σχεδιασμός βάσει δια

δικασιών (γνωστός και σαν αναλυτικός σχεδιασμός,top-down) που επικεντρώνεται στις λειτουρ
γίες ή εργασίες που πρέπει να εκτελούνται,και ο σχεδιασμός βάσει δεδομένων (γνωστός και σαν 
συνθετικός σχεδιασμός,bottom-up) που επικεντρώνεται στην αναγνώριση και την οργάνωση των 
δεδομένων που χρειάζεται.Η μέθοδος που περιγράφεται παρακάτω χρησιμοποιεί στοιχεία και από 
τις δύο φιλοσοφίες.

Η αναλυτική προσέγγιση περιλαμβάνει την αναγνώριση και ομαδοποίηση των εργασιών 
ώστε να αποφασιστεί αν χρειάζονται μία ή περισσότερες βάσεις δεδομένων.Οι βάσεις δεδομένων 
θα πρέπει να οργανώνονται γύρω από μια ομάδα συσχετισμένων εργασιών ή λειτουργιών.Για κάθε 
εργασία πρέπει να επιλεγούν τα ξεχωριστά τμήματα δεδομένων που απαπούνται.Μετά,όλα τα πε
δία δεδομένων συγκεντρώνονται από τις συσχετισμένες εργασίες και αρχίζει η οργάνωση σε θέμα
τα (αυτή είναι η συνθετική προσέγγιση).Κάθε θέμα αποτελεί τα θεμέλια των ξεχωριστών πινάκων 
της ΒΔ.

Τα ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχεδιασμού εφαρμογών που συμπληρώνονται για κάθε εργασία 
χρησιμεύουν σαν οδηγός για τη διαμόρφωση της αρχικής δομής για την εφαρμογή.Ένα μέρος 
του σχεδιασμού με τα φύλλα εργασίας είναι η μελέτη της χρήσης,αν δηλαδή μια πληροφορία θα 
πρέπει να χρησιμοποιείται σαν Είσοδος (I=Input).Έξοδος (0=0utput),Ενημέρωση (U=Update), 
Διαγραφή (D=Delete) και Υπολογισμό (C=Calculate) μίας συγκεκριμένης εργασίας.Παράδειγμα,το 
φύλλο εργασίας που φαίνεται στην Εικόνα. 1.
Στη συνέχεια μπορεί να ξεκινήσει μια πιο λεπτομερή ανάλυση των δεδομένων και οργάνωση των 
ανεξάρτητων στοιχείων σε θέματα δεδομένων,τα οποία γίνονται στον σχεδίασμά της βάσης δεδο
μένων υποψήφιοι πίνακες,όπως το φύλλο εργασίας που φαίνεται στην Εικόνα.2.

1.8 Κανονικοποίηση
Σε μια βάση δεδομένων χρησιμοποιείται ένας πίνακας για να αποθηκεύονται οι πληροφο

ρίες που χρειάζονται για τις εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν.Ο πίνακας αποτελείται από 
στήλες ή πεδία, καθένα από τα οποία περιέχει ένα συγκεκριμένο είδος πληροφοριών (όπως το ό
νομα του πελάτη ή την τιμή του είδους),και γραμμές ή εγγραφές που συγκεντρώνουν όλες τις 
πληροφορίες για ένα συγκεκριμένο άτομο,μέρος ή πράγμα.Η οργάνωση των πεδίων δεδομένων σε 
ομάδες πινάκων γίνεται με τη διαδικασία της κανονικοποίησης (normalization),δηλαδή την απλο
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ποίηση των σχέσεων.Η μαθηματική θεωρία που υπάρχει πίσω από την κανονικοποίηση είναι αυστη
ρή και περίπλοκη.Ωστόσο,οι έλεγχοι που μπορούν να γίνουν για να διαπιστωθεί αν ο σχεδιασμός 
έχει νόημα και είναι εύχρηστος,είναι αρκετά απλοί και παίρνουν τη μορφή των κανόνων που περι- 
γράφονται στη συνέχεια.

Οι κανόνες κανονικοποίησης έχουν σαν σκοπό την ελάττωση των πλεονάζοντων δεδομέ
νων,την άρση των ανωμαλιών εισαγωγής,διαγραφής και τροποποίησης καθώς και την εξασφάλιση 
συμβατών δεδομένων.

Όταν δημιουργείται ένας πίνακας δεδομένων πρέπει νε επιλεγεί το πεδίο ή τα πεδία που 
θα ορίσουν το πρωτεύον κλειδί.Ο όρος αυτός περιλαμβάνει την ελάχιστη ποσότητα πληροφοριών 
που απαιτείται για να γίνει κάθε εγγραφή μοναδική.Για παράδεγμα,ο αριθμός της ταυτότητας των 
πωλητών διαφέρει από άτομο σε άτομο οπότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν πρωτεύον κλειδί σ’ 
έναν πίνακα σχετικό με τους πωλητές.Όταν το πρωτεύον κλειδί αποτελείται από δύο ή περισσότε
ρα πεδία τότε αναφέρεται σαν σύνθετο κλειδί.
Το ξένο κλειδί είναι ένα απλό πεδίο που περιέχει μια τιμή σ’ έναν πίνακα και παράλληλα χρησιμο
ποιείται για την εύρεση μιας εγγραφής σ’ έναν άλλο πίνακα,δηλαδή αποτελεί το πρωτεύον κλειδί 
του δεύτερου.Τα ξενά κλειδιά καθιερώνουν τη σύνδεση μεταξύ δύο πινάκων.Σε μια καλά σχεδια
σμένη βάση δεδομένων τα ξένα κλειδιά αυξάνουν την απόδοσή της.Επίσης,καθώς διαμορφώνεται ο 
σχεδιασμός της βάσης δεδομένων τα συσχετισμένα ξένα κλειδιά παρακολουθούνται.

Κάθε σχέση του συσχετικού μοντέλου δεδομένων θα πρέπει να αποτελείται από ατομικά 
πεδία,δηλαδή πεδία που δεν μπορούν να διασπαστούν σε άλλα.Παράλληλα,η σχέση αυτή απαγο
ρεύεται να έχει έναν μεταβαλόμενο ή επαναλαμβανόμενο αριθμό πεδίων.Από τη στιγμή που μια σχέ
ση τηρεί τους προηγούμενους περιορισμούς,θα πρέπει επιπλέον τα πεδία της που δεν ανήκουν 
στο πρωτεύον κλειδί να περιγράφουν πλήρως το κλειδί και μόνο το κλειδί.Βέβαια,ο κανόνας αυτός 
αφορά σχέσεις που το κλειδί τους είναι σύνθετο.Γ ια παράδειγμα,στο επόμενο σχήμα φαίνονται τα 
πεδία ενός πίνακα,όπου το πρωτεύον κλειδί αποτελείται από τα πεδία Προϊόν και Αποθήκη.

Πρωτεύον κλειδί

Ωστόσο,η συγκεκριμένη οργάνωση των δεδομένων παρουσιάζει κάποια ελαττώματα: 
ϊ) Η διεύθυνση της αποθήκης επαναλαμβάνεται σε κάθε σειρά που αφορά ένα προϊόν της αποθή
κης,που σημαίνει ότι υπάρχουν πλεονάζοντα δεδομένα.
ϋ) Αν κάποια στιγμή αλλάξει η διεύθυνση της αποθήκης,τότε θα πρέπει ο χρήστης να τροποποιήσει 
με το χέρι όλες τις γραμμές που την περιέχουν,που σημαίνει ανωμαλία στην τροποποίηση, 
iii) Υπάρχει κίνδυνος να υπάρχουν διαφορετικές διευθύνσεις για την αποθήκη,οπότε τα δεδομένα 
είνα ασυμβίβαστα.
ΐν) Υπάρχει,τέλος,η περίπτωση να μην δίνεται η διεύθυνση κάποιας αποθήκης σε δεδομένη στιγμή 
ή να μην υπάρχουν προϊόντα σ’ αυτή.

Η κανονικοποίηση λύνει όλα τα προβλήματα που αναφέρθηκαν,οργανώνοντας για παρά
δειγμα τα πεδία σύμφωνα με το επόμενο σχήμα,όπου δημιουργούνται δύο χωριστοί πίνακες.

Προϊόν..;.

Πρωτεύον κλειδί

'Ετσι μπορεί να βρεθεί η διεύθυνση αποθήκης ενός συγκεκριμένου προϊόντος που υπάρχει στην α
ποθήκη.Ωστόσο,η κανονικοποίηση μπορεί να αυξήσει το κόστος αναζήτησης της πληροφορίας.Ε- 
πομένως,δεν είναι πάντα απαραίτητο να κανονικοποιηθεί πλήρως μία σχέση,ιδίως όταν πρέπει να 
πληρούνται αυστηρές προδιαγραφές για τον χρόνο απόκρισης του συστήματος.

Στο επόμενο παράδειγμα παρατηρείται ότι υπάρχουν πεδία της σχέσης που δεν ανήκουν 
στο πρωτεύον κλειδί και τα οποία περιγράφουν κάποιο γεγονός για κάποιο άλλο πεδίο που επίσης 
δεν ανήκει στο πρωτεύον κλειδί.Η λύση που προτείνεται για να μην παρουσιαστεί το ίδιο πρόβλημα
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με τη διεύθυνση ίσως δεν ανταποκρίνεται στη συμβατή κανονική μορφή της σχέσης που έχει πε- 
ριγραφεί μέχρι το σημείο αυτό,σύμφωνα με την οποία κάθε πεδίο της σχέσης είναι είτε μέρος του 
κλειδιού είτε περιγράφει ένα γεγονός.Η σχέση των δύο αυτών πινάκων μπορεί να περιγράφει με 
την εισαγωγή του όρου των ξένων κλειδιών (foreign keys).

Πρωτεύον
Υπάλληλο, Τμήμα J Τμήμα " ' gp^·;j

Πρωτεύον
κλειδί

Πρωτεύον
κλειδί

Η κανονική μορφή μιας σχέσης που ασχολείται με πεδία που μπορούν να λάβουν πολλές 
τιμές,μπορεί να περιγραφεί με το ακόλουθο παράδειγμα:

Προσόν; Γλώσσα t*M
■ιιμΙΙ1

Κλειδί

Η συγκεκριμένη σχέση χαρακτηρίζει την οντότητα υπάλληλος,η οποία περιέχει τα πεδία προσόν και 
γλώσσα.Είναι φανερό πως ένας υπάλληλος μπορεί να έχει περισσότερα από ένα προσόντα και 
συγχρόνως να μιλά αρκετές γλώσσες.Η οργάνωση των δεδομένων σε δύο πίνακες με την παρακά
τω μορφή αποτελεί αυτονόητα εργασία περιττή και χωρίς νόημα,αν και η οντότητα (υπάλληλος) 
περιέχει δύο (ή περισσότερα) ανεξάρτητα χαρακτηριστικά που μπορούν να περιγραφούν με πολλές 
τιμές.

Κλειδί Κλειδί
3

Συνοπτικά,η κανονικοποίηση περιλαμβάνει τέσσερις βασικούς κανόνες:
Κανόνας 1ος Κάθε πεδίο κάποιου πίνακα πρέπει να περιέχει ένα μοναδικό 

είδος πληροφοριών.
Κανόνας 2ος Κάθε πίνακας πρέπει να έχει ένα μοναδικό αναγνωριστικό ή 

πρωτεύον κλειδί,που να αποτελείται από ένα ή περισσότερα 
πεδία του.

Κανόνας 3ος Για κάθε μοναδική τιμή πρωτεύοντος κλειδιού πρέπει να υ
πάρχει μία και μόνο μία τιμή σε οποιαδήποτε από τις στήλες 
δεδομένων,η οποία θα πρέπει να είναι σχετική με το θέμα 
του πίνακα.

Κανόνας 4ος Πρέπει να μπορούν να γίνουν αλλαγές σε κάποιο πεδίο (που 
δεν περιλαμβάνεται στο πρωτεύον κλειδί") χωρίς να επηρεά
ζεται κάποιο άλλο.

1.9 Σχέσεις μονοσήμαντες και αμφιμονοσήμαντες
Πριν ανακαλυφθούν οι σχεσιακές βάσεις δεδομένων,έπρεπε να γίνονται συμβιβασμοί στο 

σχεδίασμά ή να παρακολουθούνται οι σχέσεις μεταξύ των αρχείων ή των πολλών πινάκων που δη- 
μιουργούνται με την κανονικοποίηση των δεδομένων με το χέρι.Όμως,με ένα σωστό σχεδίασμά της 
βάσης δεδομένων η συγκέντρωση των δεδομένων,όταν αυτά χρειάζονται,γίνεται με αποδοτικότερο 
τρόπο ορίζοντας αντιστοιχίες (relationships) και συνδέσμους (links) μεταξύ των πινάκων.

Στις περισσότερες περιπτώσεις η αποδοτικότερη ανπστοιχία ανάμεσα σε δύο πίνακες είναι 
η μονοσήμαντη («ένα προς πολλά»,one to many).Αυτό σημαίνει πως για κάθε εγγραφή του πρώτου
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πίνακα υπάρχουν πολλές συσχετισμένες εγγραφές στον δεύτερο,αλλά σε κάθε εγγραφή του δεύ
τερου πίνακα αντιστοιχεί μία μόνο εγγραφή του πρώτου.Μερικές φορές χρειάζεται ένας πίνακας 
να αναλυθεί περισσότερο επειδή κάποιες από τις πληροφορίες του χρησιμοποιούνται ελάχιστα ή 
επειδή κάποια από τα δεδομένα του είναι πολύ σημαντικά και δεν πρέπει να είναι διαθέσιμα στον 
καθένα.Στην περίπτωση αυτή δημιουργείται ένας ακόμα πίνακας (ίσως με το ίδιο πρωτεύον κλειδί), 
ο οποίος έχει αμφιμονοσήμαντη («ένα προς ένα»,one to one) σχέση με τον αρχικό πίνακα.Αυτό ση
μαίνει πως σε κάθε εγγραφή του πρώτου πίνακα αντιστοιχεί μία εγγραφή του δεύτερου.

Το τελευταίο βήμα του σχεδιασμού της βάσης δεδομένων είναι η δημιουργία των συνδέ
σμων μεταξύ των πινάκων.Για κάθε θέμα,παρατηρούνται τα θέματα για τα οποία γράφτηκαν Πολλά 
στη στήλη Σχέση του φύλλου εργασίας.Το αντίστοιχο είδος σχέσης στον άλλο πίνακα θα πρέπει να 
είναι Ένα.Αν και οι δύο στήλες Σχέση είναι Πολλά,θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας ξεχωριστός πί
νακας διασταύρωσης (intersection) για τον χειρισμό της πολυσήμαντης σχέσης («πολλά προς πολ
λά»,many to many).Έτσι,αφού αντιμετωπιστούν και οι πολυσήμαντες σχέσεις θα πρέπει να δημι- 
ουργηθούν οι συνδέσεις μεταξύ των πινάκων.Γ ια να ολοκληρωθούν οι συνδέσεις,τοποθετείται ένα 
αντίγραφο του πρωτεύοντος κλειδιού από τους πίνακες του «ενός» στους πίνακες των «πολλών».

1.10 Μοντέλο Πελάτη-Διακομιστή
Για πολλά χρόνια οι βάσεις δεδομένων διατηρούνταν σε μεγάλους υπολογιστές,με χαρα

κτηριστική ακαμψία στον τρόπο επεξεργασίας τους και χωρίς κανένας να γνωρίζει στην πραγματι
κότητα τον τρόπο λειτουργίας τους.Με το πέρασμα των χρόνων μεγαλύτερα σύστηματα βάσεων 
δεδομένων έχουν φτάσει ακόμα και σε προσωπικό επίπεδο υπολογιστών.Αρχικά,τα υπάρχοντα ερ
γαλεία βάσεων δεδομένων στους προσωπικούς υπολογιστές επέτρεπαν σ’ έναν μόνο χρήστη να 
επεξεργάζεται ένα αρχείο αυτής της βάσης δεδομένων.Αν χρειαζόταν μια αναφορά για κάποιες 
πληροφορίες έπρεπε να κληθεί το άτομο που είχε τα δεδομένα.
Με τον ερχομό των δικτύων τα αρχεία των βάσεων δεδομένων μπορούσαν να διανεμηθούν σε αρ
κετούς χρήστες.Η επόμενη επανάσταση είναι η βάση δεδομένων πελάτη-διακομιστή (client-server). 
Στο περιβάλλον πελάτη- διακομιστή ένας υπολογιστής ενεργεί σαν τον διακομιστή της βάσης δεδο
μένων ενώ οι άλλοι που ζητούν πρόσβαση στις πληροφορίες είναι οι πελάτες.
Ο ρόλος του διακομιστή είναι απλώς να διαχειρίζεται τη βάση δεδομένων.Οι πελάτες από την πλευ
ρά τους,απαιτούν πληροφορίες (queries) από τον διακομιστή και δέχονται μία απάντηση με τα σω
στά δεδομένα.Η λύση αυτή αποδείχτηκε πολύ δυνατή αφού επιτρέπει ένα εξειδικευμένο τμήμα του 
λογισμικού (software) να διατηρήσει τα δεδομένα ενώ παράλληλα,επιτρέπει στον καθένα να απο
κτήσει πρόσβαση μέσω διαταγών εξ’ αποστάσεως.

1.11 OOP
Ο αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός (object-oriented programming,OOP) είναι ο τύπος 

ανάπτυξης μιας εφαρμογής που υπόσχεται να κάνει ευκολότερο το έργο του προγραμματιστή.Αν 
και υπάρχει για αρκετά χρόνια,μόλις πρόσφατα έχουν δημιουργηθεί εργαλεία για τον μέσο προ
γραμματιστή και ακόμα πιο πρόσφατα άρχισαν να διατίθενται εργαλεία για μη προγραμματιστές.Ο 
αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός,ωστόσο,απαιτεί μία βασική αλλαγή στον σχεδιασμό σκέψης: 
τα προγράμματα σχεδιάζονται γύρω από τα ανπκείμενα που σχετίζονται,δηλαδή γύρω από τις ατο
μικές υπορουτίνες,αντί να εστιάζονται πάνω σε μια γενικευμένη γνώση ολόκληρης της διαδικασίας. 
Ο άπειρος προγραμματιστής,επομένως,αποκτά μεγάλο πλεονέκτημα αφού δεν επηρεάζεται από 
τις περισσότερο παραδοσιακές μεθόδους της ανάπτυξης προγράμματος που σημαίνει ότι δεν έχει 
αναπτύξει αυστηρές ή σύνθετες ιδέες που θα τον εμπόδιζαν να προσεγγίσει τις νέες μεθόδους με 
διευρυμένη αντίληψή,πράγμα που κάνει ο OOP.

Τα ανπκείμενα είναι τα πράγματα που αντιμετωπίζει κανείς στην πραγμαπκή ζωή.Η συσχέ- 
τιση αυτών των ανπκειμένων στον προγραμμαπσμό σημαίνει όπ ο ίδιος ο προγραμμαπστής θα 
πρέπει να ορίσει με το χέρι τον τρόπο που θα ενεργεί το ανπκείμενο,π θα γνωρίζουν τα δεδομένα 
γι’ αυτό και πώς θα αντιδρούν με άλλα αντικείμενα γύρω του.

Μία ανπκειμενοστρεφής γλώσσα ή περιβάλλον θα πρέπει να υποστηρίζει τρία χαρακτηρι- 
σπκά-κλειδιά που περιγράφονται παρακάτω.
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Περιεκτικότητα
Η ιδιότητα αυτή είναι γνωστή και σαν απόκρυψη των δεδομένων.Μ’ άλλα λόγια,είναι η ικανότητα να 
συγκεντρώνονται και περιστασιακά να αποκρύπτονται τα δεδομένα μέσα σ’ ένα αντικείμενο.Στον 
προγραμματισμό τα αντικείμενα είναι αυτοπεριεχόμενα.Ο χρήστης θα πρέπει να γνωρίζει πώς να 
τα χρησιμοποιήσει αλλά οι εσωτερικές τους λειτουργίες ή ο τρόπος λειτουργίας τους είναι σημαν
τικά μόνο στον αρχικό σχεδιαστή.
Τα αντικείμενα αποτελούνται από δύο κομμάτια,τα δεδομένα και τις μεθόδους.Δεδομένα είναι οι 
πληροφορίες που διατίθενται στο αντικείμενο (τρέχουσα κατάσταση).Μέθοδοι (γεγονότα και συ
ναρτήσεις) είναι οι διαταγές που καταλαβαίνει το αντικείμενο.Μέσα σ’ ένα αντικείμενο τα δεδομένα 
και οι μέθοδοι μπορούν να είναι είτε δημόσια είτε ιδιωτικά.Οι ιδιωτικές πληροφορίες χρησιμοποι
ούνται από το ανπκείμενο για να διατηρήσει την τρέχουσα κατάσταση επεξεργασίας του που δεν 
μπορεί να διατεθεί σ’ άλλα αντικείμενα.Οι δημόσιες πληροφορίες χρησιμοποιούνται από άλλα αντι
κείμενα για να δώσουν διαταγές στο ερωτηθέν αντικείμενο ή για να καθορίσουν την τρέχουσα κα
τάστασή του.
Κληρονομικότητα
Ένα από τα σπουδαιότερα κέρδη του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού είναι η ικανότητά 
του να επαναχρησιμοποιεί τον κώδικα και τα αντικείμενα που δημιουργήθηκαν σε προηγούμενα 
προγράμματα.Κληρονομικότητα είναι η μέθοδος με την οποία πραγματοποιείται η ανακύκλωση. 
Κληρονομικότητα σημαίνει ότι τα δεδομένα και οι μέθοδοι μίας τάξης αντικειμένων μπορούν να πε
ράσουν σε μία νέα τάξη χωρίς να είναι απαραίτητος ο επαναπροσδιορισμός όλων των πληροφο- 
ριών.Η κληρονομικότητα επιτρέπει τη διάσπαση των γνώσεων (με ένα βήμα τη φορά) οπότε ο χρή
στης είναι σίγουρος ότι τα χαρακτηριστικά της μητρικής τάξης των ανπκειμένων θα υπάρχουν και 
στις θυγατρικές τάξεις.
Πολυμορφισμός
Πολλοί νέοι προγραμματιστές ερμηνεύουν τον όρο αυτό σαν την ικανότητα να δίνεται το ίδιο όνομα 
σε όμοιες μεθόδους,ωστόσο αυτό δεν αποτελεί σίγουρα επανάσταση στον προγραμματισμό.Η αλη
θινή δύναμη του πολυμορφισμού συνδέεται με την κληρονομικότητα και περιγράφεται με το επό
μενο παράδειγμα που αφορά το PowerBuilder.'Eva παράθυρο μπορεί να περιέχει πολλά θυγατρικά 
αντικείμενα (παράθυρα ή πλαίσια διαλόγου).Αν ζητείται το κλείσιμο αποκλειστικά όλων των θυγα
τρικών αντικειμένων όταν κλείνει το γονικό παράθυρο,απλώς καλείται ChildObject.Close και η 
γλώσσα ή το περιβάλλον θα καθορίσει ποιά Close μέθοδος θα κληθεί την τρέχουσα στιγμή.Με άλ
λα λόγια,το PowerBuilder καθορίζει ποιά συνάρτηση θα καλέσει συγκρίνοντας τους τύπους δεδο
μένων των ορισμάτων τη στιγμή που αυτά καλούνται στο πρωτότυπο.Χωρίς τον πολυμορφισμό θα 
έπρεπε πρώτα να καθοριστεί ο τύπος του κάθε θυγατρικού αντικειμένου για να κληθεί η αρμόζου- 
σα μέθοδος Close.Ωστόσο,ο πολυμορφισμός θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή για να απο
φεύγονται ασάφειες στην επιλογή της μεθόδου (που μπορεί να είναι συνάρτηση) που καλείται.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Φύλλα εργασίας

Ιο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Εργασία:______________ Καταχώρηση Παραγγελιών______________________________
Σύντομη Περιγραφή: Καταγραφή των παραγγελιών που κάνουν οι πελάτες

Βοήθεια στους πελάτες για να διαλέξουν τα είδη 
Πληροφόρηση των πελατών για το σύνολο της παραγγε-

_______________________ λίας_____________________________________________________
Σχετικές Εργασίες: Προγραμματισμός της εκπλήρωσης της παραγγελίας

Καταγραφή πληρωμών πελάτη 
Υπολογισμός επιβαρύνσεων

_______________________ Τιμολόγηση πελάτη_____________________________________

^gaaH··
Επωνυμία Εταιρίας 1 Επωνυμία της εταιρίας Πελάτης
Όνομα Πελάτη 1 Όνομα του ατόμου που 

κάνει την παραγγελία
Πελάτης

Διεύθυνση ι,υ Διεύθυνση του πελάτη Πελάτης
Πόλη I.U Πελάτης
Νομός/Επαρχία ι,υ Πελάτης
Ταχυδρομικός
Κωδικός

ι,υ Πελάτης

Χώρα Ι,υ Πελάτης
Τηλέφωνο ι,υ Αριθμός τηλεφώνου του 

πελάτη
Πελάτης

Φαξ ι,υ Αριθμός φαξ του πελάτη Πελάτης
Πιστωτικό Όριο 1 Όριο πίστωσης για τον πελάτη Πελάτης
Όνομα Είδους 1 Το όνομα του είδους που 

πωλείται
Είδη

Περιγραφή Είδους 1 Περιγραφή του είδους Είδη
Κόστος 1 Το κόστος του είδους για μας Είδη
Απόθεμα 1 Ποσότητα του είδους στην 

αποθήκη
Είδη

Αντιπρόσωπος 0 Το άτομο που κατέγραψε 
την παραγγελία

Παραγγελίες

Παραγγελθείσα
Ποσότητα

0 Ποσότητα του είδους που 
θέλει ο πελάτης

Παραγγελίες-
Είδη

Αναφερθείσα
Τιμή

0 Τιμή με την οποία θα 
χρεωθεί ο πελάτης

Παραγγελίες-
Είδη

Έκπτωση 0 Έκπτωση που προσφέρεται για 
το σύνολο της παραγγελίας

Παραγγελίες

Φόρος C Φόρος με τον οποίο πρέπει να 
χρεωθεί ο πελάτης

Παραγγελίες

Μεταφορικά C Κόστος αποστολής των ειδών Παραγγελίες
Σύνολο C Σύνολο της παραγγελίας Παραγγελίες

Εικόνα. 1
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2ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΘΕΜΑΤΑ

Θέμα:_________________ Πελάτες_______________________
Σύντομη Περιγραφή: Πληροφορίες για τους πελάτες
Σχετικά θέματα: Θέμα Σχέση

Παραγγελίες Πολλά
Αντιπρόσωποι Ένα

_______________________ Ιστορικό Πωλήσεων___________ Πολλά

£εδομ^α ή:ί· : !Ν Ά ‘§: Γ-> ; ,ϊPH
Επωνυμία
Εταιρείας

Κείμενο (25) Επωνυμία εταιρείας πελάτη Απαιτούμενο

Όνομα
Πελάτη

Κείμενο (25) Όνομα αρμόδιου στην εταιρεία Απαιτούμενο

Διεύθυνση Κείμενο(30) Διεύθυνση πελάτη Απαιτούμενο
Πόλη Κείμενο (20) Πόλη πελάτη Απαιτούμενο
Νομός Κείμενο (3) Σύντμηση νομού πελάτη Απαιτούμενο
Ταχυδρομικός
Κωδικός

Κείμενο (12) Ταχυδρομικός κωδικός πελάτη Απαιτούμενο

Ελλάδα: wwv 
Κύπρος: χνχ vyv

Χώρα Κείμενο (6) Χώρα πελάτη Ελλάδα ή 
Κύπρος

Τηλέφωνο Αριθμός(ΙΟ) Αριθμός τηλεφώνου (WV) VW-WW

Φαξ Αριθμός(ΙΟ) Αριθμός φαξ (WV) VW-WW

Πιστωτικό Όριο Χρηματική Μέγιστη επιτρεπτή πίστωση <5.000.000

Εικόνα.2



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Γλώσσα SQL

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
2.1 Σύντομο Ιστορικό

Στις αρχές του 1970 δημιουργήθηκε από την IBM για τα ερευνητικά της προγράμματα μια 
γλώσσα που ονομάστηκε Structured English Query Language (SEQUEL,Δομημένη Γλώσσα Ερωτη
μάτων) για την κατασκευή ενός συστήματος διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων. Η γλώσσα 
αυτή εξελίχθηκε στη SEQUELV2 και τελικά στη δομημένη γλώσσα ερωτημάτων Structured Query 
Language (SQL).

Για τις σχεσιακές βάσεις δεδομένων και τη διασύνδεση της SQL με τον χρήστη (user inter
face) ενδιαφέρθηκαν κι άλλες εταιρείες.Η Relational Software,Inc. (που τώρα λέγεται Oracle Corpo
ration) δημιούργησε το 1979 ένα προϊόν που ονόμασε Oracle (Χρησμός).Η IBM κυκλοφόρησε κι αυ
τή με τη σειρά της στην αγορά το πρώτο της προϊόν,που λεγόταν SQL Data Systems (SQL/DS) το 
1981.To 1982,το Αμερικάνικο Ινστιτούτο Εθνικών Προτύπων (American National Standards Institute, 
ANSI) συνειδητοποιώντας τη σπουδαιότητα του σχεσιακού μοντέλου,ξεκίνησε εργασίες για τη δη
μιουργία ενός προτύπου της Γλώσσας Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων (Relational Database Langu
age,RDL).To 1984,η μέχρι τότε αποδοχή από την αγορά των προϊόντων σαν το Oracle,το SQL/DS 
και το DB2 της IBM,ανάγκασε την επιτροπή του ANSI να επικεντρώσει την προσοχή της στην SQL 
σαν βάση για το πρότυπο της RDL.

Η πρώτη εκδοχή της,η SQL-86,υιοθετήθηκε από το ANSI κι από τον Διεθνή Οργανισμό Προ
τύπων (International Standards Organization,ISO) τον Οκτώβριο του 1986.Η τωρινή της μορφή,που 
αναφέρεται συχνά και σαν «SQL2» ή «SQ-92»,είναι απτή απόδειξη της έκτασης της δουλειάς που 
έγινε από τις επιτροπές του οργανισμού για να εμπλουτιστεί η γλώσσα αλλά και για να διορθω
θούν αρκετές ελλείψεις και ασάφειες που υπήρχαν στην αρχική της μορφή του 1986.

Η SQL είναι μια Γλώσσα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων που μπορεί να χαρακτηριστεί ως 
Μη Διαδικασιακή (Non Procedural).Αρκεί να περιγράφει ο χρήστης τι θέλει να κάνει,ενώ στις 
Γλώσσες της Τρίτης Γενιάς (Third Generation Languages, π.χ. Fortran) πρέπει να δοθεί μια ακριβής 
περιγραφή καθώς και ο τρόπος με τον οποίο θα υλοποιηθεί.Για το λόγο αυτό επιταχύνει ιδιαίτερα 
τον προγραμματισμό,οπότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο από έναν χρήστη (δίνοντας απλώς εν
τολές από το σήμα αναμονής),όσο κι από έναν προγραμματιστή (ενσωματώνοντας εντολές της 
SQL σε προγράμματα γραμμένα σε οποιαδήποτε σχεδόν γλώσσα προγραμματισμού, π.χ. FORT
RAN, COBOL,C,DBASE, κ.ά.).
Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι κυριότερες εντολές της SQL μαζί με ορισμένα παραδείγματα τα 
οποία αφορούν τους πίνακες Staff,Inventry και Sales της βάσης δεδομένων Samples που υπάρχει 
έτοιμη στο πακέτο της dBASE IV.
Επιλογή βάσης δεδομένων
Η εντολή Show database; εμφανίζει τις περιεχόμενες βάσεις δεδομένων σε κατάλογο.
Η εντολή Start database + όνομα βάσης δεδομένων; ανεβάζει την υπάρχουσα βάση δεδομένων 
με αυτό το όνομα στη μνήμη RAM για να αρχίσει η επεξεργασία των δεδομένων της.
Η εντολή Stop database; απενεγοποιεί την ενεργή βάση δεδομένων από προηγούμενη χρήση.
Η εντολή Create database-)- όνομα βάσης δεδομένων; δημιουργεί μια νέα βάση δεδομένων πά
νω στην οποία μπορούν να δομηθούν νέοι πίνακες ή να ενσωματωθούν υπάρχοντες από άλλες βά
σεις δεδομένων.

2.2 Εντολές της SQL
Εντολή CREATE για τη δημιουργία πίνακα.

CREATE TABLE κόνομα νέου πίνακα>
( <όνομα πεδ(ου> κτύπος πεδ(ου>,

<όνομα πεδ(ου> κτύπος πεδίου >)\
παράδειγμα

CREATE TABLE STAFF
(STAFF_NO CHAR(6),
LASTNAME CHAR(15),
FIRSTNAME CHAR(10),
LOCATION CHAR(15),
SALARY NUMERIC(6,0));

Στο τελευταίο πεδίο ο αριθμός μέσα στην παρένθεση σημαίνει:
♦ ο πρώτος,τον συνολικό αριθμό ψηφίων που καταλαμβάνει το πεδίο (όπως συμβαίνει και στα υπό
λοιπα πεδία)
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♦ ο δεύτερος,τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων που θα παίρνουν οι τιμές που θα εισάγονται στο 
πεδίο.

Εντολή INSERT για την εισαγωγή δεδομένων.
INSERT INTO <όνομα τιίνακα>

VALUES (“ τιμή ”,“ τιμή
Εισάγονται οι τιμές για τις διάφορες στήλες κατά σειρά, 
παράδειγμα

INSERT INTO STAFF
VALUES (“000T’rGEORGIOU”,“NIKOS”rATH”,250.000);

Εντολή UPDATE για την ενημέρωση των δεδομένων.
UPDATE <όνομα πίνακα >

SET
WHERE

παράδειγμα: Αύξηση κατά 20% των μισθών των υπαλλήλων των οποίων ο μισθός υπερβαίνει τις 
300000.

UPDATE STAFF
SET SALARY-SALARY* 1.2 
WHERE SALARY>300.000;

Εντολή DELETE για τη διαγραφή δεδομένων.
DELETE FROM <όνομα πίνακα>

WHERE
παράδειγμα: Διαγραφή όλων των υπαλλήλων με επώνυμο Γεωργίου.

DELETE FROM STAFF
WHERE LASTNAME=“GEORGIOU”;

Εντολή SELECT για την επιλογή δεδομένων.
Η γενική μορφή της εντολής SELECT είναι 
SELECT <ονόματα στηλών>

FROM <ονόματα πινάκων>
WHERE <συνθήκες απλές ή σύνθετες>
GROUP BY <ονόματα στηλών>
ORDER BY <ονόμστα σειρών >

παράδειγμα: Όλες οι στήλες και όλες οι γραμμές του πίνακα INVENTRY.
SELECT *

FROM INVENTRY;
παράδειγμα: Οι στήλες PART_NO,DESCRIPT,ON_HAND,LOCATION,UNITCOST από όλες τις γραμ
μές του πίνακα INVENTRY,εκείνων που αφ’ενός βρίσκονται είτε στο LOS ANGELES είτε στη NEW 
YORK ΚΑΙ αφ’ετέρου είτε η διαθέσιμη ποσότητα των υλικών υπερβαίνει το 50 είτε το μοναδιαίο 
κόστος να υπερβαίνει το 1000.

SELECT PART NO,DESCRIPT,ON_HAND,LOCATION,UNITCOST
fromTnventry
WHERE (LOCATION-“LOS ANGELES” OR LOCATION="NEW YORK”)
AND (ON_HAND>50 OR UNITCOST>1000);

Συγκεντρωτικοί τελεστές
SELECT SUM <όνομα στήλης>

AVG < »»»»»»>
MAX < » » » »»>
MIN <»»»»» »>

παράδειγμα: Άθροισμα,μέσος όρος,μέγιστο και ελάχιστο των μισθών των εργαζομένων του πίνακα 
STAFF,οι οποίοι εργάζονται στο LOS ANGELES.

SELECT SUM(SALARY), AVG (SALARY), M AX(SALARY), ΜIΝ (SALARY)
FROM STAFF
WHERE LOCATION-“LOS ANGELES”;
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Ομαδοποίηση και συγκεντρωτικά στοιχεία
SELECT < ο νάματα στηλών >,<συγκ.τελ.>

FROM <όνομα πίνακα>
GROUP BY <ονόματα στηλών>

παράδειγμα: Ομαδοποίηση του πίνακα INVENTRY σε ομάδες κοινού PART_NO και DESCRIPT και 
για κάθε ομάδα να υπολογιστεί το άθροισμα των διαθέσιμων ποσοτήτων ON_HAND.

SELECT PART_NO,DESCRIPT,SUM(ON_HAND)
FROM INVENTRY
GROUP BY PART_NO,DESCRIPT:

παράδειγμα: Ζητείται ο κωδικός για κάθε είδος και η παραγγελθείσα ποσότητα από τον πίνακα 
ITEMS ΚΑΙ κατόπιν με βάση τον κωδικό του είδους να βρεθεί η αντίστοιχη γραμμή του πίνακα 
INVENTRY που αφορά το είδος αυτό και διαβάζει τη διαθέσιμη ποσότητά του.Με αυτό τον συνδυ
ασμό ο χρήστης παίρνει πληροφορίες κι από τους δύο πίνακες,συνδέοντάς τους με τη στήλη 
PART_NO.E6u> τυχαίνει οι δυο αυτές στήλες βάσει των οποίων γίνεται η διασύνδεση να έχουν το 
ίδιο όνομα,αυτό όμως δεν είναι γενικά απαραίτητο.Αρκεί οι δυο στήλες να είναι του ίδιου τύπου και 
εύρους, π.χ. να είναι και οι δυο τύπου CHAR και εύρους 6 χαρακτήρων.

SELECT ITEMS.PART_NO,QTY,ON_HAND 
FROM ITEMS,INVENTRY 
WHERE ITEMS.PART_NO=INVENTRY.PART_NO 
AND ON HAND>50;
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 dBASE IV

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
3.1 Εισαγωγή

Η dBASE IV είναι μια γλώσσα προγραμματισμού που βασίζεται στο Συσχετικό δομημένο 
μοντέλο δεδομένων, δηλαδή οργάνωση των δεδομένων σε πίνακες. Ο χρήστης οδηγείται στο πρό
γραμμα dBASE IV από το ΟΛ.Καλό είναι όμως να δημιουργήσει πρώτα ένα ειδικό directory για την 
εφαρμογή του και μετά να περάσει στην dBASE IV.

To dBASE IV εμφανίζει αρχικά την Οθόνη Κέντρου Ελέγχου (Control Center),0nou φαίνον
ται οι στήλες Data,Query,Form,Report,Application.H κάθε στήλη απ’ αυτές έχει δύο βασικές οθό
νες (Σχήμα 2):
ο την οθόνη Σχεδιασμού Δομής (Modify Structure)^ οποία δίνει τη δυνατότητα προσθήκης και 
αφαίρεσης πεδίων ή προσθήκης περιγραφών των δεδομένων και γενικά όλες τις μετατροπές στον 
σχεδίασμά κάθε στήλης.
^ την οθόνη Δεδομένων (Display Data),όπου προστίθονται,διαγράφονται,διορθώνονται έγγραφα 
και γίνονται απλές αναζητήσεις, π.χ. ταξινόμηση κατά πεδίο.

3.2 Στήλη Data
■ Δημιουργία δομής αρχείου δεδομένων
Στην Οθόνη Σχεδιασμού Δομής επιλέγεται η εντολή CREATE+ENTER.
To dBASE IV επιτρέπει στη συνέχεια την συμπλήρωση των πεδίων για τους πίνακες,δίνοντας τα κα
τάλληλα χαρακτηριστικά δηλαδή όνομα,τύπο,εύρος,δεκαδικά,ευρετήριο.
Με την εντολή LAYOUT/ED1T DATABASE DESCRIPTION ΟΝ από τη γραμμή των μενού δίνεται προ
αιρετικά η περιγραφή του αρχείου δεδομένων.
Ακολουθεί η αποθήκευση της δομής δίνοντας το όνομα του αρχείου δεδομένων ενώ,τέλος,με την 
εντολή EXIT/SAVE CHANGES AND EXIT επιστρέφει ο χρήστης στο Κέντρο Ελέγχου.
■ Τροποποίηση δομής αρχείου δεδομένων
Στη στήλη Data του Κέντρου Ελέγχου επιλέγεται το όνομα του αρχείου στο οποίο θα γίνει η τροπο
ποίηση και με Shift+F2 εμφανίζεται η οθόνη Σχεδιασμού Δομής.
Πατώντας το πλήκτρο Esc κλείνει το μενού ORGANIZE που είναι ανοιχτό.
Η παρεμβολή νέου πεδίου γίνεται με Ctrl-N.
Η διαγραφή πεδίου γίνεται με Ctrl-U.
Η αλλαγή στην περιγραφή με LAYOUT/EDIT DATABASE DESCRIPTION από τη γραμμή των μενού. 
Απαραίτητη είναι η αποθήκευση όλων των αλλαγών με EXIT/SAVE GHANGES AND EXIT από τη 
γραμμή των μενού.
■ Εισαγωγή στοιχείων στο αρχείο δεδομένων
Αφού επιλεγεί το όνομα του αρχείου με F2 εμφανίζεται η οθόνη Δεδομένων.Υπάρχουν δύο οθόνες 
δεδομένων,η κατακόρυφη Edit και η οριζόντια Browse^ εναλλαγή των οποίων γίνεται με F2 και ο 
χρήστης μπορεί να επιλέξει όποια επιθυμεί.Στο σημείο αυτό μπορεί να γίνει εισαγωγή νέων στοι
χείων ή διόρθωση των παλιών.
Όσο αφορά τη διαγραφή μιας εγγραφής ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα:

Φ Μετάβαση στην εγγραφή.
© Επιλογή εντολής από το μενού RECORDS/MARK RECORD FOR DELETION.
Φ Στην οθόνη εμφανίζεται κάτω δεξιά ο χαρακτηρισμός Del για τη σημειωμένη εγγραφή.

Η ακύρωση της σημείωσης προς διαγραφή της εγγραφής γίνεται ως εξής:
Φ Μετάβαση στην εγγραφή.
© Επιλογή εντολής RECORD/UNMARK από τη γραμμή των μενού.

Η ακύρωση της σημείωσης προς διαγραφή όλων των σημειωμένων εγγραφών γίνεται με την εντο
λή ORGANIZE/UNMARK ALL RECORDS.
Η τελική διαγραφή όλων των σημειωμένων προς διαγραφή εγγραφών πραγματοποιείται με την εν
τολή ORGANIZE/ERASE MARKED RECORDS.
Μετά το τέλος αυτών των εργασιών μπορεί να γίνει έξοδος στο Κέντρο Ελέγχου με EXIT.
■ Ταξινόμηση εγγραφών ως προς ένα πεδίο (με Sort)
Στη στήλη Data του Κέντρου Ελέγχου επιλέγεται το όνομα του σχετικού αρχείου και ακολουθεί με
τάβαση στην οριζόνπα οθόνη δεδομένων.
Αφού εκτελέσει την εντολή ORGANIZE/SORT DATABASE ON FIELDLIST.o χρήστης μπορεί να γρά
ψει το όνομα του πεδίου ως προς το οποίο θέλει να ταξινομηθούν οι εγγραφές καθώς και να επιλέ- 
ξει τον τύπο ταξινόμησης (αύξουσα ή φθίνουσα κατά ASCII).
Απαραίτητο είναι να πατήσει στη συνέχεια τα πλήκτρα Ctrl-End.

28



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 dBASE IV

To dBASE IV δίνει τη δυνατότητα να οριστεί στην επόμενη γραμμή και ένα άλλο πεδίο ως δευτερεύ- 
ον κλειδί ταξινόμησης,ως προς το οποίο ταξινομούνται οι εγγραφές με το ίδιο περιεχόμενο στο 
πρωτεύον κλειδί ταξινόμησης.
'Επειτα από αυτές τις ενέργειες,ο χρήστης δίνει ένα όνομα στο νέο αρχείο που δημιουργήθηκε για 
να αποθηκεύσει τις εγγραφές με την παραπάνω ταξινόμηση.Το νέο αυτό αρχείο παρουσιάζεται 
πλέον (όπως και το παλιό) στη στήλη Data του Κέντρου Ελέγχου,αποκτώντας τις δυνατότητες 
εμφάνισης της οθόνης Σχεδιασμού Δεδομένων και Δομής μαζί με τα υπόλοιπα αρχεία.
■ Ταξινόμηση εγγραφών ως προς ένα πεδίο (με ευρετήριο)
Στην οθόνη Σχεδιασμού Δομής του επιλεγμένου αρχείου,αλλάζοντας την τελευταία στήλη Index 
του πεδίου ή των πεδίων (ως προς τα οποία θα γίνει η ταξινόμηση) από Ν (No) σε Υ (Yes) με το 
Spacebar (πλήκτρο διαστήματος),δημιουργείται το ευρετήριο ή αντίστοιχα τα ευρετήρια.
Η ταξινόμηση των εγγραφών ως προς ένα από τα παραπάνω πεδία για τα οποία έχουν δημιουργη- 
θεί ευρετήρια,γίνεται από την οθόνη Δεδομένων ενεργοποιώντας το αντίστοιχο ευρετήριο με την 
σειρά εντολών

ORGANIZE/ORDER RECORDS BY INDEX/επιλογή πεδίου/ENTER 
Η επαναφορά της αρχικής φυσικής ταξινόμησης των εγγραφών γίνεται με τις εντολές 

ORGANIZE/ORDER RECORDS BY INDEX/NATURAL ORDER/ENTER
■ Δημιουργία εξειδικευμένου ευρετηρίου
Από την οθόνη Δεδομένων του σχετικού αρχείου επιλέγεται η εντολή 
ORGANIZE/CREATE NEW INDEX.
Στο σημείο Name of Index ο χρήστης πληκτρολογεί ENTER και μετά το νέο όνομα του αρχείου (με
τά πατά το πλήκτρο ENTER).
Στο σημείο Index Expression με ENTER ορίζει το όνομα του πρωτεύοντος κλειδιού ταξινόμησης (υ
πάρχει η δυνατότητα να επιλέξει το πεδίο από τη λίστα των πεδίων,η οποία εμφανίζεται με 
Shift+F1).Ομοίως,μπορεί να επιλέξει το όνομα του δευτερεύοντος κλειδιού ταξινόμησης, κ.ο.κ..
Στο σημείο Order of Index μπορεί να ορίσει τον τύπο της ταξινόμησης.
Τέλος,απαραίτητο είναι να πατήσει τα πλήκτρα Ctrl-End.
To dBASE IV παρέχει τη δυνατότητα FOR στη δημιουργία εξειδικευμένου ευρετηρίου.
Παράδειγμα,ο χρήστης μπορεί να ζητήσει μία μόνο κατηγορία είδους, π.χ. Υπολογιστής με κόστος 
μικρότερο του 100000,οπότε μπορεί να γράψει

FOR:Category = ΎΠΟΛΟΠΣΤΗΣ”.ΑΝ0.0Ο5Τ< 100000
■ Αναζητήσεις εγγραφών
Από την οθόνη Δεδομένων υπάρχουν οι παρακάτω δυνατότητες αναζήτησης: 
οΒάσει αριθμού εγγραφής,η αναζήτηση γίνεται με την εντολή GOTO/RECORD NUMBER. 
Ειδικότερα,η GOTO/TOP RECORD οδηγεί αυτόματα στην πρώτη εγγραφή,ενώ η 
GOTO/LAST RECORD οδηγεί στην τελευταία.
Επίσης,με την GOTO/SKIP ο χρήστης μπορεί να κινηθεί όσες εγγραφές θέλει μπροστά (θετικός α
ριθμός εγγραφών) ή πίσω (αρνητικός αριθμός εγγραφών).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1
Ισχύει για όλες τις οθόνες της dBASE IV:
♦ To F10 οδηγεί στην γραμμή των μενού.
♦ Το δεξί και αριστερό βελάκι επιτρέπουν τη μετακίνηση από μενού σε μενού.
♦ Το πάνω και κάτω βελάκι οδηγούν στις εντολές που υπάρχουν σε κάθε μενού.
♦ Αμυδρή εντολή σημαίνει ότι η εντολή δεν εκτελείται τη συγκεκριμένη στιγμή.
♦ Με ENTER εκτελείται η επιλεγμένη εντολή.
♦ Με Esc εγκαταλείπεται η γραμμή των μενού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2
Η μετάβαση από το ένα πεδίο στο επόμενο γίνεται πατώντας το πλήκτρο Tab,ενώ στο προηγούμενο 
με Shift+Tab.
Αντίστοιχα η μετάβαση στην επόμενη/προηγούμενη εγγραφή γίνεται,ανάλογα με την οθόνη:
♦ Στην κατακόρυφη με Page Up/Page Down.
♦ Στην οριζόντια με το πάνω και κάτω βελάκι.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3
Με Shift+F1 εμφανίζεται μια λίστα των πεδίων από την οποία επιλέγεται το πεδίο ως προς το 
οποίο θα γίνει η ταξινόμηση (+ ENTER).
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ο Βάσει περιεχομένων ενός πεδίου,η αναζήτηση γίνεται με την παρακάτω σειρά ενεργειών: 
Επιλογή του πεδίου ->GOTO/FORWARD SEARCH ->πληκτρ ολόγη ση της λέξης ή του αριθμού που 
αναζητείται+ENTER.
Μ’ αυτό τον τρόπο το πρόγραμμα θα εντοπίσει την πρώτη εγγραφή μετά την τρέχουσα,η οποία στο 
συγκεκριμένο πεδίο θα έχει τη λέξη ή τον αριθμό που δόθηκε.
Ομοίως,με την ίδια σειρά εκτέλεσης των ενεργειών αλλά χρησιμοποιώντας την εντολή 
GOTO/BACKWARD SEARCH πραγματοποιούνται οι ίδιες αναζητήσεις αλλά από την τρέχουσα εγ
γραφή προς τα πίσω.
Στις δύο παραπάνω αναζητήσεις είναι δυνατή η χρησιμοποίηση των χαρακτήρων μπαλαντέρ (* *) και 
(?)■
■=> Βάσει ευρετηρίου,η αναζήτηση γίνεται με την ενεργοποίηση του ευρετηρίου ακολουθώντας τα 
παρακάτω βήματα:
ORGANIZE/ORDER RECORDS BY ΙΝϋΕΧ^Επιλογή ευρετηρίου+ENTER 
και στη συνέχεια εκτελώντας τις διαδοχικές πράξεις
GOTO/INDEX KEY SEARCH ->Πληκτρολόγηση λέξης ή αριθμού που αναζητείται+ENTER.

3.3 Στήλη Query
■ Μετάβαση στην οθόνη Σχεδιασμού Ερωτήσεων
Στην οθόνη του Κέντρου Ελέγχου και στη στήλη Data επιλέγεται το αρχείο δεδομένων πάνω στο 
οποίο θα σχηματιστεί το Ερώτημα-Άποψη και με ENTER και Use ενεργοποιείται,εμφανίζοντας μία 
γραμμή κάτω από το όνομά του.
Στη συνέχεια,στη στήλη Query του Κέντρου Ελέγχου επιλέγεται η εντολή CREATE+ENTER,οπότε 
γίνεται η μετάβαση στην οθόνη Σχεδιασμού Ερωτήσεων.
Η οθόνη αυτή περιλαμβάνει δύο μέρη: το άνω μέρος,στο οποίο βρίσκεται ο σκελετός του αρχείου 
και περιλαμβάνει όλα τα πεδία του αρχείου με τη σειρά που ορίστηκαν κατά το σχεδιασμό της δο
μής του και το κάτω μέρος,όπου βρίσκεται ο σκελετός της Άποψης και περιλαμβάνει τα πεδία που 
θα τοποθετηθούν από τον χρήστη με τη σειρά που θέλει να εμφανίζονται.
■ Καθορισμός πεδίων
Αρχικά ο σκελετός της Άποψης ταυτίζεται με αυτόν του αρχείου.
Με το πλήκτρο F5 είναι δυνατή η πρόσθεση ή η αφαίρεση πεδίων από την Άποψη.
Αν φωτιστεί το «κουτάκι» που αντιστοιχεί στο αρχείο στον σκελετό του αρχείου και με τη χρήση του 
F5,μπορούν να αφαιρεθούν όλα τα πεδία από τον σκελετό.
Αν η πρόσθεση των πεδίων γίνεται μεμονωμένα,τότε αφού φωτιστεί το ζητούμενο πεδίο (με Tab για 
μετάβαση στο επόμενο και με Shift-Tab για το προηγούμενο).προστίθεται με F5.
Η αφαίρεση ενός πεδίου πραγματοποιείται με την αντίστροφη διαδικασία,δηλαδή φωτίζεται το πε
δίο που έχει περιληφθεί στον σκελετό της Άποψης και αφαιρείται με F5.
■ Καθορισμός συνθηκών επιλογής εγγραφών
Στην οθόνη Σχεδιασμού Ερωτημάτων και στον σκελετό Άποψης (στο κάτω μέρος της οθόνης) επι
λέγεται το πεδίο στο οποίο θα οριστεί η συνθήκη (με Tab ή Shift-Tab)^ οποία πληκτρολογείται στο 
σημείο αυτό.
Παρατηρήσεις για τον ορισμό της συνθήκης:
® Όταν η συνθήκη αφορά αλφαριθμητικά πεδία πρέπει να αναγράφεται εντός εισαγωγικών,διαφο
ρετικά πρέπει να γραφτεί ακριβώς η ίδια σειρά χαρακτήρων που πρέπει να υπάρχει στο συγκεκρι
μένο πεδίο σε όλες τις προς επιλογή εγγραφές.
© Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το κατηγόρημα LIKE με τους χαρακτήρες (*) και (?).
® Στα αλφαριθμητικά πεδία μπορεί να αναγραφεί ο αριθμός που αναζητείται ή να χρησιμοποιη
θούν οι συγκριτικοί τελεστές = ,>,<,=>,=<,#.
® Οι σύνθετες συνθήκες τύπου AND μπορούν να χρησιμοποιηθούν γράφοντας τα συνθετικά τους 
μέρη που τις απαρτίζουν στην ίδια γραμμή,ακόμα και στο ίδιο πεδίο χωρισμένα με κόμμα μεταξύ 
τους.
© Ως σύνθετες συνθήκες μπορούν να τεθούν κι αυτές του τύπου OR,γράφοντας τα συνθετικά τους 
μέρη σε διαφορετικές γραμμές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
■ Τα δεδομένα της Άποψης φαίνονται πατώντας το F2.
• Η επιστροφή στην οθόνη Σχεδιασμού Ερωτημάτων γίνεται με Shift+F2.
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® Η εντολή CONDITION/ADD CONDITION BOX της γραμμής των μενού παρέχει την επιπλέον δυ
νατότητα φιλτραρίσματος (συμπληρωματικού) των εγγραφών,για τη συμπλήρωση του οποίου μπο
ρεί να χρησιμοποιηθεί η σχετική λίστα των πεδίων με Shift+F1.
■ Υπολογιζόμενα πεδία
Στην ίδια πάντα οθόνη Σχεδιασμού Ερωτημάτων είναι δυνατή η εμφάνιση του σκελετού υπολογιζό
μενων πεδίων με την εντολή FIELDS/CREATE CALCULATED FIELDS.
Ο τύπος υπολογισμού του νέου υπολογιζόμενου πεδίου μπορεί είτε να γραφεί από τον ίδιο τον 
χρήστη είτε να χρησιμοποιηθεί η λίστα των πεδίων,πάντα με Shift+F1.
Με το πλήκτρο F5 προστίθεται το πεδίο στην Άποψη δίνοντας παράλληλα και ένα νέο όνομα.
Η διαγραφή ενός υπολογιζόμενου πεδίου πραγματοποιείται στον σκελετό υπολογιζόμενων πεδίων 
(η μετάβαση γίνεται με F3/F4) κι αφού φωτιστεί το προς διαγραφή υπολογιζόμενο πεδίο εφαρμό
ζεται η εντολή FIELDS/DELETE CALCULATED FIELD.
To dBASE IV δίνει τη δυνατότητα να χειρισμού του υπολογιζόμενου πεδίου όπως ακριβώς και τα 
υπόλοιπα,δηλαδή μπορούν να τεθούν συνθήκες επιλογής εγγραφών και γι’ αυτό.
■ Συγκεντρωτικοί τελεστές
Οι συγκεντρωτικοί τελεστές υπολογίζουν συγκεντρωτικά στοιχεία που μπορεί να αφορούν είτε ό
λες τις εγγραφές είτε ορισμένες απ’ αυτές που καθορίζονται από μια συνθήκη.Οι τελεστές συγκεν
τρωτικών στοιχείων που χρησιμοποιούνται στο dBASE IV είναι:

1 .SUM για την άθροιση
2. AVG ως μέσος όρος
3. ΜΙΝ ελάχιστο
4. MAX μέγιστο
5. CNT για την καταμέτρηση

Για να χρησιμοποιήσει ο χρήστης κάποιον από τους τελεστές αρκεί στην οθόνη Σχεδιασμού Ερωτη
μάτων και στον σκελετό του αρχείου να επιλέξει το πεδίο (ακόμα κι ένα υπολογιζόμενο πεδίο) για το 
οποίο θέλει να υπολογίσει ένα συγκεντρωτικό στοιχείο,πληκτρολογώντας τον κατάλληλο τελεστή. 
Παράλληλα,σε ένα άλλο πεδίο μπορεί να οριστεί μια άλλη συνθήκη επιλογής εγγραφών,για την ο
ποία θα υπολογιστούν τα προκαθορισμένα συγκεντρωτικά στοιχεία.Η συνθήκη αυτή μπορεί να είναι 
και σύνθετη,τύπου AND ή OR.
■ Τελεστής ομαδοποίησης GROUP BY
Ο τελεστής ομαδοποίησης παρέχει τη δυνατότητα υπολογισμού συγκεντρωτικών στοιχείων ανά 
μονάδα εγγραφών σε συνδυασμό πάντα με τους συγκεντρωτικούς τελεστές που αναφέρθηκαν.
Στην οθόνη Σχεδιασμού ερωτημάτων και στον σκελετό του αρχείου πληκτρολογείται ο τελεστής ο
μαδοποίησης GROUP BY στο πρωτεύον πεδίο ομαδοποίησης και στη συνέχεια γράφεται ο κωδικός 
του τύπου ταξινόμησης,ο οποίος χωρίζεται από το GROUP BY με κόμμα.
Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να οριστεί και ένα δευτερεύον πεδίο ομαδοποίησης.Τότε,όμως,το πρω
τεύον πεδίο ομαδοποίησης πρέπει να οριστεί πληκτρολογώντας τον αριθμό 1 μετά τον κωδικό ο- 
μαδοποίησης/ταξινόμησης, π.χ. GROUP BY,ASCI.
Ομοίως,το δευτερεύον πεδίο ομαδοποίησης ορίζεται με τον αριθμό 2, κ.ο.κ..
Βέβαια,στα κατάλληλα πεδία πρέπει να συμπληρωθούν και οι συγκεντρωτικοί τελεστές.
■ Τελεστές ομαδικής ενημέρωσης
Οι τελεστές ομαδικής ενημέρωσης τροποποιούν,μαρκάρουν και ξεμαρκάρουν είτε όλες τις εγγρα
φές είτε ορισμένες απ’ αυτές που καθορίζονται από μία συνθήκη.
Ως τελεστές περλαμβάνονται:

1 .REPLACE,ο οποίος τροποποιεί τα περιεχόμενα συγκεκριμένων πεδίων.
2. MARK,ο οποίος σημειώνει εγγραφές που προορίζονται για διαγραφή.
3. UNMARK.0 οποίος ακυρώνει τις σημειώσεις εγγραφών για διαγραφή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1
Κάθε φορά που γίνεται αναφορά σε μία εντολή,το πρώτο μέρος (πριν το σημείο (/)) αφορά το 
όνομα του μενού στο οποίο υπάρχει η εντολή και η οποία ακολουθεί μετά το σημείο (I ).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2
Όλοι οι τελεστές που χρησιμοποιούνται στο dBASE IV (συγκεντρωτικοί,ομαδοποίησης και ενη
μέρωσης) συμπεριλαμβάνονται σε μια λίστα επιλογής,η οποία εμφανίζεται με το Shift+F1.
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Στον σκελετό του αρχείου,στο «κουτάκι» που αντιστοιχεί στο αρχείο δεδομένων πληκτρολογείται ο 
κατάλληλος από τους τελεστές ομαδικής ενημέρωσης.
Αν αυτός ο τελεστής είναι ο REPLACE τότε στο πεδίο που θα αντικατασταθούν τα περιεχόμενά του 
πληκτρολογείται το WITH ακολουθούμενο από τον τύπο της αντικατάστασης.
Στη συνέχεια,γίνεται μετάβαση σε οποιοδήποτε πεδίο είναι επιθυμητό και εκεί ορίζεται μία συνθήκη 
επιλογής εγγραφών.
Απαραίτητη είναι η εκτέλεση της εντολής UPDATE/PERFORM THE UPDATE για να ενημερωθεί η 
dBASE IV για τις αλλαγές.
Με F2 ο χρήστης επιβλέπει τα δεδομένα που προκύπτουν μετά απ’ αυτές τις ενέργειες.
■ Σύνδεση αρχείων
Μία από τις σημαντικές δυνατότητες που παρέχει το dBASE IV είναι η σύνδεση μεταξύ των αρχείων 
που υπάρχουν στη συγκεκριμένη βάση δεδομένων.Για να πραγματοποιηθεί η σύνδεση δύο αρ
χείων θα πρέπει αυτά να έχουν ένα κοινό πεδίο,το οποίο πρέπει να έχει τον ίδιο τύπο και το ίδιο 
πλάτος αλλά η ονομασία του στα δύο αρχεία μπορεί να διαφέρει.
Στην οθόνη Σχεδιασμού Ερωτημάτων του πρώτου αρχείου (αφού αυτό έχει ενεργοποιηθεί στη στή
λη Data του Κέντρου Ελέγχου και έχει δημιουργηθεί νέο Query με την εντολή CREATE+ENTER),εμ
φανίζεται και ο σκελετός του δεύτερου αρχείου με την εντολή LAYOUT/ADD FILE TO QUERY.
Στη συνέχεια,εφαρμόζεται η εντολή LAYOYT/CREATE LINK BY POINTING στο πεδίο σύνδεσης του 
πρώτου αρχείου,ενώ στο πεδίο σύνδεσης του δεύτερου αρχείου εφαρμόζεται το πλήκτρο ENTER. 
Στην Άποψη με F5 προστίθονται όσα πεδία του πρώτου ή του δεύτερου αρχείου είναι απαραίτητα 
για το ερώτημα.
Παράλληλα,είναι δυνατό να οριστούν και συνθήκες επιλογής εγγραφών σε οποιαδήποτε πεδία.
Ο χρήστης επιβλέπει πάντα τα αποτελέσματα που προκύπτουν με F2.

Διαγραφή υπαρχόντων.τπλων των πεδίων (που αρχικά είναι στα-αγγλικά 'και ται
*ΓΛ·Λ»/ΑΙ Ι/-ΤΊΓ/-1 T/.W/ ΤΤΓΛΙΛ\\ΜνΛΙ ΤΙλΥΊΙΤΓΛΛλΛΛ/ΤΐΓηΊ \/6/Λ\/'.ΤΙΤΑ /Λ\/?ίIίΠΤΠ C*Λ VΥΊΧ/I1 r C*και πληκτρολόγηση νέων

,Προσθήκτ
^ .····.·

ονόματος +; ENTER^πεδίου

ι nr-i^TfKMi tsffgfrivv % wtfgy ',y»r«)jq
(Klg.UPΓyI>(=· *-.·Ϊf ••i'.H. .ν.Υ.1>)|(·?αηί5ίΤο·

Ι«»'Τ«Ι»·>ί<>ιΐ)ΊίΓ^νι>Λΐ»λν"<ν.·· !$(? i<»M^<»iaV»·

3.4 Στήλη Form 
■ Δημιουργία φόρμας
Για να δημιουργηθεί μία φόρμα πρώτα πρέπει να ενεργοποιηθεί το αντίστοιχο αρχείο δεδομένων ή 
το αντίστοιχο ερώτημα-άποψη στη στήλη Data και στη συνέχεια στη στήλη Form του Κέντρου Ελέγ
χου να επιλεγεί η εντολή CREATE+ENTER,οπότε εμφανίζεται η οθόνη Σχεδιασμού Φορμών.
Με την εντολή LAYOUT/QUICK LAYOUT δημιουργείται ένα βασικό σχέδιο φόρμας (οθόνη δεδομέ
νων Edit),το οποίο μπορεί να διαμορφωθεί ανάλογα με τις ανάγκες της εφαρμογής.
Παρακάτω παρατίθονται ορισμένες τέτοιες ενέργειες οι οποίες βελτιώνουν την εμφάνιση της φόρ- 
μας.

Π^^ηϊ^έας^^άςΓ......... .............................
Me ENTER ή με την εντολή WORDS/ADD LINE.

ιιΓ^Η·!»,'

Pob^^toisw&ouSnmbA^ <ν t r:'? ι \ y &Μ& γ;? ’;·· Μ· κ ·.
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και'.η έκφραση υπολογισμού:
EXPRESSION + ENTER ^ πληκτρολογηση της έκφρασης,υπολογισμού
ή αυτόματη δημιουργία της μέσω της λίστας των πε*'..... - ™
Επικύρωση των έπΊΧογών του πλαισίου υε Ctrl-End.

Μία φόρμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για την εμφάνιση των υπάρχουσων εγγραφών όσο και 
για την προσθήκη νέων,οπότε είναι δυνατή η ενσωμάτωση στην φόρμα διαφόρων ελέγχων των ει- 
σαγόμενων μέσω αυτής στοιχείων καθώς και διάφορες άλλες διευκολύνσεις για την ταχύτερη και 
ορθότερη εισαγωγή στοιχείων,όπως:

1. Ορισμός ενός πεδίου ως read-only,δηλαδή επιτρέπεται στον χρήστης απλώς να βλέπει 
την τιμή του,όχι όμως και να την αλλάζει.

2. Καθορισμός ενός μηνύματος που θα εμφανίζεται κάθε φορά που ο χρήστης βρίσκεται σ’ 
ένα συγκεκριμένο πεδίο.

3. Ορισμός μιας αρχικής τιμής (default value) για ένα πεδίο.
4. Ορισμός μιας μέγιστης επιτρεπτής τιμής για ένα πεδίο.
5. Ορισμός μιας ελάχιστης επιτρεπτής τιμής για ένα πεδίο.

Η πραγματοποίηση όλων αυτών ακολουθεί τα επόμενα βήματα (ίδια για όλες τις περιπτώσεις).
Ο Επιλογή του πεδίου στην οθόνη Σχεδιασμού Φόρμας.
©Πάτημα πλήκτρου F5,οπότε εμφανίζεται ο πίνακας των χαρακτηριστικών του πεδίου. 
©Εφαρμογή εντολής EDIT OPTIONS+ENTER,οπότε εμφανίζεται ο πίνακας των διαθέσιμων 

EDIT/OPTIONS.

κτρολόγηση
Largest Allowed Value ;
Με ENTER -» πληκτρολογηση μέγιστης επιτρεπόμενης τιμής + ENTER

©Ρύθμιση της αντίστοιχης EDIT OPTION ανάλογα με τον έλεγχο που απαιτείται από την 
εφαρμογή.

Editing Allowed ' ~
Με ENTER η αρχική επιλογή Yes γίνεται No και το πεδίο εμφανίζεται ως read-only ί 

γκεκριμέν '— ■ ..λ

©Επικύρωση των επιλογών της οθόνης των EDIT OPTIONS με Ctrl-End. 
©Επικύρωση των επιλογών του πίνακα,χαρακτηριστικών του πεδίου,με ENTER.

3.5 Στήλη Report
Η δημιουργία μιας αναφοράς,η οποία μπορεί να τυπωθεί ή να εμφανιστεί απλώς στην οθόνη,γίνεται 
με παρόμοιο τρόπο όπως και στις φόρμες.
Αφού πρώτα ενεργοποιηθεί το αντίστοιχο αρχείο δεδομένων ή το ερώτημα-άποψη,στη στήλη Re
ports του Κέντρου Ελέγχου επιλέγεται η εντολή CREATE+ENTER,οπότε εμφανίζεται η οθόνη Σχε- 
διασμού Αναφορών.
Με τη σειρά εντολών LAYOUT/QUICK LAYOUT επιλογή τύπου (Column,Form,Mailmerge) δημι- 
ουργείται ένα βασικό σχέδιο αναφοράς το οποίο μπορεί να διαμορφωθεί σύμφωνα με τις ανάγκες 
του χρήστη.
Ωστόσο,υπάρχει η δυνατότητα διαμόρφωσης πέντε ζωνών σε μια αναφορά,οι οποίες περιγράφον- 
ται αναλυτικά παρακάτω.
1. Ζώνη Κεφαλίδας Σελίδας(Page Header Band).Στη ζώνη αυτή ο χρήστης μπορεί να τοποθετή
σει ο,τιδήποτε θέλει να εμφανίσει στην κεφαλίδα κάθε σελίδας της αναφοράς, π.χ. τίτλος,προκα
θορισμένα πεδία (ημερομηνία,ώρα,αριθμός σελίδας, κ.λ.π.).Όλα αυτά εμφανίζονται με F5.
2. Ζώνη Υποσέλιδου Σελίδας(Page Footer Zone) .Όμοια,ο χρήστης μπορεί να τοποθετήσει σ' αυτή 
τη ζώνη ο,τιδήποτε θέλει να εμφανίζεται στο υποσέλιδο κάθε σελίδας της αναφοράς, π.χ. λέξεις ή 
προκαθορισμένα πεδία.
3. Ζώνη Εισαγωγής Αναφοράς(Ρβροί1 Into Band).Στο σημείο αυτό τοποθετείται ένας τίτλος,ο ο
ποίος εμφανίζεται στην αρχή της αναφοράς, π.χ. διάφορες λέξεις σε πλαίσιο.
4. Ζώνη ΛεπτομερειώνφβΙβΐΙ Band).Εδώ τοποθετούνται οι λεπτομέρειες που θα εμφανίζονται για 
κάθε εγγραφή, π.χ. διάφορα πεδία της εγγραφής.

33



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 dBASE IV

5. Ζώνη Περίληψης Αναφοράς (Report Summary Band).Στη ζώνη αυτή,τέλος,τοποθετούνται πε
δία που αφορούν συγκεντρωτικά στοιχεία, π.χ. αθροίσματα,μέσοι όροι κ.λ.π.,αριθμητικών πεδίων 
για το σύνολο των εγγραφών.Τα πεδία συγκεντρωτικών στοιχείων εμφανίζονται με F5 όπως ακρι
βώς και τα προκαθορισμένα.

3.6 Στήλη Application 
■ Δημιουργία Εφαρμογής
Αφού ο χρήστης βεβαιωθεί ότι το αρχείο δεδομένων που θέλει να χρησιμοποιήσει είναι ενεργοποιη- 
μένο,στην ίδια οθόνη του Κέντρου Ελέγχου και στη στήλη Applications πατά CREATE+ENTER.
Στη συνέχεια,επιλέγει Applications Genarator.onou θα δώσει τα βασικά στοιχεία της εφαρμογής, 
δηλαδή όνομα,περιγραφή,τύπος του κυρίου μενού,όνομα του κυρίου μενού,βασικό αρχείο (με 
SHIFT+F1), κ.λ_π..
Ο χρήστης προχωρά την εργασία του διαμορφώνοντας την αρχική οθόνη που θέλει να παρουσιάζει 
η εφαρμογή του ως προς το περιεχόμενο,μέγεθος και θέση των στοιχείων της και αποθηκεύει επι
λέγοντας την εντολή Application/Save από τη γραμμή των μενού.
Για τον σχεδίασμά του κύριου οριζόντιου μενού επιλέγει την εντολή από τη γραμμή των μενού 
DESIGN/HORIZONTAL BAR MENU/CREATE,όπου δίνει το όνομα,περιγραφή και μήνυμα γραμμής 
κατάστασης,πληκτρολογώντας τις επιλογές του στις κατάλληλες θέσεις 
(Ρ5->πληκτρολόγηση-> F5).
Στη συνέχεια,αποθηκεύει με την εντολή MENU/SAVE.
'Οταν ζητούνται και αναδυόμενα μενού,ο σχεδιασμός τους πραγματοποιείται στην οθόνη που εμφα
νίζεται μετά την επιλογή της εντολής DESIGN/POPUP MENU/CREATE της γραμμής των μενού.
Στα ειδικά πλαίσια πληκτρολογούνται το όνομα,η περιγραφή και το μήνυμα γραμμής κατάστασης 
για κάθε αναδυόμενο μενού που θα δημιουργηθεί και παράλληλα διαμορφώνονται το μέγεθος τους 
και η θέση τους.
Η αποθήκευση πραγματοποιείται με το MENU/SAVE,ενώ με την εντολή MENU/PUT AWAY τα μενού 
που δομήθηκαν μέχρι τη συγκεκριμένη στιγμή εξαφανίζονται από την οθόνη εργασίας για να συνε
χίσει ο χρήστης την δουλειά του ανενόχλητα.
Αφού ορίστηκαν τα απαραίτητα μενού,ο χρήστης θα πρέπει να καθορίσει επακριβώς τις ενέργειες 
που αυτά θα εκτελούν όταν επιλέγονται.
Με την αντίστοιχη εντολή DESIGN εμφανίζεται το κάθετο μενού και φωτίζεται η επιλογή.
Στη συνέχεια,πάτημα στην επιμέρους εντολή ITEM/CHANGE ACTION.
Συχνά παρατηρείται ότι χρειάζεται να αλλάξει η αρχική βάση ή η άποψη.
'Οταν επιλέγεται η κατακόρυφη οθόνη δεδομένων της επιλεγόμενης βάσης ή άποψης (οθόνη Edit), 
η εισαγωγή των στοιχείων μπορεί να γίνει είτε σε λευκή οθόνη (APPEND) είτε σε οθόνη που δείχνει 
τις καρτέλες των εισαχθέντων στοιχείων (EDIT),πράγμα που δεν ισχύει για την οριζόντια οθόνη δε
δομένων Browse.
Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα στη συνέχεια να επιλέξει είτε την εκτέλεση ενός οποιουδήποτε 
προγράμματος με την εντολή RUN A PROGRAM (εδώ περιλαμβάνονται και οι εντολές του Dos),είτε 
την έξοδό του στο Dos με το QUIT ή ακόμα και στο αρχικό πρόγραμμα από το οποίο ξεκίνησε η 
εφαρμογή.
Επισημαίνεται η προσοχή του χρήστη στην αποθήκευση των εργασιών που πραγματοποιείται πάντα 
με την εντολή MENU/SAVE,ενώ με την MENU/PUT AWAY μπορεί να εξαφανίσει προσωρινά τα με
νού πάνω οπα οποία έχει δουλέψει.
'Ενα από τα τελευταία στάδια αποτελεί και η επιλογή του οριζόντιου μενού,από το οποίο μπορούν 
να εμφανίζονται τα αναδυόμενα μενού αυτόματα αν εκτελεστεί η εντολή 
MENU/ATTACH PULL DOWN MENUS από τη γραμμή των μενού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Για το οριζόντιο μενού ττάτημα στη γραμμή
OPEN A MENU/POPUP -» SHIFT+F7 ανάλογη επιλογή.
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Ωστόσο,η δουλειά του χρήστη δεν έχει ακόμα τελειώσει.Μένει η δημιουργία του κώδικα σε κώδικα 
dBASE ΐν.Επιλέγεται επομένως το πλαίσιο της αρχικής οθόνης και εκτελείται η εντολή 
GENERATE/DISPLAY DURING GENERATION από τη γραμμή των μενού,όπως και η εντολή 
GENERATE/BEGIN GENERATING με σκοπό να πραγματοποιηθεί η παραγωγή της εφαρμογής και 
να είναι έτοιμη για χρήση.
Το τελικό στάδιο περιλαμβάνει την αποθήκευση της εφαρμογής και την έξοδο από τη στήλη Appli
cations και την επιστροφή στην οθόνη του Κέντρου Ελέγχου της dBASE IV.
Αυτό γίνεται με την εντολή SAVE / EXIT.
Υπάρχουν περιπτώσεις που ο χρήστης θέλει να αλλάξει τον σχεδίασμά της εφαρμογής που έχει 
κάνει.Τότε επιλέγει το όνομα της εφαρμογής στη στήλη Applications του Κέντρου Ελέγχου και πα
τά SHIFT+F2 ή πατά ENTER και επιλέγει MODIFY APPLICATION.
Η εφαρμογή τρέχει αφού επιλεγεί το όνομά της στη στήλη Applications του Κέντρου Ελέγχου,πα
τηθεί ENTER και επιλεγεί RUN APPLICATION.
Κάποιες βελτιώσεις που προτείνονται αφορούν την κατασκευή ειδικών φορμών για την εισαγωγή 
νέων στοιχείων χωρίς να εισάγονται πρώτα τα δεδομένα στους πίνακες και την εμφάνιση ειδικών 
καταστάσεων read-only (μόνο για ανάγνωση κι όχι για εγγραφή).
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1 .Φωτίζω όνομα αρχείου + ENTER
2.Modify Stucture + ENTER 

Εναλλακτικά:
1 .Φωτίζω όνομα αρχείου 
2.SHIFT-F2

1 .Φωτίζω όνομα αρχείου + ENTER
2.Display Data + ENTER 

Εναλλακτικά:
1. Φωτίζω όνομα αρχείου
2. F2

t___________ ___________ ί
ψ

"JICKMOr
WM* W®SV Α'ί ° 1 Λ1h l\~ iV-') \\ i -j κΜ',ηί ί

i...' H.i" -'.ν,Μίΐρ.ΐίϊΐίΐχν
L ’ Ai(ujoi3l».noj>

: ,'*.V itWsj

Έξοδος και από τις δύο οθόνες από τα μενού με EXIT (με F10 ανεβαίνω στα 
μενού για όλες τις οθόνες), οπότε επιστροφή στην ΟΘΟΝΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ.

Σχήμα 2
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Γενικά για το εργαλείο Microsoft Access 2.0

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
4.1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες

Η Microsoft Access είναι ένα πρόγραμμα που αναπτύχθηκε ειδικά για διοικητικές και οικο
νομικές εφαρμογές και στηρίζεται στο ενδιάμεσο μέσο επικοινωνίας μεταξύ χειριστών και λειτουρ
γικού συστήματος DOS,το Microsoft Windows-Συνδυάζει,από τη μια τις απαιτήσεις του χρήστη για 
ένα ευκολόχρηστο και ευκολονόητο πρόγραμμα και τις δυνατότητες,από την άλλη προσαρμογής, 
αλλαγής,ευελιξίας και βελτίωσης των ιδιοτήτων των δεδομένων που αναζητά ο προγραμματιστής.

Η Microsoft Access αποτελεί ένα πλήρες λειτουργικό Σύστημα Διαχείρισης Σχεσιακών Βά
σεων Δεδομένων.Εφοδιάζει με όλες τις δυνατότητες ορισμού,χειρισμού και ελέγχου των δεδομέ
νων οι οποίες χρειάζονται για τη διαχείριση μεγάλων ποσοτήτων πληροφοριών.'Ετσι στα δεδομένα 
μπορούν να δοθούν ορισμοί σαν κείμενα,αριθμοί,ημερομηνίες,εικόνες,χρηματικές τιμές,ήχοι,έγγρα
φα ή λογιστικά φύλλα ενώ σε ό,τι αφορά τον ορισμό του τρόπου αποθήκευσής τους καθορίζεται το 
μήκος αλφαριθμητικών,η ακρίβεια των αριθμών,η μορφή των ημερομηνιών-ωρών καθώς και η μορ
φή τους όταν τυπώνονται ή εμφανίζονται.Ακόμη οι απλοί ή σύνθετοι κανόνες εγκυρότητας βεβαιώ
νουν ότι υπάρχουν οι ορθές τιμές στη ΒΔ.Παράλληλα,γίνεται έλεγχος για έγκυρα είδη σχέσεων 
μεταξύ των αρχειών ή των πινάκων.

Με την Microsoft Access είναι δυνατή η χρησιμοποίηση όλων των λειτουργιών των Micro
soft Windows.Η Δυναμική Ανταλλαγή Δεδομένων (Dynamic Data Exchange,DDE) εκτελεί λειτουρ
γίες και ανταλλάσσει δεδομένα μεταξύ της Microsoft Access και άλλων εφαρμογών που βασίζονται 
στα Windows και υποστηρίζουν τη DDE.Η σύνδεση αυτή γίνεται με μακροεντολές ή τη χρήση της 
Access Basic, π.χ. μια εφαρμογή επεξεργασίας κειμένου ζητά αριθμητικά δεδομένα από μια εφαρ
μογή λογιστικού φύλλου.Η ανταλλαγή δεδομένων γίνεται ανάμεσα σε μια εφαρμογή εξυπηρετητή 
(source application) και μια εφαρμογή πελάτη (destination app!ication).To είδος της ανταλλαγής 
ορίζεται από κάποιο Topic και κάποιο χαρακτηριστικό item.Η τετράδα αυτή ορίζει έναν Συνδετικό 
Κρίκο (Link).

Η Microsoft Access υποστηρίζει την λειτουργία Σύνδεσης και Ενσωμάτωσης Αντικειμένων 
(Object Linking and Embedding,OLE) των Microsoft Windows.Με τη μέθοδο αυτή μπορεί να συνδέ
σει ή να ενσωματώσει ένα αντικείμενο από μια εφαρμογή διακομιστή (server) στο έγγραφο μιας 
εφαρμογής πελάτη (client).Η λειτουργία της σύνδεσης καθορίζει έναν σύνδεσμο μεταξύ δύο αρχεί
ων δεδομένων: του αρχείου που βρίσκεται σε επεξεργασία τη συγκεκριμένη στιγμή κι ενός άλλου 
που βρίσκεται αποθηκευμένο στον δίσκο ή χρησιμοποιείται από άλλο πρόγραμμα.Η λειτουργία της 
ενσωμάτωσης τοποθετεί ένα ακριβές αντίγραφο του αντικειμένου στο έγγραφο προορισμού.Η δια
φορά βρίσκεται στο ότι με τη Σύνδεση (Linking) οποιαδήποτε αλλαγή συμβαίνει στο αντικείμενο 
του διακομιστή ενημερώνει και το αντικείμενο του πελάτη ενώ με την Ενσωμάτωση (Embedding) 
δεν πραγματοποιείται αυτή η ενημέρωση μεταξύ των αντικειμένων.

Η Microsoft Access παρέχει εξελιγμένες δυνατότητες ανάπτυξης εφαρμογών για την επε
ξεργασία,όχι μόνο των στοιχείων που είναι αποθηκευμένα στις δικές της δομές δεδομένων,αλλά 
και πληροφοριών που είναι αποθηκευμένες σε πολλές άλλες δημοφιλείς μορφές βάσεων δεδομέ- 
νων.Το μεγαλύτερο ίσως πλεονέκτημα της Microsoft Access είναι η δυνατότητά της να χειρίζεται 
δεδομένα από λογιστικά φύλλα,αρχεία κειμένου,αρχεία dBase,Paradox,Btrieve και βάσεις δεδομέ
νων FoxBase,καθώς κι από κάθε βάση δεδομένων SQL που υποστηρίζει το πρότυπο Ανοιχτής Συν- 
δεσιμότητας Βάσεων Δεδομένων (Open DataBase Connectivity,ODBC).Altt0 σημαίνει πως η Micro
soft Access μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία μιας εφαρμογής των Windows που θα 
μπορεί να επεξεργάζεται τα δεδομένα που βρίσκονται σ’ έναν διακομιστή δικτύου SQL ή στη βάση 
δεδομένων SQL ενός μεγάλου συστήματος.

Η Access χρησιμοποιεί τη Διασύνδεση Πολλών Εγγράφων (Multiple Document Interface,
MDI) των Microsoft Windows για να επιτρέπει την ταυτόχρονη εργασία με πολλά διαφορετικά αντι- 
κείμενα.Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης μπορεί να δουλεύει την ίδια στιγμή με πολλούς πίνακες,φόρ
μες,αναφορές, μακροεντολές ή λειτουργικές μονάδες,όλα αυτά σ’ ένα μόνο παράθυρο της εφαρ
μογής.

Η Microsoft Access θεωρεί ο,τιδήποτε μπορεί να έχει όνομα αντικείμενο (object).Ta βασικά 
αντικείμενα μιας βάσης δεδομένων της Access είναι οι πίνακες,τα ερωτήματα,οι φόρμες,οι αναφο
ρές,οι μακροεντολές και οι λειτουργικές μονάδες.Σε άλλες εφαρμογές διαχείρισης βάσεων δεδο
μένων σε προσωπικούς υπολογιστές είναι πιθανόν ο όρος Βάση Δεδομένων να χρησιμοποιείται μόνο 
για τα αρχεία στα οποία αποθηκεύονται δεδομένα.Στην Microsoft Access η Βάση Δεδομένων περι
λαμβάνει και όλα τα βασικά αντικείμενα που σχετίζονται με τα αποθηκευμένα δεδομένα,καθώς και 
τα αντικείμενα που ορίζονται για την αυτοματοποίηση της χρήσης των δεδομένων (Σχήμα 3).
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4.2 Αρχιτεκτονική των εφαρμογών της Microsoft Access
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Όπως φαίνεται και στο σχήμα,η Microsoft Access αποτελείται από δύο συνθετικά μέρη: 
τη μηχανή εφαρμογών (application engine) που ελέγχει τον προγραμμαπσμό και τη διασύνδεση του 
τελικού χρήστη με το προϊόν και την JET DBEngine,η οποία ελέγχει την αποθήκευση των δεδομέ
νων και τον ορισμό όλων των αντικειμένων στη βάση δεδομένων.Από τη στιγμή που ανοίγει μια βά
ση δεδομένων,η μηχανή εφαρμογών ανοίγει την DBEngine για να καθορίσει τα ονόματα όλων των 
πινάκων,των ερωτημάτων,των φορμών,των αναφορών,των μακροεντολών και των λειτουργικών μο
νάδων που θα εμφανίσει στο παράθυρο Database.Η μηχανή εφαρμογών ορίζει τη συλλογή Forms 
(που την αποτελούν όλες οι ανοιχτές φόρμες) και τη συλλογή Reports (που την αποτελούν όλες οι 
ανοιχτές αναφορές) ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί και δύο ειδικά αντικείμενα,το ανπκείμενο Appli
cation (Εφαρμογή) και το αντικείμενο Screen (Οθόνη).

Το ανπκείμενο Application περιέχει τρεις ιδιότητες:
♦ CurrentObjectName (Όνομα Τρέχοντος Αντικειμένου)
♦ CurrentObjectType (Τύπος Τρέχοντος Αντικειμένου)
♦ MenuBar (Γραμμή Μενού)
Η τιμή της ιδιότητας CurrentObjectName καθορίζει το όνομα του τρέχοντος ενεργού αντικειμένου. 
Ακόμη,θα μπορούσε να γίνει σύγκριση της πμής της ιδιότητας CurrentObjectType με πς φυσικές 
σταθερές A_TABLE,A_QUERY,A_FORM,A_REPORT,A_MACRO και A_MODULE για να καθοριστεί ο 
τύπος του τρέχοντος αντικειμένου.Στην ιδιότητα MenuBar θα μπορούσε να δοθεί το όνομα μιας 
μακροεντολής μενού ώστε να χρησιμοποιηθεί ένα προσαρμοσμένο μενού για το παράθυρο Data
base.

Το ανπκείμενο Screen έχει τέσσερις χρήσιμες ιδιότητες:
♦ ActiveControl (Ενεργό Χειριστήριο)
♦ ActiveForm (Ενεργή Φόρμα)
♦ ActiveReport (Ενεργή Αναφορά)
♦ PreviousControl (Προηγούμενο Χειριστήριο)
Χωρίς να είναι απαραίτητο να είναι γνωστά τα πραγματικά ονόματα των παραπάνω στοιχείων,μπο
ρεί να γίνεται αναφορά σ’ αυτά αντίστοιχα.
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Η DBEngine ελέγχει όλα τα αντικείμενα της βάσης δεδομένων μέσω μιας ιεραρχίας συλλο
γών,αντικειμένων και ιδιοτήτων.Όταν ανοίγει μια βάση δεδομένων της Microsoft Access^ DBEngi
ne ορίζει καταρχήν μια συλλογή από Workspaces (Χώρους Εργασίας) κι ένα προεπιλεγμένο αντικεί
μενο Workspace.Av η βάση δεδομένων είναι ασφαλισμένη τότε η Access ζητά ένα συνθηματικό κι 
έναν κωδικό χρήστη,ώστε η DBEngine να μπορεί να δημιουργήσει ένα αντικείμενο User (Χρήστη) κι 
ένα αντικείμενο Group (Ομάδα) μέσα στον προκαθορισμένο χώρο εργασίας.
Αν η βάση δεδομένων δεν είναι ασφαλισμένη τότε η DBEngine δημιουργεί έναν προεπιλεγμένο 
χρήστη με το όνομα Admin σε μια προεπιλεγμένη ομάδα με το ίδιο όνομα.Τέλος,η DBEngine δημι
ουργεί μέσα στο προκαθορισμένο αντικείμενο Workspace ένα αντικείμενο Database.
Η DBEngine χρησιμοποιεί τις πληροφορίες του τρέχοντος αντικειμένου User ή/και Group για να 
καθορίσει αν ο χρήστης είναι εξουσιοδοτημένος να έχει πρόσβαση σε οποιοδήποτε από τα αντικεί
μενα της βάσης δεδομένων.

Αφού ανοιχτεί μια βάση δεδομένων,η μηχανή εφαρμογών ελέγχει αν στη βάση δεδομένων 
υπάρχει μια ομάδα μακροεντολών με το όνομα Autoexec.Av τη βρει,η μηχανή εφαρμογών εκτελεί 
την ομάδα αυτή μακροεντολών για να ξεκινήσει την εφαρμογή.Στην αντίθετη περίπτωση,η μηχανή 
εφαρμογών εμφανίζει το παράθυρο Database και αφήνει τον χρήστη να επιλέξει την επόμενη ενέρ
γεια από τη διασύνδεση του χρήστη.

Μέσω της Microsoft Access Basic μπορούν να δημιουργηθούν διαδικασίες που θα καλούν
ται από την ομάδα μακροεντολών Autoexec ή από ένα γεγονός που θα πυροδοτείται από μια φόρ
μα ή μια αναφορά,οι οποίες θα μπορούν να δημιουργήσουν πρόσθετα αντικείμενα Database στην 
συλλογή Database ανοίγοντας αρχεία ΜϋΒ.Κάθε ανοιχτό αντικείμενο Database έχει μια συλλογή 
Containers (Δοχεία) την οποία χρησιμοποιεί η DBEngine για να αποθηκεύσει τον ορισμό (μέσω της 
συλλογής Documents) όλων των πινάκων,ερωτημάτων,φορμών,αναφορών,μακροεντολών και λει
τουργικών μονάδων.

Η συλλογή TableDefs (Ορισμοί Πίνακα) χρησιμοποιείται για την εξέταση και τροποίηση των 
υπαρχόντων πινάκων καθώς και για την δημιουργία νέων αντικειμένων TableDef.

Η συλλογή Relations (Σχέσεις) περιέχει αντικείμενα Relation που ορίζουν τον τρόπο με τον 
οποίο θα σχετίζονται μεταξύ τους οι πίνακες και τους κανόνες ακεραιότητας που θα εφαρμόζονται 
μεταξύ των πινάκων.

Η συλλογή QueryDefs (Ορισμοί Ερωτημάτων) περιέχει αντικείμενα QueryDef που ορίζουν 
όλα τα ερωτήματα της βάσης δεδομένων.Υπάρχει πάντα η δυνατότητα τροποποίησης των υπαρ
χόντων ερωτημάτων ή δημιουργίας νέων.

Η συλλογή Recordset (Σύνολο Εγγραφών) περιέχει ένα αντικείμενο Recordset για κάθε 
ανοιχτό σύνολο εγγραφών της βάσης δεδομένων.

Περισσότερες λεπτομέρειες που αφορούν τις συλλογές, τα αντικείμενα και τις ιδιότητες θα 
δοθούν στην ενότητα της Microsoft Access Basic.

4.3 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός
Η Microsoft Access δεν σχεδιάστηκε σαν ολοκληρωμένη εφαρμογή αντικειμενοστρεφούς 

προγραμματισμού (object-oriented programming),έχει όμως πολλά χαρακτηριστικά που συναντιόν
ται στα συστήματα ανάπτυξης αντικειμενοστρεφών εφαρμογών.

Στην κλασσική κατασκευή εφαρμογών με διαδικασίες,τα δεδομένα που χρειάζονται για την 
εφαρμογή είναι σαφώς διαφοροποιημένα και κάθε πρόγραμμα λειτουργεί ανεξάρτητα από τα δε
δομένα. Γενικά,η δομή ενός προγράμματος έχει πολύ μικρή σχέση με τη δομή των άλλων προγραμ
μάτων του συστήματος.

Σ’ ένα αντικειμενοστρεφές σύστημα όλα τα αντικείμενα ορίζονται από την άποψη ενός υπο
κειμένου και μιας ενέργειας σ’ αυτό το υποκείμενο.Τα αντικείμενα μπορεί να περιέχουν άλλα αντι
κείμενα σαν υποκείμενα/Οταν ένα αντικείμενο ορίζει μια νέα ενέργεια σ’ ένα άλλο αντικείμενο,κλη
ρονομεί τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά του άλλου αντικειμένου και επεκτείνεται με βάση τον 
ορισμό αυτού του αντικειμένου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η εκτεταμένη αναφορά που γίνεται τόσο στην αρχιτεκτονική της Access όσο και στην αρχιτεκτονική 
των εφαρμογών της έχει σκοπό την εισαγωγή εννοιών που χρησιμοποιούνται στη δόμηση των αντι
κειμένων της και ιδιαίτερα στις μακροεντολές και στις λειτουργικές μονάδες.
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Στην Access,τα ερωτήματα ορίζουν ενέργειες σε πίνακες.Μ’ αυτό τον τρόπο,τα ερωτήματα 
γίνονται νέοι λογικοί πίνακες,γνωστοί σαν σύνολα εγγραφών (recordsets).Μπορεί ακόμη να οριστεί 
ένα ερώτημα που θα βασίζεται σ’ ένα άλλο ερώτημα με το ίδιο αποτέλεσμα.Τα ερωτήματα κληρο
νομούν τους κανόνες ακεραιότητας και μορφοποίησης που έχουν οριστεί για τους πίνακες.Οι φόρ
μες ορίζουν κι άλλες ενέργειες σε πίνακες ή ερωτήματα και τα πεδία που περιλαμβάνονται στις 
φόρμες κληρονομούν αρχικά τις υποκείμενες ιδιότητες (κανόνες μορφοποίησης και εγκυρότητας) 
από τα πεδία των πινάκων ή των ερωτημάτων προέλευσης.Υπάρχει η δυνατότητα να οριστούν δια
φορετικοί κανόνες μορφοποίησης ή περισσότερο περιοριστικοί κανόνες,χωρίς όμως να υπερβούν 
οι κανόνες που ορίστηκαν για τους πίνακες.

Τα αντικειμενοστρεφή συστήματα δεν είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στη διαδοχή των γεγονό- 
των.Έτσι ένας χειριστής που καταχωρεί μια παραγγελία στην Access μπορεί να ελαχιστοποιήσει τη 
φόρμα καταχώρησης παραγγελιών και να ξεκινήσει μια αναζήτηση σ’ έναν πίνακα προϊόντων για 
πληροφορίες σχετικά με τις τιμές ή σ’ έναν πίνακα πελατών για το πιστωτικό ιστορικό ενός πελάτη 
χωρίς να κλείσει την παραγγελία.Ο απλούστερος τρόπος για τη διευκόλυνση του χειριστή είναι η 
τοποθέτηση ενός κουμπιού διαταγών μέσα στη φόρμα καταχώρησης των παραγγελιών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
5.1 Κατασκευή Βάσης Δεδομένων

Όταν ο χρήστης ξεκινά για πρώτη φορά την Microsoft Access,στη γραμμή μενού βλέπει 
μόνο τα μενού File (Αρχείο) και Help (Βοήθεια).Στη γραμμή εργαλείων υπάρχουν πάρα πολλά 
κουμπιά,αλλά είναι διαθέσιμα μόνο τα δύο αριστερά: τα κουμπιά Νέας Βάσης Δεδομένων (New Da
taBase) και Ανοίγματος Βάσης Δεδομένων (Open DataBase),και τα δύο δεξιά: τα κουμπιά Καρτών 
Συμβουλών (Cue Cards) και Βοήθειας (Help).Τα υπόλοιπα κουμπιά θα ενεργοποιηθούν αμέσως μό
λις ανοιχτεί ή δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων.

Για να ξεκινήσει η δημιουργία μιας νέας βάσης δεδομένων,ο χρήστης επιλέγει απλώς τη 
διαταγή New DataBase από το μενού File.Ano το πτυσσόμενο πλαίσιο καταλόγου Drivers (Οδηγοί 
Δίσκων) μπορεί να επιλέξει τον οδηγό δίσκου που θέλει και τον κατάλογο του δίσκου από το πλαί
σιο Directories (Κατάλογοι).Ο οδηγός και ο κατάλογος θα είναι η θέση της νέας βάσης δεδομένων. 
Τέλος,στο πλαίσιο κειμένου File Name (Όνομα Αρχείου) μπορεί να πληκτρολογήσει το όνομα της 
νέας βάσης δεδομένων.

Η Access προσθέτει αυτόματα στο όνομα αρχείου την προέκταση ΜϋΒ.Σ’ αυτό το αρχείο η 
Access αποθηκεύει όλα τα αντικείμενα της βάσης δεδομένων ενώ χρειάζεται λίγο χρόνο για να δη
μιουργήσει τα αρχεία συστήματος στα οποία κρατά όλες τις πληροφορίες για τους πίνακες,τα ερω
τήματα,τις φόρμες,τις αναφορές,τις μακροεντολές και τις λειτουργικές μονάδες που πιθανόν να 
δημιουργηθούν.

'Οταν η επεξεργασία ολοκληρωθεί εμφανίζεται στην πάνω αριστερή γωνία του χώρου εργα
σίας της Access το παράθυρο Database για τη νέα βάση δεδομένων.Όταν ανοίγει μια οποιαδήποτε 
βάση δεδομένων,η Access επιλέγει την καρτέλα Table (Πίνακας) και εμφανίζει στο παράθυρο Data
base τους διαθέσιμους πίνακες,αν υπάρχουν (Εικόνα 3).

Εκτός από το κουμπί Βοήθειας (Help) της γραμμής εργαλείων του παραθύρου Database, 
υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να πάρει ο χρήστης βοήθεια στην Microsoft Access: μπορεί να χρη
σιμοποιήσει τις διαταγές του μενού Help.Η διαταγή Contents (Περιεχόμενα) ανοίγει την οθόνη πε
ριεχομένων της Βοήθειας.Υπάρχει επίσης πρόσβαση στις Κάρτες Συμβουλών (Cue Cards) και στα 
θέματα Τεχνικής Υποστήριξης (Technical Support),και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα πλαίσιο διαλό
γου αναζήτησης για να βρεθεί κάποιο θέμα με λέξεις-κλειδιά κατευθείαν από το μενού Help (με το 
πάτημα του πλήκτρου F1 μπορεί,για παράδειγμα,να δοθεί βοήθεια για την τρέχουσα φάση εργα
σίας).

Στην οθόνη Περιεχομένων της Βοήθειας υπάρχουν οι Κάρτες Συμβουλών,μια ειδική πλευρά 
της βοήθειας της Microsoft Access,η οποία χρησιμοποιεί πτυσσόμενα παράθυρα που συνδέονται 
με το κεντρικό και καθοδηγεί τον χρήστη μέσα από τα ξεχωριστά βήματα που απαιτούνται για την 
εκτέλεση μιας συνηθισμένης εργασίας.Από το μενού αυτό μπορούν να επιλεγούν μία από τις επτά 
βασικές περιοχές θεμάτων: γενικές πληροφορίες για τις βάσεις δεδομένων (εκπαιδευτικό πρό
γραμμα),κατασκευή βάσεων δεδομένων και πινάκων,επεξεργασία των δεδομένων ενός πίνακα που 
βρίσκεται σε άποψη Φύλλου Δεδομένων,σχεδιασμός και εκτέλεση ερωτημάτων,δημιουργία φορ
μών,σχεδιασμός αναφορών και καταγραφή μακροεντολών.

5.2 Σύνδεση με άλλες βάσεις δεδομένων
Η Microsoft Access αποτελεί μια αυτάρκη εφαρμογή διαχείρισης βάσεων δεδομένων.Ένα 

όμως από τα ισχυρότερα χαρακτηριστικά της είναι ότι η επιτρέπει την επεξεργασία πολλών άλλων 
ειδών βάσεων δεδομένων,λογιστικών φύλλων ή αρχείων κειμένων.Εκτός λοιπόν από τη χρήση των 
δεδομένων της «τοπικής» βάσης δεδομένων της Microsoft Access,είναι εφικτή η εισαγωγή και η 
προσάρτηση δεδομένων που βρίσκονται σε άλλες βάσεις δεδομένων της Access καθώς και σε αρ
χεία της dBASEjou Paradox,της FoxPro,του Btrieve και οποιοσδήποτε άλλης βάσης δεδομένων 
SQL που υποστηρίζει το πρότυπο λογισμικού ODBC-Ακόμη,είναι δυνατή η εξαγωγή δεδομένων από 
τους πίνακες της Access στις βάσεις δεδομένων,στα λογιστικά φύλλα ή στα αρχεία κειμένου άλ
λων εφαρμογών.

Η Microsoft Access για να διαβάζει,να εισάγει,να ενημερώνει και να διαγράφει δεδομένα 
χρησιμοποιεί τη γλώσσα βάσεων δεδομένων εΟΕΚάθε εφαρμογή που «μιλά» την SQL θα πρέπει 
να μπορεί να «συνομιλήσει» με οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή που «καταλαβαίνει» την SQL/Ετσι,θα 
έπρεπε να υπάρχει η δυνατότητα να κατασκευαστεί μια εφαρμογή που θα μπορούσε να δουλεύει 
με τα δεδομένα πολλών συστημάτων διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων χρησιμοποιώντας 
την (δια γλώσσα.Αν και υπάρχει κάποια τυποποίηση για την SQL,στην πραγματικότητα οι περισσό
τερες εταιρείες λογισμικού έχουν χρησιμοποιήσει παραλλαγές ή επεκτάσεις της γλώσσας για να 
μπορεί να διαχειρίζεται τα ιδιαίτερα χαρακτηρισπκά των προϊόντων τους.
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Η Microsoft,για να έχουν πρόσβαση τα προϊόντα της σε οποιαδήποτε βάση δεδομένων 
SQL,χρησιμοποίησε τη διασύνδεση πρότυπο Ανοιχτής Συνδεσιμότητας Βάσεων Δεδομένων,ODBC. 
Με την εγκατάσταση της Microsoft Access 2.0 εγκαθίσταται και ο βασικός διαχειριστής του οδηγού 
της ODBC καθώς και ο οδηγός μετάφρασης της ODBC στο Microsoft SQL Server και στο Sybase 
SQL Server-Από τη στιγμή που θα προστεθούν οι οδηγοί για τις άλλες βάσεις δεδομένων που θα 
υπάρχει πρόσβαση,η Microsoft Access μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή εφαρμογών 
που θα χρησιμοποιούν δεδομένα από οποιαδήποτε βάση δεδομένων.

Επειδή ο χρήστης έχει να επιλέξει ανάμεσα στην εισαγωγή και την προσάρτηση δεδομένων 
από άλλες βάσεις δεδομένων,δίνονται κάποιες γενικές οδηγίες που θα πρέπει να αληθεύουν και οι 
οποίες τον βοηθούν να αποφασίσει ποιος τύπος πρόσβασης είναι ο καλύτερος.
Εισαγωγή
❖ Το αρχείο που χρειάζεται είναι σχετικά μικρό και δεν τροποποιείται συχνά από τους χρήστες της 
εφαρμογής της άλλης βάσης δεδομένων.
❖ Δεν χρειάζεται να μοιράζεται τα δεδομένα που δημιουργεί με τους χρήστες της εφαρμογής της 
άλλης βάσης δεδομένων.
❖ Αντικαθιστά την παλιά εφαρμογή της βάσης δεδομένων και δεν χρειάζεται πια να έχει τα δεδο
μένα στην παλιά τους μορφή.
❖ Χρειάζεται την καλύτερη δυνατή απόδοση κατά την επεξεργασία των δεδομένων της άλλης βά
σης δεδομένων,επειδή η Access έχει καλύτερη απόδοση όταν χρησιμοποιείται ένα «τοπικό» αντί
γραφο των δεδομένων που είναι αποθηκευμένο στη δική της μορφή.
Προσάρτηση
❖ Το αρχείο είναι μεγαλύτερο από τη μέγιοτη δυναμικότητα μιας τοπικής βάσης δεδομένων της 
Microsoft Access (1 gigabyte).
♦> Το αρχείο τροποποιείται συχνά από τους χρήστες της εφαρμογής της άλλης βάσης δεδομένων.
❖ Όταν πρέπει να μοιράζεται το αρχείο με τους χρήστες της εφαρμογής της άλλης βάσης δεδο
μένων μέσω δικτύου.
❖ Όταν ο χρήστης θα μοιράσει την εφαρμογή του σε διάφορους μεμονωμένους χρήστες και ίσως 
κάνει ενημερώσεις στη διασύνδεση της εφαρμογής που έχει αναπτύξει.

5.2.1 Εισαγωγή Δεδομένων
Η εισαγωγή δεδομένων αναφέρεται στην αναγραφή δεδομένων από διάφορες μορφές αρ

χείων για να δημιουργηθεί ένας πίνακας της Microsoft Access.Orav αντιγράφονται δεδομένα από 
κάποια άλλη βάση δεδομένων,η Microsoft Access χρησιμοποιεί ας πληροφορίες που είναι αποθη- 
κευμένες στο «πηγαίο» σύστημα βάσης δεδομένων για να μετατρέψει ή να ονομάσει τα ανακείμενα 
στον πίνακα «προορισμού» της Access,δηλαδή αυτόν που θα δεχτεί τα δεδομένα.
Η εργασία για την εισαγωγή δεδομένων είναι κοινή για όλα τα είδη των βάσεων δεδομένων:
Αφού ανοιχτεί η βάση δεδομένων που θα δεχθεί το αρχείο με το παράθυρο Database ενεργοποιη
μένο,επιλέγεται η διαταγή Import από το μενού File.Η Access εμφανίζει το πλαίσιο διαλόγου Im
port,στο οποίο εκτίθονται όλα τα είδη των πηγών δεδομένων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιη
θούν (κατάλογος Data Source).Με την επιλογή της επιθυμητής πηγής δεδομένων εμφανίζεται το 
πλαίσιο διαλόγου Select File όπου επιλέγεται ο οδηγός δίσκου,ο κατάλογος αρχείων και το όνομα 
του αρχείου που θα εισαχθεί.Το κουμπί Import πραγματοποιεί την εισαγωγή.Αν ο πίνακας του αρ
χείου της «πηγαίας» βάσης δεδομένων είναι κρυπτογραφημένος,η Access θα ζητήσει το συνθημα
τικό (ρθεεννοΓοΟ.Τέλος,η Access πληροφορεί τον χρήστη αν πέτυχε ή όχι η εισαγωγή με ένα πλαί
σιο διαλόγου.Αν η εισαγωγή είναι επιτυχημένη,τότε στον κατάλογο των πινάκων της βάσης δεδο
μένων «προορισμού» φαίνεται ο νέος πίνακας με όνομα ανάλογο της προέλευσής του.Για παρά
δειγμα,DBF για ένα αρχείο dBASE.Av ο χρήστης ανοίξει τον καινούργιο πίνακα στην άποψη Σχεδί
ασης θα παρατηρήσει ότι η Access έχει μετατρέψει τους τύπους δεδομένων του ακολουθώντας 
κάποιους κανόνες ανάλογα πάλι με τη βάση προέλευσής του.Για παράδειγμα,ο τύπος δεδομένων 
TEXT της SQL γίνεται στην Access Memo.

Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει για την εισαγωγή πινάκων SQL από κάποιο άλλο σύ
στημα βάσης δεδομένων που υποστηρίζει το πρότυπο ODBC.Ο χρήστης αφού εγκάταστήσει τον 
οδηγό ODBC της δικής του βάσης δεδομένων στον υπολογιστή του,θα πρέπει να συνδέσει τον τε-

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ο όρος εφαρμογή αναφέρεται στα ερωτήματα,φόρμες,αναφορές,μακροεντολές και λειτουργικές 

μονάδες της βάσης δεδομένων ενώ ο όρος δεδομένα στους πίνακές της.
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λευταίο στο δίκτυο που συνδέεται με τον διακομιστή (server) που θέλει κι επιπλέον θα πρέπει να έ
χει λογαριασμό (account) σ’ αυτόν τον διακομιστή.Βέβαια,θα πρέπει να ζητήσει πληροφορίες από 
τον διαχειριστή του συστήματος για τη σωστή διασύνδεση με τον διακομιστή SQL από τον οποίο 
θα εισάγει τα δεδομένα.Η διαφοροποίηση με τα υπόλοιπα είδη βάσεων δεδομένων ξεκινά από τον 
κατάλογο Data Source κι αφού επιλεγεί η SQL Database.Η Access παρουσιάζει τότε το πλαίσιο δι
αλόγου SQL Data Sources όπου γίνεται η επιλογή του διακομιστή SQL που περιέχει τον πίνακα που 
θα εισαχθεί.Στη συνέχεια,εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου σύνδεσης (Login) με την πηγή δεδομέ
νων SQL που επιλέχτηκε.Στο συγκεκριμένο πλαίσιο εισάγονται ο κωδικός χρήστη και το συνθημα
τικό.Ενεργοποιώντας παράλληλα το κουμπί Options δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να επιλέξει 
μία από τις βάσεις δεδομένων που διαθέτει ο διακομιστής και μετά,στο πλαίσιο διαλόγου Import 
Tables,τον πίνακα που θέλει (Εικόνα 4).

Η Microsoft Access επιτρέπει την εισαγωγή δεδομένων από αρχεία λογιστικών φύλλων που 
έχουν δημιουργηθεί από το Lotus 1-2-3,το Lotus for Windows και τις εκδόσεις του Microsoft Excel 
από τη 2 και μετά.Σαν εισαγόμενα δεδομένα μπορεί να προσδιοριστεί ένα μέρος του λογιστικού 
φύλλου ή ολόκληρο το λογιστικό φύλλο.Αν χρησιμοποιείται κάποια εφαρμογή λογιστικών φύλλων 
που βασίζεται στο λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows και υποστηρίζει την τεχνική Δυναμικής 
Ανταλλαγής Δεδομένων DDE,τότε υπάρχει επίσης η δυνατότητα να γίνει αντιγραφή μίας ή περισ
σότερων γραμμών κελιών και αυτές να προσαρτηθούν σε οποιονδήποτε πίνακα της Access που έ
χει πεδία που συμφωνούν.Αν η πρώτη γραμμή των κελιών περιέχει ονόματα που ταιριάζουν με τα 
ονόματα πεδίων του πίνακα «προορισμού» της Access,η Access μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτά τα 
ονόματα για τα πεδία αυτού του πίνακα.Πριν να πραγματοποιηθεί η εισαγωγή δεδομένων καλό θα 
ήταν να γίνει η σχετική προετοιμασία του λογιστικού φύλλου (ιδιαίτερη προσοχή στους τύπους δε
δομένων),αν και είναι δυνατή η επεξεργασία του νέου πίνακα μετά ανάλογα με τις ανάγκες (π.χ. 
δημιουργία ερωτήματος προσάρτησης) .Από τη στιγμή που γίνονται λάθη στην εισαγωγή δεδομέ
νων από ένα λογιστικό φύλλο,η Access παρουσιάζει ένα πλαίσιο διαλόγου που ειδοποιεί για τα 
σφάλματα ενώ σχεδόν ταυτόχρονα έχει δημιουργήσει έναν πίνακα Import Errors (με το όνομα του 
χρήστη στον τίτλο) με τον τύπο του σφάλματος αλλά και το πεδίο και τη γραμμή του λογιστικού 
φύλλου όπου συνέβει.
Μερικά από αυτά τα λάθη διορθώνονται στην άποψη Σχεδίασης του πίνακα προορισμού.Διαφορετι- 
κά,διαγράφονται οι εγγραφές που έχουν εισαχθεί και ο πίνακας επανεισαγάγεται αφού διορθωθεί 
το λογιστικό φύλλο.

Σε μια βάση δεδομένων της Microsoft Access μπορούν να εισαχθούν δεδομένα από ένα 
αρχείο κειμένου παρόλο που τα δεδομένα ενός αρχείου κειμένου,αντίθετα από τα δεδομένα ενός 
λογιστικού φύλλου,δεν είναι διατεταγμένα σε στήλες και γραμμές με κανονικό τρόπο.Η Access 
μπορεί να κατανοήσει τα δεδομένα ενός αρχείου κειμένου είτε συμπεριλαμβάνοντας ειδικούς χα
ρακτήρες που θα οριοθετούν τα πεδία σε κάθε εγγραφή (αρχείο κειμένου με οριοθέτες) είτε τοπο
θετώντας κάθε πεδίο στην ίδια θέση σε κάθε εγγραφή και πληροφορώντας την Access γι’ αυτές 
τις θέσεις των πεδίων (αρχείο σταθερού μήκους).

Μία τελευταία ιδιαίτερη αναφορά περιλαμβάνει τόσο την αντιγραφή μεμονωμένων αντικει
μένων μιας βάσης δεδομένων της Microsoft Access όσο και μιας ολόκληρης βάσης δεδομένων της. 
Στην πρώτη περίπτωση,ο συνδυασμός των εντολών Copy και Paste από το μενού Edit μπορεί να 
πραγματοποιήσει αυτή την εισαγωγή.Ωστόσο,η χρήση της διαταγής Import επιτρέπει την αντιγρα
φή περισσότερων από ένα ανπκειμένων χωρίς να χρειάζεται ο χρήστης να πηγαινοέρχεται από τη 
μία βάση στην άλλη.
Η δεύτερη περίπτωση αφορά τα πρόσθετα βοηθήματα που διαθέτει η Access με την διαταγή Add
ins του μενού File και ειδικότερα την εισαγωγή οπήν τρέχουσα βάση δεδομένων όλων των αντικει
μένων μιας άλλης βάσης δεδομένων.Αυτό αποδεικνύεται ιδιαίτερα χρήσιμο όταν ο χρήστης ανα
πτύσσει μια μεγάλη εφαρμογή σαν μέλος μιας ομάδας σχεδιαστών που μοιράζονται μια κοινή βάση 
δεδομένων.Καθένα από τα αντικείμενα της αναπτυσσόμενης βάσης δεδομένων θα ανήκει στον 
προγραμματιστή που το δημιούργησε.Όταν η ομάδα ολοκληρώσει την εφαρμογή,μπορεί να χρησι-

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η χρήση του ODBC μπορεί να πραγματοποιηθεί και για την πρόσβαση σε δεδομένα της dBASE, 
FoxPro,Paradox και άλλων βάσεων δεδομένων της Microsoft Access. Ωστόσο, η άμεση πρόσβαση 
στα αρχεία αυτών των τόπων είναι ταχύτερη όταν τα αρχεία βρίσκονται στον τοπικό υπολογιστή. 
Η ODBC τεχνική αποδεικνύεται ταχύτερη αν τα αρχεία βρίσκονται σ' έναν απομακρυσμένο δια- 
κομιστή.
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μοποιηθεί το πρόσθετο πρόγραμμα Import Database ώστε να αντιγραφούν όλα τα αντικείμενα σε 
μια νέα βάση δεδομένων.Αυτό επιτρέπει την ανάθεση της ιδιοκτησίας όλων των αντικειμένων σε 
έναν μόνο χρήστη,οπότε η ανάθεση της ασφάλειας των αντικειμένων της εφαρμογής πριν αυτή 
διανεμηθεί γίνεται ευκολότερη.Η διαταγή Change Owner του μενού Security μπορεί να χρησιμο
ποιηθεί για να ανατεθεί η ιδιοκτησία ξανά,μόνο όμως αν ο χρήστης είναι και ο ιδιοκτήτης και μπορεί 
να κάνει τη νέα ανάθεση για ένα μόνο αντικείμενο τη φορά (απαραίτητο είναι ένα αντίγραφο της 
υπάρχουσας βάσης δεδομένων).

5.2.2 Προσάρτηση Δεδομένων
Η προσάρτηση δεδομένων αφορά τη σύνδεση δεδομένων που βρίσκονται σε άλλες μορφές 

βάσεων δεδομένων .τοπικές ή σε δίκτυο και την επεξεργασία τους σαν να ήταν το προσαρτημένο 
αρχείο ένας πίνακας της Microsoft Access.Η Microsoft Access αποδίδει πάντα με τον καλύτερο 
τρόπο όταν διαχειρίζεται τα δικά της αρχεία σ’ ένα τοπικό μηχάνημα.Αν γίνεται προσάρτηση αρ
χείων ή πινάκων από άλλες βάσεις δεδομένων,παρατηρείται ότι η εφαρμογή έχει μειωμένη απόδο
ση.Ειδικότερα,υπάρχει μειωμένη απόδοση όταν γίνεται σύνδεση μέσω δικτύου μ' έναν πίνακα ή αρ
χείο μιας άλλης βάσης δεδομένων,ακόμα κι αν αυτός ο απομακρυσμένος πίνακας είναι πίνακας της 
Access.

Η προσάρτηση πινάκων από άλλες βάσεις δεδομένων ακολουθεί μια κοινή πορεία για όλα 
τα είδη των βάσεων δεδομένων,όπως συνέβει και στην εισαγωγή δεδομένων:
Αφού ανοιχτεί η βάση δεδομένων στην οποία θα προσαρτηθεί ο πίνακας και ενεργοποιηθεί το πα
ράθυρο Database,επιλέγεται η διαταγή Attach Table από το μενού File.Η Access εμφανίζει το πλαί
σιο διαλόγου Attach με τα είδη των πηγών δεδομένων.Με την επιλογή της κατάλληλης βάσης δεδο
μένων,παρουσιάζεται το πλαίσιο διαλόγου Select Microsoft Access Database όπου επιλέγεται ο ο
δηγός δίσκου,ο κατάλογος αρχείων και το όνομα του αρχείου βάσης δεδομένων που περιέχει τον 
πίνακα που θα προσαρτηθεί.
Αν ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος σε δίκτυο,μπορεί να επιλεγεί ο λογικός οδηγός που έχει ανα
τεθεί στον διακομιστή του δικτύου που περιέχει την επιθυμητή βάση δεδομένων.Αν δεν υπάρχει 
πάντα σύνδεση με τον απομακρυσμένο διακομιστή που περιέχει τον πίνακα που θα προσαρτηθεί, 
αλλά ζητείται η αυτόματη σύνδεση κάθε φορά που θα ανοίγει ένα προσαρτημένο αρχείο,μπορεί να 
πληκτρολογηθεί στο πλαίσιο File Name η πλήρης θέση του δικτύου.Αν το αρχείο είναι προστατευ- 
μένο με κάποιο συνθηματικό,η Microsoft Access θα το ζητήσει.Ειδικότερα,όσο αφορά τους πίνακες 
SQL,επιλέγεται το όνομα του διακομιστή SQL που περιέχει τον πίνακα και μετά εμφανίζεται το 
πλαίσιο διάλογου Login για την πηγή SQL που επιλέχθηκε,όμοια με την εισαγωγή δεδομένων.
Η ίδια διαδικασία με την παραπάνω ακολουθείται κι όταν πρόκειται να προσαρτηθεί ένας πίνακας 
της Microsoft Access.Η Access,τέλος,ειδοποιεί για την επιτυχή ή ανεπιτυχή προσάρτηση του αρ
χείου και στην πρώτη περίπτωση εμφανίζει τον προσαρτημένο πίνακα στον κατάλογο των πινάκων 
του παραθύρου Database.

Ανάμεσα στα πρόσθετα προγράμματα,στα οποία γίνεται πρόσβαση με τη βοήθεια της εντο
λής Add-ins του μενού File στη βάση δεδομένων,είναι ο Διαχειριστής Προσαρτήσεων (Attachment 
Manager) που χρησιμεύει στην ενημέρωση των πληροφοριών θέσης αν κάποιοι ή όλοι οι προ- 
σαρτημένοι πίνακες μετακινηθούν σε διαφορετική θέση.Το βοήθημα απλώς εμφανίζει ένα πλαίσιο 
διαλόγου με όλους τους προσαρτημένους πίνακες και ο χρήστης μπορεί να σημειώσει τους πίνα
κες που πιστεύει ότι πρέπει να επαληθευτούν και να ενημερωθούν.Αν πράγματι κάποιοι από τους 
πίνακες είναι σε διαφορετική θέση,ο Διαχειριστής Προσαρτήσεων παρουσιάζει ένα πλαίσιο διαλό
γου για να προσδιορίσει ο χρήστης τη νέα θέση του αρχείου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Όταν εισάγονται δεδομένα από μια εξωτερική πηγή,η Microsoft Access πρέπει συχνά να χρησιμο
ποιήσει προεκλεγμένους τύπους δεδομένων και μήκη για να φιλοξενήσει τα εισερχόμενα δεδομέ
να,χωρίς όμως αυτές οι προεπιλογές να είναι κατάλληλες.
Επίσης,η Access δεν ορίζει πρωτεύον κλειδί στο νέο πίνακα,εκτός κι αν εισάγονται δεδομένα από 
κάποια βάση δεδομένων SQL ή Paradox. Τέλος,αν δεν περιλαμβάνονται τα ονόματα των πεδίων στο 
αρχείο κειμένου ή στο λογιστικό φύλλο που εισάγεται,θα πρέπει ο ίδιος ο χρήστης να ορίσει αυτά 
τα ονόματα στον πίνακα προορισμού.
Ο σωστός προσδιορισμός των περισσότερων τύπων δεδομένων,η τροποποίηση των ονομάτων των 
πεδίων και η προσθήκη ενός πρωτεύοντος κλειδιού,μπορούν να πραγματοποιηθούν στο παράθυρο 
Table στην άποψη Σχεδίασης του νέου πίνακα που δήμιουργήθηκε.
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5.2.3 Εξαγωγή Δεδομένων
Η εξαγωγή δεδομένων αναφέρεται στην αντιγραφή δεδομένων τόσο από ένα αντικείμενο 

μιας βάσης δεδομένων της Microsoft Access σε οποιαδήποτε άλλη βάση αυτής,όσο κι από πίνακες 
της Access σε αρχεία λογιστικών φύλλων,άλλες βάσεις δεδομένων ή αρχεία κειμένου.
Η διαδικασία εξαγωγής είναι παρόμοια για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις:
Αφού ανοιχτεί η βάση δεδομένων της Access από την οποία θα γίνει η εξαγωγή και ενεργοποιηθεί 
το παράθυρο Database,επιλέγεται η διαταγή Export από το μενού File.Η Access εμφανίζει τότε το 
πλαίσιο διαλόγου Export με τον κατάλογο προορισμού δεδομένων,Data Destination.To αμέσως επό
μενο πλαίσιο διαλόγου Select Microsoft Access Object δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να επιλέξει 
τον πίνακα ή το ερώτημα που θέλει να εξαγάγει.Στο πλαίσιο διαλόγου Export To File καθορίζεται ο 
οδηγός δίσκου,ο κατάλογος αρχείων και το όνομα του αρχείου στο οποίο θα εξαχθούν τα δεδομέ- 
να.Αν η εξαγωγή πετύχει θα δημιουργηθεί ένα νέο αρχείο στην άλλη εφαρμογή διαχείρισης βάσε
ων δεδομένων.

Η Microsoft Access παρέχει ένα γρήγορο βοήθημα για την εξαγωγή των δεδομένων οποι
οσδήποτε πίνακα,επιλεκτικού ερωτήματος ή διασταυρούμενου ερωτήματος σ’ ένα λογιστικό φύλλο 
του Microsoft ΕχοβΙ.Αρκεί στο παράθυρο Database να επιλεγεί ο σχετικός πίνακας ή ερώτημα και 
μετά να επιλεγεί η διαταγή Output Το από το μενού File φωτίζοντας Microsoft Excel στο πλαίσιο 
διαλόγου που θα εμφανιστεί.Η Access θα αντιγράψει το αντικείμενο σ’ ένα αρχείο λογιστικού φύλ
λου του Microsoft Excel και θα ανοίξει αυτό το αρχείο στο Excel.

Η Microsoft Access δίνει τη δυνατότητα εξαγωγής δεδομένων από έναν πίνακα ή επιλεκτικό 
ερώτημα ή διασταυρούμενο ερώτημα σ’ ένα αρχείο κειμένου,επιλέγοντας μια από τις διαθέσιμες 
μορφές για το αρχείο κειμένου,δηλαδή κείμενο με οριοθέτες ή κείμενο σταθερού μήκους.Η διαδι
κασία αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την αντιγραφή δεδομένων από έναν πίνακα της Access σ’ 
έναν επεξεργαστή ή διορθωτή κειμένου που δεν βασίζεται στα Windows ή για τη διαβίβαση των δε
δομένων σ’ έναν υπολογιστή υπηρεσίας.Ωστόσο,πριν γίνει η εξαγωγή του πίνακα ή του ερωτήμα
τος σαν αρχείο κειμένου με οριοθέτες,θα πρέπει να οριστούν οι διαχωριστές πεδίου και οριοθέτες 
κειμένου που θα χρησιμοποιήσει η Access.Εξ ορισμού,η Access χρησιμοποιεί κόμματα για να δια
χωρίζει τα πεδία και περικλείει τα δεδομένα κειμένου σε διπλά εισαγωγικά.

Ένα από τα πιο χρήσιμα χαρακτηριστικά της Microsoft Access είναι η ικανότητά της να 
συνεργάζεται με το Microsoft Word for Windows για να επιτρέπει την άμεση ενσωμάτωση των δε
δομένων ενός πίνακα ή ερωτήματος της βάσης δεδομένων σ’ ένα έγγραφο του Word.A<po0,λοιπόν, 
επιλεγεί ο ανάλογος πίνακας ή ερώτημα με το κουμπί Merge It (Συγχώνευση) της γραμμής εργα
λείων ξεκινά ο οδηγός συγχώνευσης αλληλογραφίας Mail Merge Wizard.Ο χρήστης καλείται να 
διαλέξει ανάμεσα σ’ ένα υπάρχον ή νέο έγγραφο (στην πρώτη περίπτωση θα πρέπει να προσδιο
ριστεί και η θέση του εγγράφου).Στη συνέχεια,ο οδηγός ξεκινά το Microsoft Word for Windows και 
ενεργοποιεί ένα σύνδεσμο συγχώνευσης αλληλογραφίας στον πίνακα ή το ερώτημα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ο χρήστης μπορεί να ανοίξει το παράθυρο Table του προσαρτημένου πίνακα στην άποψη Σχεδίασης 
για να τροποποιήσει τις ρυθμίσεις των ιδιοτήτων Format,Decimal .Places, Caption,Description και 
Input Mask οποιουδήποτε πεδίου του.
Η τροποποίηση του σχεδιασμού ενός πίνακα στη Microsoft Access δεν επηρεάζει τον αρχικό πίνακα 
στην πηγαία βάση δεδομένων.Αν όμως τροποποιηθεί ο σχεδιασμός του πίνακα στην πηγαία βάση 
δεδομένων,θα πρέπει να προσαρτηθεί ξανά ο πίνακας αυτός στην Access. Επίσης, θα πρέπει να απο
συνδεθεί και να προσαρτηθεί ξανά ο πίνακας αν αλλάξει ο κωδικός χρήστη ή το συνθηματικό πρό
σβασης στην πηγαία βάση δεδομένων.
Η αποσυνδεση των πινάκων που έχουν προσαρτηθεί στη βάση δεδομένων της Microsoft Access 
είναι πολύ εύκολη.Απλώς, επιλέγεται ο πίνακας στο παράθυρο Database και πατείται το κουμπί Del, 
οπότε η Access εμφανίζει ένα πλαίσιο επιβεβαίωσης. Η αποσυνδεση του πίνακα δεν τον διαγράφει 
αλλά ακυρώνει μόνο την προσάρτησή του στον κατάλογο των πινάκων του παραθύρου Database.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Γλώσσα SQL Access Group

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
6.1 Εισαγωγή

Η ένωση των εταιρειών παραγωγής βάσεων δεδομένων (SQL Access Group) έχει εκδόσει 
κάτι που μπορεί να θεωρηθεί ως το «εμπορικό πρότυπο» της SQL,μια παραλλαγή της γλώσσας που 
μπορεί να «μιληθεί» από (ή να αντιοτοιχισθεί σε) κάθε σημαντικό προϊόν σχεσιακών βάσεων δεδο- 
μένων.Η Microsoft Corporation έχει εκδώσειτο πρότυπο Διασύνδεσης Προγραμμάτων Εφαρμογών 
(Application Programming Interface,API) που ονόμασε Ανοιχτή Συνδεσιμότητα Βάσεων Δεδομένων 
ODBC και το οποίο επιτρέπει στις εταιρείες να συνδέονται μεταξύ τους μέσω του προτύπου της 
ομάδας SQL Access Group.Η Microsoft Access συνδέεται με πολλές βάσεις δεδομένων μέσω του 
προτύπου της ODBC ενώ μιλά ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της τυποποιημένης γλώσσας της SQL Ac
cess Group.To πρότυπο της γλώσσας,όπως χρησιμοποιείται τώρα,είναι ένα κοινό υποσύνολο των 
κυριότερων υλοποιήσεών της αλλά και υπερσύνολο όλων σχεδόν των υλοποιήσεων.Μ’ άλλα λόγια,ο 
πυρήνας του προτύπου περιέχει στοιχεία που βρίσκονται ουσιαστικά σε κάθε εμπορική εφαρμογή 
της γλώσσας ενώ,από την άλλη,το πρότυπο στο σύνολό του περιέχει προχωρημένα στοιχεία που 
δεν έχουν ακόμα χρησιμοποιηθεί σε πολλές από τις εφαρμογές του.

Από το σημείο αυτό παρατίθονται αρκετές από τις παραλλαγές του συντακτικού που απο
δέχεται η Microsoft Access,δηλαδή όλα τα στοιχεία της εντολής SELECT και των ερωτημάτων εν- 
εργείας.

Ο πυρήνας της γλώσσας βάσεων δεδομένων SQL είναι η εντολή SELECT που χρησιμοποι
είται για την επιλογή ή την ανάκτηση των στηλών και των γραμμών από τους πίνακες της βάσης 
δεδομένων.Το συντακτικό της εντολής αυτής περιέχει πέντε κύριες φράσεις με την παρακάτω δό
μηση:

SELECT <λ/στα πεδίων >
FROM <λίστα πινάκων>
[WHERE <προσδιορισμός επιλογής στηλών>]
[GROUP BY <προσδιορισμός ομαδοποίησης>]
[HANING <προσδιορισμός επιλογής ομάδων>]
[ORDER BY <προσδιορισμός ταξινόμησης>]\

Η Microsoft Access υλοποιεί τέσσερις σημαντικές επεκτάσεις της γλώσσας: την TRANSFORM για 
τη δημιουργία διασταυρωμένων ερωτημάτων,την IN που επιτρέπει να καθορίζεται η σύνδεση με μια 
μακρινή βάση δεδομένων,την DISTINCTROW για να ορίζονται συνδεδεμένα ερωτήματα που θα 
μπορούν να επιτρέπουν αλλαγές και ενημερώσεις και την WITH OWNERACCESS OPTION που επι
τρέπει να σχεδιάζονται ερωτήματα που θα μπορούν να τα εκτελούν χρήστες που είναι εξουσιοδο
τημένοι να χρησιμοποιούν το ερώτημα αλλά δεν έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στους πίνακες 
στους οποίους βασίζεται το ερώτημα.

6.2 Φράση FROM
Ορίζει τους πίνακες ή τα ερωτήματα που αποτελούν την πηγή των δεδομένων του ερωτή

ματος.
παράδειγμα: ζητούνται πληροφορίες για τους πελάτες και τις αγορές τους που ξεπερνούν τις 
10.000 δρχ.

8ΕίΕ0ΤΠελ.0υ3ίοηηβΓ.Ι0,Πελ.0οηηρ3ηνΝ3ηηβ,Παρ.θΓάβΓ03ίβ,Κατ.θ3ί3^ΚβΓηΙ0, 
KaT.Description, Παραγγελίες-Είδη.Quantity, Παραγγελίες-Είδη.QuotedPrice

FROM (Κατάλογος AS Κατ
INNER JOIN ((Πελάτες AS Πελ 

INNER JOIN Παραγγελίες AS Παρ 
ON n8A.CustomerlD=nap.CustomerlD)

INNER JOIN Παραγγελίες-Είδη 
ON Παρ.θΓάθΓΐ0=Παραγγελίες-Είδη.θΓάβΓΐΟ)
ON Kar.CatalogltemlD= Παραγγελίες-Είδη. Catalog Item ID)

WHERE (Παραγγελίες-Είδη.Quantity * Παραγγελίες-Είδη.Ρποβ)> 10.000;
Για κάθε όνομα πίνακα ή ερωτήματος μπορεί να δοθεί ένα όνομα συσχέτισης,το οποίο χρησιμοποι
είται σαν ψευδώνυμο για συντομία αντί για ολόκληρο το όνομα του πίνακα όταν προσδιορίζονται 
ονόματα στηλών στη λίστα επιλογής ή στην κύρια και τις δευτερεύουσες φράσεις WHERE.Av η 
φράση FROM συμπεριλαμβάνει πολλούς πίνακες χωρίς τον προσδιορισμό JOIN αλλά συμπεριλαμ
βάνει στη φράση WHERE ένα κατηγόρημα που συσχετίζει τα πεδία διαφόρων πινάκων,η Microsoft 
Access θα βελτιστοποιήσει στις περισσότερες περιπτώσεις τον τρόπο επίλυσης του ερωτήματος 
αντιμετωπίζοντας το ερώτημα σαν τύπου JOIN.
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παράδειγμα: την εντολή 
SELECT *

FROM ΠίνακαςΑ,ΠίνακαςΒ 
WHERE ΠίνακαςΑ.Κωδικός=ΠίνακαςΒ.Κωδικός 

η Microsoft Access τη χειρίζεται σαν να έχει πληκτρολογηθεί η εντολή 
SELECT *

FROM ΠίνακαςΑ
INNER JOIN ΠίνακαςΒ 
ΟΝ ΠίνακαςΑ.Κωδικός=ΠίνακαςΒ.Κωδικός

Αν περισσότεροι από ένας πίνακες ή ερωτήματα παραθέτονται χωρίς κριτήρια ένωσης τότε η πηγή 
των δεδομένων είναι το Καρτεσιανό γινόμενο όλων των πινάκων,δηλαδή η επεξεργασία θα αφορά 
το πλήθος των λογικών γραμμών που είναι ίσο με το πλήθος των γραμμών του ΠίνακαΑ επί το πλή
θος των γραμμών του ΠίνακαΒ.

6.3 Φράση GROUP BY
Προσδιορίζει τις στήλες που χρησιμοποιούνται για τον σχηματισμό ομάδων από τις επιλεγ

μένες γραμμές.Κάθε ομάδα περιέχει τις ίδιες τιμές στην προκαθορισμένη στήλη ή στήλες.Στη Mi
crosoft Access μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να οριστεί ένα ερώτημα συνόλων ή σε διασταυρούμε
να ερωτήματα.Αν η φράση GROUP BY ακολουθεί μια φράση WHERE η Access φτιάχνει τις ομάδες 
από τις γραμμές που επιλέχτηκαν με την εφαρμογή της φράσης WHERE/Οταν συμπεριλαμβάνεται 
σε μια εντολή SELECT^ λίστα επιλογής πρέπει να αποτελείται από τις συναρτήσεις σύνοψης της 
SQL (AVG,COUNT,ΜΑΧ,ΜΙΝ,SUM,STDEV,STDEVP ή VAR και VARP) είτε από τα ονόματα των στη
λών που προσδιορίζονται μ’ αυτή τη φράση.

Η συνάρτηση σύνοψης COUNT υπολογίζει μια τιμή στήλης που είναι ίση με το πλήθος των 
εγγραφών του πίνακα που επιστρέφεται σαν αποτέλεσμα.
Η συνάρτηση σύνοψης STDEV υπολογίζει μια τιμή στήλης που είναι η τυπική απόκλιση των 
τιμών της καθορισμένης παράστασης ή στήλης,
ενώ η STDEVP κάνει μια εκτίμηση της τυπικής απόκλισης για ολόκληρο τον πληθυσμό με 
βάση το δείγμα που παρέχει κάθε ομάδα.
Η VAR υπολογίζει μία τιμή στήλης που είναι η διακύμανση (ο μέσος όρος του τετραγώνου 
των διαφορών από τη μέση τιμή) των τιμών της προκαθορισμένης παράστασης ή στήλης.
Η VARP κάνει μια εκτίμηση της διακύμανσης για ολόκληρο τον πληθυσμό με βάση το δείγμα 
που παρέχει κάθε ομάδα.

παράδειγμα: ο μέσος όρος των τιμών και η μέγιστη τιμή των ειδών του καταλόγου κατά κατηγορία 
δίνονται ως εξής:

SELECT DISTINCTROW T0noi.TypeDescription,
AVG (Κατάλογος.ΡΜοβ) AS AvgOfPrice,
MAX (Κατάλογος.Price) AS MaxOfPrice 

FROM Τύποι 
INNER JOIN Κατάλογος
ON Τύποι.ΙίβΓηΤγρβΟοάβ=Κατάλογος.ΙίβπιΤγρβΟοάβ 

GROUP BY ^noi.TypeDescription;

6.4 Φράση HAVING
Προσδιορίζει ομάδες εγγραφών που εμφανίζονται στον λογικό πίνακα,δηλαδή σ’ ένα σύνο

λο εγγραφών (recordset) της Access,ο οποίος ορίζεται στην εντολή SELECT.H συνθήκη αναζήτη
σης εφαρμόζεται στις στήλες που προσδιορίζονται στη φράση GROUP BY,στις στήλες που δημι- 
ουργούνται από συναρτήσεις σύνοψης ή στις παραστάσεις που περιέχουν συναρτήσεις σύνοψης. 
Αν για μια ομάδα δεν αληθεύει η συνθήκη αναζήτησης η ομάδα δεν περιλαμβάνεται στον λογικό πί- 
νακα.Η διαφορά με τη φράση WHERE είναι ότι η δεύτερη εφαρμόζεται σε μεμονωμένες εγγραφές 
πριν ομαδοποιηθούν ενώ η συνθήκη αναζήτησης HAVING εφαρμόζεται σε ομάδες εγγραφών.
Αν η φράση GROUP BY δεν συμπεριλαμβάνεται,η λίστα επιλογής πρέπει να σχηματιστεί με τη χρή
ση μίας τουλάχιστον από τις συναρτήσεις σύνοψης.Αν όμως συμπεριλαμβάνεται πριν από τη φρά
ση HAVING η συνθήκη αναζήτησης θα εφαρμοστεί σε κάθε μια από τις ομάδες που έχουν σχημα
τιστεί από την ύπαρξη ίσων τιμών στις καθορισμένες στήλες.
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παράδειγμα: η μεγαλύτερη αγορά που έχει γίνει σε κάθε ομάδα (οι εγγραφές είναι ομαδοποιημέ- 
νες κατά νομό) της οποίας η μεγαλύτερη αγορά είναι μικρότερη από το μέσο όρο των αγορών ό
λων των πελατών,δίνεται από τις εντολές:

SELECT DISTINCTROW Πελάτες. State,
MAX (Παραγγελίες.SubTotalCost) AS MaxOfSubTotalCost 

FROM Πελάτες
INNER JOIN Παραγγελίες
ON Πελάτες.ΟιιείοπίθΐΙΟ^αραγγελίες.ΟυείοηηθΓίΟ 

GROUP BY Πελάτες.State
HAVING ((MAX (Παραγγελίες.SubTotalCost)) <(SELECT AVG (SubTotalCost)

FROM Παραγγελίες)));

6.5 Φράση IN
Προσδιορίζει την προέλευση των δεδομένων των πινάκων σ’ ένα ερώτημα.Η προέλευση 

μπορεί να είναι μια άλλη βάση δεδομένων της Microsoft Access,ένα αρχείο της άΒΑεΕ,της FOX
PRO ή του PARADOX,μια βάση δεδομένων του BTRIEVE ή οποιαδήποτε βάση δεδομένων που έχει 
οδηγό ODBC.Η σύνταξη της φράσης είναι

IN <“όνομα βάσης δεδομένων προέλευσης"> <[αλφαριθμητικό σύνδεσης με προέλευση]> 
Οι αγκύλες συμπεριλαμβάνονται.
Η φράση IN εφαρμόζεται σε όλους τους πίνακες που αναφέρονται στη φράση FROM και στα υπο- 
ερωτήματα του ερωτήματος (αν υπάρχουν) .Αν χρειαστεί να γίνει αναφορά σε περισσότερα από ένα 
εξωτερικά αρχεία ή βάσεις δεδομένων,τότε αυτά θα προσαρτηθούν σαν πίνακες στην Access και 
θα χρησιμοποιηθούν τα ονόματα των προσαρτημένων λογικών πινάκων, 
παράδειγμα: τα δεδομένα από τα υποδείγματα αρχείων CUST και ORDERS που βρίσκονται σε 
μορφή dBASE IV μπορούν να προσαρτηθούν με τις εντολές

SELECT DISTINCTROW CUST.CUST_ID,CUST.CUSTOMER,ORDERS.DATE_TRANS, 
ORDERS. PARTJD,ORDERS.PART_QTY 

FROM CUST
INNER JOIN ORDERS 
ON CUST.CUSTJD = ORDERS.CUSTJD 

IN “ ” [DBASE IV; DATABASE=C:\DBASE\SAMPLES;];

6.6 Φράση WHERE
Προσδιορίζει μια συνθήκη αναζήτησης σε μια εντολή ή φράση της SQLOi προτάσεις 

DELETE,SELECT,UPDATE και το υποερώτημα που περιέχει τη φράση WHERE ενεργούν μόνο στις 
εγγραφές που ικανοποιούν αυτή τη συνθήκη.Η συνθήκη αναζήτησης περιγράφει ένα απλό ή σύνθε
το κατηγόρημα που είναι αληθές,ψευδές ή αόριστο για μια συγκεκριμένη εγγραφή ή ομάδα.Επί- 
σης,ορίζει τις εγγραφές που πρέπει να εμφανιστούν στον λογικό πίνακα του αποτελέσματος ή τις 
εγγραφές στις οποίες θα γίνει κάποια τροποποίηση.Αν η συνθήκη αναζήτησης είναι αληθής όταν 
εφαρμόζεται σε μια εγγραφή,η εγγραφή αυτή συμπεριλαμβάνεται στο αποτέλεσμα.

Η Microsoft Access εφαρμόζει οποιοδήποτε υποερώτημα περιλαμβάνεται στη συνθήκη α
ναζήτησης σε κάθε εγγραφή ενός πίνακα που είναι το αποτέλεσμα προηγούμενων φράσεων.Η Ac
cess αξιολογεί τότε το αποτέλεσμα του υποερωτήματος ως προς κάθε υποψήφια εγγραφή.Αν συμ- 
περιληφθεί ένα κατηγόρημα σύγκρισης με τη μορφή σύγκριση παραστάσεων-υποερώτημα τελεστών 
και το υποερώτημα δεν επιστρέφει καμία εγγραφή θα παρουσιαστεί τότε ένα μήνυμα σφάλματος. 
Αν χρησιμοποιηθεί ένα υποερώτημα μέσα σ’ ένα κατηγόρημα στη συνθήκη αναζήτησης (εσωτερικό 
ερώτημα,ϊηπβΓ query),η Access θα πρέπει να εκτελέσει πρώτα το υποερώτημα και μετά να αξιολο
γήσει το κατηγόρημα.!’ ένα υποερώτημα αν γίνει αναφορά σ’ έναν πίνακα ή ερώτημα που χρησι
μοποιείται και στην εξωτερική φράση FROM (συσχετισμένο υποερώτημα,σοττθίείβά subquery),η Ac
cess θα πρέπει να εκτελέσει το υποερώτημα για κάθε εγγραφή που αξιολογείται στον εξωτερικό 
πίνακα.Αν δεν γίνει αναφορά σε κάποιον εξωτερικό πίνακα στο υποερώτημα η Access θα πρέπει να 
εκτελέσει το υποερώτημα μόνο μια φορά.Ένα συσχετισμένο υποερώτημα μπορεί να γραφεί και 
σαν ερώτημα ένωσης (join),το οποίο γενικά εκτελείται πιο γρήγορα.
Η σειρά αξιολόγησης των λογικών τελεστών που χρησιμοποιούνται στη συνθήκη αναζήτησης είναι 
NOT,AND,OR,XOR (αποκλεισπκό OR),EQV (ισοδυναμία) και IMP (επαγωγή).Ωστόσο,μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν παρενθέσεις που θα επηρεάσουν τη σειρά με την οποία θα επεξεργαστεί η Ac
cess τους λογικούς τελεστές.
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παράδειγμα: ζητούνται όλα τα προϊόντα των οποίων το κόστος είναι μεγαλύτερο από 10.000 δρχ 
και των οποίων ο αριθμός ημερών κατασκευής είναι ίσος με 2 ή των οποίων το απόθεμα είναι μι
κρότερο από 5,αλλά όχι και τα δύο ταυτόχρονα.

SELECT DISTINCTROW ΚατάλογοςΌαΙβΙορΙίβηηΙΟ,Κατάλογος.ΟβεοπρΙίοη,
Κατάλογος.OurCost, Κατάλογος. DaysToBuild, Κατάλογος. Numberl nStock 

FROM Κατάλογος
WHERE (Κατάλογος.OurCost)> 10000 

AND ((Κατάλογος.DaysToBuild)=2 
XOR (Kotx&OYop.NumberlnStock)<5);

6.7 Φράση ORDER BY
Προσδιορίζει τη σειρά των εγγραφών που επιστρέφει η εντολή SELECT ή η εντολή 

INSERT.rια να προσδιοριστεί η στήλη (ή οι στήλες) με βάση τις τιμές των οποίων θα ταξινομηθούν 
οι εγγραφές που θα επιστραφούν πρέπει να χρησιμοποιηθούν ονόματα στηλών.Στη φράση αυτή 
μπορούν να προσδιοριστούν πολλές στήλες.Η ταξινόμηση της λίστας βασίζεται κυρίως στο όνομα 
της πρώτης στήλης.Αν υπάρχουν εγγραφές για τις οποίες οι τιμές αυτής της στήλης είναι ίσες τό
τε ταξινομούνται με βάση το επόμενο όνομα στήλης στη λίστα ORDER ΒΥ.Η σειρά με την οποία 
μπορούν να ταξινομηθούν οι εγγραφές κάθε στήλης είναι η αύξουσα (ASC) ή η φθίνουσα (DESC). 
Αν δεν επιλεγεί κάποια από τις δεσμευμένες λέξεις ASC ή DESC^ Access θα κάνει την ταξινόμηση 
με αύξουσα σειρά (ASC).H χρήση της φράσης ORDER BY σε μια εντολή SELECT δεν είναι παρά το 
μέσο για να οριστεί η σειρά με την οποία θα επιστραφούν οι εγγραφές.
παράδειγμα: η επιλογή των πελατών που άρχισαν να συνεργάζονται με μία εταιρεία το 1988 ή νω
ρίτερα και η κατάταξή τους σε αύξουσα σειρά σύμφωνα με τον ταχυδρομικό κωδικό τους γίνεται 
όπως φαίνεται παρακάτω.

SELECT DISTINCTROW Πελάτες.ΟοΓηρθηγΝεΓηβ,Πελάτες.ΟϊΙγ,ΡοεΙαΙΟοάβ 
FROM Πελάτες
WHERE (((1988)> = (SELECT MIN (Year (OrderDate))

FROM Παραγγελίες
WHERE Παραγγελίες.0υ5ΐοηηβΓΐ0=ΠελάτεςΌυ3ίθΓηθΓΐ0)))

ORDER BY Πελάτες.PostalCode;

6.8 Φράση WITH OWNERACCESS OPTION
Επιτρέπει στους χρήστες να έχουν τα ίδια δικαιώματα πρόσβασης με τον ιδιοκτήτη των 

πινάκων όταν η πρόσβαση στα δεδομένα γίνεται μέσω του ερωτήματος,ώστε να εξασφαλίζεται η 
σωστή εκτέλεση του ερωτήματος.Κανονικά ο χρήστης που εκτελεί το ερώτημα πρέπει όχι μόνο να 
έχει το δικαίωμα πρόσβασης σ' αυτό αλλά να έχει και τα απαραίτητα δικαιώματα στους πίνακες 
στους οποίους βασίζεται το ερώτημα.Σ’ αυτά τα δικαιώματα περιλαμβάνονται η ανάγνωση των δε
δομένων για την επιλογή εγγραφών και η ενημέρωση,η προσθήκη και η διαγραφή των δεδομένων 
με τη χρήση του ερωτήματος.Η Access δίνει τη δυνατότητα να οριστεί με μεγαλύτερη λεπτομέρεια 
ποιές εγγραφές θα συμπεριληφθούν στο σύνολο εγγραφών που θα δώσει σαν αποτέλεσμα,χρησι
μοποιώντας τις δεσμευμένες λέξεις ALL,DISTINCT,TOP ν,DISTINCTROW,TOP v PERCENT.

To ALL περιλαμβάνει όλες τις εγγραφές των πινάκων προέλευσης που ανταποκρίνονται 
στα κριτήρια επιλογής,ακόμα και τις διπλές εγγραφές που τυχόν υπάρχουν.
To DISTINCT ζητά από την Access να επιστρέφει μόνο τις εγγραφές που είναι διαφορετι
κές από κάθε άλλη εγγραφή.Δεν γίνεται να ενημερωθούν οι στήλες ενός ερωτήματος αν 
χρησιμοποιείται το ALL ή το DISTINCT.
To DISTINCTROW (η προεπιλογή) ζητά από την Access να επιστρέφει μόνο τις εγγραφές 
στις οποίες η ένωση των πρωτεύοντων κλειδιών απ’ όλους τους πίνακες που παρέχουν 
στήλες εξόδου είναι μοναδική.Ανάλογα με τις στήλες που επιλέγονται,μπορεί στο αποτέλε
σμα να εμφανιστούν εγγραφές με διπλές τιμές,αλλά κάθε εγγραφή που περιλαμβάνεται 
στο αποτέλεσμα προέρχεται από ένα διακριτό (DISTINCT) συνδυασμό γραμμών (ROWS) 
των χρησιμοποιημένων πινάκων.Το DISTINCTROW χρησιμοποιείται για την ενημέρωση των 
στηλών ενός συνδεδεμένου ερωτήματος.
Από την άλλη,το TOP ν ή το TOP ν PERCENT χρησιμοποιείται όταν ζητείται να συμπερι- 
ληφθούν μόνο οι πρώτες ν εγγραφές ή το πρώτο ν τοις εκατό των εγγραφών στο τελικό α- 
ποτέλεσμα.Αν συμπεριληφθεί και η λέξη κλειδί PERCENT (επί τοις εκατό) η παράμετρος ν 
πρέπει να είναι ακέραιος μικρότερος ή ίσος του ΙΟΟ.Αν δεν συμπεριληφθεί η φράση 
ORDER BY η σειρά των εγγραφών θα είναι αόριστη.
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6.9 Λειτουργία JOIN
Ένα μεγάλο μέρος της ισχύος της SQL οφείλεται στην ικανότητά της να συνδυάζει (join) 

πληροφορίες από αρκετούς πίνακες ή ερωτήματα και να παρουσιάζει το αποτέλεσμα με τη μορφή 
ενός λογικού συνόλου εγγραφών (recordset).Σε πολλές περιπτώσεις,η Microsoft Access επιτρέπει 
να ενημερώνεται το σύνολο εγγραφών ενός συνδεδεμένου ερωτήματος σαν να ήταν ακόμα ένας 
πίνακας της βάσης δεδομένων,αρκεί να έχει συμπεριληφθεί η λέξη κλειδί DISTINCTROW.
Η λειτουργία JOIN χρησιμοποιείται σε μια φράση FROM για να προσδιορίσει τον τρόπο ένωσης 
δύο πινάκων που σχηματίζουν ένα λογικό σύνολο εγγραφών από το οποίο θα επιλεγούν οι πληρο
φορίες.
Η ένωση δύο πινάκων μπορεί να είναι εσωτερική (INNER JOIN),0nou η Access ενώνει μόνο τις ό
μοιες εγγραφές των δύο πινάκων,ή εξωτερική (OUTER JOIN),όπου η Access επιστρέφει όλες τις 
εγγραφές του ενός από τους δύο πίνακες ακόμα κι όταν δεν υπάρχει αντίστοιχη εγγραφή στον άλ
λο πίνακα.Επιπλέον,ο χρήστης μπορεί να θέσει πολλές λειτουργίες JOIN για να ενώσει,για παρά
δειγμα,έναν τρίτο πίνακα με το αποτέλεσμα της ένωσης δύο άλλων πινάκων.Η LEFT JOIN χρησι
μοποιείται για να βρεθούν όλες οι εγγραφές του πρώτου πίνακα που αναφέρεται στον προσδιορι
σμό της ένωσης και τις εγγραφές που ταιριάζουν από τον δεύτερο πίνακα.Όταν δεν υπάρχει καμιά 
εγγραφή στον δεύτερο πίνακα που να ταιριάζει,η Access επιστρέφει μηδενικές τιμές (Null) στις 
στήλες που προέρχονται από αυτό τον πίνακα.Αντίθετα,η RIGHT JOIN βρίσκει όλες τις εγγραφές 
του δεύτερου πίνακα μαζί με τις εγγραφές που ταιριάζουν από τον πρώτο πίνακα.
Όταν χρησιμοποιείται μόνο το ίσον στα κατηγορήματα σύγκρισης του προσδιορισμού ένωσης,το α
ποτέλεσμα λέγεται ισοένωση (equi-join).H Access μπορεί να παρουσιάσει γραφικά τις ισοενώσεις 
στο πλέγμα ΕΒΠ αλλά όχι και τις μη ενώσεις ( <, >, ο, < = , >=).Στη δεύτερη περίπτωση το ε
ρώτημα πρέπει να οριστεί χρησιμοποιώντας την άποψη SQL.Όταν ενώνεται ένας πίνακας με τον 
εαυτό του χρησιμοποιώντας το συγκριτικό κατηγόρημα ίσον,το αποτέλεσμα λέγεται αυτοένωση 
(self-join).
παράδειγμα: ζητείται ένας κατάλογος των προϊόντων και της ποσότητας παραγγελίας του καθενός 
ταξινομημένα κατά τύπο.

SELECT DISTINCTROW Τύποι.ΤγρβΟβεεπρΙίοη,Κατάλογος.Οβεοηρίϊοη, 
Παραγγελίες-Είδη.ΟΓάβΓίΟ,
Παραγγελίες-Είδη.Quantity 

FROM Τύποι
INNER JOIN (Κατάλογος

INNER JOIN Παραγγελίες-Είδη
ON ΚατάλογοςΌβίθΙοςΙΙθΓΤΐΙΟ^αραγγελίες-ΕίδηΌβίβΙορΙΙθΓηΙΟ)

ON Τύποι.ΚβΓηΤγρβΟοάβ=Κατάλογος.ΙίβιτιΤγρβΟοάβ 
ORDER BY Τύποΐ-TypeDescription;

6.10 Δήλωση PARAMETERS
Προηγείται μιας εντολής SQL για να ορίσει τους τύπους των δεδομένων των παραμέτρων 

(parameters) που θα συμπεριληφθούν στο ερώτημα.Οι παράμετροι χρησιμοποιούνται όταν ο χρή
στης θέλει να δώσει κάποιες τιμές δεδομένων ή για να συσχετίσει τιμές δεδομένων με τα χειριστή
ρια μιας ανοιχτής φόρμας.Αν το ερώτημα ζητά από τον χρήστη να καταχωρήσει κάποιες τιμές,το 
όνομα κάθε παραμέτρου πρέπει να περιγράφει την τιμή που πρέπει να καταχωρήσει ο χρήστης.Για 
παράδειγμα,το [Εκτύπωση τιμολογίων με ημερομηνία:] είναι πολύ πιο περιγραφικό από το 
[Πληκτρολογήστε την ημερομηνία:].
Αν γίνεται αναφορά σε κάποιο χειριστήριο μιας ανοιχτής φόρμας χρησιμοποιείται η μορφή 
[ΕθΓΓηε]\[Φόρμα]\[Χειριστήριο] ενώ για το χειριστήριο μιας υποφόρμας 
[Forms] I [Φόρμα] I [Υποφόρμα]. [Form] I [Χειριστήριο Υποφόρμας]

παράδειγμα: Δημιουργία ενός παραμετρικού ερωτήματος που θα συνοψίζει τις πωλήσεις και το 
κόστος όλων των προϊόντων που πουλήθηκαν σ’ έναν συγκεκριμένο μήνα.

PARAMETERS [Έτος σύνοψης:] Short,[Μήνας σύνοψης:] Short;
SELECT DISTINCTROW Παραγγελίες-ΕίδηΌΒίβΙοςΙίβΓηΙϋ,

SUM (Παραγγελίες-Είδη.Quantity) AS Ποσότητα,
SUM (Παραγγελίες-Είδη.[Quantity]*[QuotedPrice]) AS Σύνολο Πωλήσεων,
SUM (Παραγγελίες-Είδη.[Quantity]*[OurCost]) AS ΣύνολοΚόστους 

FROM Παραγγελίες
INNER JOIN (Κατάλογος
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INNER JOIN Παραγγελίες-Είδη
ON KOTdXoYoq.CatalogltemlD=napa^W8q-Ei5n.CatalogltemlD)

ON Παραγγελίες.θΓθΙθΓΐΟ=Παραγγελίες-Είδη.OrderlD 
WHERE (((Year ([OrderDate])) = ('Exoq σύνοψης:])

AND ((Month ([OrderDate])) = [Μήνας σύνοψης:]))
GROUP BY Παραγγελίες-Είδη.CatalogltemlD;

6.11 Κατηγόρημα BETWEEN
Συγκρίνει μια τιμή μ’ ένα εύρος τιμών.Οι τύποι δεδομένων των παραστάσεων πρέπει να εί

ναι όλοι συμβατοί μεταξύ τους.Κατά τη σύγκριση κυριολεκτικών αλφαριθμητικών στην Microsoft Ac
cess δεν γίνεται διάκριση μεταξύ πεζών και κεφαλαίων γραμμάτων.
Έστω οι παραστάσεις a,b και ο.Τότε με τη χρήση άλλων κατηγορημάτων το a BETWEEN b AND c 
είναι ισοδύναμο με το a>=b AND a<=c
ενώ το a NOT BETWEEN b AND c είναι ισοδύναμο με το a<b OR a>c 
To αποτέλεσμα είναι αόριστο αν κάποια από τις παραστάσεις είναι NULL (κενή), 
παράδειγμα: Ζητείται ο μέσος όρος της στήλης Quantity πολλαπλασιαζόμενος με τη στήλη Quo- 
tedPrice να είναι μεγαλύτερος από ή ίσος με 500 και μικρότερος ή ίσος με 10000.

AVG (Quantity*QuotedPrice) BETWEEN 500 AND 10000

6.12 Κατηγόρημα EXISTS
Ελέγχει αν υπάρχει μία τουλάχιστον εγγραφή που να ικανοποιεί τα κριτήρια επιλογής του 

υποερωτήματος.Το αποτέλεσμα δεν μπορεί να είναι αόριστο.Αν το υποερώτημα επιστρέφει τουλά
χιστον μία εγγραφή,το αποτέλεσμα είναι αληθές.Διαφορετικά,το αποτέλεσμα είναι ψευδές.Το υπο
ερώτημα δεν είναι απαραίτητο να επιστρέφει κάποια τιμή γι’ αυτό το κατηγόρημα, 
παράδειγμα: ζητούνται όλοι οι προμηθευτές που προμηθεύουν ένα τουλάχιστον συστατικό. 

SELECT DISTINCTROW Προμηθευτές.βυρρΙίβΓΝαπίθ 
FROM Προμηθευτές 
WHERE Exists 

(SELECT *
FROM Συστατικά
WHERE ΣυστατικάΈυρρΙίβΓίϋ^ΠρομηθευτέςΈυρρΙίθΓίΟ);

6.13 Κατηγόρημα IN
Καθορίζει αν μια τιμή είναι ίση με κάποια από τις τιμές ή διαφορετική όλων των τιμών που 

επιστρέφει ένα ερώτημα ή που παρατίθενται σε μια λίστα τιμών.Κατά τη σύγκριση αλφαριθμητικών 
στη Microsoft Access δε γίνεται διάκριση μεταξύ πεζών και κεφαλαίων γραμμάτων.Οι τύποι δεδομέ
νων όλων των παραστάσεων,των κυριολεκτικών ή της στήλης που επιστρέφει το υποερώτημα πρέ
πει να είναι συμβατοί μεταξύ τους.Αν η παράσταση έχει τιμή Null,το αποτέλεσμα θα είναι αόριστο. 
Με τη χρήση άλλων κατηγορημάτων το παράσταση IN παράσταση ισοδυναμεί με το 
παράσταση=παράσταση,
το παράσταση IN (υποερώτημα) με παράσταση- ANY (υποερώτημα), 
το παράσταση IN (a,b,c,...),0που τα a,b,c είναι κυριολεκτικά,με 
(παράσταση=a) OR (παράσταση=b) OR (παράσταση=c), 
το παράσταση NOT IN ... με NOT (παράσταση IN ...).
παράδειγμα: ζητείται να βρεθεί αν ο κωδικός κάποιου πελάτη είναι ίδιος με τον κωδικό κάποιου 
προμηθευτή από τη Μαγνησία.

CustomerlD IN
(SELECT SupplierlD 

FROM Προμηθευτές 
WHERE SupplierState=“MAf ”)
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6.14 Κατηγόρημα LIKE
Αναζητά αλφαριθμητικά που ταιριάζουν με κάποια προδιαγραφή.Κατά τις συγκρίσεις αλ

φαριθμητικών στην Microsoft Access δε γίνεται διάκριση μεταξύ πεζών και κεφαλαίων γραμμάτων. 
Αν η στήλη που ορίζεται στο όνομα στήλης περιέχει μία τιμή Null (κενό),το αποτέλεσμα είναι αόρι
στο.Η σύγκριση δύο κενών αλφαριθμητικών ή ενός κενού αλφαριθμητικού με τον ειδικό χαρακτήρα 
(*) δίνει αποτέλεσμα αληθές.Στο αλφαριθμητικό προδιαγραφής πρέπει να οριστεί ένα αλφαριθμητι
κό κειμένου που θα καθορίζει ποιοι χαρακτήρες θα πρέπει να υπάρχουν σε ποιές θέσεις για να εί
ναι αληθής η σύγκριση.Στην Access χρησιμοποιούνται ορισμένοι χαρακτήρες μπαλαντέρ (wild
cards) που ορίζουν θέσεις οι οποίες μπορεί να περιέχουν έναν,κανέναν ή περισσότερους χαρακτή
ρες ή και κάποιον αριθμό (?, *, # αντίστοιχα).
Ακόμη,ο χρήστης μπορεί να ορίσει ότι κάποια συγκεκριμένη θέση στο κείμενο ή στο πεδίο σημειώ
σεων πρέπει να περιέχει χαρακτήρες μόνο από μια λίστα που παρέχει αυτός,οπότε η λίστα περι
κλείεται σε αγκύλες ([]).0 τρόπος προσδιορισμού μιας ομάδας χαρακτήρων σε μια λίστα γίνεται 
πληκτρολογώντας τον χαρακτήρα με τη χαμηλότερη τιμή,μια παύλα και τον χαρακτήρα με την ψη
λότερη τιμή,όπως στα [Α-Ω] ή [3-7].Η λίστα πρέπει να ξεκινά μ’ ένα θαυμαστικό (!) όταν γίνεται έ
λεγχος αν σε μια θέση υπάρχουν χαρακτήρες που δεν ανήκουν στη λίστα.Αν ο έλεγχος αφορά 
τους ειδικούς χαρακτήρες *, ?, # πρέπει να περικλείεται σε αγκύλες.
παράδειγμα: ζητείται το όνομα ενός πελάτη με πέντε τουλάχιστον χαρακτήρες μήκος και να ξεκινά 
από Παπ.

CustomerName LIKE “Παπ??*”

6.15 Κατηγόρημα NULL
Βρίσκει αν η παράσταση έχει τιμή NuII.Auto το κατηγόρημα μπορεί να είναι αληθές ή ψευ

δές αλλά όχι και αόριστο.
παράδειγμα: ζητείται να βρεθεί αν η στήλη με τους αριθμούς τηλεφώνων των πελατών δεν έχει 
συμπληρωθεί ποτέ.

PhoneNumber IS NULL

6.16 Κατηγόρημα ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
Συγκρίνει την τιμή μιας παράστασης με κάποιες (SOME),οποιαδήποτε (ANY) ή όλες (ALL) 

τις τιμές μιας στήλης που επιστρέφεται σαν αποτέλεσμα ενός υποερωτήματος.Κατά τη σύγκριση 
αλφαριθμητικών στη Microsoft Access δε γίνεται διάκριση μεταξύ πεζών και κεφαλαίων γραμμά- 
των.Ο τύπος δεδομένων της παράστασης πρέπει να είναι συμβατός με τον τύπο δεδομένων της τι
μής που επιστρέφει το υποερώτημα/Οταν χρησιμοποιείται το ALL,το κατηγόρημα είναι αληθές αν η 
σύγκριση είναι αληθής για όλες τις τιμές που επιστρέφει το υποερώτημα.Αν η παράσταση ή κά
ποιες από τις τιμές που επιστρέφει το υποερώτημα είναι μηδενικές (Null),το αποτέλεσμα είναι αό- 
ριστο.Όταν χρησιμοποιείται το SOME ή το ANY,το κατηγόρημα είναι αληθές αν η σύγκριση είναι α
ληθής για οποιαδήποτε από τις τιμές που επιστρέφει το υποερώτημα.Αν η παράσταση έχει τιμή 
Null,το αποτέλεσμα είναι αόριστο.Αν το υποερώτημα δεν επιστρέφει καμία τιμή,το κατηγόρημα εί
ναι ψευδές.
παράδειγμα: ζητούνται τα συστατικά των οποίων το κόστος είναι μεγαλύτερο από το κόστος όλων 
των συστατικών των οποίων ο κωδικός τύπου είναι 008.

SELECT DISTINCTROW Συστατικά.Οβεοπρύοη,Συστατικά.ΟυΓΟοεί 
FROM Συστατικά

WHERE (Συστατικά.ΟυΓθθ5ή>Αίί 
(SELECT OurCost 

FROM Συστατικά 
WHERE ItemTypeCode=“008");

6.17 Κατηγόρημα ΣΥΓΚΡΙΣΗ
Συγκρίνει τις τιμές δύο παραστάσεων ή την τιμή μιας παράστασης με την τιμή που επι

στρέφει ένα υποερώτημα.Κατά τη σύγκριση αλφαριθμητικών στη Microsoft Access δεν γίνεται διά
κριση μεταξύ πεζών και κεφαλαίων γραμμάτων.Ο τύπος δεδομένων της πρώτης παράστασης πρέ
πει να είναι συμβατός με τον τύπο δεδομένων της δεύτερης παράστασης ή με την τιμή που επι
στρέφει το υποερώτημα.Αν το υποερώτημα δεν επιστρέφει καμία εγγραφή ή επιστρέψει περισσό
τερες από μία εγγραφές,το αποτέλεσμα είναι η εμφάνιση ενός μηνύματος σφάλματος εκτός από
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την περίπτωση που η λίστα επιλογής του υποερωτήματος είναι η COUNT(*),οπότε η επιστροφή 
πολλών εγγραφών καταλήγει σε μία τιμή.Αν η πρώτη ή η δεύτερη παράσταση ή το υποερώτημα 
έχει τιμή NULL (μηδενική),το αποτέλεσμα της σύγκρισης είναι αόριστο.
παράδειγμα: ζητείται η μέγιστη τιμή του συνόλου των παραγγελιών μιας ομάδας να είναι μικρότε
ρη από το μέσο όρο του συνόλου των παραγγελιών που έχουν καταχωρηθεί στον πίνακα Παραγ
γελίες.

MAX (SubTotalCost - (SubTotalCost*Discount))<
(SELECT AVG (SubTotalCost - (SubTotalCost*Discount))

FROM Παραγγελίες)

6.18 ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
Προσδιορίζουν μια τιμή σ’ ένα κατηγόρημα ή στην λίστα επιλογής μιας εντολής SELECT ή 

ενός υποερωτήματος. Η σύνταξη είναι:
[+| -1 {συνάρτηση | (παράσταση) | κυριολεκτικό \ όνομα-στήλης}
[{+1 -1 * | /1 \ | α | MOD | &} {συνάρτηση | (παράσταση) | κυριολεκτικό \ όνομα-στήλης} ]...
Όσο αφορά τις συναρτήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο οι συναρτήσεις σύνοψης (total) 
της SQL όσο και οι ενσωματωμένες συναρτήσεις της Microsoft Access ή οι συναρτήσεις που ορίζει 
ο χρήστης με την Access Basic.ZOn θέση παράσταση μπορεί ο χρήστης να κατασκευάσει μια πα
ράσταση από πολλές παραστάσεις που θα χωρίζονται με τελεστές.Στο κυριολεκτικό καθορίζεται 
μια αριθμητική ή αλφαριθμητική σταθερά.Η αλφαριθμητική σταθερά πρέπει να περικλείεται σε μο
νά ή διπλά εισαγωγικά,ενώ τα κυριολεκτικά ημερομηνίας/ώρας πρέπει να περικλείονται σε σύμβο
λα πλέγματος (#).Στο όνομα-στήλης καθορίζεται το όνομα μιας στήλης κάποιου πίνακα ή ερωτήμα- 
τος.Χρησιμοποιούνται μόνο ονόματα στηλών πινάκων ή ερωτημάτων που έχουν οριστεί στη φράση 
FROM της εντολής.Αν η παράσταση είναι αριθμητική πρέπει να χρησιμοποιηθεί κάποια στήλη που 
θα περιέχει αριθμητικά δεδομένα.Αν το ίδιο όνομα-στήλης εμφανίζεται σε περισσότερους από έναν 
πίνακες ή ερωτήματα που περιλαμβάνονται στο ερώτημα,το όνομα πρέπει να προσδιορίζεται πλή
ρως με το όνομα του ερωτήματος,του πίνακα και της συσχέτισης όπως στο [ΠίνοκαςΑ], [Στήλη 1 /.Αν 
χρησιμοποιηθούν οι αριθμητικοί τελεστές +,-,*,/,\,a,MOD θα πρέπει όλες οι παραστάσεις που περι
λαμβάνονται σε μία παράσταση να δίνουν σαν αποτέλεσμα αριθμητικούς τύπους δεδομένων.Τέ- 
λος,οι αριθμητικές σταθερές ενώνονται χρησιμοποιώντας τον ειδικό τελεστή &. 
παράδειγμα 1: Ο μέσος όρος μιας στήλης που ονομάζεται ΚΟΣΤΟΣ δίνεται από την παράσταση 
AVG (ΚΟΣΤΟΣ)
παράδειγμα 2: Το ένα δεύτερο της τιμής μιας στήλης που λέγεται ΤΙΜΗ δίνεται από το 
(ΤΙΜΗ *, 5)
παράδειγμα 3: Το κυριολεκτικό για την ώρα 3:00 μ.μ. της 1ης Μαρτίου 1993 είναι 
#1/3/93 15:00#
παράδειγμα 4: Το αλφαριθμητικό χαρακτήρων που περιέχει το όνομα Acme Mail Order Company 
(το κυριολεκτικό είναι μια τιμή που εμφανίζεται σαν αυτό που πραγματικά είναι κι όχι σαν τιμή μιας 
μεταβλητής ή σαν το αποτέλεσμα κάποιας παράστασης),δίνεται από το 
“Acme Mail Order Company"
παράδειγμα 5: To αλφαριθμητικό χαρακτήρων που περιέχει μια απόστροφο είναι 
‘Andy”s Hardware Store’
παράδειγμα 6: Το αλφαριθμητικό χαρακτήρων που αποτελεί ένωση δύο πεδίων τα οποία περιέ
χουν το όνομα και το επώνυμο κάποιου δίνεται από [Όνομα] & “ ” & [Επώνυμο]

6.19 ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑ
Επιλέγει από μια μεμονωμένη στήλη ένα οποιοδήποτε πλήθος στηλών ή καμία στήλη για να 

τις συγκρίνει σ’ ένα κατηγόρημα.Ακολουθεί όλες τις ιδιότητες και τις δυνατότητες ενός ερωτήμα
τος,όπως αυτές περιγράφηκαν στις προηγούμενες σελίδες.Η γενική σύνταξη που ακολουθεί είναι: 

(SELECT [ALL | DISTINCT] 
λίστα επιλογής

FROM {{όνομα πίνακα [[ AS] όνομα συσχέτισης] \ όνομα επιλεκτικού ερωτήματος 
[[AS] όνομα συσχέτισης]} \ <συνδεδεμένος πίνακας>}, ...

[WHERE συνθήκη αναζήτησης ]
[GROUP BY όνομα στήλης, ...]
[HAVING συνθήκη αναζήτησης])
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όπου λίστα επιλογής είναι
{* | {παράσταση | όνομα πίνακα * \ όνομα ερωτήματος * \ όνομα συσχέτισης * }} 

και όπου <συνδεδεμένος πίνακας> είναι
( {όνομα πίνακα {[[AS] όνομα συσχέτισης] \ όνομα επιλεκτικού ερωτήματος 

[[AS] όνομα συσχέτισης] \ <συνδεδεμένος πίνακας>}
{INNER | LEFT | RIGHT} JOIN

{όνομα πίνακα [[AS] όνομα συσχέτισης] \ όνομα επιλεκτικού ερωτήματος 
[[AS] όνομα συσχέτισης] \ <συνδεδεμένος πίνακας>}

ΟΝ <προσδιορισμός ένωσης>)
Ο ειδικός χαρακτήρας αστερίσκος (*) χρησιμοποιείται στη λίστα επιλογής ενός υποερωτήματος 
μόνο όταν το υποερώτημα χρησιμοποιείται σε κατηγόρημα EXISTS ή όταν η φράση FROM μέσα 
στο υποερώτημα αναφέρεται σ’ έναν μεμονωμένο πίνακα ή σ’ ένα ερώτημα που περιέχει μόνο μια 
στήλη.
παράδειγμα: ζητείται το όνομα και ο προμηθευτής οποιουδήποτε είδους έχει κόστος αποθέματος 
μικρότερο από δραχμές 50.000.

SELECT DISTINCTROW Συστατικά.ΟΘεοΝρΙΐοη,Προμηθευτές.ευρρΙίθΓΝθίτΐθ 
FROM Προμηθευτές 

INNER JOIN Συστατικά
ΟΝ Προμηθευτές.8υρρΙίΘΓΐΟ=Συστατικά.3υρρΙίθΜΟ 

WHERE EXISTS 
(SELECT *

FROM Συστατικά C2
WHERE Συστατικά.0θΓηροηθηίΙϋ-02.0θΓηροηθηίΙ0 

AND C2.NumberlnStock>0 
AND (C2.NumberlnStock*C2.0urCost)<50000;

6.20 Εντολή TRANSFORM
Σχηματίζει ένα διασταυρούμενο ερώτημα (crosstab query) που επιτρέπει να συνοψίζονται 

σε μία μόνο τιμή οι τιμές μιας καθορισμένης στήλης ή της παράστασης που χρησιμοποιείται για τις 
επικεφαλίδες των στηλών και τις τιμές κάποιων άλλων στηλών ή παραστάσεων που καθορίζουν τα 
κριτήρια ομαδοποίησης και χρησιμοποιούνται σαν επικεφαλίδες των γραμμών.Το αποτέλεσμα μοι
άζει με λογιστικό φύλλο και είναι πολύ χρήσιμο για τη διαγραμματική παρουσίαση των τιμών σ’ ένα 
γράφημα. Η σύνταξή της είναι:

TRANSFORM παράσταση συνάρτησης σύνοψης 
<εντολή επιλογής >

PIVOT παράσταση
όπου η παράσταση συνάρτησης σύνοψης είναι μια παράσταση που σχηματίστηκε με τη χρήση μιας 
από τις συναρτήσεις σύνοψης και η <εντολή επιλογής> περιέχει μια φράση GROUP BY.
Η παράσταση συνάρτησης σύνοψης είναι μια τιμή που εμφανίζεται στα «κελιά» του διασταυρούμε
νου φύλλου δεδομένων.Η παράσταση PIVOT ορίζει τη στήλη ή την παράσταση που θα παρέχει τις 
τιμές των επικεφαλίδων των στηλών στο αποτέλεσμα του διασταυρούμενου ερωτήματος.Για παρά- 
δειγμα,θα μπορούσε αυτή η τιμή να δώσει έναν κατάλογο μηνών με γραμμές συνόλων που έχουν ο
ριστεί κατά κατηγορία προϊόντος στην εντολή επιλογής της GROUP BY φράσης.Τα κριτήρια ομαδο
ποίησης των εγγραφών ορίζονται χρησιμοποιώντας περισσότερες από μία στήλες ή παραστάσεις 
στην εντολή επιλογής.
παράδειγμα: ζητούνται τα σύνολα των πωλήσεων για κάθε μήνα του έτους 1993,ομαδοποιώντας 
τις πωλήσεις κατά είδος καταλόγου.

TRANSFORM Sum ([Μηνιαίες Πωλήσεις].TotallnvoiceAmoumt)
AS SumOfTotallnvoiceAmount

SELECT Κατάλογος.ϋθεοπρίιοη 
FROM Κατάλογος

INNER JOIN [Μηνιαίες Πωλήσεις]
ON Κατάλογος.03ΐ3ΐθ9ΐΙθηπΙ0=[Μηνιαίες Πωλήσεις].CatalogltemlD 

GROUP BY Κατάλογος.ϋθεοπρύοη 
ORDER BY Κατάλογος.ϋθεοπρίίοη,

FORMAT (DateSerial ([Έτος];[Μήνας];1);“πΐΓηηΓΐ yy")
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PIVOT Format (DateSerial ([Έτος];[Μήνας];1);“πιπ·ΐΓη yy”)
IN (Ίαν 93”,“Φεβ 93",“Map 93”,“Απρ 93”,“Mai 93”I“lov 93",“Ιολ 93”,“Αυγ 93”,“Σεπ 93”,

“Οκτ 93”,“Νοε 93",“Δεκ 93”);

6.21 Τελεστής Ερωτήματος UNION
Σχηματίζει έναν πίνακα αποτελεσμάτων που περιέχει τις εγγραφές που επιστρέφονται τό

σο από την πρώτη όσο και από τη δεύτερη εντολή επιλογής (SELECT).Για να οριστεί ένα ερώτημα 
UNION πρέπει υποχρεωτικά να χρησιμοποιηθεί η άποψη SQL.H σύνταξη είναι: 

εντολή επιλογής 
UNION [ALL] 
εντολή επιλογής
[ORDER BY {όνομα στήλης [ASC | DESC]}, ...]

Αν ο προσδιορισμός ALL συμπεριληφθεί,η Microsoft Access θα επιστρέφει όλες τις εγγραφές και 
των δύο λογικών πινάκων.Αν όχι,η Access δεν θα συμπεριλάβει στο αποτέλεσμα τις διπλές εγγρα- 
φές.Οι πίνακες που επιστρέφει κάθε εντολή επιλογής πρέπει να περιέχουν ίδιο πλήθος στηλών και 
κάθε στήλη πρέπει να έχει τις ίδιες ιδιότητες.Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται η φράση ORDER BY 
στις προτάσεις επιλογής που ενώνονται με τελεστές ερωτημάτων.Ωστόσο,μπορεί να συμπεριληφ- 
θεί μία μόνο φράση ORDER BY στο τέλος μιας εντολής που χρησιμοποιεί έναν ή περισσότερους 
τελεστές ερωτήματος.Μ’ αυτό τον τρόπο θα εφαρμοστεί ο προκαθορισμένος τρόπος ταξινόμησης 
στο αποτέλεσμα ολόκληρης της εντολής.Η Access παίρνει τα ονόματα στηλών του αποτελέσματος 
από τα ονόματα στηλών που επιστρέφει η πρώτη εντολή επιλογής.Τα κριτήρια της φράσης ORDER 
BY ορίζονται χρησιμοποιώντας τα ονόματα στηλών του αποτελέσματος.Πολλές προτάσεις επιλο
γής συνδυάζονται με τον τελεστή UNION για να δώσουν σύνθετα αποτελέσματα.Με τις παρενθέ
σεις επηρεάζεται η σειρά με την οποία θα εφαρμόσει η Access τους τελεστές,όπως φαίνεται εδώ: 

SELECT ... UNION (SELECT ... UNION SELECT ...) 
παράδειγμα: ζητούνται τα ονόματα όλων των προμηθευτών,των τωρινών πελατών και των πιθανών 
πελατών που περιλαμβάνονται σ’ έναν νέο κατάλογο (πίνακας ΝέοιΠελάτες) που εδρεύουν στο νο
μό Αττικής,όπως επίσης να απομακρυνθούν οι διπλές εγγραφές και να ταξινομηθούν τα ονόματα 
ως προς τον ταχυδρομικό κωδικό.

SELECT DISTINCTROW Πελάτες.CompanyName,Πελάτες.City,PostalCode 
FROM Πελάτες

WHERE Πελάτες.State=“ΑΤΤ”
UNION

(SELECT DISTINCTROW Προμηθευτές.ευρρΙϊεΓΝεηηβ,
Προμηθευτές.θυρρΙϊβΚ^,
Προμηθευτές.ευρρΙϊβΓΡοείθΙ 

FROM Προμηθευτές
WHERE Προμηθεστές.8υρρΙΪ6Γ3ί3ίβ=“ΑΤΤ”

UNION
SELECT DISTINCTROW ΝέοιΠελάτες.Company,ΝέοιΠελάτες.Οίίγ, 

ΝέοιΠελάτες.ΡοεΙθΙϋοάβ 
FROM ΝέοιΠελάτες 
WHERE ΝέοιΠελάτες.State=“ATT”)

ORDER BY PostalCode;

6.22 Εντολή SELECT
Εκτελεί τις λειτουργίες της επιλογής,της προβολής και της συσχετιστικής ένωσης για να 

σχηματίσει έναν λογικό πίνακα αποτελεσμάτων (σύνολο εγγραφών) από άλλους πίνακες και ερωτή- 
ματα.Η ολοκληρωμένη σύνταξη της εντολής αυτής είναι:

SELECT [ALL | DISTINCTROW | TOP αριθμός [PERCENT]! 
λίστα επιλογής

FROM {{όνομα πίνακα [[AS] όνομα συσχέτισης]\ όνομα επιλεκτικού ερωτήματος 
[[AS] όνομα συσχέτισης]} \ <συνδεδεμένος πίνακας>,...

[WHERE συνθήκη αναζήτησης ]
[GROUP BY όνομα στήλης, ...]
[HAVING συνθήκη αναζήτησης]
[UNION [ALL] εντολή επιλογής]
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[ORDER BY {όνομα στήλης [ASC | DESC]}, ...] |
IN <“όνομα βάσης δεδομένων προέλευσης"> < [αλφαριθμητικό σύνδεσης με προέλευση] >
[WITH OWNERACCESS OPTION]; 

όπου λίστα επιλογής είναι
{* | {παράσταση [AS όνομα στήλης αποτελέσματος]| όνομα πίνακα.* \

όνομα ερωτήματος.* \ όνομα συσχέτισης.*}, ...} 
και όπου <συνδεδεμένος πίνακας> είναι

({όνομα πίνακα [[AS] όνομα συσχέτισης]\ όνομα επιλεκτικού ερωτήματος 
[[AS] όνομα συσχέτισης] \ <συνδεδεμένος πίνακας> |

{INNER | LEFT | RIGHT} JOIN
{όνομα πίνακα [[AS] όνομα συσχέτισης] \ όνομα επιλεκτικού ερωτήματος 

[[AS] όνομα συσχέτισης] \ <συνδεδεμένος πίνακας>}
ΟΝ <προσδιορισμός ένωσης>)

6.23 Ερωτήματα Ενέργειας της SQL
Τα ερωτήματα ενεργείας (action queries) της SQL χρησιμοποιούνται για τη διαγραφή,πρό- 

σθεση,ενημέρωση των δεδομένων ή τη δημιουργία ενός νέου πίνακα από τα υπάρχοντα δεδομένα. 
Τα ερωτήματα ενεργείας αποτελούν πολύ ισχυρά εργαλεία γιατί επιτρέπουν τον χειρισμό ολόκλη
ρων συνόλων δεδομένων και όχι απλώς μεμονωμένων εγγραφών.Για παράδειγμα,μια εντολή 
UPDATE ή μια εντολή DELETE επηρεάζει όλες τις εγγραφές των πινάκων στους οποίους βασίζεται 
το ερώτημα,οι οποίες ικανοποιούν τα κριτήρια που θέτει ο χρήστης.

6.23.1 Εντολή DELETE
Διαγράφει μία ή περισσότερες εγγραφές από έναν πίνακα ή ερώτημα.Η φράση WHERE 

είναι προαιρετική.Αν δεν χρησιμοποιηθεί,διαγράφονται όλες οι εγγραφές του πίνακα ή του ερωτή
ματος που ορίζονται στη φράση FROM.Av,όμως,χρησιμοποιηθεί η φράση WHERE,η συνθήκη ανα
ζήτησης εφαρμόζεται σε κάθε εγγραφή του πίνακα ή του ερωτήματος,αλλά διαγράφονται μόνο 
εκείνες οι εγγραφές για τις οποίες η συνθήκη δίνει αποτέλεσμα αληθές.Η σύνταξή της είναι: 

DELETE [λίστα επιλογής]
FROM {{όνομα πίνακαπ [[AS] όνομα συσχέτισης] \ όνομα επιλεκτικού ερωτήματος

[[AS] όνομα συσχέτισης]} \ <συνδεδεμένος πίνακας>, ...
[WHERE συνθήκη αναζήτησης]; 

όπου λίστα επιλογής είναι
[*| όνομα πίνακαπ.* \ λίστα στηλών ]

Αν προσδιοριστεί ένα όνομα ερωτήματος στην εντολή DELETE,το ερώτημα δεν πρέπει να έχει κα
τασκευαστεί με τη χρήση του τελεστή ερωτημάτων UNION.Επίσης,το ερώτημα δεν πρέπει να έχει 
συναρτήσεις σύνοψης,τη λέξη κλειδί DISTINCT,τις φράσεις GROUP BY ή HAVING ή κάποιο υπο- 
ερώτημα που να αναφέρεται στον ίδιο πίνακα βάσης (αυτός στον οποίο βασίζεται το ερώτημα),ό
πως και η εντολή DEL.ETE.Av στη φράση FROM ενωθούν δύο ή περισσότεροι πίνακες,τότε μπο
ρούν να διαγραφούν εγγραφές μόνο στην πλευρά των «πολλών» της σχέσης αν η σχέση των πινά
κων είναι μονοσήμαντη («ένα προς πολλά») ή σε μία από τις πλευρές του «ενός» αν η σχέση των πι
νάκων είναι αμφιμονοσήμαντη («ένα προς ένα»).Όταν στη φράση FROM περιλαμβάνονται περισσό
τεροι από ένας πίνακες,θα πρέπει να προσδιοριστεί από ποιόν πίνακα θα διαγραφούν οι εγγραφές 
χρησιμοποιώντας το όνομα πίνακα* στη λίστα επιλογής.Τέλος,αν στη συνθήκη αναζήτησης χρησι
μοποιηθεί ένα υποερώτημα,δεν πρέπει μέσα σ’ αυτό να γίνεται αναφορά στον πίνακα προορισμού 
ή στο ερώτημα ή σε οποιονδήποτε πίνακα στον οποίο βασίζεται το ερώτημα, 
παράδειγμα: η διαγραφή όλων των εγγραφών σκληρών δίσκων από τον πίνακα Συστατικά γίνεται 
ως εξής

DELETE DISTINCTROW Συστατικά.*
FROM Συστατικά 

INNER JOIN Τύποι
ΟΝ Συστατικά.ΙίβηπΤγρθΟοάθ=Τύποι.Ι1θπιΤγρθΟοάβ 
WHERE ^noi.TypeDescription=“ Σκληροί δίσκοι”;
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6.23.2 Εντολή INSERT
Προσθέτει μία ή περισσότερες εγγραφές στον προκαθορισμένο πίνακα ή ερώτημα.Όταν 

χρησιμοποιείται η φράση VALUES προστίθεται μόνο μία εγγραφή.Με την εντολή SELECT το πλή
θος των εγγραφών που θα προστεθούν θα είναι ίσο με το πλήθος των εγγραφών που θα επιστρέ
φει η εντολή επιλογής. Η σύνταξή της είναι:

INSERT INTO όνομα πίνακα [({όνομα στήλης}, ...)]
{VALUES ({κυριολεκτικό}, ...) | εντολή επιλογής}

Αν η λίστα με ονόματα στηλών δεν συμπεριλαμβάνεται τότε θα πρέπει να δοθούν οι τιμές όλων των 
στηλών που ορίζονται στον πίνακα με τη σειρά με την οποία είναι δηλωμένες στον ορισμό του πίνα- 
κα.Αν συμπεριλαμβάνεται θα πρέπει να δοθούν οι τιμές όλων των στηλών της λίστας πάλι,και επι
πλέον οι τιμές αυτές θα πρέπει να είναι συμβατές με τις ιδιότητες των στηλών που θα δεχτούν τα 
δεδομένα.Επίσης,στη λίστα πρέπει να υπάρχουν όλες οι στήλες του πίνακα βάσης των οποίων η 
τιμή της ιδιότητας Required (Απαιτούμενο) είναι Yes και οι οποίες δεν έχουν προεπιλεγμένη τιμή.
Αν ο χρήστης δώσει τις τιμές χρησιμοποιώντας μια εντολή επιλογής,η φράση FROM της εντολής 
δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τον πίνακα προορισμού της προσθήκης σαν όνομα πίνακα ή σαν 
πίνακα βάσης.Επίσης,ο πίνακας προορισμού δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κανένα υποερώτημα. 
Επειδή η Microsoft Access επιτρέπει να ορίζονται περιορισμοί για την τιμή μιας στήλης,κανόνες 
εγκυρότητας και έλεγχοι αναφορικής ακεραιότητας,οι τιμές που θα προστεθούν θα πρέπει να περ
νούν αυτούς τους ελέγχους για να επιτρέψει η Access να εκτελεστεί το ερώτημα, 
παράδειγμα: να υπολογιστεί το σύνολο των πωλήσεων ενός συγκεκριμένου μήνα και να προστεθεί 
σ’ έναν συνοπτικό πίνακα εργασίας.

PARAMETERS [Έτος σύνοψης:] Short,[Μήνας σύνοψης:] Short;
INSERT INTO zSumSalesWork (CatalogltemlD,Quantity,TotalSales.TotalCost)
SELECT DISTINCTROW Παραγγελίες-Είδη.CatalogltemlD,

Sum (Παραγγελίες-Είδη.Quantity) AS SumOfQuantity,
Sum ([Quantity]*[QuotedPrice]) AS TotallnvoiceAmouunt,
Sum ([Qyantity]*[OurCost]) AS TotalCost 

FROM Παραγγελίες
INNER JOIN (Κατάλογος

INNER JOIN Παραγγελίες-Είδη
ON Kar0XoYog.CatalogitemlD=Παραγγελίες-Είδη.CatalogltemlD)

ON Παραγγελίες.0ΓάβΓΐ0=ΠαραγγεΜες-Είδη.0ΓάβΜ0 
WHERE (((Year ([OrderDate])) = ['ETog σύνοψης:])

AND ((Month ([OrderDate])) = [Μήνας σύνοψης:]))
GROUP BY Παραγγελίες-Είδη.CatalogltemlD;

Παρά το ότι η Microsoft Access δέχεται τη φράση VALUES στο πρότυπο της ANSI, 
ωστόσο η Access μετατρέπει μια εντολή σαν την

INSERT INTO ΠίνακάςΜου (ΣτήληΑ,ΣτήληΒ)
VALUES (123,“Μαρία Παππά”); 

στην εντολή
INSERT INTO ΠίνακάςΜου (ΣτήληΑ,ΣτήληΒ)
SELECT 123 As Exprl .“Μαρία Παππά" As Expr2;

6.23.3 Εντολή UPDATE
Σ’ έναν καθορισμένο πίνακα ή ερώτημα ενημερώνει τις επιλεγμένες στήλες,εκχωρώντας 

είτε την τιμή της συγκεκριμένης παράστασης είτε τη μηδενική (Null) τιμή,σε όλες τις εγγραφές που 
ικανοποιούν τη συνθήκη αναζήτησης.Αν δεν συμπεριληφθεί η φράση WHERE,θα επηρεαστούν όλες 
οι εγγραφές του καθορισμένου πίνακα ή ερωτήματος.Η σύνταξή της είναι:

UPDATE {{όνομα πίνακα [[AS] όνομα συσχέτισης] \ όνομα επιλεκτικού ερωτήματος 
[[AS ] όνομα συσχέτισης]} \ <συνδεδεμένος πίνακας>}, ...

SET {όνομα στήλης={παράσταση | NULL}}, ...
[WHERE συνθήκη αναζήτησης]

Αν ο χρήστης συμπεριλάβει περισσότερα από ένα ονόματα πινάκων,μπορεί να ενημερώσει τις στή
λες μόνο του πίνακα που βρίσκεται στην πλευρά των «πολλών» της μονοσήμαντης σχέσης («ένα 
προς πολλά») .Αν οι πίνακες έχουν αμφιμονοσήμαντη σχέση («ένα προς ένα») μεταξύ τους,μπορεί 
να ενημερώσει τις στήλες σε οποιαδήποτε από τις δύο πλευρές.
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Για να μπορεί να ενημερώσει η Microsoft Access κάποιες από τις στήλες ενός ερωτήματος,θα πρέ
πει να είναι σε θέση να ορίσει τη σχέση μεταξύ των ερωτημάτων.Γενικά,αν ένας πίνακας έχει ενω
θεί μ’ ένα ερώτημα με το πρωτεύον κλειδί του,είναι δυνατή η ενημέρωση των στηλών του ερωτή
ματος επειδή το πρωτεύον κλειδί υποδεικνύει ότι ο πίνακας είναι στην πλευρά του «ενός» της ένω- 
σης.Αν ο πίνακας έχει ενωθεί με κάποιο ερώτημα δεν μπορεί να ενημερωθεί.Αν ο χρήστης θέλει να 
ενημερώσει έναν πίνακα με τα αποτελέσματα ενός ερωτήματος,θα πρέπει να εισάγει τα αποτελέ
σματα του ερωτήματος σ’ έναν προσωρινό πίνακα,ο οποίος θα μπορεί να συνδεθεί με μονοσήμαντη 
ή αμφιμονοσήμαντη σχέση με τον πίνακα προορισμού και μετά να χρησιμοποιήσει τον προσωρινό 
πίνακα για να ενημερώσει τον πίνακα προορισμού.
Αν συμπεριληψθεί μια συνθήκη αναζήτησης,θα μπορεί να γίνεται αναφορά μόνο στις στήλες που 
βρίσκονται στον πίνακα ή στο ερώτημα προορισμού.Αν στην συνθήκη αναζήτησης χρησιμοποιηθεί 
υποερώτημα τότε δεν πρέπει να γίνει αναφορά στον πίνακα ή στο ερώτημα προορισμού ή σε οποι- 
ονδήποτε από τους πίνακες στους οποίους βασίζεται το ερώτημα από το ερώτημα που βρίσκεται 
μέσα στο υποερώτημα.
Η φράση SET δεν μπορεί να προσδιορίσει κάποιο όνομα στήλης περισσότερες από μία φορές.
Οι τιμές που δίνονται στις στήλες πρέπει να είναι συμβατές με τις ιδιότητες της στήλης.Για να εκ
χωρηθεί σε μια στήλη η τιμή Null,δεν θα πρέπει να έχει η στήλη την τιμή Yes στην ιδιότητα Requi
red.
Η Access επιτρέπει να ορίζονται περιορισμοί για τις τιμές των στηλών,κανόνες εγκυρότητας πινά
κων ή έλεγχοι αναφορικής ακεραιότητας.Γι’ αυτό το λόγο,οι τιμές που ενημερώνονται πρέπει να 
περνούν πρώτα αυτούς τους ελέγχους.Διαφορετικά,η Access δεν επιτρέπει να εκτελεί το ερώτημα, 
παράδειγμα: ζητείται αύξηση των τιμών πώλησης όλων των καρτών οθόνης κατά 10%.

UPDATE DISTINCTROW Τύποι 
INNER JOIN Κατάλογος
ΟΝ Τύποι.Ιί6ΓηΤγρβ0οά6=Κατάλογος.ΙίθΓπΤγρβ0οάβ

SET Κατάλογος.Ρπο6=[Ρποβ]*1,1
WHERE Τύποι.ΤγρεΟβεοπρίίοη^'Κάρτες οθόνης”;

6.23.4 Εντολή SELECT ... INTO
Σχηματίζει έναν καινούργιο πίνακα από τιμές που έχουν επιλεγεί από έναν ή περισσότε

ρους άλλους πίνακες.Τα ερωτήματα δημιουργίας πινάκων είναι πολύ χρήσιμα όταν χρησιμοποιούν
ται για τη δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων των δεδομένων ή για τη δημιουργία πινάκων με υπο
λογισμένα σύνολα στο τέλος μιας λογιστικής περιόδου.Η σύνταξή της είναι:

SELECT [ALL | DISTINCT | DISTINCTROW | TOP αριθμός [PERCENT]] 
λίστα επιλογής 

INTO όνομα νέου πίνακα
FROM {{όνομα πίνακα [[AS] όνομα συσχέτισης] | όνομα επιλεκτικού ερωτήματος 

[[AS] όνομα συσχέτισης]} \ <συνδεδεμένος πίνακας>}, ...
[WHERE συνθήλη αναζήτησης]
[GROUP BY όνομα στήλης, ...]
[HAVING συνθήκη αναζήτησης]
[UNION [ALL] εντολή επιλογής]
[ [ORDER BY {όνομα στήλης [ASC | DESC]}, ...] |
IN <"όνομα βάσης δεδομένων προέλευσης" >

< [αλφαριθμητικό σύνδεσης με προέλευση] >
[WITH OWNERACCESS OPTION];

Ένα ερώτημα SELECT...INTO δημιουργεί έναν καινούργιο πίνακα στον οποίο δίνει το όνομα που 
προσδιορίζεται στο όνομα νέου πίνακα.Αν ο πίνακας υπάρχει ήδη,η Microsoft Access ζητά να βεβαι
ώσει ο χρήστης τη διαγραφή του πίνακα πριν από τη δημιουργία του καινούργιου.Οι στήλες του 
νέου πίνακα κληρονομούν τις ιδιότητες των τύπων δεδομένων των στηλών που προέρχονται από τη 
λίστα επιλογής.
Αν θέλει ο χρήστης μπορεί να δώσει ένα όνομα συσχέτισης για κάθε όνομα πίνακα ή ερωτήματος. 
Μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό το όνομα συσχέτισης σαν ψευδώνυμο για συντομία,αντί για ολό
κληρο το όνομα του πίνακα όταν προσδιορίζει ονόματα στηλών στη λίστα επιλογής ή στην κύρια ή 
και στις δευτερεύουσες φράσεις WHERE.
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Αν ενώνει έναν πίνακα ή ένα ερώτημα με τον εαυτό του,πρέπει να χρησιμοποιήσει ονόματα συσχέ- 
τισης για να διευκρινίσει σε ποιό αντίγραφο του πίνακα ή του ερωτήματος αναφέρεται στη λίστα 
επιλογής,στα κριτήρια ένωσης ή στα κριτήρια επιλογής.
Αν το όνομα ενός πίνακα ή ενός ερωτήματος αποτελεί και δεσμευμένη λέξη της SQL (για παρά
δειγμα,“Order”),πρέπει να περικλείσει το όνομα σε αγκύλες.
Η εντολή αυτή ακολουθεί τις ιδιότητες και τις δυνατότητες της εντολής SELECT,όπως περιγράφη- 
κε αναλυτικά προηγουμένως.
παράδειγμα: να δημιουργηθεί νέος πίνακας στον οποίο θα περιέχονται τα σύνολα όλων των πω- 
λήσεων του έτους 1993 κατά προϊόν από τα σύνολα του πίνακα Μηνιαίες Πωλήσεις.

SELECT DISTINCTROW [Μηνιαίες Πωλήσεις],CatalogltemlD,
Κατάλογος.ΟθεοΓΐρίϊοη,[Μηνιαίες Πωλήσεις].Year,
Clng (Sum ([QuantitySold])) AS Ποσότητα,
Sum ([Μηνιαίες Πωλήσεις].Τοί3ΐΙηνοϊοβΑΓηουηή AS ΣύνολοΠωλήσεων,
Sum ([Μηνιαίες Πωλήσεις].TotalCost) AS ΣύνολοΚόστους 

INTO [Πωλήσεις 1993]
FROM Κατάλογος

INNER JOIN [Μηνιαίες Πωλήσεις]
ON Kar0AoYog.CatalogltemlD=[Μηνιαίες Πωλήσεις],CatalogltemlD 

WHERE [Μηνιαίες Πωλήσεις] .Year= 1993
GROUP BY [Μηνιαίες Πωλήσεις],CatalogltemlD,Κατάλογος.ΟβεοΓίρΙίοπ,

[Μηνιαίες Πωλήσεις] .Year;

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1
Πίσω από κάθε ερώτημα της Microsoft Access βρίσκεται η γλώσσα εντολών SQL των βάσεων δε
δομένων.Παρά το γεγονός ότι τα περισσότερα ερωτήματα σχεδιάζονται χρησιμοποιώντας την απλή 
διασύνδεση με τη βοήθεια γραφικών των ερωτημάτων βάσει παραδείγματος ΕΒΠ,η Access απο
θηκεύει κάθε ερώτημα που σχεδιάζεται σαν εντολή της SQL.
Ωστόσο,για κάποια προχωρημένα είδη ερωτημάτων που χρησιμοποιούν σαν κριτήρια σύγκρισης τα 
αποτελέσματα κάποιου άλλου ερωτήματος που λέγεται υποερώτημα,ο χρήστης θα πρέπει να είναι 
εξοικειωμένος με τη γλώσσα SQL για να μπορέσει να ορίσει το υποερώτημα.
Επίσης,δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιείται το πλέγμα ΕΒΠ για τη δημιουργία όλων των τύπων ε
ρωτημάτων που διαθέτει η Access,οπότε η χρήση της SQL είναι αναγκαία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗΣ
Στην Εικόνα 5 της επόμενης σελίδας φαίνεται η άποψη Σχεδίασης ενός διασταυρούμενου ερωτήματος 
σε γλώσσα SQL.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
7.1 Δόμηση αντικειμένου Πίνακας

Ο πίνακας είναι ένα αντικείμενο που ορίζεται από τον χρήστη και χρησιμοποιείται για την 
αποθήκευση των δεδομένων.Κάθε πίνακας περιέχει πληροφορίες για ένα συγκεκριμένο θέμα,όπως 
οι πελάτες.Οι πίνακες περιέχουν πεδία (fields) στα οποία αποθηκεύονται τα διάφορα είδη πληρο
φοριών,όπως είναι το όνομα ή η διεύθυνση ενός πελάτη,και εγγραφές (records) που συλλέγουν 
όλες τις πληροφορίες για μια συγκεκριμένη περίπτωση του θέματος,όπως όλες οι πληροφορίες για 
έναν πελάτη που ονομάζεται Κώστας Γεωργίου.Σε κάθε πίνακα ο χρήστης μπορεί να ορίσει ένα 
πρωτεύον κλειδί,δηλαδή ένα ή περισσότερα πεδία που έχουν μοναδική τιμή για κάθε εγγραφή,κι 
ένα ή περισσότερα ευρετήρια για να αυξήσει την ταχύτητα πρόσβασης στα δεδομένα.

Για να οριστεί ένας νέος πίνακας της βάσης δεδομένων που έχει επιλεγεί (νέα ή υπάρχου- 
σα),ο χρήστης θα πρέπει να πατήσει στην καρτέλα Table και μετά στο κουμπί New (Νέο) που βρί
σκεται στην κορυφή του παραθύρου Database.Εναλλακτικά,μπορεί να χρησιμοποιήσει το κουμπί 
Νέου Πίνακα (New Table) της γραμμής εργαλείων.Εμφανίζεται τότε ένα πλαίσιο διαλόγου που ζητά 
από τον χρήστη να αποφασίσει αν θα χρησιμοποιήσει κάποιον Οδηγό Πινάκων (Table Wizard) ή θα 
κατασκευάσει μόνος του τον πίνακα,κουμπί New Table (Νέος Πίνακας).Μια μικρή περιγραφή του 
Οδηγού Πινάκων θα γίνει αργότερα,οπότε επιλέγεται η δημιουργία νέου πίνακα από την αρχή.

7.2 Άποψη Σχεδίασης
Η Access εμφανίζει ένα κενό παράθυρο Πίνακα σε άποψη Σχεδίασης.Στο πάνω μέρος αυ

τού του παραθύρου υπάρχουν στήλες όπου εισάγονται τα ονόματα,οι τύποι δεδομένων και οι περι
γραφές των πεδίων.Παράλληλα,στο κάτω μέρος της Σχεδίασης,η Access επιτρέπει τον ορισμό των 
ιδιοτήτων των πεδίων και συγχρόνως εμφανίζει ένα πλαίσιο όπου εκθέτονται πληροφοριακά μηνύ
ματα για τα πεδία ή τις ιδιότητες.Καθώς ο δρομέας μετακινείται από τη μια θέση στην άλλη μέσα 
στο παράθυρο Πίνακας,τα περιεχόμενα αυτού του πλαισίου θα αλλάζουν (Εικόνα 6).
Στη στήλη Field Name πληκτρολογείται το όνομα του πεδίου.
Στη στήλη Description εισάγεται μια περιγραφική φράση για καθένα από αυτά.Η Access εμφανίζει 
τη φράση αυτή στη γραμμή κατάστασης,στο κάτω μέρος του παραθύρου της,κάθε φορά που επι
λέγεται το πεδίο σε ένα ερώτημα στην άποψη Φύλλου Δεδομένων ή σε μια φόρμα στην άποψη 
Φόρμας ή στην άποψη Φύλλου Δεδομένων.

Στη στήλη Data Type δίνεται ο τύπος δεδομένων του πεδίου.Στη δεξιά πλευρά αυτού του 
πλαισίου εμφανίζεται ένα μικρό γκρίζο κουμπί μ’ ένα κάθετο βέλος που σημαίνει (όπως και σε οποι- 
οδήποτε άλλο σημείο της Access που εμφανίζεται) την ύπαρξη ενός πτυσσόμενου καταλόγου,ο ο
ποίος παρέχει κάποιες τιμές για να επιλέξει ο χρήστης.
Στην περιοχή Field Properties,αφού επιλεγεί κάποιος τύπος δεδομένων,η Access εμφανίζει κάποια 
πλαίσια για τον ορισμό των ιδιοτήτων του πεδίου.

Κάθε πίνακας μιας σχεσιακής βάσης δεδομένων θα πρέπει να έχει ένα πρωτεύον κλειδί.Η 
Microsoft Access παρέχει έναν απλό τρόπο για τον ορισμό του: αφού επιλεγεί το πεδίο ή τα πεδία 
που θα το απαρτίζουν,πάντα στην άποψη Σχεδίασης,πάτημα στο κουμπί Πρωτεύοντος Κλειδιού 
(Primary Key) της γραμμής εργαλείων ή επιλογή της διαταγής Set Primary Key (Ορισμός Πρωτεύ
οντος Κλειδιού) από το μενού Edit (Διόρθωση).Η Access εμφανίζει στα αριστερά των πεδίων ένα 
σύμβολο κλειδιού που υποδεικνύει το πρωτεύον κλειδί του πίνακα.

Το τελευταίο βήμα που εκτελείται στο σχεδίασμά του πίνακα είναι η αποθήκευσή του.Από 
το μενού File επιλέγεται η εντολή Save As ή Save και πληκτρολογείται το όνομα του πίνακα στο 
πλαίσιο που εμφανίζεται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1
Η μετακίνηση από στήλη σε στήλη γίνεται εκτός από το ποντίκι και με το πλήκτρο Tab.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2
Η αλλαγή του πρωτεύοντος κλειδιού σε έναν πίνακα μπορεί να γίνει χωρίς να διαγράφεται το ίδιο το 
πεδίο: από το μενού View επιλέγεται η διαταγή Indexes (Ευτερήρια),στη συνέχεια,επιλέγεται η 
γραμμή του πρωτεύοντος κλειδιού και πατείται το πλήκτρο Del,οπότε ακυρώνεται ο ορισμός του 
υπάρχοντος πρωτεύοντος κλειδιού.Στην άποψη Σχεδίασης του πίνακα,παρεμβάλεται το νέο πεδίο 
στην αρχή του πίνακα (τύπου Counter πάντα) το οποίο θα αποτελεί το πρωτεύον κλειδί.
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7.3 Οδηγός Πινάκων
Η κατασκευή ενός πίνακα με κάποιον Οδηγό Πινάκων είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε περιπτώ

σεις που χρειάζεται να φτιαχτούν πολλοί πίνακες οπότε η διαδικασία με το χέρι αποδεικνύεται κου
ραστική και χρονοβόρα.Η βασική οθόνη του Table Wizard που εμφανίζεται όταν επιλεγεί αυτή η λύ
ση παρουσιάζει δύο κουμπίά επιλογής: το Bussiness (επαγγελματικά) και Personal (προσωπικά),για 
να επιλέξει ο χρήστης ανάλογα με τα θέματα που θα αφορούν οι πίνακές του.Το αριστερό πλαίσιο 
δείχνει τύπους πινάκων για κάθε κατηγορία ενώ το μεσαίο εμφανίζει τα πεδία που θα μπορούσαν 
να τον απαρτίζουν.Τα κουμπιά των γωνιακών αγκυλών χρησιμεύουν για την επιλογή ή αποεπιλογή 
των πεδίων που θα φαίνονται στον πίνακα του χρήστη και τα οποία παρουσιάζονται στο δεξί πλαί- 
σιο.Στη συνέχεια,εμφανίζονται διαδοχικές οθόνες για την αποθήκευση και την τυχόν τροποποίηση 
του πίνακα που κατασκευάστηκε.

7.4 Relationships
Από τη στιγμή που ορίζονται πάνω από δύο πίνακες η Microsoft Access ζητά τον τρόπο 

σύνδεσής τους για να τους χρησιμοποιήσει αργότερα στα υπόλοιπα αντικείμενα.
Γιια να οριστούν οι αντιστοιχίες γίνεται επιστροφή στο παράθυρο Database που ενεργοποι

είται, κλείνοντας όλα τα παράθυρα Πινάκων που είναι ανοικτά.Από το μενού Edit επιλέγεται η διατα
γή Relationships.Η οθόνη που εμφανίζεται δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να διαλέξει τους 
πίνακες που θέλει να συνδέσει και να τους προσθέσει στην αμέσως επόμενη οθόνη,στην οποία θα 
πραγματοποιηθεί και η σύνδεση ανάμεσα στα πρωτεύοντα και στα ξένα κλειδιά: το πρωτεύον του 
ενός πίνακα σύρεται με το ποντίκι σαν ξένο κλειδί στον άλλο πίνακα.Η Access ανοίγει ένα ακόμα 
πλαίσιο διαλόγου όπου τα ονόματα των πεδίων συμπληρώνονται αυτόματα.Το πλαίσιο διαλόγου 
Enforce Referential Integrity (Επιβολή Αναφορικής Ακεραιότητας) δεν επιτρέπει την προσθήκη δεδο
μένων με λανθασμένους κωδικούς ή τη διαγραφή εκκρεμών εγγραφών.Τέλος,με το κουμπί Create 
(Δημιουργία) ολοκληρώνεται ο ορισμός της σχέσης και η Access εμφανίζει μια γραμμή ανάμεσα 
στους δύο πίνακες για να δείξει τη σύνδεσή τους (Εικόνα 3).

7.5 Τροποποίηση σχεδιασμού
Η τροποποίηση του σχεδιασμού της βάσης δεδομένων είναι εύκολη.Ωστόσο,παρουσιάζον

ται μερικά προβλήματα που πρέπει να λάβει υπόψη του ο χρήστης πριν συνεχίσει με τις τροποποιή
σεις:
Α) Η Microsoft Access δεν ενημερώνει αυτόματα τους πίνακες,ερωτήματα,φόρμες,αναφορές,μα
κροεντολές και λειτουργικές μονάδες με τις τροποποιήσεις που μπορεί να επηρεάζονται.Η δουλειά 
αυτή γίνεται από τον ίδιο τον χρήστη.
Β) Ο τύπος δεδομένων ενός πεδίου που αποτελεί τη βάση για τον συσχετισμό δύο πινάκων δεν μπο
ρεί να αλλάξει αν δεν ακυρωθεί η σχέση τους πρώτα.
Γ) Δεν μπορεί να τροποποιηθεί ο ορισμός κάποιου πίνακα που έχει ανοίξει σε κάποιο ερώτημα,φόρ
μα ή αναφορά.Θα πρέπει πρώτα να κλείσουν όλα τα αντικείμενα που αναφέρονται στον πίνακα που 
θα τροποποιηθεί και μετά να ανοίξει η άποψη Σχεδίασης αυτού.Όταν επιτρέπεται και σε άλλους 
χρήστες να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα μέσω δικτύου,πριν ακόμα πραγματοποιηθεί η τροπο
ποίηση,ο χρήστης θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι κανείς δεν έχει ανοίξει τον συγκεκριμένο πίνακα.

Ο ασφαλέστερος τρόπος για να γίνουν τροποποιήσεις στον σχεδιασμό της βάσης δεδομέ
νων είναι η δημιουργία ενός εφεδρικού αντιγράφου (backup) της βάσης δεδομένων πριν ξεκινήσει 
αυτή η εργασία.Αν η τροποποίηση αφορά μόνο έναν πίνακα,η δημιουργία ενός εφεδρικού αντιγρά
φου του είναι εξίσου εύκολη,χρησιμοποιώντας και στις δύο περιπτώσεις τις εντολές Copy (Αντιγρα
φή) και Paste (Προσάρτηση) από το μενού Edit ή από τα αντίστοιχα κουμπιά της γραμμής εργαλεί
ων (βφού ενεργοποιηθεί η βάση δεδομένων ή ο πίνακας αντίστοιχα προηγουμένως).Παράλληλα,με 
την εντολή Delete διαγράφεται ολόκληρος ο πίνακας ενώ με την Rename του μενού File μετονομά
ζεται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η ακύρωση μίας σχέσης γίνεται στο αντίστοιχο παράθυρο,όπου επιλέγεται η γραμμή που αντιπρο
σωπεύει τη σχέση και στη συνέχεια πατείται το πλήκτρο Del.
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Η Access προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία εντολών για την τροποποίηση της σχεδίασης ενός 
πίνακα.Ειδικότερα,στην άποψη Σχεδίασης των δεδομένων μπορούν να γίνουν παρεμβολές νέων 
πεδίων (με τη διαταγή Insert ΡΙονν^μετονομασίες των υπαρχόντων πεδίων,αντιγραφή αυτών,διαγρα
φή τους (με την εντολή ή το πλήκτρο Delete) ή μετακίνησή τους (συνήθως με το ποντίκι),όπως επί
σης μπορούν να γίνουν αλλαγές στις ιδιότητες των δεδομένων,στους τύπους δεδομένων και στα 
μήκη των πεδίων (πάντα στην άποψη Σχεδίασης).

Ένα από τα τελευταία σημεία στα οποία πρέπει να δώσει προσοχή ο χρήστης στο σχεδία
σμά της βάσης δεδομένων είναι ο αριθμός των πινάκων που έχει κατασκευάσει: Αν παρατηρήσει 
ότι κάποιος πίνακάς του παρέχει πολλές πληροφορίες,δηλαδή έχει πολλά πεδία,υπάρχει η δυνατό
τητα διαίρεσης του πίνακα στο παράθυρο Relationships,όπου εκεί θα ακυρωθούν οι υπάρχουσες 
σχέσεις και θα δημιουργηθούν οι επιθυμητές.Αν ακολουθώντας πιστά τη διαδικασία της κανονικο- 
ποίησης,καταλήξει σε πολλούς και μικρούς πίνακες (υπερκανονικοποιημένη βάση δεδομένων),δί
νοντας έμφαση στην ταχύτητα σε βάρος της απόδοσης,μπορεί τότε να συνδυάσει δύο πίνακες σε 
έναν.Αυτό βέβαια δεν σημαίνει τη διαγραφή του ενός από τους δύο,αφού αυτός μπορεί να αποτε
λεί έναν κεντρικό κατάλογο πληροφοριών με κωδικούς για την ταξινόμηση των δεδομένων.Ένας 
τέτοιος πίνακας ονομάζεται πίνακας κωδικών (code table) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 
απλοποίηση της καταχώρησης δεδομένων σε φόρμες.

7.6 Άποψη Φύλλου Δεδομένων
Η εισαγωγή δεδομένων στον πίνακα γίνεται στην άποψη Φύλλου Δεδομένων,η οποία εμφα

νίζεται πατώντας το ομότιτλο κουμπί της γραμμής εργαλείων ή επιλέγοντας τη διαταγή Datasheet 
από το μενού View.Η Access παρέχει εντολές μενού και αντίστοιχα κουμπιά της γραμμής εργαλεί
ων για τον χειρισμό των φύλλων δεδομένων.Έτσι,οι ράβδοι κύλισης μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για να αλλάξουν την εμφάνιση των εγγραφών και των πεδίων σε ένα παράθυρο,μπορούν να πραγ
ματοποιηθούν αλλαγές στο ύψος των γραμμών και στο πλάτος των στηλών,εξαφάνιση των γραμ
μών πλέγματος,επιλογή γραμματοσειράς, κ.τ.λ (Εικόνα 7).

Όσο αφορά τις ίδιες τις εγγραφές,μπορούν να πραγματοποιηθούν όλες σχεδόν οι γνωστές 
λειτουργίες:
■=> Προσθήκη νέας εγγραφής με την εντολή Go Το (Μετάβαση) από το μενού Records (Εγγραφές) 
και πατώντας New.
■=> Τροποποίηση των δεδομένων που έχουν εισαχθεί, επιλέγοντας το χαρακτήρα,τη λέξη ή τις 
λέξεις που θα αλλάξουν με το ποντίκι και πληκτρολόγηση των αλλαγών αυτών μέσα στην ίδια τη 
στήλη.
ο Αντικατάσταση των δεδομένων σε περισσότερες από μία εγγραφές με την διαταγή Replace από 
το μενού Edit.
ο Αντιγραφή των δεδομένων με το συνδυασμό των εντολών Copy και Paste ή αποκοπή με τις εντο
λές Cut και Paste.
^ Ταξινόμηση των δεδομένων πατώντας στο κουμπί της Αύξουσας ή Φθίνουσας Ταξινόμησης της 
γραμμής εργαλείων για την επιλεγμένη στήλη.

Η Microsoft Access παρέχει μια ιδιαίτερη λειτουργία,τη λειτουργία Φίλτρου/Ταξινόμησης, 
τόσο για την ταξινόμηση περισσοτέρων του ενός πεδίων όσο και για την αναζήτηση δεδομένων μέ
σα στο φύλλο δεδομένων.Για παράδειγμα,για την ταξινόμηση των εγγραφών ενός πίνακα που περι
έχει πληροφορίες για τους πελάτες μιας εταιρείας ως προς τα πεδία State (Νομός),City (Πόλη) και 
CompanyName (Όνομα εταιρείας),αλλά είναι επιθυμητή η εμφάνιση μόνο των πελατών του νομού 
Αττικής και Λευκωσίας και ειδικότερα εκείνων που το πιστωτικό όριο ξεπερνά το 1.000.000 δραχ
μές,ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα:
1 .Άνοιγμα του αντίστοιχου πίνακα με τους πελάτες και μετά άνοιγμα του πλέγματος σχεδιασμού 
Filter/Sort πατώντας στο κουμπί Διόρθωσης Φίλτρου/Ταξινόμησης (Edit Filter/Sort) της γραμμής ερ
γαλείων (υπάρχει και η ανάλογη διαταγή στο μενού Records).
2. Πληκτρολόγηση των κριτηρίων ταξινόμησης.
3. Πληκτρολόγηση “ATT” OR “ΛΚΣ" στη γραμμή Criteria κάτω από το πεδίο State.
4. Προσθήκη του πεδίου CreditLimit στο πλαίσιο σχεδιασμού,χωρίς κριτήρια ταξινόμησης. 
δ.Πληκτρολόγηση > 1000000 στη γραμμή Criteria κάτω από το πεδίο CreditLimit.
Θ.Πάτημα στο κουμπί Εφαρμογή Φίλτρου/Ταξινόμησης (Apply Filter/Sort) της γραμμής εργαλείων 
για να εμφανιστεί το αποτέλεσμα.
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Το φύλλο δεδομένων μπορεί να εκτυπωθεί όπως είναι ή και με την μορφή των τροποποιή
σεων που έχουν γίνει.Η διαταγή Προεπισκόπηση Εκτύπωσης (Print Preview) βοηθά στην εμφάνιση 
του φύλλου δεδομένων με τη μορφή που θα έχει αφού εκτυπωθεί στο χαρτί,οπότε να μπορούν να 
γίνουν αλλαγές την τελευταία στιγμή.

7.7 Τύποι Δεδομένων
Text (Κείμενο)

Χρήση: αλφαριθμητικά δεδομένα.Μέγεθος μέχρι 255 byte.
Memo (Σημειώσεις)

Χρήση: αλφαριθμητικά δεδομένα,προτάσεις και παράγραφοι.Μέγεθος μέχρι 64000 byte.
Number (Αριθμός)

Χρήση: αριθμητικά δεδομένα.Μέγεθος 1,2,4 ή 8 byte.
Date/Time (Ημερομηνία/Ώρα)

Χρήση: ημερομηνίες και ώρες.Μέγεθος 8 byte.
Currency (Χρηματική τιμή)

Χρήση: δεδομένα χρηματικών τιμών, αποθηκευμένα με ακρίβεια 4 δεκαδικών ψηφίων.
Μέγεθος 8 byte.
Counter (Μετρητής)

Χρήση: μοναδικός μεγάλος ακέραιος που δημιουργείται από την Access για κάθε νέα εγγραφή. 
Μέγεθος 4 byte.
Yes/No (Ναι/Οχι)
Χρήση: λογικά δεδομένα.Μέγεθος 1 bit.
OLE Object (Αντικείμενο ΣΕΑ)

Χρήση: εικόνες,γραφήματα ή άλλα αντικείμενα ΣΕΑ από άλλες εφαρμογές για Windows.
Μέγεθος περίπου μέχρι 1 gigabyte.

7.8 Ιδιότητες πεδίων
Validation Text (Κείμενο εγκυρότητας)

Χρήση: Κάθε φορά που τα δεδομένα που εισάγονται θα παραβιάζουν κάποιον κανόνα εγκυ- 
ρότητας,η Microsoft Access θα εμφανίζει το κείμενο που θα πληκτρολογηθεί στην ιδιότητα 
αυτή.

Required (Υποχρεωτικό)
Χρήση: 'Οταν η τιμή Null δεν είναι επιθυμητή,η ιδιότητα παίρνει την τιμή Yes.

Allow Zero Length (Επιτρέπεται το μηδενικό μήκος)
Χρήση: Τα πεδία Text και Memo μπορούν να οριστούν ίσα με αλφαριθμητικά μηδενικού μή
κους (“").

Indexed (Με ευρετήριο)
Χρήση: Στους τύπους δεδομένων Text,Number,Date/Time,Currency και Counter μπορεί να 
ζητηθεί η κατασκευή ευρετηρίου για τη βελτίωση της ταχύτητας προσπέλασης.

Field Size (Μέγεθος πεδίου)
Χρήση: Καθορίζεται το μήκος των τύπων δεδομένων Text και Number.O τελευταίος θα μπο
ρούσε να είναι ακέραιος ή αριθμός κινητής υποδιαστολής (π.χ. Integer,Long Integer,Double, 
κ.τ.λ).

Format (Μορφή)
Χρήση: Η ιδιότητα αυτή ελέγχει την εμφάνιση ή την τύπωση των δεδομένων.Οι επιλογές 
μορφής διαφέρουν από τον ένα τύπο δεδομένων στον άλλο.Για παράδειγμα,η μορφή που 
θα μπορούσε να έχει ένα πεδίο είναι Percent (ποσοστά),Short Date (μικρή ημερομηνία, 
15/4/96), κ.τ.λ..

Decimal Places (Δεκαδικά ψηφία)
Χρήση: Με την ιδιότητα αυτή καθορίζεται το πλήθος των δεκαδικών ψηφίων που θα εμφανί
ζει η Access για τους ανάλογους τύπους δεδομένων.

Input Mask (Μάσκα εισαγωγής)
Χρήση: Για τους τύπους δεδομένων Text,Number,Currency και Date/Time ορίζεται μια μά
σκα διόρθωσης την οποία θα βλέπει ο χρήστης κάθε φορά που θα εισάγει δεδομένα στο 
πεδίο.Για παράδειγμα,ένα πεδίο ημερομηνίας θα μπορούσε να ήταν (__/__/__) ή ένας 
τηλεφωνικός αριθμός (# # #) 000-0000.6 καλύτερος τρόπος,ωστόσο για τη χρήση των
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μασκών εισαγωγής είναι η εκμετάλλευση του Οδηγού Μασκών Εισαγωγής (Input Mask 
Wizard).χρησιμοποιώντας το κουμπί δόμησης (Build) με τις τρεις τελείες που εμφανίζεται 
στα δεξιά της ιδιότητας.

Caption (Επικεφαλίδα)
Χρήση: Η ιδιότητα αυτή εισάγει ένα περισσότερο περιγραφικό πεδίο το οποίο θα εμφανίζει 
η Access στις ετικέτες των φορμών και στις κεφαλίδες των αναφορών.

Default Value (Προεπιλεγμένη τιμή)
Χρήση: Με την συγκεκριμένη ιδιότητα καθορίζεται μια προεπιλεγμένη τιμή για όλους τους 
τύπους δεδομένων,εκτός από τους Counter.Memo και OLE Object.

Validation Rule (Κανόνας εγκυρότητας)
Χρήση: Στην ιδιότητα μπορεί να δοθεί μια παράσταση που θα πρέπει να αληθεύει κάθε φο
ρά που θα εισάγονται ή θα αλλάζουν τα δεδομένα στο πεδίο.Στους κανόνες εγκυρότητας 
χρησιμοποιούνται τελεστές σύγκρισης (π.χ. < = ,BETWEEN,LIKE, κ.τ.λ.) σε συνδυασμό με 
τους χαρακτήρες μπαλαντέρ((?) μεμονωμένος χαρακτήρας,(*) μηδέν ή περισσότεροι χαρα
κτήρες,(#) μεμονωμένος αριθμός).Για παράδειγμα,το <100 καθορίζει πως ένας αριθμός θα 
πρέπει να είναι μικρότερος του 100.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις τιμές Null και στα αλφαριθμητικά μηδενικού μήκους. Για παράδειγμα, 
αν δοθεί η τιμή Null σ' ένα πεδίο φαξ σημαίνει πως δει είναι γνωστό αν ο κάτοχος έχει φαξ.Αντίθετα 
το αλφαριθμητικό μηδενικού μήκους σημαίνει πως ο κάτοχος σίγουρα δεν έχει φαξ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
8.1 Επιλεκτικά Ερωτήματα

Το επιλεκπκό ερώτημα (select query) είναι ένα ερώτημα που επιλέγει πληροφορίες από 
τους πίνακες και τα ερωτήματα της βάσης δεδομένων,στο οποίο η Microsoft Access δημιουργεί 
ένα σύνολο εγγραφών (recordset) των επιλεγμένων δεδομένων.

Στις περισσότερες περιπτώσεις η επεξεργασία των δεδομένων ενός συνόλου εγγραφών 
γίνεται με τον ίδιο τρόπο μ’ έναν πίνακα,δηλαδή μπορεί να πραγματοποιείται εξέταση και επιλογή 
πληροφοριών καθώς και τύπωση και ενημέρωσή τους.Ωστόσο,αντίθετα απ’ ό,τι συμβαίνει με έναν 
πραγματικό πίνακα, κανένα σύνολο εγγραφών δεν υπάρχει στην πραγματικότητα στη βάση δεδομέ
νων αλλά η Access το δημιουργεί από τα δεδομένα που υπάρχουν στους πίνακες και τα ερωτήμα
τα τη στιγμή που εκτελείται το ερώτημα.

Για να ανοίξει ένα παράθυρο Query ακολουθείται μία διαδικασία παρόμοια με αυτή των πι
νάκων: από τα παράθυρο Database πάτημα στην καρτέλα Query και μετά πάτημα στο κουμπί New. 
Η Access ζητά από τον χρήστη να επιλέξει ανάμεσα στην κατασκευή ενός ερωτήματος με έναν 
Οδηγό Ερωτημάτων (Query Wizard) ή απλά ένα νέο ερώτημα (New Query).

8.1.1 Άποψη Σχεδίασης
Με το κουμπί Design ο χρήστης οδηγείται στην άποψη Σχεδίασης.Στο πάνω μέρος του πα

ραθύρου περιέχονται οι κατάλογοι πεδίων των πινάκων ή των ερωτημάτων που χρησιμοποιούνται 
ενώ στο κάτω μέρος εμφανίζεται το πλέγμα ερωτήματος βάσει παραδείγματος ΕΒΠ (Εικόνα 8).
Η γραμμή Field,η πρώτη του πλέγματος ΕΒΠ,εμφανίζει τα πεδία που θέλει ο χρήστης να απαρτί
ζουν το ερώτημα κατά την εκτέλεσή του,τα οποία μπορεί να είναι πεδία κάποιου πίνακα,υπολογιζό
μενα πεδία βασιζόμενα σε περισσότερα του ενός πεδία πινάκων ή πεδία συνόλων που θα χρησιμο
ποιούνται από κάποιες από τις συναρτήσεις που παρέχει η Microsoft Access.
Η γραμμή Tablets το πάτημα στο κουμπί Ονομάτων Πεδίων (Table Names),εμφανίζει το όνομα 
του πίνακα που αποτελεί την πηγή του επιλεγμένου πεδίου.
Η γραμμή Sort καθορίζει την ταξινόμηση ή όχι του επιλεγμένου ή υπολογιζόμενου πεδίου με αύ- 
ξουσα ή φθίνουσα σειρά.
Στη γραμμή Show τα πλαίσια ελέγχου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον ορισμό των πεδίων 
που θα φαίνονται στο σύνολο των εγγραφών.
Η γραμμή Criteria και οι γραμμές με την ένδειξη or: χρησιμοποιούνται για την εισαγωγή κριτηρίων 
που θα λειτουργούν σαν φίλτρα.

Συνήθως η κατασκευή ενός ερωτήματος βασίζεται πάνω σε έναν υπάρχοντα πίνακα της βά
σης δεδομένων,ο οποίος και ενεργοποιείται (απλά επιλέγεται στο παράθυρο Database) πριν ανοίξει 
το νέο ερώτημα.Ο πίνακας αυτός εμφανίζεται στο πάνω μέρος του παραθύρου Select Query στην 
άποψη Σχεδίασης και τα πεδία του θα απαρτίζουν το κάτω πλέγμα.Ένας πολύ εύκολος τρόπος για 
να επιλεγεί ένα πεδίο είναι να συρθεί με το ποντίκι από τον κατάλογο των πεδίων σε μια από τις 
στήλες του πλέγματος που επιθυμεί ο χρήστης.
Γενικά,τα πεδία που αποτελούν την έξοδο ενός ερωτήματος κληρονομούν τις ιδιότητες που έχουν 
οριστεί γι’ αυτά τα πεδία στον πίνακα.Βέβαια είναι δυνατή η αλλαγή των ιδιοτήτων,αφού αρκεί το 
πάτημα σε οποιαδήποτε γραμμή της στήλης του πεδίου στο πλέγμα ΕΒΠ και μετά πάτημα στο 
κουμπί ιδιοτήτων Properties της γραμμής εργαλείων.Στην ιδιότητα,για παράδειγμα,μπορεί να ορι
στεί μια διαφορετική περιγραφή με πληροφορίες που θα εμφανίζονται στη γραμμή κατάστασης 
κάθε φορά που το συγκεκριμένο πεδίο θα επιλέγεται στο φύλλο δεδομένων του ερωτήματος.

Μία από τις σημαντικότερες χρήσεις των ερωτημάτων είναι η εισαγωγή κριτηρίων επιλο
γής,λειτουργία παρόμοια με την εισαγωγή ενός κανόνα εγκυρότητας κάποιου πεδίου.Στη γραμμή 
Criteria λοιπόν μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι λογικοί τελεστές AND,OR,BETWEEN,IN,LIKE σε 
συνδυασμό με τους τελεστές σύγκρισης (<,>, κ.τ.λ.).

Τα υπολογιζόμενα πεδία δημιουργούνται από δύο ή περισσότερα πεδία του πίνακα σε 
συνδυασμό με τη χρήση οποιοσδήποτε από τις ενσωματωμένες συναρτήσεις που παρέχει η Micro
soft Access ή χρησιμοποιώντας αριθμητικούς τελεστές,όπως (+) για την πρόσθεση δύο αριθμητι
κών παραστάσεων,(-) για την αφαίρεση,(*) και (/) για τον πολλαπλασιασμό και διαίρεση αντίστοιχα, 
(\) και (MOD) για τη στρογγυλοποίηση,για την ύψωση σε δύναμη και (&) για τη δημιουργία εκτετα
μένου αλφαριθμητικού.
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Για περισσότερο περίπλοκες παραστάσεις,η Microsoft Access παρέχει ένα βοηθητικό πρό
γραμμα που ονομάζεται Expression Builder (Δόμηση παραστάσεων).Για να χρησιμοποιηθεί η συγ
κεκριμένη λειτουργία,ο χρήστης ξεκινά ένα νέο ερώτημα με βάση τον πίνακα που θέλει και αφού 
πατήσει σε ένα κενό πεδίο του πλέγματος ΕΒΠ,πατά στο κουμπί Δόμησης (Build) της γραμμής 
εργαλείων,οπότε εμφανίζεται το παράθυρο Expression Builder (Εικόνα 9).
Στο πάνω μέρος του παραθύρου βρίσκεται ένα κενό πλαίσιο κειμένου στο οποίο θα κατασκευαστεί 
η παράσταση.Ο χρήστης μπορεί να πληκτρολογήσει την παράσταση που θέλει αν και είναι πιο εύ
κολο να χρησιμοποιήσει τα διάφορα κουμπιά παραστάσεων κάτω από το πλαίσιο αυτό.Στο κάτω μέ
ρος του παραθύρου περιέχονται τρία πλαίσια καταλόγων με τα ονόματα των αντικειμένων (πίνακες, 
φόρμες, κ.τ.λ.),τα ονόματα των πεδίων και των συναρτήσεων που είναι απαραίτητα για την κατα
σκευή,αντίστοιχα.Κάθε φορά που ο χρήστης θα διπλοπατά ένα πεδίο που θέλει να συμμετέχει στο 
υπολογιζόμενο πεδίο και θα επιλέγει τον τελεστή που θα καθορίζει τη σχέση με το άλλο πεδίο (π.χ. 
(*) για πολλαπλασιασμό),η παράσταση που δομείται βήμα προς βήμα θα εμφανίζεται στο πάνω κε
νό πλαίσιο.
Παρατηρείται ότι η Access περικλείει τα ονόματα των αντικειμένων σε αγκύλες ([ ]) ενώ παράλλη
λα τοποθετεί ένα (!) θαυμαστικό πριν το όνομα του πεδίου για να το διαχωρίσει από το όνομα του 
πίνακα προέλευσης και ο οποίος επίσης εμφανίζεται.

8.1.2 Ερωτήματα Συνόλων
Μερικές φορές το ενδιαφέρον εστιάζεται σε σύνολα κάποιων διαφορετικών ομάδων δεδο- 

μένων.Για παράδειγμα,ζητείται ο μέσος όρος όλων των πωλήσεων για κάθε μήνα του τελευταίου 
έτους.Τα ερωτήματα συνόλων (totals queries) δίνουν απαντήσεις σε τέτοιου προβλήματα.

Ο υπολογισμός συνόλων σ’ ένα ερώτημα γίνεται με το πάτημα του κουμπιού Συνόλων (To
tals) της γραμμής εργαλείων στην άποψη Σχεδίασης,οπότε εμφανίζεται η γραμμή Total στο πλέγμα 
ΕΒΠ με την ένδειξη Group By για όλα τα πεδία (προεπιλεγμένη) που σημαίνει ότι οι εγγραφές κάθε 
πεδίου έχουν ομαδοποιηθεί,χωρίς όμως η εκτέλεση του συγκεκριμένου ερωτήματος να δώσει στο 
σύνολο των εγγραφών σύνολα αλλά μία γραμμή για κάθε ομάδα μοναδικών τιμών.Η ρύθμιση Group 
By μπορεί να αντικατασταθεί με κάποια από τις συναρτήσεις συνόλων (totals functions).

Sum: Υπολογίζει το άθροισμα όλων των τιμών του πεδίου σε κάθε ομάδα.
Avg: Υπολογίζει το μέσο αριθμητικό μέσο όλων των τιμών του πεδίου σε κάθε ομάδα.
Min: Επιστρέφει τη μικρότερη τιμή που υπάρχει στο πεδίο μέσα σε κάθε ομάδα.
Max: Επιστρέφει τη μεγαλύτερη τιμή που υπάρχει στο πεδίο μέσα σε κάθε ομάδα.
Count: Επιστρέφει το πλήθος των γραμμών στις οποίες το καθορισμένο πεδίο δεν είναι 

μηδενική τιμή (Null).
StDev: Υπολογίζει την τυπική απόκλιση όλων των τιμών του πεδίου μέσα σε κάθε ομάδα.
Var: Υπολογίζει τη διακύμανση όλων των τιμών του πεδίου σε κάθε ομάδα.
First: Επιστρέφει την πρώτη τιμή αυτού του πεδίου.
Last: Επιστρέφει την τελευταία τιμή αυτού του πεδίου.
Υπάρχουν περιπτώσεις που δεν απαιτείται να συμπεριληφθούν κάποιες εγγραφές στις ομά

δες από τις οποίες θα αποτελείται το ερώτημα συνόλων.Ο αποκλεισμός συγκεκριμένων εγγραφών 
από τις ομάδες γίνεται με τη χρήση ενός φίλτρου: το πεδίο ή τα πεδία που θα χρησιμοποιηθούν 
σαν φίλτρα προστίθονται στο πλέγμα ΕΒΠ και στη γραμμή Total επιλέγεται η ρύθμιση Where πα
ράλληλα με την αποεπιλογή του πλαισίου ελέγχου Show (Εμφάνιση) και την εισαγωγή κριτηρίων 
(π.χ. πελάτες μόνο ελληνικής υπηκοότητας) που θα καθορίζουν στην Access τις εγγραφές που θα 
πρέπει να αποκλείσει.
Ακόμη με τη χρήση φίλτρου μπορούν να αποκλειστούν και κάποιες ομάδες συνόλων: στη γραμμή 
Total όποιο πεδίο έχει τη ρύθμιση Group By ή μια από τις συναρτήσεις συνόλων ή μια παράσταση 
(Expression) που θα χρησιμοποιεί τις συναρτήσεις συνόλων,θα αποκτά και κριτήρια στην αντίστοιχη 
γραμμή του πλέγματος ΕΒΠ.
Η Microsoft Access δίνει τη δυνατότητα χρησιμοποίησης παραμέτρων στην άποψη Σχεδίασης του 
ερωτήματος ώστε να μην είναι απαραίτητη η εισαγωγή κριτηρίων επιλογής τη στιγμή της σχεδία
σης αλλά αργότερα,όταν εκτελείται το ερώτημα.Για να πραγματοποιηθεί αυτό αρκεί η εισαγωγή ε
νός ονόματος ή μιας φράσης μέσα σε αγκύλες στη γραμμή Criteria και την οποία η Access θα ανα
γνωρίζει ως παράμετρο.
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8.1.3 Διασταυρούμενα Ερωτήματα
Η Microsoft Access υποστηρίζει έναν ειδικό τύπο ερωτημάτων συνόλων που ονομάζονται 

διασταυρούμενα ερωτήματα (crosstab queries) και τα οποία επιτρέπουν την εμφάνιση υπολογι
σμένων τιμών σε μορφή λογιστικού φύλλου.Για παράδειγμα,αυτός ο τύπος ερωτήματος δίνει τις 
συνολικές πωλήσεις ανά μήνα (στις στήλες) για κάθε τύπο ενός είδους (στις γραμμές) ενός σχετι
κού πίνακα με τέτοια στοιχεία.
Η κατασκευή ενός διασταυρούμενου ερωτήματος απαιτεί την επιλογή του ανάλογου πίνακα στο 
παράθυρο Database και τη δημιουργία νέου ερωτήματος,διαλέγοντας ταυτόχρονα την εντολή 
Crosstab από το μενού Query,οπότε στο πλέγμα ΕΒΠ προστίθεται μια νέα γραμμή Crosstab.
Κάθε πεδίο διασταυρούμενου ερωτήματος μπορεί να έχει τέσσερις δυνατές ρυθμίσεις: Row Head
ing (Επικεφαλίδα γραμμής),Column Heading (Επικεφαλίδα στήλης),Value (Τιμή) που υπολογίζεται 
στο διασταυρούμενο ερώτημα ή Not Shown (Δεν εμφανίζεται).Για να δουλέψει το ερώτημα θα πρέ
πει να καθοριστεί τουλάχιστον ένα πεδίο σαν επικεφαλίδα γραμμής,ένα πεδίο σαν επικεφαλίδα στή
λης κι ένα πεδίο σαν τιμή στο ερώτημα.Κάθε επικεφαλίδα γραμμής και στήλης πρέπει να παρου
σιάζει τη ρύθμιση Group By στη γραμμή Total.Γ ια το πεδίο με τη ρύθμιση Value στο πλέγμα ΕΒΠ 
πρέπει να επιλεγεί μια από τις διαθέσιμες συναρτήσεις συνόλων ή να εισαχθεί μια παράσταση που 
θα χρησιμοποιεί κάποια συνάρτηση συνόλων.
Η προσθήκη πεδίων στο ΕΒΠ που θα λειτουργούν σαν φίλτρα για τις τιμές του αποτελέσματος εί
ναι κοινή με τα ερωτήματα συνόλων μέσα σε ομάδες,μόνο που η ρύθμιση Where θα πρέπει να επι- 
λεγεί στη γραμμή Totals ρύθμιση Not Shown στη γραμμή Crosstab και μετά να εισαχθούν τα κριτή
ρια. Βέβαια μπορούν να εισαχθούν κριτήρια για οποιεσδήποτε επικεφαλίδες στηλών κι ακόμη μπο
ρούν να ταξινομηθούν οι εγγραφές ως προς οποιοδήποτε πεδίο.

8.1.4 Αναζήτηση σε πολλούς πίνακες
Μέχρι το σημείο αυτό,όλες οι εργασίες σχεδιασμού ερωτημάτων βασιζόταν σε έναν μόνο 

πίνακα,ωστόσο η χρήση πολλών πινάκων είναι αυτή που ενδιαφέρει περισσότερο αφού και οι πλη
ροφορίες που ανακτούνται είναι πιο πολλές.
Για την κατασκευή ενός τέτοιου ερωτήματος (επιλογής,συνόλων ή διασταυρούμενο) αρκεί η ενερ
γοποίηση του παραθύρου Database της βάσης δεδομένων,χωρίς να επιλεγεί κάποιος συγκεκρι
μένος πίνακας.Στη συνέχεια,δημιουργείται κατά τα γνωστά ένα νέο ερώτημα.Η Access εμφανίζει 
αμέσως το πλαίσιο διαλόγου Add Table (Προσθήκη Πίνακα) δίνοντας τη δυνατότητα επιλογής των 
πινάκων και των ερωτημάτων από τα οποία θα δοθούν οι πληροφορίες για το νέο ερώτημα.
Αν έχουν οριστεί σχέσεις μεταξύ των πινάκων,τότε στο πάνω μέρος του παραθύρου Query στην 
άποψη Σχεδίασης μαζί με τους πίνακες εμφανίζεται και η γραμμή σύνδεσης που ξεκινά από το 
πρωτεύον κλειδί του ενός πίνακα και καταλήγει στο αντίστοιχο πεδίο του άλλου πίνακα.Αν δεν έ
χουν οριστεί σχέσεις,τότε η Access προσπαθεί να τις μαντέψει συνδέοντας τα πεδία με το ίδιο ό
νομα και τύπο δεδομένων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ένα από τα σημεία που πρέπει να προσέχει ο χρήστης όταν χρησιμοποιεί επιλεκτικά ερωτήματα 
είναι ότι η Access δεν μπορεί σε μερικές περιπτώσεις να αντιληφθεί τις τροποποιήσεις που πρέ
πει να γίνουν.Για παράδειγμα,αν αλλάξει η τιμή σε ένα υπολογιζόμενο πεδίο η Access δεν θα ξέ
ρει σε ποιο από τα πεδία που το απαρτίζουν να μετά βάλει τις σχετικές τιμές. Για την αντίστροφη 
αλλαγή στις τιμές,δηλαδή στα ειδικότερα πεδία που το αποτελούν,σίγουρα θα υπάρξει ενημέρω
ση και στο υπολογιζόμενο πεδίο.Επιπλέον,η Access δεν δέχεται καμία τροποποίηση που πιθανόν 
να επηρεάσει πολλές εγγραφές του πίνακα στον οποίο βασίζεται το ερώτημα.Γι' αυτό το λόγο δεν 
πρέπει να αλλάζουν τα δεδομένα ενός ερωτήματος συνόλων ή ενός διασταυρούμενου ερωτήμα
τος. Τέλος, όταν η επεξεργασία ενός συνόλου εγγραφών αφορά μία ένωση η Access επιτρέπει την 
ενημέρωση όλων των πεδίων της μονοσήμαντης σχέσης (σχέση «ένα προς πολλά») από την πλευ
ρά των «πολλών» αλλά μόνο τα πεδία που δεν είναι κλειδιά από την πλευρά του «ενός».
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8.1.5 Χρήση Οδηγού Ερωτήματος
Συνήθως ο Οδηγός Ερωτημάτων (Query Wizards) χρησιμοποιείται για την κατασκευή συγ

κεκριμένων τύπων ερωτημάτων όπως τα διασταυρούμενα ερωτήματα και τα ερωτήματα που εντο
πίζουν διπλές εγγραφές ή εγγραφές που δεν συμφωνούν.Από τη στιγμή που επιλέγεται το κουμπί 
Query Wizards στο πλαίσιο διαλόγου New Query .εμφανίζεται η πρώτη οθόνη με τις επιλογές Οδη
γών Ερωτημάτων,για παράδειγμα ένα διασταυρούμενο ερώτημα ή ένα ερώτημα εντοπισμού εγ
γραφών που δεν ταιριάζουν (Find Unmatched Query).
Η επόμενη οθόνη παρουσιάζει έναν κατάλογο απ’ όπου θα γίνει η επιλογή του πίνακα ή του ερωτή
ματος ή και συνδυασμός των δύο που θα δώσει τις εγγραφές του αποτελέσματος.Ανάλογα με την 
επιλογή στο σημείο αυτό,εμφανίζονται και τα αντίστοιχα πλαίσια διαλόγου με τις σχετικές πληρο- 
φορίες.Εύκολη είναι και η επιλογή των πεδίων που θα συμμετέχουν στο ερώτημα που θα δομηθεί, 
όπως και η επιλογή του παραθύρου ερωτήματος στην άποψη Φύλλου Δεδομένων ή στην άποψη 
Σχεδίασης.

8.2 Ερωτήματα Ενέργειας
Τα ερωτήματα ενεργείας (action queries) επιτρέπουν τη γρήγορη τροποποίηση,εισαγωγή, 

δημιουργία ή διαγραφή συνόλων δεδομένων της βάσης δεδομένων.Πριν όμως δημιουργηθεί και 
εκτελεστεί ένα ερώτημα ενεργείας καλό θα ήταν να δημιουργηθεί πρώτα ένα επιλεκτικό ερώτημα 
με κριτήρια που θα επιλέγουν τις εγγραφές που θα συμμετέχουν στα ερωτήματα ενεργείας.

Υπάρχουν μερικά σημεία που πρέπει να προσέξει ο χρήστης όταν χρησιμοποιεί ερωτήματα 
ενεργείας:
V η Access δεν ενημερώνει και δεν προσαρτεί γραμμές που δημιουργούν διπλές τιμές στα πρωτεύ
οντα κλειδιά ή στα μοναδικά ευρετήρια.
V παρουσιάζονται σφάλματα μετατροπής δεδομένων όταν κατά την προσάρτηση δεδομένων σ’ έ
ναν υπάρχοντα πίνακα,ο τύπος δεδομένων του πεδίου προορισμού δεν συμφωνεί μ' αυτόν του πε
δίου προέλευσης και τα δεδομένα του πεδίου προέλευσης δεν μπορούν να μετατραπούν στον κα
τάλληλο τύπο δεδομένων.
V η Access δεν μπορεί να ενημερώσει εγγραφές που ενημερώνονται εκείνη τη στιγμή από κάποιον 
άλλο χρήστη.
V η Access ειδοποιεί όταν κάποιες από τις γραμμές που εισήχθησαν ή ενημερώθηκαν παραβιάζουν 
είτε τον κανόνα εγκυρότητας του πεδίου είτε τον κανόνα εγκυρότητας του πίνακα και δεν πραγμα
τοποιεί την ενημέρωση.
V η Access δεν ειδοποιεί όταν πρόκειται να αποκόψει κάποια από τα δεδομένα που προσαρτώνται 
σε πεδία κειμένου ή σημειώσεων αν τα δεδομένα δεν χωρούν σ' αυτά.

8.2.1 Ερώτημα Ενημέρωσης
Η μετατροπή ενός επιλεκτικού ερωτήματος σε ερώτημα ενημέρωσης γίνεται με την εντολή 

Update από το μενού Query ή πατώντας το κουμπί Update Query της γραμμής εργαλείων.Η 
Access τότε αλλάζει τη γραμμή τίτλου του παραθύρου στην άποψη Σχεδίασης (και Φύλλου Δεδο
μένων) και προσθέτει στο πλέγμα ΕΒΠ μια γραμμή Update Το όπου καθορίζεται ο τρόπος αλλαγής 
των δεδομένων.
Για παράδειγμα,στη γραμμή αυτή μπορεί να εισαχθεί ένα νέο ποσοστό τοις εκατό αύξησης της τι
μής πώλησης ενός προϊόντος κάτω από το σχετικό πεδίο.Καλό θα ήταν να γίνει ένα εφεδρικό αντί
γραφο του πίνακα στον οποίο βασίστηκε το επιλεκτικό ερώτημα πριν εκτελεστεί ως ερώτημα ενη- 
μέρωσης.Η εκτέλεση του ερωτήματος ενημέρωσης πραγματοποιείται πατώντας στο κουμπί Run 
της γραμμής εργαλείων ή την αντίστοιχη εντολή από το μενού Query.H Access πρώτα θα ερευνή
σει τον πίνακα για να προσδιορίσει πόσες γραμμές θα τροποποιήσει με βάση τα κριτήρια επιλογής 
και μετά θα εμφανίσει ένα πλαίσιο διαλόγου αναφέροντας το πλήθος των γραμμών που θα τροπο
ποιηθούν μετά την ενημέρωση του πίνακα.Το κουμπί ΟΚ του πλαισίου διαλόγου επιβεβαιώνει την 
εκτέλεση των ενημερώσεων.

8.2.2 Ερώτημα Διαγραφής
Το ερώτημα διαγραφής (Delete Query) απομακρύνει κάποια σύνολα εγγραφών από τη βάση 

δεδομένων.Αρχικά δημιουργείται το επιλεκτικό ερώτημα με τα ανάλογα κριτήρια διαγραφής,τα 
οποία περιλαμβάνουν παραμέτρους (π.χ. έτος για διαγραφή).Το επιλεκτικό αυτό ερώτημα βασίζεται 
σε ένα αντίγραφο του πίνακα απ’ όπου θα έπρεπε κανονικά να αντλούσε τις πληροφορίες ώστε να 
υπάρχει αργότερα η δυνατότητα να ανακτηθούν οι γραμμές που θα διαγραφούν.
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Η μετατροπή του επιλεκτικού ερωτήματος σε ερώτημα διαγραφής γίνεται με την εντολή Delete από 
το μενού Query ενώ στην οθόνη υπάρχει το παράθυρο της άποψης Σχεδίασης.Στη συνέχεια αρκεί η 
εκτέλεση του ερωτήματος διαγραφής,χωρίς επιπλέον τροποποιήσεις,πατώντας το κουμπί Run από 
το μενού Query (ή της γραμμής εργαλείων) για να διαγράψει η Access τις γραμμές που έχουν προσ
διοριστεί.
Το πλαίσιο διαλόγου που αναφέρει το πλήθος των γραμμών που θα διαγραφούν εμφανίζεται και 
ζητά την επιβεβαίωση της διαγραφής,γεγονός που πραγματοποιείται με το κουμπί ΟΚ.

8.2.3 Ερώτημα Προσάρτησης
Το ερώτημα προσάρτησης (Append Query) μπορεί να αντιγράψει ένα σύνολο πληροφοριών 

και να το εισάγει σ’ έναν άλλο πίνακα.Ακόμη,τα ερωτήματα προσάρτησης χρησιμοποιούνται για την 
εισαγωγή δεδομένων σε μια βάση δεδομένων από κάποια άλλη πηγή και μετά να ακολουθεί η διόρ
θωση των δεδομένων και η εισαγωγή τους σ’ έναν υπάρχοντα πίνακα.
Αρχικά επιλέγεται η βάση δεδομένων που θα προσαρτηθεί και στη συνέχεια ο πίνακας στον οποίο 
βασίζεται το νέο επιλεκτικό ερώτημα και το οποίο με τη σειρά του μετατρέπεται σε ερώτημα προ- 
σάρτησης.Η μετατροπή γίνεται επιλέγοντας την εντολή Append από το μενού Query ή πατώντας το 
κουμπί Append Query της γραμμής εργαλείων.
Η Access παρουσιάζει ένα πλαίσιο διαλόγου με το όνομα Query Properties (Ιδιότητες Ερωτήματος), 
όπου εισάγεται το όνομα του πίνακα στον οποίο θα προσαρτηθούν τα δεδομένα,η βάση δεδομένων 
προέλευσης αυτού του πίνακα (τρέχουσα ή κάποια άλλη) ενώ στο File Name πληκτρολογείται το 
πλήρες όνομα διαδρομής του αρχείου στο οποίο βρίσκεται η βάση δεδομένων που επιλέγεται.Η Ac
cess προσθέτει στο πλέγμα ΕΒΠ μια νέα γραμμή Append Το,στην οποία πληκτρολογούνται τα 
ονόμα
τα τα πεδία του πίνακα στον οποίο θα γίνει η προσάρτηση των δεδομένων (ο πίνακας αυτός έχει 
επιλεγεί στο παραπάνω πλαίσιο διαλόγου),αντιστοιχώντας τα πεδία του κάτω από τα πεδία του πίνα
κα που θα προσαρτηθεί (γραμμή Field).Για παράδειγμα,ο ταχυδρομικός κωδικός του ενός πίνακα θα 
πρέπει να αντιστοιχιστεί με τον ταχυδρομικό κωδικό του άλλου ανεξάρτητα από την ονομασία τους 
(Σημείωση 2).
Η εκτέλεση του ερωτήματος προσάρτησης πραγματοποιείται πατώντας το κουμπί Run της γραμ
μής εργαλείων ή την ομώνυμη εντολή του μενού Query.Η Access εμφανίζει ένα πλαίσιο διαλόγου 
πληροφορώντας για το πλήθος των γραμμών που θα προσαρτηθούν,ζητώντας συγχρόνως την επι
βεβαίωση της εκτέλεσης με το πάτημα του κουμπιού ΟΚ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1
Στο παράθυρο Database,η Access ξεχωρίζει τα ερωτήματα ενεργείας από τα επιλεκτικά εμφανίζοντας 
πριν από τα ονόματα των πρώτων ένα ειδικό εικονίδιο με ένα θαυμαστικό.

Στο παράθυρο Database τα ερωτήματα ενημέρωσης εμφανίζονται με ένα εικονίδιο που περιέ
χει ένα μολύβι πλάι στο θαυμαστικό.
Στο παράθυρο Database τα ερωτήματα διαγραφής εμφανίζονται με ένα εικονίδιο που περιέχει 
ένα σύμβολο διαγραφής (X) δίπλα στο θαυμαστικό.
Στο παράθυρο Database τα ερωτήματα προσάρτησης εμφανίζονται με ένα ειδικό εικονίδιο 
που
περιέχει ένα σύμβολο του συν (+) δίπλα από το θαυμαστικό.
Στο παράθυρο Database τα ερωτήματα δημιουργίας πίνακα εμφανίζονται με ένα ειδικό εικο
νίδιο που περιέχει μια μικρή εικόνα πίνακα πλάι στο θαυμαστικό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2
Η προσοχή θα πρέπει να εστιαστεί στην αντιστοίχιση μεταξύ πρωτεύοντος κλειδιού (γραμμή Append 
Το) και ξένου κλειδιού (γραμμή Field),η οποία και δεν έχει φυσική σημασία αφού τα πεδία αυτά εί
ναι διαφορετικού τύπου.
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8.2.4 Ερώτημα Δημιουργίας Πίνακα
Το ερώτημα δημιουργίας πίνακα (Make Table Query) χρησιμεύει στη συγκέντρωση συνο

πτικών πληροφοριών που θα διατηρηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα αφού διαγραφούν τα ανα
λυτικά δεδομένα στα οποία βασίζεται το ερώτημα.Η δημιουργία αυτού του τύπου ερωτήματος ξεκι
νά,όπως και στα υπόλοιπα ερωτήματα ενεργείας,με την κατασκευή ενός επιλεκτικού ερωτήματος 
βασιζόμενο στον πίνακα ή στους πίνακες που περιέχουν το απαιτούμενο σύνολο εγγραφών.Στη συ
νέχεια επιλέγεται η διαταγή Totals από το μενού View (ή το ανάλογο κουμπί της γραμμής εργαλείων) 
για να παρουσιαστούν τα συνοπτικά δεδομένα,αφού στο πλέγμα ΕΒΠ εμφανίζεται η γραμμή 
Total,της
οποίας η λειτουργία έχει περιγραφεί στην ενότητα των ερωτημάτων συνόλων,σε συνδυασμό με τις 
συναρτήσεις συνόλων.
Η μετατροπή του επιλεκτικού ερωτήματος σε ερώτημα δημιουργίας πίνακα γίνεται επιλέγοντας τη 
διαταγή Make Table από το μενού Query,οπότε η Access εμφανίζει το πλαίσιο διαλόγου Query Pro
perties και στο οποίο πληκτρολογείται ένα κατάλληλο όνομα για τον πίνακα που πρόκειται να δημι- 
ουργηθεί.
Η εκτέλεση του ερωτήματος πραγματοποιείται με το πάτημα του κουμπιού Run της γραμμής εργα- 
λείων.Η Access παρουσιάζει ένα πλαίσιο διαλόγου αναφέροντας το πλήθος των γραμμών που θα 
αντιγραφούν στον νέο πίνακα και ζητώντας την επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων με το κουμπί ΟΚ. 
Με το πάτημα του κουμπιού ΟΚ δημιουργείται ο νέος πίνακας και είναι έτοιμος για την εισαγωγή 
σειρών,αφού ενεργοποιηθεί το παράθυρο Database,πατηθεί η καρτέλα Table και επιλεγεί το όνομα 
του νέου πίνακα (στην άποψη Φύλλου Δεδομένων).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Δόμηση αντικειμένου Form

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
9.1 Κατασκευή Φόρμας

Οι φόρμες αποτελούν την κύρια μορφή διασύνδεσης μεταξύ των χρηστών και της εφαρμο
γής της Microsoft Access.Με τις φόρμες είναι δυνατή η παρουσίαση και διόρθωση των δεδομένων, 
ο έλεγχος ροής της εφαρμογής,η εισαγωγή δεδομένων,η εμφάνιση μηνυμάτων καθώς και η εκτύ
πωση πληροφοριών.

Η κατασκευή μιας νέας φόρμας αρχίζει ανοίγοντας τη βάση δεδομένων και επιλέγοντας 
από το παράθυρο Database τον πίνακα ή το ερώτημα που θα βασίζεται η φόρμα.Τα υπάρχοντα 
αντικείμενα φόρμες φαίνονται στο παράθυρο Database ενεργοποιώντας την καρτέλα Forms,οπότε 
το κουμπί Design οδηγεί στην άποψη Σχεδίασης ενώ το Open εκθέτει την φόρμα σε άποψη Φόρ- 
μας.Η γραμμή των εργαλείων παρέχει το κουμπί ανοίγματος νέας φόρμας που με τη σειρά του εμ
φανίζει ένα πλαίσιο διαλόγου για να επιλέξει ο χρήστης ανάμεσα στη χρήση ενός Οδηγού Φορμών 
και μιας απλής μορφής.Το κουμπί Blank Form ανοίγει την άποψη Σχεδίασης,η οποία περιέχει στο 
βάθος το παράθυρο Form,αριστερά την εργαλειοθήκη,πάνω τον κατάλογο πεδίων και κάτω το 
φύλλο ιδιοτήτων της φόρμας.

9.2 Άποψη Σχεδίασης
Στην άποψη Σχεδίασης μιας φόρμας (Εικόνα 10) διακρίνονται τα παρακάτω επιμέρους

σημεία:
ο Το παράθυρο φόρμας έχει ένα λευκό πλέγμα στο τμήμα λεπτομερειών (detail section) στο οποίο 
μπορούν να προστεθούν κεφαλίδες και υποσέλιδα και πάνω στο οποίο πραγματοποιείται η εργασία 
κατασκευής της φόρμας.
ο Η εργαλειοθήκη αποτελεί το κέντρο επιχειρήσεων της σχεδίασης φορμών και περιέχει κουμπιά 
για
όλα τα χειριστήρια που μπορεί να χρησιμοποιηθούν.
ο Ο κατάλογος πεδίων χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την εργαλειοθήκη για την τοποθέτηση στη 
φόρμα δεσμευμένων χειριστηρίων με τα πεδία ενός πίνακα ή ερωτήματος.Ο κατάλογος πεδίων 
ανοίγει με την εντολή Field List από το μενού Ν/ϊβνν.Αφού πατηθεί το εργαλείο που θα δημιουργήσει 
το χειριστήριο,το ανάλογο πεδίο σύρεται από τον κατάλογο πεδίων με το ποντίκι και τοποθετείται 
μέσα στο παράθυρο της φόρμας.
ο Το φύλλο ιδιοτήτων της φόρμας (για την κεφαλίδα,το υποσέλιδο ή και το τμήμα λεπτομερειών) εί
ναι ένας κατάλογος όπου ρυθμίζονται οι ιδιότητες και ανοίγει με το κουμπί Properties της γραμμής 
εργαλείων.Επειδή μια φόρμα έχει περίπου εξήντα ιδιότητες,η Access δίνει τη δυνατότητα ρύθμισης 
των ιδιοτήτων σε ομάδες,όπως Data,Layout,Event και Other Properties.Μία ακόμα παροχή της Ac
cess αποτελεί και το κουμπί Δόμησης στην ιδιότητα Record Source (προέλευση εγγραφών) που 
εμφανίζεται με τη μορφή τριών τελειών και με το οποίο μπορεί να δομηθεί ένα καινούργιο ερώτημα 
με βάση τον πίνακα της φόρμας για να χρησιμοποιηθεί αυτό το ερώτημα αντί του πίνακα απευθεί
ας.

9.3 Χειριστήρια και ετικέτες
Από τη στιγμή που ένα πεδίο σύρεται στο χώρο εργασίας κατασκευής της φόρμας,μετα- 

τρέπεται σε δύο κομμάτια: την ετικέτα και το χειριστήριο.Το πρώτο στοιχείο δίνει το όνομα του χει
ριστηρίου ενώ στο δεύτερο παρουσιάζονται και εισάγονται τα δεδομένα όταν ζητηθεί η γενική άπο
ψη της φόρμας.
Η αλλαγή των διαστάσεων ή των θέσεων των παραπάνω στοιχείων είναι εύκολη και πραγματοποι
είται με το πάτημα πάνω σ’ αστό που θα γίνει η αλλαγή με το ποντίκι.Οι λαβές δείχνουν ότι μπορεί 
να γίνει η μετακίνηση του χειριστηρίου ή της ετικέτας και τα βέλη στις γωνίες τους ότι μπορεί να 
γίνει η αλλαγή του σχήματός τους.'Οταν ο δείκτης τοποθετηθεί στην πάνω αριστερή μεγαλύτερη 
λαβή ενός χειριστηρίου,αυτή τότε μετατρέπεται σε ένα χέρι με δείκτη που υποδηλώνει ότι το χει
ριστήριο μπορεί να μετακινηθεί ανεξάρτητα από την ετικέτα του.
Η δημιουργία μιας ανεξάρτητης ετικέτας από το χειριστήριο γίνεται με το εργαλείο Label.H δημι
ουργία μιας ετικέτας χειριστηρίου πραγματοποιείται με τη δημιουργία πρώτα μιας ανεξάρτητης ε
τικέτας και στη συνέχεια με την προσάρτηση αυτής στο χειριστήριο χρησιμοποιώντας τις διαταγές 
Cut και Paste από το μενού Edit.
Όπως και οι ίδιες οι φόρμες έτσι και τα χειριστήρια με τις ετικέτες έχουν φύλλο ιδιοτήτων,με τις 
ομάδες ιδιοτήτων που έχουν αναφερθεί.Για παράδειγμα,σε ένα χειριστήριο μπορούν να εισαχθούν 
κανόνες εγκυρότητας που να περιορίζουν ακόμα περισσότερο τις εγγραφές που θα εισαχθούν και 
οι οποίες έχουν κληρονομήσει τις προεπιλεγμένες τιμές από τον πίνακα που βασίζεται η φόρμα.
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Επίσης,σε μια ετικέτα μπορεί να δοθεί ένα όνομα ή μια φράση στην ιδιότητα Caption που θα εμφα
νίζεται σαν κανονική ονομασία της.

9.4 Οδηγός Φορμών
Πατώντας το κουμπί Form Wizards^ Access εμφανίζει την πρώτη οθόνη του οδηγού φορ

μών που περιέχει διάφορους τύπους παρουσίασης φορμών,όπως πινακοποιημένη ή γράφημα.Στο 
δεύτερο πλαίσιο διαλόγου επιλέγονται τα πεδία του πίνακα ή ερωτήματος που βασίζεται η φόρμα 
και τα οποία θα συμμετέχουν στο σχεδίασμά της.Στο επόμενο παράθυρο γίνεται η επιλογή της ό
ψης της φόρμας,για παράδειγμα αν τα πεδία θα έχουν σκιά.Στο τελευταίο πλαίσιο διαλόγου πληκ- 
τρολογείται ένας κατάλληλος τίτλος για τη φόρμα.Η άποψη Σχεδίασης της φόρμας που ακολουθεί 
επιτρέπει όλες τις τροποποιήσεις και αλλαγές που μπορούν να γίνουν σε μια απλή φόρμα.

9.5 Είδη Φορμών
'Οταν θα πρέπει να εμφανιστούν πολλές πληροφορίες για μια εγγραφή χρησιμοποιείται η 

πολυσέλιδη φόρμα,όπου σε κάθε εγγραφή αντιστοιχούν δύο ή περισσότερες σελίδες με σχετικά 
δεδομένα.Οι ράβδοι κύλισης χρησιμεύουν στην αποκάλυψη των σελίδων.Στην αντίθετη περίπτωση, 
όταν δηλαδή υπάρχουν λίγα πεδία δεδομένων για κάθε εγγραφή,θα χρησίμευε μια συνεχής φόρμα 
που μπορεί να ξεφυλλίζει τη λίστα εγγραφών όπως και το φύλλο δεδομένων.Η διαλογική φόρμα 
ζητά κάποια απάντηση πριν συνεχίσει την εκτέλεση της εφαρμογής ώστε να καλύψει περπτώσεις 
που χρειάζεται να βρεθούν δεδομένα ή να δοθούν σημαντικές πληροφορίες.Ο τύπος αυτός φόρ
μας συνδέεται με μακροεντολές και δεν είναι απαραίτητο να αποτελεί ένα χωριστό αντικείμενο της 
Access αλλά μπορεί να συμμετέχει σε μια άλλη φόρμα με τη μορφή πλαισίων διαλόγου ή ελέγχου.

Σε περιπτώσεις που χρειάζεται να παρουσιάζονται δεδομένα από πολλούς πίνακες και ταυ
τόχρονα να ενημερώνονται δεδομένα σε περισσότερους από έναν πίνακες,είναι προφανές ότι χρει
άζεται κάτι πιο σύνθετο από μια συνηθισμένη φόρμα.Ο τύπος φόρμας/υποφόρμας ανταποκρίνεται 
σε τέτοιες καταστάσεις και αποτελείται από μια κύρια φόρμα (main) και μια ενσωματωμένη στην 
πρώτη υποφόρμα (subform) οι οποίες συνδέονται με ένα σύνδεσμο (link) για να διατηρούνται συγ- 
χρονισμένες.Η ενσωμάτωση φορμών μέσα σε φόρμες μπορεί να γίνει σε βάθος μέχρι και τριών επι
πέδων αλλά η σχεδίαση πρέπει να αρχίζει από την πιο εσωτερική και να προχωρά προς τα έξω.
Η κατασκευή της υποφόρμας είναι ίδια με αυτή μιας απλής φόρμας και μπορεί να πάρει διάφορες 
μορφές αν και συνήθως προτιμάται τα δεδομένα να παρουσιάζονται όπως σε άποψη Φύλλου Δε
δομένων μιας συνεχούς φόρμας,οπότε τοποθετούνται κατάλληλα και τα χειριστήρια.
Ακολουθεί η δημιουργία της κύριας φόρμας στην οποία προστίθεται ένα χειριστήριο υποφόρμας 
χρησιμοποιώντας το εργαλείο Subform.Ωστόσο,υπάρχει ένας ευκολότερος τρόπος για να προ
στεθεί η υποφόρμα στην κύρια φόρμα: αφού μετακινηθεί το παράθυρο της κύριας φόρμας (σε 
άποψη Σχεδίασης) ώστε να είναι ορατό και το παράθυρο Database,επιλέγεται από την καρτέλα 
Forms η υποφόρμα που κατασκευάστηκε προηγουμένως και σύρεται με το ποντίκι στην ανοικτή 
φόρμα που δομείται.Όταν γίνεται αυτό η Access τροποποιεί το πλάτος του χειριστηρίου της υπο
φόρμας με βάση το πλάτος της υποφόρμας.
Η σύνδεση,τέλος,της κύριας φόρμας με την υποφόρμα απαιτεί τη ρύθμιση τριών ιδιοτήτων του 
χειριστηρίου της υποφόρμας:

• Αν χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο Subform για τη δημιουργία ενός αδέσμευτου χειριστη
ρίου υποφόρμας,τότε στην ιδιότητα Source Object καταχωρείται το όνομα της φόρμας 
που χρησιμοποιείται σαν υποφόρμα.

• Αν η υποφόρμα έχει συρθεί για να τοποθετηθεί στην κύρια φόρμα,η Microsoft Access 
ρυθμίζει την ιδιότητα Source Object αυτόματα.

Στο πλαίσιο ιδιοτήτων Link Master Fields (Κύρια Πεδία Σύνδεσης) θα πρέπει να δοθεί το όνομα του 
χειριστηρίου της κύριας φόρμας του οποίου η τιμή καθορίζει τι θα εμφανίζει η Access στην υπο- 
φόρμα.Παρόμοια,στο πλαίσιο ιδιοτήτων Link Child Fields (Θυγατρικά Πεδία Σύνδεσης) πληκτρολο- 
γείται το όνομα του πεδίου σύνδεσης της υποφόρμας.Στη συνέχεια,πατώντας το κουμπί Form View 
της γραμμής εργαλείων φαίνεται η ολοκληρωμένη άποψη της φόρμας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η εντολή Size To Fit από το μενού Format αποδεικνύεται ιδιαίτερα χρήσιμη σε περιπτώσεις ρύθμι
σης διαστάσεων χειριστηρίων,όπως αυτό της υποφόρμας.
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Ο Οδηγός Φορμών μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης για τη δημιουργία μιας φόρμας/υποφόρμας 
αυτόματα,οπότε κατασκευάζεται μία μονόστηλη φόρμα σαν την κύρια φόρμα και μία φόρμα σε 
άποψη Φύλλου Δεδομένων σαν υποφόρμα (Εικόνα 11).

9.6 Χειρισμός Δεδομένων
Οι περισσότερες φόρμες σχεδιάζονται έτσι ώστε η προσθήκη καινούργιων εγγραφών,η αλ

λαγή των τιμών κάποιων πεδίων ή η διαγραφή εγγραφών να πραγματοποιούνται στην άποψη Φόρ
μας ή στην άποψη Φύλλου Δεδομένων.Η μετακίνηση μέσα σε μια φόρμα εξαρτάται ως ένα βαθμό 
από τη σχεδίασή της (αν είναι συνεχής,διαλογική, κ.τ.λ.).Συνήθως η μετακίνηση ανάμεσα στις εγ
γραφές γίνεται με το ποντίκι.Αν τα δεδομένα,όμως,πληκτρολογούνται είναι βολικότερη η χρήση του 
πληκτρολογίου οπότε προσφέρονται πλήκτρα συντόμευσης για τη μετακίνηση.Για παράδειγμα,ο 
συνδυασμός των Ctrl-Tab και Ctrl-Shift-Tab χρησιμοποιείται για την εναλλαγή μεταξύ φόρμας και 
υποφόρμας ή το πλήκτρο Home για τη μεταφορά στο πρώτο πεδίο της τρέχουσας εγγραφής.

Η διαδικασία για την καταχώρηση μιας καινούργιας εγγραφής διαφέρει επίσης ανάλογα με 
τη σχεδίαση της φόρμας.Σε μια φόρμα που έχει σχεδιαστεί μόνο για την καταχώρηση δεδομένων 
αρκεί το άνοιγμα της φόρμας και η πληκτρολόγηση των δεδομένων στα κενά συνήθως πεδία δεδο- 
μένων.Μερικές φορές,τέτοιες φόρμες ανοίγουν με τις προεπιλεγμένες τιμές στα πεδία ή με τα 
δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί με μια μακροεντολή.

Ένας άλλος τύπος φόρμας εμφανίζει τα δεδομένα που υπάρχουν ήδη στο αρχείο και επι
τρέπει παράλληλα την προσθήκη νέων εγγραφών.Η διαταγή Data Entry από το μενού Records ή το 
κουμπί Νέας Εγγραφής της γραμμής εργαλείων οδηγεί σε όλες τις περιπτώσεις στην κατάσταση 
καταχώρησης δεδομένων.Αφού ολοκληρωθεί,γίνεται επιστροφή στην κανονική οθόνη παρουσίασης 
δεδομένων με την εντολή Show All Records του μενού Records.
Συνήθως στο τέλος της κανονικής οθόνης παρουσίασης δεδομένων υπάρχει μια κενή γραμμή για 
την καταχώρηση νέων εγγραφών.Η διαταγή Go Το από το μενού Records και η επιλογή New από 
το υπομενού μεταφέρει στην κενή αυτή γραμμή για να αρχίσει η εισαγωγή δεδομένων.
Στην περίπτωση που ξεκινά μια νέα εγγραφή,η Access τοποθετεί το δρομέα στην πρώτη θέση του 
πρώτου πεδίου.Αν η εγγραφή αυτή παραβιάζει κάποιο κανόνα εγκυρότητας,η Access προειδοποιεί 
τη στιγμή που επιχειρείται έξοδος από το πεδίο και ο μόνος τρόπος για τη μεταφορά σε ένα άλλο 
πεδίο είναι να δοθεί η σωστή τιμή.

Αν η φόρμα επιτρέπει τις αλλαγές τότε είναι εύκολη η αλλαγή ή η διαγραφή των υπαρχόν
των δεδομένων του πίνακα ή του ερωτήματος στο οποίο βασίζεται η φόρμα.Αν η φόρμα έχει σχε
διαστεί για να χρησιμοποιείται στην άποψη Φύλλου Δεδομένων,τότε και η επεξεργασία των δεδο
μένων ακολουθεί τις μεθόδους των Φύλλων Δεδομένων.Έτσι,πρώτα θα επιλεγεί το πεδίο στο οποίο 
υπάρχουν τα δεδομένα που θα μετατραπούν.Στη συνέχεια μπορούν να πληκτρολογηθούν χαρακτή
ρες,να αντικατασταθεί ένα αλφαριθμητικό χαρακτήρων ή και να γίνει αντιγραφή και προσάρτηση 
δεδομένων από ένα πεδίο σε άλλο.Ωστόσο,η διαγραφή μιας εγγραφής σε μια μονή ή συνεχή φόρ
μα είναι διαφορετική από τη διαγραφή μιας εγγραφής σε ένα φύλλο δεδομένων.Πρώτα θα πρέπει 
να επιλεγεί η εγγραφή όπως θα γινόταν και σε ένα φύλλο δεδομένων (είτε με έναν επιλογέα εγ
γραφής είτε με την εντολή Select Record από το μενού Edit).Η διαγραφή πραγματοποιείται με το 
πλήκτρο Del ή με τη διαταγή Delete του μενού Edit.

Μία ακόμα δυνατότητα επεξεργασίας των φορμών είναι και η αναζήτηση και η ταξινόμηση 
των δεδομένων με άλλη σειρά.Η λειτουργία αναζήτησης της Microsoft Access σε μια φόρμα χρη
σιμοποιείται όπως και στα φύλλα δεδομένων.Επιλέγεται πρώτα το πεδίο και μετά δίνεται η εντολή 
Find από το μενού Edit-Σε μια φόρμα μπορεί να εκτελείται μια αναζήτηση για κάθε χειριστήριο 
ακόμα κι αυτών που παρουσιάζουν υπολογιζόμενες τιμές.Ομοίως,σε κάθε σχεδόν χειριστήριο που 
περιέχει δεδομένα από το σύνολο εγγραφών στο οποίο βασίζεται η φόρμα μπορεί να γίνει αναδιά
ταξη των εγγραφών με βάση τα περιεχόμενα του επιλεγμένου πεδίου,πατώντας σε ένα από τα 
κουμπιά Sort Ascending ή Sort Descending της γραμμής εργαλείων.Ωστόσο,δεν μπορεί να πραγμα
τοποιηθεί γρήγορη ταξινόμηση στα πεδία μιας υποφόρμας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ο χρήστης Θα πρέπει να προσέξει πς περιπτώσεις εισαγωγής νέων εγγραφών σε πεδία τύπου αντι
κειμένων OLE,αφού για να πραγματοποιηθεί η εισαγωγή δεδομένων θα πρέπει να επιλέξει το αντί
στοιχο πεδίο και να δώσει την εντολή Insert Object από το μενού Edit,ώστε στη συνέχεια να διαλέξει 
τον τύπο αντικειμένου που θέλει να κατασκευάσει και να οδηγηθεί έτσι στην εφαρμογή δημιουργίας 
του ή να επιλέξει ένα έτοιμο αντικείμενο από κάποιο αρχείο.
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Ένα από τα δυναμικότερα χαρακτηριστικά της Microsoft Access στις φόρμες είναι να πε
ριορίζει ή να ταξινομεί πληροφορίες χωρίς να χρειάζεται η δημιουργία ενός νέου ερωτήματος.Ο 
περιορισμός αυτός επιτυγχάνεται με τη χρήση ενός φίλτρου που ορίζεται ενώ χρησιμοποιείται η 
φόρμα.'Οταν εφαρμοστεί το φίλτρο φαίνονται μόνο τα δεδομένα που ανταποκρίνονται στα κριτήρια 
που έχουν καταχωρηθεί.Ωστόσο,τα φίλτρα εφαρμόζονται μόνο στις εγγραφές της κύριας φόρμας 
και όχι και στις εγγραφές της όποιας υποφόρμας.Το φίλτρο ορίζεται με το κουμπί Edit Filter/Sort 
της γραμμής εργαλείων και το παράθυρο Filter μοιάζει με το παράθυρο Query.Η απενεργοποίηση 
του φίλτρου γίνεται πατώντας το κουμπί Show All Records της γραμμής εργαλείων.Αν όμως διαπι
στωθεί ότι το ίδιο φίλτρο χρησιμοποιείται συχνά,τότε αυτό μπορεί να αποθηκευτεί σαν ερώτημα με 
τη διαταγή Save As Query από το μενού File.Avricrrpoipa,υπάρχει η δυνατότητα να ανοίξει ο ορι
σμός ενός ερωτήματος που δημιουργήθηκε στο παρελθόν και να μετατραπεί σε φίλτρο εκτελών- 
τας την εντολή Load From Query του μενού File,οπότε επιλέγεται από τον κατάλογο που εμφανίζε
ται το κατάλληλο ερώτημα για να αντικαταστήσει το υπάρχον φίλτρο στο παράθυρο Filter.

9.7 Εργαλειοθήκη
Η εργαλειοθήκη (toolbox) αποτελεί ένα πλαίσιο που περιέχει διάφορα εργαλεία για τη δό

μηση μιας φόρμας (ή και αναφοράς).Ο τρόπος χρήσης των εργαλείων αυτών δίνεται στη συνέχεια. 
Pointer (εργαλείο δείκτη): Είναι προεπιλεγμένο εργαλείο και χρησιμοποιείται για την τροποποίηση

των χειριστηρίων.
Label (εργαλείο ετικέτας): Δημιουργεί χειριστήρια (ανεξάρτητων) ετικετών με σταθερό κείμενο. 
Text Box (εργαλείο πλαισίου κειμένου): Δημιουργεί χειριστήρια πλαισίων κειμένου για την παρου

σίαση κειμένου,αριθμών,ημερομηνιών,ωρών και πεδίων 
σημειώσεων.

Option Group (εργαλείο ομάδας επιλογών): Δημιουργεί χειριστήρια ομάδων επιλογών που περιέ
χουν ένα ή περισσότερα κουμπιά διακόπτες,κουμπιά 
επιλογών ή πλαίσια ελέγχου.

Toggle Button (εργαλείο κουμπιού διακόπτη): Δημιουργεί χειριστήρια κουμπιών διακόπτη που θα
παίρνουν τις τιμές on/off,true/false ή yes/no.

Option Button (εργαλείο κουμπιού επιλογής): Δημιουργεί χειριστήρια κουμπιών επιλογής (radio
button) που θα παίρνουν τις τιμές on/off,true/false 
ή yes/no.

Check Box (εργαλείο πλαισίου ελέγχου): Δημιουργεί χειριστήρια πλαισίων ελέγχου που θα παίρ
νουν τις τιμές on/off,true/false ή yes/no.

Combo Box (εργαλείο σύνθετου πλαισίου): Δημιουργεί χειριστήρια σύνθετων πλαισίων που θα
περιέχουν έναν κατάλογο πιθανών τιμών για το χειρι
στήριο κι ένα πλαίσιο κειμένου στο οποίο θα μπορούν 
να γίνουν αλλαγές.

List Box (εργαλείο πλαισίου καταλόγου): Δημιουργεί χειριστήρια πλαισίων καταλόγου που θα πε
ριέχουν έναν κατάλογο πιθανών τιμών για το χειριστή
ριο.Για να δημιουργηθεί αυτός ο κατάλογος μπορούν να 
καταχωρηθούν οι τιμές στην περιοχή Row Source του 
πλαισίου καταλόγου.

Graph (εργαλείο γραφήματος): Προσθέτει στη φόρμα ένα αντικείμενο της εφαρμογής Microsoft
Graph.To γράφημα μπορεί να συνδεθεί με έναν πίνακα ή ερώτημα. 

Subform (εργαλείο υποφόρμας): Ενσωματώνει στην τρέχουσα φόρμα μια άλλη φόρμα.
Unbound Object Frame (εργαλείο αδέσμευτου πλαισίου αντικειμένου): Προσθέτει στη φόρμα ένα

αντικείμενο από άλλη εφαρμογή η οποία υποστηρίζει την τεχνική OLE. 
Bound Object Frame (εργαλείο δεσμευμένου πλαισίου αντικειμένου): Τοποθετεί στη φόρμα ένα

αντικείμενο OLE από τα δεδομένα του πίνακα ή του ερωτήματος στο 
οποίο βασίζεται η φόρμα.

Line (εργαλείο γραμμής): Προσθέτει στη φόρμα γραμμές για τη βελτίωση της εμφάνισής της. 
Rectangle (εργαλείο ορθογωνίου): Προσθέτει στη φόρμα άδεια ή γεμάτα ορθογώνια για τη βελτί

ωση της εμφάνισής της.
Page Break (εργαλείο αλλαγής σελίδας): Προσθέτει ανάμεσα στις σελίδες της φόρμας μια αλλαγή

σελίδας.
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Command Button (εργαλείο κουμπιού διαταγής): Δημιουργεί χειριστήρια κουμπιών διαταγής που
θα ενεργοποιούν μια μακροεντολή ή μια συνάρ
τηση της Access Basic.

Control Wizards (κουμπί οδηγών χειριστηρίων): Ενεργοποιεί τους οδηγούς χειριστηρίων και συν
δυάζεται πάντα με ένα εργαλείο.

Tool Lock (κουμπί κλειδώματος εργαλείου): Διατηρεί ενεργό το επιλεγμένο εργαλείο και μετά την
τοποθέτηση του χειριστηρίου στη φόρμα,οπότε 
μπορούν να δημιουργηθούν πολλά χειριστήρια με το 
ίδιο εργαλείο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
10.1 Κατασκευή Αναφοράς

Οι αναφορές είναι ο καλύτερος τρόπος για τη δημιουργία τυπωμένων αντιγράφων πληρο
φοριών που έχουν εξαχθεί ή υπολογιστεί από δεδομένα της βάσης δεδομένων.Οι αναφορές υπερ
τερούν έναντι των άλλων μεθόδων εκτύπωσης δεδομένων αφού μπορούν να συγκρίνουν,να συνο
ψίσουν και να βρουν τα μερικά αθροίσματα για μεγάλα σύνολα δεδομένων.Για παράδειγμα,μπο
ρούν να παράγουν κομψά τιμολόγια,δελτία παραγγελιών .ταχυδρομικές ετικέτες, υλικό για παρου
σιάσεις και άλλα τυπωμένα έγγραφα που χρειάζονται για την αποτελεσματική λειτουργία των εμ
πορικών συναλλαγών.

Στο παράθυρο Database πατώντας την καρτέλα Report εμφανίζονται τα ονόματα όλων των 
αναφορών που έχουν δημιουργηθεί.Συνήθως η κατασκευή μιας αναφοράς βασίζεται σε ερωτήματα 
και λιγότερο σε πίνακες αφού τα πρώτα περιέχουν τα συγκεντρωμένα σύνολα εγγραφών που ζη
τούνται από τις αναφορές.Η δημιουργία λοιπόν μιας νέας αναφοράς ξεκινά επιλέγοντας το κα
τάλληλο ερώτημα.Στη συνέχεια πατείται το κουμπί New Report της γραμμής εργαλείων και από το 
πλαίσιο διαλόγου που εμφανίζει η Access επιλέγεται η Κενή Αναφορά (Blanc Report).

10.2 Άποψη Σχεδίασης
Η Access παρουσιάζει ένα παράθυρο Report στην άποψη Σχεδίασης,το οποίο περιέχει,ό

πως και στις φόρμες,τον κατάλογο πεδίων,το φύλλο ιδιοτήτων,την εργαλειοθήκη και το βασικό πα
ράθυρο σχεδίασης.Στην κενή αναφορά υπάρχουν τα τμήματα κεφαλίδας σελίδας και υποσέλιδου 
σελίδας καθώς κι ένα τμήμα λεπτομερειών,τα όρια των οποίων μπορούν να σύρονται με το ποντίκι 
για να αλλάζει το μέγεθός τους.Παρατηρείται ότι όλα τα τμήματα πρέπει να έχουν το ίδιο πλάτος, 
οπότε αν αλλάξει το ένα τμήμα μαζί του θα τροποποιηθούν και τα υπόλοιπα.Η κεφαλίδα και το υπο- 
σέλιδο θα τυπωθούν στην κορυφή και στο κάτω μέρος κάθε σελίδας της αναφοράς.Τα πεδία σύ
ρονται από τον κατάλογο πεδίων στο πλέγμα εργασίας και μετατρέπονται σε χειριστήρια με τις ετι
κέτες τους με τις ίδιες δυνατότητες τροποποίησης του μεγέθους,μετακίνησης και ρύθμισης ιδιοτή
των τους όπως και στις φόρμες (Εικόνα 12).

Μία από τις διαφοροποιήσεις των αναφορών έναντι των φορμών είναι ο ορισμός των κριτη
ρίων ταξινόμησης και ομαδοποίησης,έργο που πρέπει να εκτελείται από τα πρώτα κατά τη σχεδία
ση των αναφορών.Το κουμπί Sorting And Grouping της γραμμής εργαλείων ανοίγει ένα παράθυ
ρο,στο οποίο μπορούν να οριστούν μέχρι και δέκα πεδία ή παραστάσεις για το σχηματισμό των ο
μάδων της αναφοράς.
Στο κάτω μέρος του παραθύρου περιέχονται οι ιδιότητες της ομαδοποίησης.Αν είναι επιθυμητή η 
προσθήκη κεφαλίδας και υποσέλιδου δίνεται η τιμή Yes στις ιδιότητες Group Header και Group 
Footer.ria κάθε πεδίο ή παράσταση στο πάνω μέρος του παραθύρου μπορούν να οριστούν οι ιδιό
τητες Group On (Ομαδοποίηση Κατά) και Group Interval (Διάστημα Ομάδας).Κανονικά,μια νέα ομα
δοποίηση δεδομένων θα ξεκινά κάθε φορά που θα αλλάζει η τιμή του πεδίου ή της παράστασης. 
Υπάρχει όμως η δυνατότητα να ξεκινά η νέα ομαδοποίηση με βάση ένα εύρος τιμών και το οποίο 
ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο δεδομένων του πεδίου ή της παράστασης.Για παράδειγμα,μπορεί 
να δημιουργείται μια νέα ομάδα κάθε φορά που θα αλλάζει το πρώτο γράμμα ενός πεδίου αλφα
ριθμητικών,έτσι ώστε να σχηματίζεται μια ομάδα για κάθε γράμμα του αλφαβήτου.

Το κουμπί Προεπισκόπησης Εκτύπωσης (Print Preview) της γραμμής εργαλείων δίνει μια 
άποψη της τυπωμένης σελίδας με τα πραγματικά δεδομένα από το ερώτημα της αναφοράς.Ωστό
σο,όταν φτάσει η στιγμή της κανονικής τύπωσης της αναφοράς θα πρέπει να δοθεί προσοχή στην 
τελική διαμόρφωση της σελίδας εκτύπωσης,ώστε να χωράν όλες οι πληροφορίες και να εμφανίζε
ται η αναφορά όπως ακριβώς έχει σχεδιαστεί,αλλιώς μπορεί να αποκόπτονται στοιχεία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Μία ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει στην ιδιότητα τύπου Source τόσο των τμημάτων της ανα
φοράς (κεφαλίδες, κ.τ.λ) και της ίδιας της αναφοράς όσο και των χειριστηρίων.Παρατηρείται ότι το 
κουμπί Δόμησης αποδεικνύεται πολύ χρήσιμο και καλύπτει όλες σχεδόν τις απαιτήσεις των αναφο
ρών, αφού βοηθά στη δημιουργία υπολογιζόμενων τιμών,αθροιστικών ποσών ή και στη σύνδεση αλ
φαριθμητικών πεδίων και παραστάσεων σε συνδυασμό με τη χρήση πολλών συναρτήσεων.
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10.2.1 Υποαναφορές και υποφόρμες
Η έννοια της ενσωμάτωσης αναφορών σε αναφορές είναι κοινή με τις φόρμες,δηλαδή σε 

μια αναφορά μπορούν να ενσωματωθούν υποαναφορές αλλά και υποφόρμες.Μερικές φορές είναι 
πολύ χρήσιμο να δημιουργούνται συνοπτικές πληροφορίες σε μια αναφορά και να περιλαμβάνονται 
αυτές οι πληροφορίες σε μια άλλη αναφορά που θα εμφανίζει τις αναλυτικές πληροφορίες.Η συ
νοπτική αναφορά δεν χρειάζεται να δημιουργηθεί δύο φορές,αρκεί να συμπεριληφθεί σαν υποανα
φορά μέσα στην λεπτομερή αναφορά.Η Access θα συνδέσει μόνη της τις συνοπτικές πληροφορίες 
με τις σχετικές λεπτομέρειες.

Η υποαναφορά κατασκευάζεται κανονικά όπως μια απλή αναφορά βασισμένη σε ένα ερώ
τημα,χωρίς όμως κεφαλίδες και υποσέλιδα.Αφού κατασκευαστεί και η κύρια αναφορά,στην άποψη 
Σχεδίασης της κύριας αναφοράς επιλέγεται το εργαλείο Subform/Subreport από την εργαλειοθή
κη για να δημιουργηθεί το αντίστοιχο χειριστήριο στην περιοχή του τμήματος λεπτομερειών (συνή
θως).
Στο πλαίσιο της ιδιότητας του χειριστηρίου υποαναφοράς Source Object καταχωρείται το όνομα 
της υποαναφοράς με το πρόθεμα Report, (προσοχή στην τελεία) για να υποδηλώσει την εισαγωγή 
μίας αναφοράς στην κύρια αναφορά κι όχι μιας φόρμας.
Στα πλαίσια των ιδιοτήτων Link Master Fields και Link Child Fields συμπληρώνονται τα πεδία σύνδε
σης με τον ίδιο τρόπο που περιγράφηκε στις φόρμες.Τέλος,στις ιδιότητες Can Shrink και Can 
Grow δίνεται η τιμή Yes,ώστε η αναφορά να μπορεί να συρρικνώνεται ή να επεκτείνεται ανάλογα 
με τις ανάγκες.Στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η σύνδεση της υποαναφοράς με την κύρια αναφο
ρά.

10.3 Οδηγός Αναφορών
Οι Οδηγοί Αναφορών (Report Wizards) που παρέχει η Microsoft Access για να βοηθούν στη 

δημιουργία αναφορών είναι παρόμοιοι με τους Οδηγούς Φορμών.Έτσι,αφού επιλεγεί ή δομηθεί το 
ερώτημα στο οποίο θα βασιστεί η αναφορά,με το κουμπί New Report της γραμμής εργαλείων και 
πατώντας στη συνέχεια το κουμπί Report Wizards του πλαισίου New Report εμφανίζεται η πρώτη 
οθόνη του Οδηγού Αναφορών.
Αρχικά λοιπόν επιλέγεται η μορφοποίηση των αναφορών.Για παράδειγμα,η Group/Totals (Ομάδες/ 
Σύνολα) θα εμφανίσει τα δεδομένα των πεδίων σε μια οριζόντια γραμμή και θα περιλαμβάνονται 
υποσύνολα για όλα τα αριθμητικά πεδία μέσα σε κάθε ομάδα πεδίων που θα επιλέγεται.Η Tabular 
(Πινακοποιημένη) θα παρουσιάζει τα δεδομένα των πεδίων σε μία μόνο γραμμή κατά πλάτος της 
αναφοράς,αλλά δεν θα δημιουργούνται σύνολα.
Το επόμενο πλαίσιο διαλόγου που εμφανίζει ο Οδηγός Αναφοράς δίνει τη δυνατότητα επιλογής 
των πεδίων που θα υπάρχουν μέσα στην αναφορά.Στο αμέσως επόμενο πλαίσιο διαλόγου η Access 
ζητά τα πεδία που θα χρησιμοποιηθούν για την ομαδοποίηση των εγγραφών,υπάρχει όμως ένα ό
ριο τεσσάρων πεδίων.Ο Οδηγός Αναφοράς δεν επιτρέπει την καταχώρηση κάποιας παράστασης 
σαν τιμή ομαδοποίησης.Αυτό μπορεί να γίνει μόνο όταν η αναφορά δημιουργείται από την αρχή, 
διαφορετικά η παράσταση θα πρέπει να περύυηφθεί στο ερώτημα στο οποίο βασίζεται η αναφορά.
Η επόμενη οθόνη εμφανίζει τον Οδηγό να ζητά να προσδιοριστεί ο τρόπος που θα ομαδοποιηθούν 
τα δεδομένα σε κάθε πεδίο ομαδοποίησης που έχει επιλεγεί,για παράδειγμα κανονική ομαδοποίη- 
ση.Στη συνέχεια ένα άλλο πλαίσιο διαλόγου προτρέπει στην επιλογή των πρόσθετων πεδίων που 
θα καθορίζουν την ταξινόμηση στο τμήμα λεπτομερειών της αναφοράς.Η προτελευταία οθόνη πα
ρουσιάζει τρία στιλ μορφοποίησης και δύο προσανατολισμούς (κατακόρυφο και οριζόντιο).Στο τε
λευταίο πλαίσιο διαλόγου πληκτρολογείται ο τίτλος της αναφοράς και με το κουμπί Finish εμφανί
ζεται η αναφορά με τα δεδομένα.
Η επιστροφή στην άποψη Σχεδίασης για να πραγματοποιηθούν κάποιες αλλαγές γίνεται πατώντας 
το πλήκτρο Esc.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Δόμηση αντικειμένου Macro

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11
11.1 Κατασκευή Μακροεντολής

Στη Microsoft Access μπορεί να οριστεί μια μακροεντολή για την εκτέλεση οποιοσδήποτε 
σχεδόν εργασίας,η οποία θα έπρεπε διαφορετικά να ενεργοποιείται με το πληκτρολόγιο ή με το 
ποντίκι.Η μοναδική ισχύς των μακροεντολών της Access βρίσκεται στην ικανότητά τους να αυτομα
τοποιούν αποκρίσεις πολλών τύπων συμβάντων.Το συμβάν (event) μπορεί να είναι κάποια αλλαγή 
στα δεδομένα,το άνοιγμα ή το κλείσιμο μιας φόρμας ή αναφοράς ή ακόμα και η εναλλαγή από το 
ένα χειριστήριο στο άλλο (η ενεργοποίηση ενός νέου χειριστηρίου).Μέσα στην μακροεντολή μπο
ρούν να συμπεριληφθούν πολλές ενέργειες και να οριστούν συνθήκες ελέγχου για να εκτελούνται 
διαφορετικές ενέργειες,ανάλογα με ορισμένες τιμές στις φόρμες ή στις αναφορές.

Αφού επιλεγεί η βάση δεδομένων,στο παράθυρο Database πατώντας την καρτέλα Macro 
εμφανίζονται τα ονόματα των υπαρχόντων μακροεντολών.Με το κουμπί New ανοίγει ένα νέο παρά
θυρο μακροεντολής στην άποψη Σχεδίασης.

11.2 Άποψη Σχεδίασης
Στο πάνω μέρος του παραθύρου της άποψης Σχεδίασης υπάρχουν δύο στήλες,η Action 

(Ενέργεια) και η Comment (Σχόλιο) .Στην κάτω δεξιά περιοχή του παραθύρου εμφανίζεται ένα σύν
τομο μήνυμα Βοήθειας και το οποίο αλλάζει ανάλογα με τη θέση του δρομέα στο παράθυρο Macro 
(Εικόνα 13).
Στη στήλη Action προσδιορίζεται οποιαδήποτε από τις σαράντα ενέργειες μακροεντολών που πα
ρέχει η Access (ένα μαύρο βέλος στην άκρη της στήλης ανοίγει έναν πτυσσόμενο κατάλογο με αυ
τές τις ενέργειες).
Στη στήλη Comment πληκτρολογείται ένα οποιοδήποτε μήνυμα ή σχόλιο που επιθυμεί ο χρήστης.Η 
στήλη αυτή αποδεικνύεται πολύ χρήσιμη στην τεκμηρίωση μεγάλων μακροεντολών,οι οποίες πε
ριέχουν πολλές ενέργειες.Επίσης μπορούν να καταχωρηθούν και πρόσθετα σχόλια σε οποιαδήποτε 
κενή γραμμή που δεν έχει ενέργεια δίπλα της.
Μετά την επιλογή κάποιας ενέργειας η Access εμφανίζει στο κάτω μέρος του παραθύρου Macro 
πλαίσια ορισμάτων,στα οποία εισάγονται τιμές για την ενέργεια και οι οποίες ονομάζονται ορίσμα- 
τα (arguments).

Οι περισσότερες φόρμες που σχεδιάζονται σε μια εφαρμογή χρειάζεται να περιέχουν αρκε
τές ενέργειες μακροεντολών,κάποιες για τη διόρθωση πεδίων,κάποιες για το άνοιγμα αναφορών 
και κάποιες άλλες που θα ανταποκρίνονται στο πάτημα κουμπιών διαταγών.Η σχεδίαση γίνεται 
απλούστερη όταν ορίζεται μια ομάδα μακροεντολών για κάθε φόρμα ή αναφορά.Σε μια τέτοια ομά
δα μπορούν να οριστούν πολλές μακροεντολές και σε κάθε μακροεντολή της ομάδας πρέπει να 
δοθεί ένα όνομα στη στήλη Macro Name του παραθύρου Μακροεντολής.Αφού αποθηκευτεί η ομά
δα μακροεντολών,το όνομά της θα εμφανιστεί στον κατάλογο μακροεντολών του παραθύρου Da- 
tabase.Av η στήλη δεν είναι ορατή,εκτίθεται με το κουμπί Macro Names της γραμμής εργαλείων.

Υπάρχουν περιπτώσεις που η εκτέλεση κάποιων ενεργειών θα πρέπει να γίνεται μόνο κάτω 
από συγκεκριμένες συνθήκες.Για παράδειγμα,χρειάζεται να ενημερωθεί μια εγγραφή αλλά μόνο 
όταν οι νέες τιμές των χειριστηρίων μιας φόρμας ικανοποιούν κάποιες συνθήκες εγκυρότητας ή 
πρέπει να εμφανίζονται ή να κρύβονται ορισμένα χειριστήρια ανάλογα με την τιμή που έχουν κά
ποια άλλα.Για το σκοπό αυτό υπάρχει η στήλη Condition στο παράθυρο Macro,στην οποία πληκ- 
τρολογείται η κατάλληλη συνθήκη που θα περιορίζει την ενέργεια που βρίσκεται στη διπλανή της 
στήλη.Όταν η γραμμή κάτω από τον πρώτο έλεγχο στη στήλη Condition περιέχει τρεις τελείες,αυ
τό υποδεικνύει ότι αν είναι αληθής η προηγούμενη συνθήκη θα πρέπει να εκτελεστούν και οι ενέρ
γειες αυτής της γραμμής.Η συγκεκριμένη περίπτωση αποτελεί ένα βολικό τρόπο ομαδοποίησης 
αρκετών ενεργειών που χρειάζεται να εκτελούνται με βάση τα αποτελέσματα ενός ελέγχου.

11.3 Κανόνες σύνταξης
Κάθε φορά που συνδέεται και αυτοματοποιείται μία φόρμα ή αναφορά υπάρχει συγκεκρι

μένη σύνταξη που θα πρέπει να ακολουθείται για να γίνεται αναφορά στη φόρμα,στην αναφορά,σε 
χειριστήρια και ιδιότητες.

Οι φόρμες ανήκουν στη συλλογή Forms και οι αναφορές στη συλλογή Reports.Μετά λοι
πόν το όνομα της συλλογής που είναι απαραίτητο να υπάρχει,θα πρέπει να ακολουθεί ένα θαυμα
στικό για να ξεχωρίζει από το όνομα του αντικειμένου.Αν το όνομα του αντικειμένου περιέχει ειδι
κούς χαρακτήρες ή κενά διαστήματα είναι υποχρεωτικό να περικλείεται σε αγκύλες ([ ]).Για παρά-
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δειγμα,η αναφορά σε μια φόρμα με το όνομα Κατάλογος και η αναφορά σε μια αναφορά Τιμολόγιο, 
καταχωρούνται αντίστοιχα ως:

Forms![Κατάλογος]και Reports! [Τιμολόγιο]
Η αναφορά σε μια ιδιότητα φόρμας ή αναφοράς θα πρέπει να πραγματοποιείται δίνοντας 

το όνομα της φόρμας ή της αναφοράς,μια τελεία και το όνομα της ιδιότητας.Τα ονόματα των ιδιο
τήτων δεν περιέχουν κενά διαστήματα,οπότε δεν είναι απαραίτητες οι αγκύλες.Για παράδειγμα,η 
επόμενη καταχώρηση αφορά την ιδιότητα ScrollBars μιας φόρμας που ονομάζεται Προμηθευτές: 

Forms! [Προμηθευτές].ScrollBars
Όσο αφορά τα χειριστήρια φορμών ή αναφορών,θα πρέπει να καταχωρηθεί πρώτα το 

όνομα της φόρμας ή της αναφοράς,μετά ένα θαυμαστικό και μετά το όνομα του χειριστηρίου μέσα 
σε αγκύλες.Όταν γίνεται αναφορά σε κάποια ιδιότητα χειριστηρίου θα πρέπει να καταχωρηθεί το 
όνομα του χειριστηρίου,μια τελεία και το όνομα της ιδιότητας.Για παράδειγμα,η αναφορά στο χει
ριστήριο Customer!D της φόρμας Πελάτες και η αναφορά στην ιδιότητά του Visible γίνεται αντί
στοιχα ως εξής:

Forms! [Πελάτες]! [CustomerlD]
Forms! [Πελάτες]! [Customer! D] .Visible

Η αναφορά στο χειριστήριο μιας υποφόρμας ή μιας υποαναφοράς γίνεται με τον ίδιο 
ακριβώς τρόπο με οποιοδήποτε άλλο χειριστήριο φόρμας ή αναφοράς,όπως και η αναφορά σε 
κάποια ιδιότητά τους.Για παράδειγμα,οι επόμενες δύο καταχωρήσεις αναφέρονται αντίστοιχα στο 
χειριστήριο υποφόρμας Κατάλογος-Υποφόρμα της φόρμας Κατάλογος και στην ιδιότητα Visible 
του χειριστηρίου αυτού:

Forms! [Κατάλογος]! [Κατάλογος-Υποφόρμα]
Forms! [Κατάλογος]! [Κατάλογος-Υποφόρμα] .Visible

Τα χειριστήρια υποφόρμας έχουν μια ειδική ιδιότητα,την ιδιότητα Form που δίνει τη δυνα
τότητα να γίνεται αναφορά στη φόρμα που είναι ενσωματωμένη μέσα στο χειριστήριο υποφόρμας. 
Τα χειριστήρια υποαναφοράς έχουν κι αυτά μια ειδική ιδιότητα,την ιδιότητα Report που αναφέρεται 
στην αναφορά που είναι ενσωματωμένη στην υποαναφορά.Μετά το όνομα αυτής της ιδιότητας 
μπορεί να πληκτρολογηθεί το όνομα του χειριστηρίου της υποφόρμας ή της υποαναφοράς για να 
γίνει πρόσβαση στα περιεχόμενα ή τις ιδιότητες αυτού του χειριστηρίου.Για παράδειγμα,η αναφο
ρά στο χειριστήριο Component!D της φόρμας που είναι ενσωματωμένη στο χειριστήριο Κατάλο
γος-Υποφόρμα της φόρμας Κατάλογος και η αναφορά αντίστοιχα στην ιδιότητα FontWeight του 
προηγούμενου χειριστηρίου πραγματοποιούνται ως:

Forms! [Κατάλογος]! [Κατάλογος-Υποφόρμα], Form! [ComponentID]
Forms! [Κατάλογος]! [Κατάλογος-Υποφόρμα],Form! [ComponentlD],FontWeight

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
H Microsoft Access δίνει τη δυνατότητα να εκτελούνται βημαχικά οι ενέργειες μιας μακροεντολής 
για να γίνεται καλύτερος έλεγχος της λειτουργίας της, ανεξάρτητα αν πρόκειται για ένα απλό αντι
κείμενο ή για μια μακροεντολή φόρμας ή αναφοράς.
Η βηματική εκτέλεσης της μακροεντολής ενεργοποιείται από το παράθυρο Database και στην καρτέλα 
Macro,επιλέγοντας τη μακροεντολή και εμφανίζοντάς την σε άποψη Σχεδίασης όπου πατείται το 
κουμπί Single Step της γραμμής εργαλείων.
Όταν εκτελεστεί η μακροεντολή,η Access Θα ανοίξει πρώτα το πλαίσιο διαλόγου Macro Single Step 
και μετά θα εκτελέσει ένα ένα τα βήματα της μακροεντολής.Στο συγκεκριμένο πλαίσιο φαίνεται το 
όνομα της μακροεντολής,η τρέχουσα ενέργειά της και τα ορίσματα αυτής της ενέργειας.
Αν παρουσιαστεί κάποιο σφάλμα στη μακροεντολή κατά την κανονική εκτέλεση της εφαρμογής,η 
Access εμφανίζει ένα πλαίσιο διαλόγου με εξηγήσεις για το σφάλμα.Στη συνέχεια,εμφανίζεται το 
πλαίσιο διαλόγου Action Failed με πληροφορίες σχετικά με την ενέργεια που δημιούργησε το πρό- 
βλημα.Το κουμπί Halt τροποποιεί τη μακροεντολή ώστε να διορθωθούν τα σφάλματα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 Δόμηση αντικειμένου Module

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12
12.1 Χρήση των Λειτουργικών Μονάδων

Αν και οι μακροεντολές είναι εξαιρετικά ισχυρές,υπάρχει ένας αριθμός εργασιών που είτε 
δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν με τις μακροεντολές είτε εκτελούνται καλύτερα με μια λειτουρ
γική μονάδα της Microsoft Access Basic.Θα πρέπει να χρησιμοποιείται μια λειτουργική μονάδα αντί 
για μια μακροεντολή σε κάθε μια από τις επόμενες περιπτώσεις:

• Όταν απαιτείται ξεχωριστός χειρισμός των σφαλμάτων στην εφαρμογή.
• Όταν χρειάζεται να οριστεί μια νέα συνάρτηση.
• Όταν απαιτείται χειρισμός γεγονότων που μεταβιβάζουν παραμέτρους ή δέχονται τιμές 

επιστροφής διαφορετικές από την Cancel.
• Όταν πρέπει να δημιουργηθούν νέα αντικείμενα (πίνακες,ερωτήματα,φόρμες ή αναφο

ρές) στη βάση δεδομένων από κώδικα μηχανής.
• Όταν η εφαρμογή πρέπει να αλληλεπιδρά με κάποια άλλη εφαρμογή των Microsoft Win

dows μέσω της τεχνικής DDE.
• Όταν απαιτείται η δυνατότητα να καλούνται απευθείας όλες οι συναρτήσεις API των Win

dows.
• Όταν πρέπει να τοποθετηθεί ένα μέρος του κώδικα εφαρμογής σε μια βιβλιοθήκη.Σε μια 

βιβλιοθήκη δεν είναι δυνατή η εκτέλεση μακροεντολών αλλά μόνο συναρτήσεων.
• Όταν θα πρέπει ο χειρισμός των δεδομένων ενός συνόλου εγγραφών να γίνεται μία εγ

γραφή τη φορά.
• 'Όταν χρειάζεται η χρησιμοποίηση μερικών από τις ενσωματωμένες λειτουργίες του συ

στήματος διαχείρισης βάσης δεδομένων που χειρίζεται τους προσαρτημένους πίνακες, 
όπως οι διαδικασίες Διακομιστή SQL (SQL Server) ή σε βοηθητικές εργασίες ορισμού δε
δομένων.

• Όταν απαιτείται η μέγιστη απόδοση της εφαρμογής.Επειδή οι λειτουργικές μονάδες με
ταγλωττίζονται,εκτελούνται λίγο ταχύτερα απ’ ό,τι οι μακροεντολές.

Τα αντικείμενα λειτουργικών μονάδων της βάσης δεδομένων εμφανίζονται πατώντας στην 
καρτέλα Module του παραθύρου Database.Ta αντικείμενα λεπουργικών μονάδων θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για να ορίζονται διαδικασίες που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από ερωτήμα
τα ή από περισσότερες από μία φόρμες ή αναφορές μέσα στην εφαρμογή.Μία διαδικασία που έχει 
οριστεί σ’ ένα αντικείμενο λειτουργικής μονάδας μπορεί να κληθεί από οποιοδήποτε σημείο της 
εφαρμογής.Για να δημιουργηθεί μια νέα λειτουργική μονάδα,επιλέγεται το κουμπί New οτην καρ
τέλα Module,στο παράθυρο Database.

12.2 Λειτουργική Μονάδα Φόρμας ή Αναφοράς
Η Microsoft Access σε μια προσπάθειά της να διευκολύνει της δημιουργία διαδικασιών της 

Microsoft Access Basic σε συμβάντα φορμών ή αναφορών παρέχει μια λειτουργική μονάδα που 
σχετίζεται με κάθε φόρμα ή αναφορά,η οποία μπορεί να περιέχει διαδικασίες που ανταποκρίνονται 
άμεσα σε συμβάντα.Ακόμη,μέσα σε μια λειτουργική μονάδα φόρμας ή αναφοράς μπορούν να δη- 
μιουργηθούν ειδικές διαδικασίες που θα χρησιμοποιούνται μόνο μέσα από μιας λειτουργικής μονά
δας φόρμας ή αναφοράς ανοίγοντας τη φόρμα ή την αναφορά στην άποψη Σχεδίασης και πατών
τας το κουμπί Κώδικα (Code) της γραμμής εργαλείων.Οι λειτουργικές μονάδες φόρμας ή αναφο
ράς έχουν δύο κύρια πλεονεκτήματα σε σχέση με τα αντικείμενα λειτουργικών μονάδων: 
α) Όλος ο κώδικας που χρειάζεται για την αυτοματοποίηση μιας φόρμας ή αναφοράς παραμένει σ’ 
αυτή τη φόρμα ή την αναφορά.'Ετσι,δεν θα χρειάζεται να θυμάται ο χρήστης το όνομα της λειτουρ
γικής μονάδας που χρησιμοποίησε για να αποθηκεύσει τις εντολές που δημιούργησε για την αντα
πόκριση στα συμβάντα των φορμών ή των αναφορών.
b) Η Access φορτώνει τα αντικείμενα λειτουργικών μονάδων σε μια βάση δεδομένων όταν ανοίγει 
αυτή η βάση δεδομένων,αλλά φορτώνει τον κώδικα μιας φόρμας ή αναφοράς μόνο όταν αυτή η 
φόρμα ή η αναφορά είναι ανοιχτή.Γι’ αυτό το λόγο,οι λειτουργικές μονάδες φόρμας και αναφοράς 
δεσμεύουν τη μνήμη εφαρμογών του μηχανήματος μόνο όταν χρησιμοποιείται η φόρμα ή η αναφο
ρά στην οποία έχουν προσαρτηθεί.
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12.3 Παράθυρο Module
'Οταν ανοίγει μια λειτουργική μονάδα στην άποψη Σχεδίασης,η Microsoft Access εμφανίζει 

το παράθυρο Module με τη λειτουργική μονάδα στην ενότητα Declarations.Στη γραμμή εργαλείων, 
ανάμεσα στα υπόλοιπα κουμπιά εργαλείων,υπάρχουν και δύο πλαίσια καταλόγου (Εικόνα 14):
■ Πλαίσιο καταλόγου Αντικειμένων (Object).Όταν διορθώνεται μια λειτουργική μονάδα φόρμας ή α
ναφοράς μπορεί να ανοίξει αυτός ο κατάλογος για να επιλεγεί η φόρμα ή η αναφορά,μια ενότητα 
αυτών ή κάποιο χειριστήριό τους που να μπορεί να δημιουργήσει ένα γεγονός.Το πλαίσιο διαδικα
σιών (Procedure) θα παρουσιάσει τότε τις διαθέσιμες διαδικασίες γεγονότων για το επιλεγμένο αν
τικείμενο.Η καταχώρηση general μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επιλεγεί η ενότητα Declarations 
(Δηλώσεις) της λειτουργικής μονάδας.'Οταν διορθώνεται ένα αντικείμενο λειτουργικής μονάδας,αυ
τός ο κατάλογος εμφανίζει μόνο την επιλογή (genaral).
■ Πλαίσιο καταλόγου Διαδικασιών (Procedure).Ο κατάλογος αυτός ανοίγει για να επιλεγεί μια δια
δικασία της λειτουργικής μονάδας και να εμφανιστεί αυτή η διαδικασία στο παράθυρο Module.'O- 
ταν διορθώνεται μία λειτουργική μονάδα φόρμας ή αναφοράς,αυτός ο κατάλογος παρουσιάζει τις 
διαθέσιμες διαδικασίες γεγονότων για το επιλεγμένο αντικείμενο και εμφανίζει ένα σημάδι ελέγχου 
μετά από τις διαδικασίες γεγονότος που έχει κωδικοποιηθεί και προσαρτηθεί στη φόρμα ή στην α- 
ναφορά.'Οταν γίνεται διόρθωση σ’ ένα αντικείμενο λειτουργικής μονάδας,ο κατάλογος παρουσιάζει 
όλες τις διαδικασίες που έχουν κωδικοποιηθεί στη λειτουργική μονάδα με αλφαβητική σειρά.

Όταν πρέπει να δημιουργηθεί μια νέα διαδικασία σε μια λειτουργική μονάδα,υπάρχει η δυ
νατότητα πληκτρολόγησης μιας εντολής Function (Συνάρτηση) ή μιας εντολής Sub (Υπορουτίνα) 
σε οποιαδήποτε γραμμή και μετά να πατηθεί το πλήκτρο Enter (ή να πατηθεί το κουμπί New Proce
dure της γραμμής εργαλείων).Από τη στιγμή εκείνη,η Access ξεκινά αυτόματα μια νέα διαδικασία 
(δεν θα την ενσωματώσει σ’ αυτήν που γίνεται η διόρθωση) και θα εισάγει μόνη της μια εντολή 
End Function (Τέλος Συνάρτησης) ή End Sub (Τέλος Υπορουτίνας).

Όσο αφορά τον τρόπο εργασίας σε μια λειτουργική μονάδα φόρμας ή αναφοράς,πρώτα 
επιλέγεται ένα αντικείμενο από το πλαίσιο καταλόγου Object της γραμμής εργαλείων και μετά α
νοίγει το πλαίσιο καταλόγου Procedure για να εμφανιστούν όλα τα διαθέσιμα συμβάντα γι’ αυτό το 
αντικείμενο.Ένα σημάδι ελέγχου δίπλα στο όνομα του συμβάντος σημαίνει ότι έχει δημιουργηθεί 
και μια διαδικασία που θα χειρίζεται αυτό το συμβάν.

12.4 Παράθυρο Immediate
'Ενα από τα πιο χρήσιμα εργαλεία για τη δουλειά με τις λειτουργικές μονάδες είναι το πα

ράθυρο Immediate (Άμεσης Εκτέλεσης),το οποίο εμφανίζεται αν στο ανοιχτό παράθυρο Module πα
τηθεί το κουμπί Immediate Window της γραμμής εργαλείων και στο οποίο μπορεί να πληκτρολογη- 
θεί και να εκτελεστεί αμέσως οποιαδήποτε έγκυρη εντολή της Microsoft Access.

12.5 Μεταβλητές και Σταθερές
Στον κώδικα της Microsoft Access Basic,εκτός από τη δυνατότητα εργασίας με τα χειριστή

ρια οποιοσδήποτε ανοιχτής φόρμας ή αναφοράς,μπορούν να δηλωθούν και να χρησιμοποιηθούν 
ονομαστές μεταβλητές για την αποθήκευση κάποιων τιμών προσωρινά,τον υπολογισμό ενός αποτε
λέσματος ή τον χειρισμό κάποιου από τα αντικείμενα της βάσης δεδομένων.'Ετσι,στη θέση των 
κρυμμένων χειριστηρίων στις φόρμες για να αποθηκεύονται εκεί δεδομένα που θα μεταβιβάζονται 
από μια ρουτίνα σε κάποια άλλη,μπορεί να οριστεί μια καθολική μεταβλητή.
Μία σταθερά είναι ένα αντικείμενο δεδομένων που έχει μια σταθερή τιμή που δεν μπορεί να αλλά- 
ξει.Για παράδειγμα,μερικές από τις ενσωματωμένες σταθερές της Microsoft Access είναι οι τιμές 
Null,True και False.Η Access Basic διαθέτει επίσης κι ένα μεγάλο αριθμό φυσικών σταθερών που 
χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο των τύπων δεδομένων ή σαν σταθερά ορίσματα σε συναρτήσεις 
και παραστάσεις.Ο κατάλογος των φυσικών σταθερών υπάρχει στην online Help στο θέμα Con- 
stans.O χρήστης μπορεί να δηλώσει και δικές του τιμές σταθερών για να τις χρησιμοποιήσει στον 
κώδικα που γράφει.

12.6 Τύποι Δεδομένων
Η Microsoft Access Basic υποστηρίζει ορισμένους τύπους δεδομένων που είναι παρόμοιοι 

με τους τύπους δεδομένων που χρησιμοποιούνται και για τον ορισμό των πεδίων στους πίνακες 
μιας βάσης δεδομένων.Ο τύπος δεδομένων μιας μεταβλητής μπορεί να ορίζεται απεριόριστα προ
σθέτοντας έναν από τους χαρακτήρες πληκτρολόγησης δεδομένων την πρώτη φορά που θα χρη-
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σιμοποιηθεί η μεταβλητή.Για παράδεγμα,μια μεταβλητή με το όνομα Mylnt% είναι ακέραια μετα- 
βλητή.Αν δεν δηλωθεί ρητά μια μεταβλητή δεδομένων που αναφέρεται στον κώδικα,ούτε έχει προ
στεθεί στο όνομά της κάποιος χαρακτήρας πληκτρολόγησης δεδομένων,η Microsoft Access θα α
ναθέσει στη μεταβλητή τον τύπο δεδομένων Variant.
Η Microsoft Access επιτρέπει επίσης τον ορισμό μεταβλητών που μπορούν να περιέχουν και ορι
σμούς αντικειμένων. _____

Τύπος Δεδομένων Τύπος ανπκειμένου
Integer Ακέραιος Container Parameter
Long Μεγάλος Ακέραιος Control Property
Single Απλής Ακρίβειας Database QueryDef
Double Διπλής Ακρίβειας Document Recordset
Currency Χρηματικής Μορφής Field Relation
String Αλφαριθμητικό Form Report
Variant Παραλλαγή Group TableDef
User-defined Ορισμένος από τον 

Χρήστη
Index User

Workspace

Η εμβέλεια μιας μεταβλητής ή μιας σταθερός καθορίζει αν η μεταβλητή ή η σταθερά θα 
είναι γνωστή σε μία μόνο διαδικασία,σε όλες τις διαδικασίες της λειτουργικής μονάδας ή σε όλες 
τις διαδικασίες της βάσης δεδομένων.Μπορούν να δημιουργηθούν μεταβλητές ή σταθερές τις ο
ποίες θα μπορεί να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε διαδικασία της βάσης δεδομένων,καθολικής εμβέ- 
λειας.Ακόμη μπορούν να δημιουργηθούν μεταβλητές ή σταθερές που θα εφαρμόζονται μόνο στις 
διαδικασίες μιας λειτουργικής μονάδας ή μόνο σε μια διαδικασία,τοπικής εμβέλειας.Τέλος,μπο
ρούν να μεταβιβαστούν μεταβλητές από μια διαδικασία σε μια άλλη με τη χρήση ενός καταλόγου 
παραμέτρων,αλλά οι μεταβλητές μπορεί να είναι γνωστές με διαφορετικά ονόματα στις δύο διαδι
κασίες.
Μία καθολική μεταβλητή ορίζεται με την εντολή Global στην ενότητα Declarations ενός αντικειμέ
νου λειτουργικής μονάδας.Μία καθολική σταθερά δηλώνεται με την εντολή Const στην ενότητα 
Declarations ενός αντικειμένου λειτουργικής μονάδας.Η λέξη Global δεν είναι δυνατό να χρησιμο
ποιηθεί σε μια λειτουργική μονάδα φόρμας ή αναφοράς.Το όνομα ενός καθολικού αντικειμένου 
δεδομένων (μεταβλητής ή σταθερός) πρέπει να είναι μοναδικό για όλες τις διαδικασίες της βάσης 
δεδομένων.
Για να δηλωθεί μια μεταβλητή ή σταθερά που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλες τις διαδικα
σίες μιας λειτουργικής μονάδας,η μεταβλητή ή η σταθερά αυτή ορίζεται στην ενότητα Declarations 
του αντικειμένου της λειτουργικής μονάδας ή της λειτουργικής μονάδας φόρμας ή αναφοράς.Κα
νένα αντικείμενο δεδομένων μιας λειτουργικής μονάδας δεν μπορεί να έχει το ίδιο όνομα με κάποιο 
καθολικό αντικείμενο δεδομένων.Για να δηλωθεί μια μεταβλητή ή σταθερά που θα χρησιμοποιείται 
μόνο σε μια επιμέρους διαδικασία,αυτή η μεταβλητή ή η σταθερά ορίζεται σαν μέρος της διαδικα- 
σίας.Ένα αντικείμενο δεδομένων μιας διαδικασίας δεν μπορεί να έχει το ίδιο όνομα με κάποιο αντι
κείμενο καθολικών δεδομένων ή με οποιοδήποτε αντικείμενο δεδομένων που ορίστηκε στην ενότη
τα Declarations της λειτουργικής μονάδας στην οποία ανήκει η διαδικασία.

12.6.1 Προθέματα
Στις σύνθετες διαδικασίες θα ήταν καλύτερο να τοποθείται πρόθεμα σε όλα τα ονόματα 

των μεταβλητών,χρησιμοποιώντας έναν συμβολισμό που θα δείχνει τον τύπο δεδομένων της μετα
βλητής,όπως φαίνεται στον επόμενο πίνακα:

ιπος δεδομένων Πρόθεμα Τύπος δεδομένων Πρόθεμα
Integer int QueryDef qry
Long Ing TableDef tbl
Single sgl Form frm
Double dbl Report rpt
Index idx Database db
Currency cur Field fid
String str Recordset red
Variant var User-defined usr
Control ctl
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13
13.1 Εισαγωγή

Η δόμηση των αντικειμένων των ειτουργικών μονάδων περιλαμβάνει τον ορισμό από τον 
χρήστη διαδικασιών με τη χρήση της Microsoft Access Basic,μίας παραλλαγής της γλώσσας Mi
crosoft Basic,ειδικά σχεδιασμένη για την Access.Ακολουθεί μία σύντομη περιγραφή των βασικότε
ρων εντολών αυτής της γλώσσας αφού η γνώση των εντολών οδηγεί στην κωδικοποίηση των ενερ
γειών του χρήστη για τη δόμηση της εφαρμογής του.

13.2 Εντολή Const
Ορίζει μια σταθερά.Η σύνταξή της είναι:

[Global] Const {όνομα σταθερός-< παράσταση σταθεράς>}, ... 
παράδειγμα: ζητείται να οριστεί η σταθερά ΡΙ,ώστε να είναι διαθέσιμη σε όλες τις διαδικασίες 
όλων των λειτουργικών μονάδων.Στην ενότητα Declarations οποιουδήποτε αντικειμένου λειτουργι
κής μονάδας εισάγεται η πρόταση 

Global Const PI = 3,141519

13.3 Εντολή Dim
Δηλώνει μια μεταβλητή ή έναν πίνακα μεταβλητών που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 

όλες τις διαδικασίες της λειτουργικής μονάδας και εισάγεται στην ενότητα Declarations μιας λει
τουργικής μονάδας.Ακόμη μπορεί να οριστεί μέσα σε μια διαδικασία για να δηλωθεί μια μεταβλητή 
που θα χρησιμοποιείται μόνο σ’ αυτή τη διαδικασία.Η σύνταξή της είναι:

Dim {όνομα μεταβλητής [([<διάσταση πίνακα>], ...)] [As τύπος δεδομένων]}, ... 
όπου η διάσταση του πίνακα είναι 

[ κάτω όριο Το ] πάνω όριο
Οι πίνακες μπορούν να δηλωθούν με μια εντολή Dim μόνο στην ενότητα Declarations μιας λειτουρ
γικής μονάδας.Για να δηλωθεί ένας πίνακας σε μια διαδικασία πρέπει να χρησιμοποιηθεί μια εντολή 
ReDim ή Static.Av δεν συμπεριληφθεί μια προδιαγραφή <διάστασης πίνακα>,θα πρέπει να συμπε- 
ριληφθεί μια εντολή ReDim σε κάθε διαδικασία που χρησιμοποιεί τον πίνακα για να τον δεσμεύσει.^ 
δυναμικά κατά το χρόνο εκτέλεσης.Ο πίνακας μπορεί να οριστεί μέχρι και 60 διαστάσεις.Αν δεν 
δοθεί ένα κάτω όριο σε μια προδιαγραφή κδιάστασης πίνακα >;το προεπιλεγμένο κάτω όριο είναι 
το μηδέν.
παράδειγμα: ζητείται να δηλωθεί ένα πίνακας με το όνομα strMyString που θα περιέχει αλφαριθμη
τικό σταθερού μήκους 20 χαρακτήρων και θα περιέχει 50 καταχωρήσεις από το 51 ως το 100,οπό
τε εισάγεται:

Dim strMyString (51 To 100) As String*20

13.4 Εντολή Global
Δηλώνει μεταβλητές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οποιαδήποτε διαδικασία οπου

δήποτε στη βάση δεδομένων,μόνο στην ενότητα Declarations ενός αντικειμένου λειτουργικής μο
νάδας (όχι και σε μια λειτουργική μονάδα φόρμας ή αναφοράς).Η σύνταξή της είναι:

Global {όνομα μεταβλητής [([<διάσταση πίνακα>], ...)] [As τόπος δεδομένων]}, ... 
όπου η διάσταση του πίνακα είναι 

[κάτω όριο Το ] πάνω όριο
παράδειγμα: ζητείται να δηλωθεί μια μεταβλητή με το όνομα IngMyNumber που θα μπορεί να χρη
σιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε διαδικασία της βάσης δεδομένων.

Global IngMyNumber As Long

13.5 Εντολή ReDim
Δηλώνει δυναμικά έναν πίνακα σε μια διαδικασία ή αλλάζει τις διαστάσεις ενός δηλωμένου 

πίνακα μέσα σε μια διαδικασία κατά το χρόνο εκτέλεσης.Η σύνταξή της είναι:
ReDim [Preserve] {όνομα μεταβλητής {< διάσταση πίνακα >, ...) [ As τύπος ]),,... 

όπου η <διάσταση πίνακα > είναι 
[ κάτω όριο Το ] πάνω όριο

Η δεσμευμένη λέξη Preserve (Διατήρηση) συμπεριλαμβάνεται όταν ζητείται από την Microsoft Ac
cess να μην επαναφέρει σπς τιμές του πίνακα τις αρχικές τιμές.Όταν χρησιμοποιείται η Preserve 
θα μπορούν να αλλάζουν τα όρια μόνο για την τελευταία διάσταση του πίνακα.
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παράδειγμα: ζητείται να δεσμευτεί δυναμικά ένας πίνακας με το όνομα strProductName που περι
έχει 20 αλφαριθμητικά σταθερού μήκους 25 χαρακτήρων.

ReDim strProductName (20) As String*25

13.6 Εντολή Static
Η εντολή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσα σε μια διαδικασία για να δηλώσει μια μετα

βλητή που θα χρησιμοποιηθεί μόνο σ’ αυτήν τη διαδικασία και στην οποία η Microsoft Access δεν 
θα επαναφέρει την αρχική της τιμή για όσο διάστημα θα είναι ανοικτή η λειτουργική μονάδα που 
περιέχει τη διαδικασία.Η Access ανοίγει όλα τα αντικείμενα λειτουργικών μονάδων όταν ανοίγει η 
βάση δεδομένων που περιέχει αυτά τα αντικείμενα,ενώ διατηρεί τις λειτουργικές μονάδες φόρμας 
ή αναφοράς ανοιχτές μόνο για όσο διάστημα είναι ανοιχτή η φόρμα ή η αναφορά.Η σύνταξή της 
είναι:

Static {όνομα μεταβλητής [({<διάσταση πίνακα>}, ...)][ As τύπος δεδομένων ]}, ... 
όπου η < διάσταση πίνακα > είναι 

[ κάτω όριο Το ] πάνω όριο
παράδειγμα: ζητείται να δηλωθεί ένας στατικός πίνακας με το όνομα strMyString που περιέχει αλ
φαριθμητικά σταθερού μήκους 20 χαρακτήρων και περιέχει 50 καταχωρήσεις από το 51 ως το 100. 

Static strMyString (51 To 100) As String*20

13.7 Εντολή Type
Χρησιμοποιείται σε μια ενότητα Declarations για να δημιουργήσει μια δομή δεδομένων ορι

σμένη από το χρήστη που θα περιέχει μία ή περισσότερες μεταβλητές.Η σύνταξή της είναι:
Type όνομα τύπου (όνομα μεταβλητής As τύπος δεδομένων)

End Type
Η εντολή Type είναι πολύ χρήσιμη για τη δήλωση συνόλων μεταβλητών που θα μπορούν να μετα
βιβαστούν σε διαδικασίες (συμπεριλαμβανομένων και των συναρτήσεων API των Windows) σαν μια 
μόνο μεταβλητή.Ακόμη,χρησιμοποιείται για να δηλώσει μια δομή εγγραφής.Αφού δηλωθεί μια δομή 
δεδομένων ορισμένη από το χρήστη,θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί το όνομα τύπου σε οποιαδήποτε 
επόμενη εντολή Dim,Global ή Static για να δημιουργηθεί μια μεταβλητή αυτού του τύπου.Η αναφο
ρά στις μεταβλητές μιας δομής δεδομένων ορισμένης από το χρήστη μπορεί να πραγματοποιηθεί 
εισάγοντας το όνομα της μεταβλητής,μια τελεία και το όνομα της μεταβλητής μέσα στη δομή, 
παράδειγμα: ζητείται ο ορισμός μιας δομής τύπου δεδομένων με το όνομα MyRecord που θα πε
ριέχει έναν ακέραιο μεγάλου μήκους και τρία αλφαριθμητικά πεδία.Στη συνέχεια,θα πρέπει να δη
λωθεί μια μεταβλητή με το όνομα usrContacts χρησιμοποιώντας αυτό τον τύπο χρήστη και να δοθεί 
στο πρώτο αλφαριθμητικό η τιμή Ιωάννου.

Type MyRecord
IngID As Long 
strLast As String 
strFirst As String 
strMid As String 

End Type
Μέσα στη διαδικασία

Dim usrContacts As MyRecord
usrContacts.strLast = “Ιωάννου”

13.8 Εντολή Set
Η χρήση μιας μεταβλητής αντικειμένου είναι πολύ ταχύτερη από τη χρήση ενός πλήρως 

προσδιορισμένου ονόματος,αφού η Microsoft Access αναλύει πάντα τα προσδιορισμένα ονόματα 
για να καθορίσει πρώτα τον τύπο του αντικειμένου και μετά το αντικείμενο ή την ιδιότητα που 
χρειάζεται.Με τη χρήση της μεταβλητής αντικειμένου έχει ήδη οριστεί ο τύπος του αντικειμένου.Η 
σύνταξη της εντολής είναι:

Set όνομα μεταβλητής = αναφερόμενο αντικείμενο 
Ωστόσο,πρώτα πρέπει να δηλώνεται το όνομα μεταβλητής χρησιμοποιώντας μια εντολή Dim,Global 
ή Static σαν ανπκείμενο Container,Control,Database, κ.τ.λ,.Ο τύπος αντικειμένου πρέπει να είναι 
συμβατός με τον τύπο ανπκειμένου του αναφερόμενου αντικειμένου Μα μεταβλητή αντικειμένου
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είναι μια αναφορά σ’ ένα αντικείμενο και όχι ένα αντίγραφο του αντικειμένου.Για το λόγο αυτό,μπο- 
ρούν να οριστούν περισσότερα από ένα αντικείμενα ώστε να δείχνουν στο ίδιο αντικείμενο και να 
τροποποιηθεί μια ιδιότητα του αντικειμένου.Έτσι,όλες οι μεταβλητές που αναφέρονται σ’ αυτό το 
αντικείμενο θα ενημερωθούν με την τροποποίηση.Η μόνη εξαίρεση είναι ότι στο ίδιο σύνολο εγγρα
φών μπορούν να αναφέρονται περισσότερες από μία μεταβλητές Recordset,αλλά κάθε μια θα πρέ
πει να έχει τη δική της ιδιότητα Bookmark (Σελιδοδείκτης) που θα δείχνει σε διαφορετικές εγγρα
φές του συνόλου εγγραφών.
παράδειγμα: ζητείται η δημιουργία μιας αναφοράς σε μεταβλητή στην τρέχουσα βάση δεδομένων, 
η δημιουργία αναφοράς σε μεταβλητή στον πίνακα Κατάλογος χρησιμοποιώντας τη μεταβλητή 
που ορίστηκε καθώς και η δημιουργία μιας αναφοράς μιας μεταβλητής στο πεδίο Description του 
πίνακα Κατάλογος με τη μεταβλητή που ορίστηκε.

Dim dbMyDB As Database
Set dbMyDB = DBEngine.Workspaces(0),Databases(0)
Dim tbIMyTable As TableDef
Set tbIMyTable = dbMyDB![Κατάλογος]
Dim fldMyField As Field
Set fldMyField = tbIMyTable! [Description]

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Υπάρχουν τρεις τρόποι αναφοράς σ' ένα αντικείμενο μιας συλλογής:
■ Όνομα Συλλογής![Όνομα Αντικειμένου].
■ ΌνομαΣυλλογής(“Όνομα Αντικειμένου”).
■ ΌνομαΣυλλογής(ΣχετικόςΑριθμόςΑντικειμένου).Η Access αριθμεί τα αντικείμενα μιας συλλο
γής από το μηδέν ως το ΌνομαΣυλλογής.Count μείον 1.Για παράδειγμα,μπορεί να καθοριστεί το 
πλήθος των ανοιχτών φορμών με μια αναφορά στην ιδιότητα Count (Καταμέτρηση) της συλλογής 
φορμών: Forms.Count Έτσι μπορεί να γίνει αναφορά στη δεύτερη ανοιχτή φόρμα της συλλογής 
Φορμών με το Forms(l).
Οι συλλογές Forms και Reports είναι σχετικά απλές,επειδή είναι συλλογές κορυφαίου επιπέδου (top- 
level) μέσα στη μηχανή εφαρμογών.Ωστόσο,για να γίνει αναφορά σε μια συλλογή ή ένα αντικείμενο 
που διατηρεί η DBEngine, θα πρέπει να ακολουθηθεί μια ιεραρχία συλλογών και αντικειμένων πολύ 
πιο σύνθετη.Για παράδειγμα,για να γίνει γνωστό πόσα αντικείμενα Workspace υπάρχουν στη συλλο
γή Workspaces, θα πρέπει να αναφερθεί η ιδιότητα Count της συλλογής Workspaces ως εξής: 

DBEngine.Workspaces.Count ή DBEngine.Workspaces(O)
Ένα πολύπλοκο,πλήρως προσδιορισμένο όνομα ενός αντικειμένου ή μιας ιδιότητας στη Microsoft 
Access περιέχει θαυμαστικά (!) και τελείες (.) που διαχωρίζουν τα μέρη του ονόματος.Το θαυμαστι
κό πρέπει να χρησιμοποιείται πριν από ένα όνομα όταν το όνομα αναφέρεται σ' ένα αντικείμενο που 
βρίσκεται μέσα στο προηγούμενο αντικείμενο ή συλλογή αντικειμένων.Τα ονόματα που ακολου
θούνται από ένα θαυμαστικό μπορούν να περιέχουν ενσωματωμένα διαστήματα και θα πρέπει να 
περικλείονται πάντα σε αγκύλες ([]).
Η τελεία χρησιμοποιείται πριν από ένα όνομα που αναφέρεται σε όνομα συλλογής,σε όνομα ιδιότη
τας ή σε όνομα μεθόδου που μπορεί να εκτελεστεί στο προηγούμενο αντικείμενο.Τα ονόματα που 
ακολουθούν μια τελεία δεν θα πρέπει ποτέ να περιέχουν διαστήματα.Για παράδειγμα,η παρακάτω 
σειρά αναφέρεται στο όνομα του πρώτου αντικειμένου TableDef της τρέχουσας βάσης δεδομένων: 

DBEngine,Workspaces(0).Databases(0).TableDefs(0).Ovoga 
Σε αντίθεση,η αναφορά στα περιεχόμενα ενός πεδίου που ονομάζεται Όνομα και ανήκει στο πρώτο 
αντικείμενο TableDef της τρέχουσας βάσης δεδομένων γίνεται με την επόμενη σειρά: 

DBEngine.Workspaces(0).Databases(0).TableDefs(0)! [Όνομα]
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13.9 Εντολή Function
Δηλώνει μια νέα συνάρτηση,τις παραμέτρους που θα δέχεται,τον τύπο μεταβλητής που θα 

επιστρέφει και τον κώδικα που θα εκτελεί τη διαδικασία συνάρτησης.Η σύνταξή της είναι:
[Static] [Private] Function όνομα συνάρτησης ([<ορ(σματα>]) [As τύπος δεδομένων] 

[<εντολές συνάρτησης >]
[όνομα συνάρτησης= <παράσταση>]

[Exit Function]
[< εντολές συνάρτησης >]

[όνομα συνάρτησης= <παράσταση>]
End Function

όπου τα <ορίσματα> είναι
{[ByValj όνομα ορίσματος [As τύπος δεδομένων]}, ...

Η δεσμευμένη λέξη Static διατηρεί την τιμή όλων των μεταβλητών που δηλώθηκαν μέσα στη διαδι
κασία,είτε ρητά είτε υπονοούμενα,όσο είναι ανοιχτή η λειτουργική μονάδα που περιέχει τη διαδικα
σία.
Η δεσμευμένη λέξη Private διαθέτει τη συνάρτηση μόνο στις άλλες διαδικασίες αυτής της λειτουρ
γικής μονάδας.Εξ’ ορισμού,όλες οι συναρτήσεις και οι υπορουτίνες μιας λειτουργικής μονάδας 
φόρμας ή αναφοράς είναι ιδιωτικές.Όταν δηλωθεί μια συνάρτηση σαν ιδιωτική σ' ένα αντικείμενο 
λειτουργικής μονάδας,δεν γίνεται να κληθεί αυτή η συνάρτηση από ένα ερώτημα,από μια μακροεν
τολή ή από μια συνάρτηση κάποιας άλλης λειτουργικής μονάδας.Μία ιδιωτική συνάρτηση όμως 
μπορεί να έχει το ίδιο όνομα με μια διαδικασία κάποιας άλλης λειτουργικής μονάδας.
Η δεσμευμένη λέξη ByVal χρησιμοποιείται για να δηλώσει ένα όρισμα και τότε η Access μεταβιβά
ζει στη συνάρτηση ένα αντίγραφο του ορίσματος.Οποιαδήποτε αλλαγή γίνεται σ' ένα όρισμα ByVal 
δεν αλλάζει η αρχική μεταβλητή στη διαδικασία κλήσης.Αν το όρισμα που μεταβιβάστηκε από τη 
διαδικασία κλήσης είναι μια παράσταση,η Access θα του συμπεριφερθεί σαν να είχει δηλωθεί από 
μια φράση ByVal.
παράδειγμα: ζητείται να δημιουργηθεί μια συνάρτηση με το όνομα MyFunction που θα δέχεται ένα 
ακέραιο κι ένα αλφαριθμητικό όρισμα και θα επιστρέφει μια τιμή διπλής ακρίβειας.

Function MyFunction (intArgl As Integer,strArg2 As String)
As Double
<εντολές συνάρτησης >

End Function

13.10 Εντολή Sub
Δηλώνει μια νέα υπορουτίνα,τις παραμέτρους που θα δέχεται και τον κώδικά της.Η σύνταξή της 
είναι:

[Static] [Private] Sub όνομα υπορουτίνας ([<ορίσματα>]) [As τύπος δεδομένων]
[<εντολες υπορουτίνας>]

[Exit Sub]
[<εντολές υπορουτίνας>]

End Sub
όπου τα <ορ(σμστα> είναι

{[ByVal] όνομα ορίσματος [As τύπος δεδομένων]},...

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Όταν πρέπει να εφαρμοστεί μια ενέργεια σ’ ένα αντικείμενο της βάσης δεδομένων,θα πρέπει να εφ
αρμοστεί μία μέθοδος είτε στο αντικείμενο είτε σε μια μεταβλητή του αντικειμένου που έχει οριστεί 
έτσι ώστε να δείχνει στο αντικείμενο.Σε μερικές περιπτώσεις χρησιμοποιείται μια μέθοδος για τη 
δημιουργία ενός νέου αντικειμένου. Πολλές μέθοδοι δέχονται παραμέτρους για να διευκρινίσουν α
κόμα περισσότερο τον τρόπο με τον οποίο θα ενεργήσει η μέθοδος στο αντικείμενο. Για παράδειγμα, 
η μέθοδος OpenRecordSet πληροφορεί αν δημιουργείται ένα σύνολο εγγραφών σ’ έναν τοπικό πί
νακα ή ένα δυναμικό σύνολο (dynaset),δηλαδή ένα ενημερώσιμο σύνολο εγγραφών,ή ένα στιγμιό
τυπο (snapshot) μόνο για ανάγνωση.
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Η δεσμευμένη λέξη Static διατηρεί την τιμή όλων των μεταβλητών που δηλώθηκαν μέσα στη διαδι- 
κασία,είτε ρητά είτε υπονοούμενα,όσο θα είναι ανοιχτή η λειτουργική μονάδα που περιέχει τη δια
δικασία.
Η δεσμευμένη λέξη Private κάνει διαθέσιμη την υπορουτίνα μόνο στις άλλες διαδικασίες αυτής της 
λειτουργικής μονάδας.Εξ’ ορισμού,όλες οι συναρτήσεις και οι υπορουτίνες μιας λειτουργικής μονά
δας φόρμας ή αναφοράς είναι ιδιωτικές.'Οταν δηλώνεται μια υπορουτίνα σαν ιδιωτική σ’ ένα αντι
κείμενο λειτουργικής μονάδας,τότε αυτή δεν μπορεί να κληθεί από μια διαδικασία άλλης λειτουρ
γικής μονάδας.Μία ιδιαπτκή υπορουτίνα όμως μπορεί να έχει το ίδιο όνομα με μια διαδικασία κά
ποιας άλλης λειτουργικής μονάδας.
Η δεσμευμένη λέξη ByVal δηλώνει ένα όρισμα και η Access μεταβιβάζει στην υπορουτίνα ένα αν
τίγραφο του ορίσματος.Η χρήση της είναι όμοια με αυτή που περιγράφηκε στην εντολή Function, 
παράδειγμα: ζητείται να δημιουργηθεί μια υπορουτίνα με το όνομα MySub που θα δέχεται δύο αλ
φαριθμητικά ορίσματα αλλά θα μπορεί να τροποποιήσει μόνο το δεύτερο όρισμα.

Function MySub (ByVal strArgl As String,strArg2 As String)
<εντολές υπορουτίνας>

End Sub

13.11 Εντολή Call
Χρησιμοποιείται για να μεταφέρει τον έλεγχο σε μια υπορουτίνα.Η σύνταξή της είναι:
Call όνομα υπορουτίνα^ [(<ορίσματα>)]
ή
όνομα υπορουτίνα^ [<ορίσματα>] 

όπου τα <ορίσμαχα> είναι
{[ByVal] <παράσταση>}, ...

Αν η υπορουτίνα δέχεται ορίσματα,θα πρέπει πάντα να της παρέχεται ένα σύμφωνο πλήθος ορι- 
σμάτων με σύμφωνους τύπους δεδομένων.Τα ονόματα των μεταβλητών που μεταβιβάζονται από τη 
διαδικασία κλήσης,όμως,μπορεί να είναι διαφορετικά από τα ονόματα των μεταβλητών που είναι 
γνωστά στην υπορουτίνα.
παράδειγμα: ζητείται να κληθεί μια υπορουτίνα που ονομάζεται MySub και να της μεταβιβαστεί μια 
ακέραια μεταβλητή και μια παράσταση.

Call MySub (intMylnteger,curPrice*intQty) 
ή εναλλακτικά

MySub intMylnteger,curPrice*intQty

13.12 Εντολή Do...Loop
Η εντολή καθορίζει ένα σύνολο εντολών που χρειάζεται να εκτελεστούν πολλές φορές.Ακό- 

μη,ορίζει μια συνθήκη που θα τερματίζει το βρόχο (loop) όταν η συνθήκη είναι ψευδής.Η σύνταξή 
της είναι:

Do [{While | Until} <συνθήκη>]
[<εντολές διαδικασίας;»]
[Exit Do]
[<εντολές διαδιακασίας>]

Loop
ή εναλλακτικά 

Do
[<εντολές διαδικασίας >]
[Exit Do]
[<εντολές διαδικασίας >]

Loop [{While | Until} <συνθήκη>]
Η <συνθήκη> είναι ένα κατηγόρημα σύγκρισης ή μια παράσταση που η Microsoft Access μπορεί 
να εκτιμήσει σαν αληθή (μη μηδενική) ή ψευδή (μηδέν ή Null).Η φράση While είναι το αντίθετο της 
φράσης Until.Av καθοριστεί μια φράση Whiles εκτέλεση συνεχίζεται όσο διάστημα η <συνθήκη> 
είναι αληθής.Με τη φράση Until,η εκτέλεση σταματά όταν η <συνθήκη> γίνει αληθής, 
παράδειγμα: ζητείται να διαβαστούν όλες οι εγγραφές του πίνακα Πελάτες μέχρι να φτάσουν στο 
τέλος του συνόλου των εγγραφών (η βάση δεδομένων είναι η Prompt που υπάρχει στη συνοδειπι- 
κή δισκέτα με το πρόγραμμα).
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Dim dbPrompt As Database 
Dim rcdCust As RecordSet
Set dbPrompt=DBEngine.Workspaces(0).Databases(0)
Set rcdCust=dbPrompt.OpenRecordset (“Πελάτες”)
Do Until rcdCust.EOF

<εντολές διαδικασίας > 
rcdCust.MoveNext

Loop

13.13 Εντολή For...Next
Η εντολή χρησιμοποιείται για να εκτελεστεί μια σειρά εντολών για ένα προκαθορισμένο 

πλήθος φορών.Αποδεικνύεται περισσότερο χρήσιμη για την επανάληψη των στοιχείων μιας μήτρας 
ή των μελών μιας συλλογής.Η σύνταξή της είναι:

For μετρητής=πρώτο Το τελευταίο [Step μέγεθος βήματος]
[<εντολές διαδικασίας >]
[Exit For]
[<εντολές διαδικασίας >]

Next [μετρητής], ...
Ο μετρητής πρέπει να είναι μια αριθμητική μεταβλητή που δεν θα αποτελεί στοιχείο μιας μήτρας ή 
μιας εγγραφής.Η Microsoft Access δίνει αρχικά σαν τιμή του μετρητή την τιμή πρώτο.
Αν δεν οριστεί κάποιο μέγεθος βήματος το προεπιλεγμένο μέγεθος βήματος είναι το 1 .Αν το μέγε
θος βήματος είναι θετικό ή Ο,η Access εκτελεί το βρόχο για όσο διάστημα ο μετρητής είναι μικρό
τερος ή ίσος με το τελευταίο.Αν το μέγεθος βήματος είναι αρνητικό,η Access εκτελεί το βρόχο για 
όσο διάστημα ο μετρητής είναι μεγαλύτερος ή ίσος με το τελευταίο. 
παράδειγμα: ζητείται να εμφανιστούν τα ονόματα όλων των πινάκων της βάσης δεδομένων 
PROMPT στο παράθυρο Immediate.

Dim dbPrompt As Database
Dim intNumTables As Integer,! As Integer
Set dbPrompt=DBEngine.Workspaces(0).Databases(0)
intNumTables=dbPrompt.TableDefs. Count
For i=0 To intNumTables -1

Debug.Print dbPrompt.TableDefs(i).Name
Next i

13.14 Εντολή GoTo
Χρησιμοποιείται για τη μετάβαση χωρίς περιορισμό σε κάποια άλλη εντολή της διαδικα

σίας. Η σύνταξή της είναι:
GoTo {Ετικέτα \ αριθμός γραμμής}

Η ετικέτα μπορεί να εκχωρηθεί σε κάποια γραμμή εντολής ξεκινώντας τη γραμμή μ’ ένα αλφαριθ
μητικό με μήκος όχι μεγαλύτερο από 40 χαρακτήρες που θα ξεκινά μ’ έναν αλφαριθμητικό χαρα
κτήρα και θα τελειώνει με μια άνω και κάτω τελεία (:).Ωστόσο,η ετικέτα γραμμής δεν μπορεί να 
αποτελεί δεσμευμένη λέξη της Microsoft Access.
παράδειγμα: ζητείται η μετάβαση σε μια γραμμή εντολής με την ετικέτα Παράκαμψη:.

GoTo Παράκαμψη

13.15 Εντολή If...Then...Else
Εκτελεί κάποιες εντολές ανάλογα με την τιμή που επιστρέφει μια συγκεκριμένη συνθήκη.Η 

σύνταξή της είναι:
If <συνθήκη1> Then

[< εντολές διαδικασίας 1 >]
[Elself <συνθήκη2> Then

[<εντολές διαδικασίας 2>]]...
[Else

[<εντολές διαδικασίας ν>]]
End If

ή
If <συνθήκη> Then <εντολή Then> [Else <εντολή else>]
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Η <συνθήκη> είναι μια αριθμητική ή αλφαριθμητική παράσταση την οποία μπορεί η Access να αξι
ολογήσει σαν αληθή (μη μηδενική) ή ψευδή (0 ή ΝυΙΙ).Ακόμη,μπορεί να είναι και ο ειδικός έλεγχος 
TypeOf.Js για την αποτίμηση μιας μεταβλητής χειριστηρίου.Η σύνταξη του ελέγχου είναι 

TypeOf <Αντικείμενο Χειριστήρίου> Is <Τύπος Χειριστηρίου> 
όπου το <Αντικείμενο Χειριστηρ(ου> είναι το όνομα μιας μεταβλητής χειριστηρίου και ο <Τύπος 
Χειριστηρίου> είναι ένας από τους παρακάτω: BoundObjectFrame,CheckBox,ComboBox,Com- 
mandButton, κ.τ.λ. (απάτηνεργαλειοθήκη).
παράδειγμα: ζητείται να οριστεί μια ακέραια τιμή ανάλογα με το αν ένα αλφαριθμητικό αρχίζει με 
ένα γράμμα από το Α ως το Ζ,από το Η ως το Ν ή από το Ο ως το Ω.

Dim strMyString As String,strFirst As String,intVal As Integer 
strFirst=UCase$ (Mid$ (strMyString; 1; 1))
If strFirst >= “A” And strFirst <= “Z” Then 

intVal =1
Elself strFirst >= “H” And strFirst <= “N" Then 

intVal=2
Elself strFirst >= “O” And strFirst <= “Ω” Then 

intVal=3
Else

intVal=0
End If

13.16 Εντολή Select Case
Εκτελεί εντολές υπό συνθήκη με βάση το αποτέλεσμα της σύγκρισης της τιμής μιας παράστασης 
μ’ έναν κατάλογο ή ένα εύρος τιμών.Η σύνταξή της είναι:

Select Case <παράσταση ελέγχου>
[Case <κατάλογος σύγκρισηςί >

[<εντολές διαδικασίας 1>]]

[Case Else
[<εντολές διαδικασίας ν>]]

End Select
όπου η <παράσταση ελέγχου> είναι οποιαδήποτε αριθμητική ή αλφαριθμητική παράσταση και ο 
<κατάλογος σύγκρισης > είναι {«στοιχείο σύγκρισης >, ...}, 
όπου το «στοιχείο σύγκρισης> είναι

{παράσταση \ παράσταση Το παράσταση 
Is <τελεστής σύγκρισης> παράσταση} 

και όπου <τελεστής σύγκρισης> είναι 
{= | < >|<|>|<=|> = }

παράδειγμα: ζητείται να εκχωρηθεί μια ακέραια τιμή σε μια μεταβλητή ανάλογα με το αν ένα αλ
φαριθμητικό αρχίζει μ' ένα γράμμα από το Α ως το Ζ,από το Η ως το Ν ή από το Ο ως το Ω.

Dim strMyString As String,intVal As Integer 
Select Case Ucase$ (Mid$ (strMyString; 1; 1))

Case “A” To “Z” 
intVal= 1 

Case Ή” To “N” 
intVal=2 

Case “0” To “Ω” 
intVal=3 

Case Else
intVal=0

End Select
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13.17 Εντολή Stop
Αναστέλει την εκτέλεση μιας διαδικασίας. Η σύνταξή της είναι:

Stop
Η εντολή αυτή έχει την ίδια επίδραση όπως η τοποθέτηση ενός σημείου διακοπής σε μια εντολή. 
Βέβαια,υπάρχουν τα εργαλεία αποσφαλμάτωσης της Microsoft Access,όπως τα κουμπιά Step Into 
και Step Over της γραμμής εργαλείων και το παράθυρο Immediate για να γίνει εκτίμηση της κατά
στασης της διαδικασίας,αφού συναντήσει η Access μια εντολή Stop.

13.18 Εντολή While...Wend
Εκτελεί συνεχώς ένα σύνολο εντολών για όσο διάστημα είναι αληθής η συνθήκη.Η σύνταξή 

της είναι:
While <συνθήκη>

[<εντολές διαδικασίας>]
Wend

Η εντολή είναι παρόμοια με μια εντολή Do...Loop που περιέχει μια φράση While,με τη διαφορά ότι 
η έξοδος από ένα βρόχο Do χρησιμοποιεί μια εντολή Exit Do.Η Microsoft Access δεν παρέχει παρό
μοια φράση Exit για ένα βρόχο While.
παράδειγμα: ζητείται να διαβαστούν όλες οι εγγραφές του πίνακα Πελάτες μέχρι να φτάσουν στο 
τέλος του συνόλου εγγραφών.

Dim dbPrompt As Database 
Dim rcdCust As RecordSet
Set dbPrompt=DBEngine.Workspaces(0).Databases(0)
Set rcdCust=dbPrompt.OpenRecordSet (“Πελάτες”)
While Not rcdCust.EOF

< εντολές διαδικασίας > 
rcdCust.MoveNext

Wend

13.19 Εντολή DoCmd
Εκτελεί μια ενέργεια μακροεντολής μέσα σε μια βοηθητική διαδικασία της Microsoft Access 

Basic. Η σύνταξή της είναι:
DoCmd ενέργεια [όρισμα ενέργειας], ...

παράδειγμα: ζητείται το άνοιγμα μιας φόρμας που ονομάζεται Πελάτες στην άποψη Φόρμας για να 
εισαχθούν δεδομένα.

DoCmd ΟρβηΡοπτΓΠελάτες",Α_ΝΟΒΜΑί,,,Α_ΑΟΟ

13.20 Εντολή On Error
Η εντολή αυτή δίνει τη δυνατότητα να παγιδεύονται τα σφάλματα,να ορίζεται μία ρουτίνα 

χειρισμού των σφαλμάτων,να αποφεύγονται τα σφάλματα ή να εγκαταλείπεται η παγίδευση σφαλ
μάτων. Η σύνταξή της είναι:

On Error (GoTo κωδικός γραμμής | Resume [Next] GoTo 0)
Η εντολή GoTo κωδικός γραμμής ορίζει στη διαδικασία ένα τμήμα κώδικα που θα χειρίζεται οποιο- 
δήποτε σφάλμα.Ο κωδικός γραμμής μπορεί να είναι ένας αριθμός γραμμής ή μια ετικέτα.Στις εντο
λές χειρισμού σφαλμάτων εξετάζεται η ενσωματωμένη μεταβ>ητή Err που προσδιορίζει τη φύση 
του σφάλματος με ακρίβεια.Από την άλλη,η συνάρτηση Error εξετάζει το κείμενο του μηνύματος 
σφάλματος που συνδέεται με το σφάλμα.
Η εντολή Resume,αφού γίνουν οι όποιες διορθωτικές ενέργειες,επιχειρεί πάλι την εκτέλεση της εν
τολής που προκάλεσε το σφάλμα.
Η εντολή Resume Next συνεχίζει την εκτέλεση από την εντολή που βρίσκεται αμέσως μετά απ’ αυ
τήν που προκάλεσε το σφάλμα.
Η συνάρτηση GoTo 0 εγκαταλείπει την παγίδευση των σφαλμάτων για την τρέχουσα διαδικασία.Αν 
συμβεί κάποιο λάθος,η Microsoft Access θα μεταβιβάσει το σφάλμα στη ρουτίνα σφάλματος της 
διαδικαίας κλήσης ή,αν δεν υπάρχει ρουτίνα σφάλματος,θα εμφανίσει ένα πλαίσιο διαλόγου σφάλ
ματος.
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παράδειγμα: η παγίδευση των σφαλμάτων αλλά να συνεχίζει η εκτέλεση από την επόμενη εντολή, 
γίνεται με

On Error Resume Next
Η παγίδευση των σφαλμάτων και η εκτέλεση των εντολών που ακολουθούν την ετικέτα 
ΣφάλμαΜου: όταν γίνει κάποιο σφάλμα,πραγματοποιείται με 

On Error GoTo ΣφάλμαΜου:
Η εγκατάλειψη της παγίδευσης σφαλμάτων στην τρέχουσα διαδικασία,γίνεται με την εισαγωγή 

On Error GoTo 0

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ανάμεσα στις πιο συνηθισμένες ενέργειες που χρησιμοποιούνται μέσα σε κώδικα της Access Basic 
συμπεριλαμβάνονται και οι ApplyFilter,Close,DoMenultem,FindNext,FindRecord,HourGlass,
Maximize,Minimize,MoveSize,OpenForm,OpenQuery,OpenReport και ShowToolBar.Av και μέσα σε 
κάποιον κώδικα της Access Basic μπορούν να εκτελεστούν και οι ενέργειες Echo.GoToControl, 
GoToPage,RepaintObject και Requery χρησιμοποιώντας μια εντολή DoCmd,είναι πιο αποτελεσματι
κή η χρήση των νέων μεθόδων Echo,SetFocus.GoToPage, Repaint και Requery.
Λίγες είναι οι ενέργειες των μακροεντολών που δεν μπορούν να εκτελεστούν μέσα σε μια διαδικασία 
της Microsoft Access Basic.Ωστόσο, υπάρχουν ισοδύναμες εντολές στην Access Basic:
Ενέργεια Μακροεντολής Ισοδύναμο της Access Basic
Msg Box Εντολή ή συνάρτηση MsgBox
RunApp Συνάρτηση Shell
RunCode Υπορουτίνα Call ή συνάρτηση Execute
SendKeys Εντολή SendKeys
SetValue Εκχώρηση μεταβλητής (=)

Υπάρχουν όμως και οι ενέργειες των μακροεντολών AddMenu,StopAIIMacros και Stop Macro, οι ο
ποίες δεν μπορούν να εκτελεστούν μέσα από μια διαδικασία της Microsoft Access Basic.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14
14.1 Εισαγωγή στο PowerBuilder

To PowerBuilder αποτελεί ένα αντικειμενοατρεφές εργαλείο ανάπτυξης για την παραγωγή 
ισχυρών εφαρμογών βάσεων δεδομένων τύπου πελάτη-διακομιστή σε γραφικό περιβάλλον.Το Po
werBuilder παρέχει όλα τα αναγκαία εργαλεία που χρειάζονται για το χτίσιμο των εφαρμογών σε 
επίπεδο βιομηχανικής δραστηριότητας,όπως είσοδος παραγγελιών,λογιστικά και συστήματα κατα
σκευής.

Η διασύνδεση του χρήστη (user interface) με μια εφαρμογή του PowerBuilder αποτελείται 
από μενού (menus) και παράθυρα (windows),με τα οποία οι χρήστες βρίσκονται σε κατάσταση δια
λόγου και αλληλεπίδρασης.Οι εφαρμογές του PowerBuilder περιλαμβάνουν όλα τα πρότυπα των 
ελέγχων (όπως κουμπιά,εργαλεία πλαισίων, κ.τ.λ.) καθώς και ειδικούς ελέγχους PowerBuilder οι 
οποίοι διευκολύνουν την ανάπτυξη και χρήση των εφαρμογών.

Σε μία εφαρμογή PowerBuilder οι χρήστες ελέγχουν με τις ενέργειές τους ό,τι συμβαίνει.
Για παράδειγμα,όταν ένας χρήστης πατά ένα κουμπί,επιλέγει μια εντολή από ένα μενού ή εισάγει 
δεδομένα σ’ ένα πλαίσιο καταλόγου,πυροδοτούνται ένα ή περισσότερα γεγονότα,οπότε γράφει χει
ρόγραφα τα οποία προσδιορίζουν τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί.

Όλα τα επιμέρους συστατικά μιας εφαρμογής που δημιουργούνται με το PowerBuilder συ
νοδεύονται καθένα από ένα σύνολο προκαθορισμένων γεγονότων.Γ ια παράδειγμα,κάθε κουμπί έχει 
ένα γεγονός Ενεργοποίηση που συνδέεται μαζί του και κάθε πλαίσιο διόρθωσης δεδομένων (edit 
box) έχει ένα γεγονός Τροποποίηση.Τις περισσότερες φορές είναι απαραίτητα τα προεπιλεγμένα 
γεγονότα,ωστόσο σε αρκετές περιπτώσεις ο χρήστης μπορεί αν θέλει να ορίσει τα δικά του γεγο
νότα.

Τα χειρόγραφα αποτελούνται από διαταγές,συναρτήσεις και σύνολα εντολών τα οποία λει
τουργούν ως απόκριση σ’ ένα γεγονός. Γ ια παράδειγμα,το χειρόγραφο για ένα γεγονός Ενεργο
ποίηση κουμπιού μπορεί να ανακτήσει και να εκθέσει πληροφορίες από μια βάση δεδομένων.Το 
χειρόγραφο για ένα γεγονός Τροποποίηση πλαισίου διόρθωσης δεδομένων μπορεί να εκτιμήσει τα 
δεδομένα και να λειτουργήσει βασισμένο σ’ αυτά τα δεδομένα.Η εκτέλεση ενός χειρόγραφου γεγο
νότος μπορεί ακόμα να πυροδοτήσει άλλα γεγονότα. Γ ια παράδειγμα,το χειρόγραφο ενός γεγονό
τος Ενεργοποίηση σ' ένα κουμπί μπορεί να ανοίξει ένα άλλο παράθυρο το οποίο πυροδοτεί το γε
γονός Άνοιγμα σ’ αυτό το παράθυρο.

Τα χειρόγραφα γράφονται χρησιμοποιώντας τη γλώσσα του PowerBuilder,PowerScript.H 
γλώσσα PowerScript παρέχει ένα πλούσιο μίγμα από εσωτερικά δομημένες συναρτήσεις,οι οποίες 
χρησιμοποιούνται για να επιδράσουν στα διάφορα συστατικά της εφαρμογής.Για παράδειγμα,υ
πάρχει μια συνάρτηση για να ανοίξει ένα παράθυρο,για να κλείσει ένα παράθυρο,για να διευκολύ
νει τη χρήση ενός κουμπιού,για να ανακτήσει δεδομένα,για να ενημερώσει μια βάση δεδομένων, 
κ.τ.λ..Επιπλέον,υπάρχει η δυνατότητα να δομήσει ο ίδιος ο χρήστης τις δικές του συναρτήσεις ώ
στε να ορίσει μία μοναδική λειτουργία στην εφαρμογή του.

Κάθε μενού ή παράθυρο που δημιουργείται με το PowerBuilder αποτελεί ένα ανεξάρτητο 
κομμάτι που καλείται αντικείμενο (object).Τα βασικά δομικά υλικά μιας εφαρμογής PowerBuilder 
είναι τα αντικείμενα που δημιουργούνται.Κάθε αντικείμενο περιέχει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και 
συμπεριφορές (ιδιότητες,γεγονότα και συναρτήσεις) που του ταιριάζουν.Η εκμετάλλευση των χα
ρακτηριστικών του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού (περιεκτικότητα,κληρονομικότητα και 
πολυμορφισμός) αποδίδει το μέγιστο κάθε αντικειμένου καθιστώνας την εργασία του χρήστη πε
ρισσότερο εύχρηστη,ανακυκλώσιμη,επεκτάσιμη και ισχυρή.

To PowerBuilder υποστηρίζει την ανάπτυξη και αναδίπλωση διασταυρωμένων ενδιάμεσων 
μέσων επικοινωνίας (cross-platform).Για παράδειγμα,μπορεί να αναπτυχθεί μία εφαρμογή χρησιμο
ποιώντας το PowerBuilder μέσα στα Windows και στη συνέχεια η ίδια εφαρμογή να αναδιπλωθεί 
στο λειτουργικό σύστημα UNIX και αντίστροφα.Ακόμη,μπορεί να υπάρξει συνεργασία ανάμεσα στα 
μέλη ομάδας προγραμματιστών διασταυρωμένων μέσων επικοινωνίας,όπου κάποιοι μπορεί να χρη
σιμοποιούν Windows και άλλοι UNIX,αναπτύσσοντας την ίδια εφαρμογή ταυτόχρονα.Μπορούν να 
μοιράζονται ελεύθερα τα αντικείμενα του PowerBuilder που χρησιμοποιούνται στην εφαρμογή α
φού αυτά είναι (δια,παρά τις διαφορετικές πλατφόρμες που υποστηρίζει το PowerBuilder.

To PowerBuilder παρέχει εύκολη πρόσβαση στις ενσωματωμένες πληροφορίες οι οποίες 
αποθηκεύονται σε μια μεγάλη ποικιλία βάσεων δεδομένων.Η πρόσβαση του PowerBuilder στις 
βάσεις δεδομένων πραγματοποιείται είτε με τη χρήση της διασύνδεσης Powersoft ODBC είτε με τη 
χρήση μιας από τις διασυνδέσεις των βάσεων δεδομένων της Powersoft (οι οποίες παρέχουν άμεση 
σύνδεση στις βάσεις δεδομένων).
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14.2 Αντικείμενα του PowerBuilder
Αντικείμενο Application (Εφαρμογή)

Το αντικείμενο application είναι το σημείο εισόδου σε μία εφαρμογή.Αποτελεί ένα ξεχωρι
στό αντικείμενο το οποίο αποθηκεύεται σε μια βιβλιοθήκη του PowerBuilder,όπως ακριβώς ένα αν
τικείμενο window,menu,function ή datawindow.To αντικείμενο application καθορίζει τη συμπεριφορά 
σε επίπεδο εφαρμογής,όπως π.χ. ποιες βιβλιοθήκες περιέχουν τα αντικείμενα που χρησιμοποιούν
ται στην εφαρμογή,ποια προεπιλεγμένη σειρά γραμματοσειρών (fonts) χρησιμοποιείται για κείμενο 
και ποια λειτουργία πρέπει να συμβεί κατά την έναρξη και το τέλος της εφαρμογής.

'Οταν ένας χρήστης τρέχει την εφαρμογή,στο αντικείμενο application πυροδοτείται ένα γε
γονός Άνοιγμα.Το χειρόγραφο που γράφεται για το γεγονός Άνοιγμα εισάγει τη δραστηριότητα 
στην εφαρμογή.'Οταν ο χρήστης τελειώνει την εφαρμογή,το γεγονός Κλείσιμο στο αντικείμενο ap
plication πυροδοτείται.Το χειρόγραφο που γράφεται για το γεγονός Κλείσιμο,τυπικά τακτοποιεί ό,τι 
χρειάζεται,όπως π.χ. κλείνει μια βάση δεδομένων ή αντιγράφει ένα αρχείο προτιμήσεων.Αν υπάρ
χουν σοβαρά λάθη κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης,τότε πυροδοτείται το γεγονός ΛάθοςΣυστήμα- 
τος του αντικειμένου application.

Αντικείμενο Window (Παράθυρο)
Τα windows είναι η πρωταρχική διασύνδεση ανάμεσα στο χρήστη και μία εφαρμογή Ρο- 

werBuilder.Ta windows μπορούν να εκθέσουν πληροφορίες,να ζητήσουν πληροφορίες από ένα 
χρήστη και να αποκριθούν στις ενέργειες του χρήστη με το ποντίκι ή το πληκτρολόγιο.Το αντικεί
μενο αυτό αποτελείται από :
■ Ιδιότητες (Properties),οι οποίες καθορίζουν την εμφάνιση και συμπεριφορά του window.!-ια πα
ράδειγμα,ένα window μπορεί να έχει μία γραμμή τίτλου ή ένα κουμπί μεγέθυνσης.
■ Γεγονότα (Events),τα οποία πυροδοτούνται από τις ενέργειες του χρήστη.
■ 'Ελεγχοι (Controls),οι οποίοι τοποθετούνται μέσα στο window.

Αντικείμενο DataWindow (Παράθυρο Δεδομένων)
Το αντικείμενο datawindow χρησιμοποιείται για την ανάκτηση και διαχείριση δεδομένων από 

μια Σχεσιακή Βάση Δεδομένων ή άλλη πηγή δεδομένων,όπως π.χ. ένα λογιστικό φύλλο δεδομένων 
Excel ή ένα αρχείο της dBASE.Ta αντικείμενα datawindows μπορούν επίσης να χειρίζονται τον τρό
πο με τον οποίο τα δεδομένα παρουσιάζονται στο χρήστη.Υπάρχουν αρκετές δυνατότητες επιλο
γής ενός στιλ,Για παράδειγμα,τα δεδομένα μπορούν να εμφανίζονται σε πινακοποιημένο ή ελεύθε
ρο στιλ.Υπάρχουν πολλοί τρόποι για την βελτιστοποίηση της παρουσίασης και του χειρισμού των 
δεδομένων σ’ ένα αντικείμενο datawindow.Ha παράδειγμα,μπορούν να συμπεριληφθούν υπολογιζό
μενα πεδία,εικόνες και γραφικά τα οποία συνδέονται απευθείας με τα δεδομένα που ανακτούνται 
από το datawindow.

Ο τρόπος έκθεσης των τιμών για κάθε στήλη μπορεί να εξειδικευτεί κι ακόμη να εκτιμηθούν 
τα δεδομένα που εισάγονται από τους χρήστες σ’ ένα αντικείμενο datawindow,καθορίζοντας τις 
μορφές της εμφάνισης (display formats),τα στιλ τύπωσης (edit styles) και τους κανόνες εγκυρότη- 
τας (validation rules) για τις στήλες.Για παράδειγμα,αν μια στήλη μπορεί να πάρει ένα μικρό αριθμό 
τιμών μόνο,τότε τα δεδομένα μπορούν να εμφανίζονται ως ραδιόπληκτρα σ’ ένα datawindow ώστε 
οι χρήστες να γνωρίζουν ποιες είναι οι επιλογές τους.Αν τα δεδομένα περιλαμβάνουν τηλεφωνικά 
νούμερα,μισθούς και ημερομηνίες μπορούν να πάρουν την κατάλληλη μορφή που τους ταιριάζει.
Αν,τέλος,μία στήλη μπορεί να πάρει αριθμούς μόνο σε μία συγκεκριμένη σειρά,τότε ορίζεται ένας 
απλός κανόνας εγκυρότητας ώστε να μην χρειάζεται η γραφή οποιουδήποτε κώδικα για να βεβαιώ
νονται οι χρήστες ότι εισήγαγαν έγκυρα δεδομένα.

Αντικείμενο Menu (Μενού)
Τα menus αποτελούν λίστες από διαταγές ή επιλογές (στοιχεία μενού) που μπορεί να επι- 

λέξει ένας χρήστης στο τρέχον ενεργό παράθυρο.Τα στοιχεία μενού κάτω από τη γραμμή των με
νού (menu bar) συνήθως σχετίζονται και παρέχουν στον χρήστη εντολές (για παράδειγμα,Άνοιγμα 
και Αποθήκευση Ως στο μενού File στο PowerBuilder) ή εναλλακτικούς τρόπους εκτέλεσης ενός 
έργου (για παράδειγμα,εισαγωγή στοιχείων μενού για τους ελέγχους (controls) στη βασική οθόνη 
Window που αποκρίνονται σε κουμπιά στη γραμμή εργαλείων του PainterBar).Ta περισσότερα πα
ράθυρα σε μια εφαρμογή του PowerBuilder έχουν μενού που συνεργάζονται μαζί τους.

Τα menus που ορίζονται στο PowerBuilder δουλεύουν ακριβώς το ίδιο με τα πρωτότυπα 
μενού στο λειτουργικό περιβάλλον.Για παράδειγμα,οι διαταγές μπορούν να επιλεχθούν με το ποντί
κι ή το πληκτρολόγιο είτε να χρησιμοποιηθούν κλειδιά συντόμευσης.Με την επιλογή της εντολής 
εμφανίζεται μία πτυσσόμενη λίστα από διαταγές ή επιλογές και κάθε μια από αυτές τις διαταγές ή
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επιλογές μπορεί να εμφανίζει δίπλα της ένα αλυσιδωτό μενού με επιμέρους δυνατότητες για κάθε 
μια.Κάθε στοιχείο μενού καθορίζεται ως ένα αντικείμενο menu στο PowerBuilder.na παράδειγμα,σ’ 
ένα παράθυρο μπορούν να εμφανίζονται στη γραμμή των μενού δύο αντικείμενα menus (File και 
Data),τρία αντικείμενα menus στο μενού Data (Update,Delete και Cancel) και δύο αντικείμενα me
nus στο αλυσιδωτό μενού κάτω από το Update (Current Row και All Rows).Συμβατικά,όταν εμφανί
ζονται αποσιωπητικά (...) μετά από μια διαταγή του μενού σημαίνει ότι πατώντας στη διαταγή θα 
εμφανιστεί ένα πλαίσιο διαλόγου.

Αντικείμενο Global functions (Σφαιρικές συναρτήσεις)
Κάθε τύπος αντικειμένου ορίζει ένα σύνολο από συναρτήσεις που είναι διαθέσιμες για όλα 

τα μεμονωμένα γεγονότα αυτού του είδους αντικειμένου.Η συνάρτηση είναι μια εντολή.Συνήθως 
εκτελεί μια ενέργεια και επιστρέφει μία τιμή.Οι συναρτήσεις παίρνουν ένα ή περισσότερα ορίσματα 
ή τιμές που χρειάζονται για να τις βοηθήσουν με την εντολή.Σε αντίθεση με τα γεγονότα,τα οποία 
μπορούν να πυροδοτηθούν από εξωτερικά αίτια,οι συναρτήσεις πρέπει να κληθούν αποκλειστικά 
από ένα άλλο χειρόγραφο.Το PowerBuilder επιτρέπει τον ορισμό δύο ειδών συναρτήσεων:
■ Συναρτήσεις σε επίπεδο αντικειμένων (Object-level),οι οποίες ορίζονται για ένα ειδικό τύπο αν
τικειμένου window,menu ή άλλα και εμπεριέχονται μέσα στο αντικείμενο για το οποίο ορίστηκαν.
■ Συναρτήσεις Καθολικές (Global),οι οποίες δεν εμπεριέχονται μέσα σ’ ένα αντικείμενο αλλά αντί
θετα αποθηκεύονται σαν ανεξάρτητα αντικείμενα.Διαφορετικά λοιπόν από τις πρώτες,δεν ενεργούν 
στις ιδιαίτερες απαιτήσεις ενός αντικειμένου,αλλά εκτελούν λειτουργίες γενικού σκοπού,όπως μα
θηματικούς υπολογισμούς (π.χ. απόλυτη τιμή Abs) ή χειρισμούς αλφαριθμητικών.
Μία ακόμη μορφή συνάρτησης που μπορεί να δηλωθεί στο PowerBuilder είναι η εξωτερική συνάρ
τηση,η οποία είναι γραμμένη στη γλώσσα προγραμματισμού Ο.Κάθε φορά που τη χρειάζεται η εφ
αρμογή δεν δημιουργείται από την αρχή αλλά μεταγλωττίζεται σε μια δυναμική βιβλιοθήκη και δη
λώνεται σαν εξωτερική συνάρτηση είτε τοπικά για κάποιο συγκεκριμένο αντικείμενο είτε σφαιρικά 
για όλα τα αντικείμενα.

Αντικείμενο Query (Ερώτημα)
Το αντικείμενο query αποτελεί μια σειρά προτάσεων της SQL και αποθηκεύεται με ένα όνο

μα ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί επανειλημμένους σαν πηγή δεδομένων για ένα αντικείμενο 
datawindow.Ta queries ενισχύουν την παραγωγική ικανότητα του προγραμματιστή επειδή μπορούν 
να κωδικοποιηθούν μία φορά αλλά χρησιμοποιούνται τόσο συχνά όσο είναι απαραίτητο.

Αντικείμενο Structure (Δομή)
To structure είναι μια συλλογή από μία ή περισσότερες σχετιζόμενες μεταβλητές από τους 

ίδιους ή διαφορετικούς τύπους δεδομένων,ομαδοποιημένες κάτω από ένα μοναδικό όνομα.Σε με
ρικές γλώσσες,όπως Pascal και Cobol.Ta structures καλούνται εγγραφές (records).Ta structures ε
πιτρέπουν την αναφορά σε σχετιζόμενες ενότητες περισσότερο ως μια μονάδα παρά ατομικά.Για 
παράδειγμα,αν οριστούν ο κωδικός του χρήστη,η διεύθυνση,το επίπεδο πρόσβασης και μια εικόνα 
(bitmap) από τον υπάλληλο σαν ένα structure με το όνομα user_struct,μπορεί αυτή η συλλογή από 
μεταβλητές να αναφέρεται ως user_struct.Enicn·^,είναι κοινή πρακτική η δημιουργία δομής για κά
θε πίνακα μέσα στη βάση δεδομένων,πράγμα που δίνει μια εύκολη μέθοδο αποθήκευσης μίας σει
ράς από τη βάση δεδομένων στη μνήμη.Υπάρχουν δύο ειδών ανπκειμένων structures:
■ Structures σε επίπεδο ανπκειμένου,τα οποία συνεργάζονται με έναν ειδικό τύπο αντικειμένου,ό
πως window ή menu-Αυτά μπορούν πάντα να χρησιμοποιούνται σε χειρόγραφα για το ίδιο το αντι
κείμενο.Μπορούν ακόμα να γίνουν προσβάσιμα κι από άλλο χειρόγραφο.
■ Structures καθολικά,τα οποία δεν συνεργάζονται με κανένα από τα αντικείμενα της εφαρμογής.Η 
αναφορά σ’ αυτά μπορεί να γίνει από οπουδήποτε μέσα στην εφαρμογή.

Αντικείμενο User (Χρήστη)
Οι εφαρμογές έχουν συχνά κοινά χαρακτηριστικά.Για παράδειγμα,αρκετές εφαρμογές μπο

ρεί να έχουν ένα κουμπί Close που εκτελεί ένα ορισμένο σύνολο από λειτουργίες και μετά κλείνει 
το παράθυρο.Ακόμη,μπορεί να έχουν ελέγχους του αντικειμένου datawindow που εκτελούν τον ίδιο 
τύπο ελέγχου λάθους.Εναλλακτικά,αρκετές εφαρμογές μπορεί να ζητούν όλες έναν πρότυπο ελεγ
κτή αρχείου (file viewer).AvTO ίδιο χαρακτηριστικό της εφαρμογής χρησιμοποιείται επανειλημμένα 
θα πρέπει να οριστεί ένα ανπκείμενο user.To αντικείμενο αυτό ορίζεται μια φορά και χρησιμοποιεί
ται όσες φορές χρειάζεται.Υπάρχουν δύο ειδών αντικείμενα user:
■ Οπτικά (Visual),τα οποία αποτελούν ελέγχους ή σύνολα από ελέγχους που επαναχρησιμοποιούν- 
ται και έχουν συγκεκριμένη συμπεριφορά.Για παράδειγμα,ένα οπτικό αντικείμενο user μπορεί να 
αποτελείται από μερικά κουμπιά τα οποία λειτουργούν ως μια μονάδα.Τα κουμπιά μπορούν να συ
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νεργάζονται με χειρόγραφα που εκτελούν κανονική λειτουργία.Αφού το αντικείμενο οριστεί μία φο
ρά χρησιμοποιείται όσο συχνά χρειάζεται.
■ Αντικείμενα user τάξης (class),τα οποία αποτελούν λειτουργικά εξαρτήματα που επαναχρησιμο- 
ποιούνται και δεν έχουν κανένα οπτικό συστατικό.Τυπικά χρησιμοποιούνται για να ορίσουν επαγ
γελματικούς κανόνες και άλλες λειτουργίες που ενεργούν ως μια μονάδα.Για παράδειγμα,μπορεί 
να χρειαστεί να υπολογιστούν παραγγελίες ή να γίνει στατιστική ανάλυση σε αρκετές εφαρμογές 
οπότε ορίζεται ένα αντικείμενο user τάξης,το οποίο για να χρησιμοποιηθεί δημιουργείται πρώτα μία 
απαίτηση του αντικειμένου σ' ένα χειρόγραφο κι έπειτα καλούνται οι συναρτήσεις του.
Στην περίπτωση μιας διανεμημένης εφαρμογής ορίζεται κι ένα αντικείμενο πληρεξούσιο (proxy),το 
οποίο αποτελεί την τοπική αντιπροσώπευση ενός απομακρυσμένου αντικειμένου user.K00o απομα
κρυσμένο αντικείμενο που περιέχεται σε μια εφαρμογή διακομιστή έχει ένα ανταποκρινόμενο αντι
κείμενο proxy στην εφαρμογή πελάτη.Από τη στιγμή που αποθηκεύεται ένα απομακρυσμένο αντι
κείμενο σε μια εφαρμογή διακομιστή,το PowerBuilder αποθηκεύει ένα όνομα «πληρεξούσιο» που ε
ξυπηρετεί σαν ψευδώνυμο για το αντικείμενο user.

Αντικείμενο Library (Βιβλιοθήκη)
Τα αντικείμενα που δημιουργούνται αποθηκεύονται στις βιβλιοθήκες του PowerBuilder (PBL 

αρχεία).Όταν τρέχει η εφαρμογή,το PowerBuilder ανακτά τα αντικείμενα από τη βιβλιοθήκη.Οι χρή
στες για τις εφαρμογές τους μπορούν να χρησιμοποιήσουν όσες βιβλιοθήκες θέλουν αλλά όταν 
δημιουργούν εφαρμογές πρέπει να καθορίζουν ποιες βιβλιοθήκες χρησιμοποιούν.

Αντικείμενο Project (Εργασία)
Για να μπορέσουν οι τελικοί χρήστες να εκτελέσουν την εφαρμογή του σχεδιαστή με τον ί

διο τρόπο που εκτελούν άλλες εφαρμογές,ο δεύτερος πρέπει να δημιουργήσει ένα αντικείμενο 
project.To αντικείμενο project μπορεί να πακετάρει (να συμμαζέψει ώστε να συμπεριφέρεται ως έ
να ενιαίο σύνολο) την εφαρμογή επιλέγοντας τα αρχεία που απαιτούνται για την εφαρμογή,περι
λαμβάνοντας αρχεία PBD κι άλλες πηγές (π.χ. γραμματοσειρές) που πρέπει να εγκατασταθούν 
πριν τρέξει το πρόγραμμα.Υπάρχουν δύο τρόποι πακεταρίσματος της εφαρμογής:
■ Ως ένα ενιαίο εκτελέσιμο αρχείο το οποίο περιέχει όλα τα αντικείμενα της εφαρμογής.
■ Ως ένα εκτελέσιμο αρχείο και μία ή περισσότερες δυναμικές βιβλιοθήκες του PowerBuilder,οι ο
ποίες περιέχουν τα αντικείμενα που συνδέονται την ώρα της εκτέλεσης.

'Οταν πακετάρεται η εφαρμογή χρειάζονται κάποια επιπλέον αποθέματα σχεδιασμού,όπως 
εικόνες (αρχεία bitmaps) και εικονίδια (icons).To PowerBuilder επιτρέπει να συμπεριλαμβάνονται τα 
επιπρόσθετα αποθέματα στις εκτελέσιμες και/ή στις δυναμικές βιβλιοθήκες ή ακόμη και να διανέ
μονται χωριστά.

13.4 Το περιβάλλον του PowerBuilder
Από τα κύρια χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι οι οθόνες,οι οποίες αποτελούν χω

ριστά προγράμματα μέσα στο PowerBuilder που επιτρέπουν στο χρήστη (ή σχεδιαστή) να δημι
ουργήσει (ζωγραφίσει) τα συστατικά της εφαρμογής του.Καλούνται painters λόγω της οπτικής 
τους φύσης και διασύνδεσης.Είναι διαθέσιμα με το άνοιγμα του PowerBuilder απλώς επιλέγοντας 
ένα από τα κουμπιά της γραμμής PowerBar.To PowerBuilder παρέχει μία βασική οθόνη για τη δόμη
ση κάθε τύπου αντικειμένου του με τα απαραίτητα εργαλεία.Για παράδειγμα,στην οθόνη Window 
χτίζεται ένα αντικείμενο window.Εκεί ορίζονται οι ιδιότητες για κάθε παράθυρο και γίνεται η προ
σθήκη ελέγχων,όπως κουμπιά και πλαίσια εμφάνισης δεδομένων.

Όταν ξεκινά το PowerBuilder ανοίγει ένα παράθυρο,το οποίο εμφανίζει μια γραμμή μενού 
και τη γραμμή εργαλείων του PowerBuilder PowerBar.naTiinra^ τα κουμπιά στη γραμμή PowerBar 
ανοίγουν οι βασικές οθόνες και εκτελούνται άλλα έργα.Η γραμμή PowerBar αποτελεί το κύριο ση
μείο ελέγχου για τη δόμηση των εφαρμογών του PowerBuilder.Aκόμη δίνει τις δυνατότητες εύρε
σης και αφαίρεσης λαθών από το πρόγραμμα με το κουμπί Debug,τρέξιμο της τρέχουσας εφαρμο
γής,παροχή βοήθειας ή διαμόρφωσης του PowerBuilder σύμφωνα με τις ανάγκες του σχεδιαστή.

Από τη στιγμή που ανοίγει μία βασική οθόνη,το PowerBuilder εκθέτει ένα νέο παράθυρο με 
χώρο εργασίας μέσα στον οποίο σχεδιάζεται το αντικείμενο που δομείται.Επιπλέον,το PowerBuilder 
εμφανίζει και τη γραμμή εργαλείων της βασικής οθόνης PainterBar^ οποία παρέχει εύκολη πρό
σβαση στα διαθέσιμα εργαλεία της οθόνης.Αν ο χρήστης αφήσει το δείκτη του ποντικιού ακίνητο 
για ένα ή δύο δευτερόλεπτα πάνω από ένα κουμπί,το PowerBuilder εμφανίζει μια σύντομη περιγρα
φή του (PowerTip).
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To PowerBuilder τέλος παρέχει το PowerPanel,το οποίο όπως και η γραμμή PowerBar δίνει 
κουμπιά για το άνοιγμα των βασικών οθόνών και την εκτέλεση άλλων δραστηριοτήτων.Το πλαίσιο 
PowerPanel περιέχει όλα τις βασικές οθόνες και τα εργαλεία που είναι καθολικά διαθέσιμα σε όλο 
το PowerBuilder.Zu^Oo^ χρησιμοποιείται η γραμμή PowerBar για να ανοίξει μία βασική οθόνη αλ
λά το πλαίσιο PowerPanel είναι χρήσιμο όταν πρόκειται να ανοιχτεί μία μη τρέχουσα οθόνη στη 
γραμμή PowerBar.

Ο χρήστης μπορεί να διαμορφώσει τις γραμμές PowerBar και PainterBar.na παράδειγμα, 
μπορεί να διαλέξει αν θα εμφανίζεται κείμενο στα κουμπιά,αν θα προσθέσει κουμπιά για λειτουρ
γίες που εκτελούνται συχνά,αν θα μετακινήσει τις γραμμές εργαλείων και πού θα τις τοποθετήσει 
ώστε να τον βολεύει η χρησιμοποίησή τους.Επιπλέον,μπορεί να ορίσει τις δικές του γραμμές εργα
λείων και να τις διαμορφώσει σύμφωνα με τις ανάγκες του.

14.4 Εργαλεία της γραμμής POWERBAR
Application painter: Δίνει ειδικές πληροφορίες για το application,όπως το όνομά του και τις βιβλιο

θήκες του PowerBuilder στις οποίες θα υπάρχουν τα αντικείμενα της εφαρ
μογής.

Project painter: Δημιουργεί το εκτελέσιμο αρχείο προσδιορίζοντας τα συστατικά που οδηγούνται 
στην εφαρμογή.

Window painter: Δομεί τα windows που θα χρησιμοποιηθούν στην εφαρμογή.
User Object painter: Δομεί συνήθη αντικείμενα που μπορούν να αποθηκευτούν και να επαναχρησι- 

μοποιηθούν επανειλημμένα στα παράθυρα.
Menu painter: Δομεί τα μενού που θα χρησιμοποιήσουν τα παράθυρα.
Structure painter: Ορίζει σύνολα μεταβλητών για χρήση μέσα στην εφαρμογή.
Function painter: Δομεί συναρτήσεις Yta την εκτέλεση ειδικών λειτουργιών στην εφαρμογή. 
DataWindow painter: Δομεί τη διασύνδεση στη βάση δεδομένων.
Query painter: Ορίζει και αποθηκεύει SQL SELECT εντολές για να επαναχρησιμοποιούνται με τα 

αντικείμενα datawindow.
Pipeline painter: Αντιγράφει δεδομένα από μια βάση δεδομένων σε άλλη.
Configure painter: Ορίζει μια πηγή δεδομένων ODBC.
Database profile: Προσδιορίζει τον τρόπο σύνδεσης σε μια βάση δεδομένων.
Table painter: Δημιουργεί και μετατρέπει πίνακες βάσεων δεδομένων.
Database painter: Διατηρεί βάσεις δεδομένων (κλειδιά και σχέσεις μεταξύ των πινάκων),ελέγχει 

την πρόσβαση του χρήστη σ' αυτές και χειρίζεται δεδομένα.
Browser: Επιτηρεί τις πληροφορίες του αντικειμένου,όπως ιδιότητες του αντικειμένου ή καθολικές 

μεταβλητές και τις αντιγράφει,τις εξάγει και τις τυπώνει.
Library painter: Δημιουργεί και διατηρεί Βιβλιοθήκες των αντικειμένων του PowerBuilder.
Edit: Εμφανίζει και διορθώνει τη μορφή ενός αρχείου.
Run: Τρέχει την τρέχουσα εφαρμογή του PowerBuilder.
Debug: Θέτει σημεία παύσης,διαβάζει τον κώδικα γραμμή προς γραμμή και εξετάζει τις μεταβλη

τές κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης.
Run window: Τρέχει ένα ορισμένο παράθυρο.
Exit: Έξοδος από το PowerBuilder.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15
15.1 Σχεδιασμός της εργασίας

Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά μιας εφαρμογής πελάτη-διακομιστή είναι ότι απαρτίζε
ται από διάφορα ανόμοια και διασκορπισμένα τμήματα,όπως υπολογιστές,δίκτυα,βάσεις δεδομέ
νων,προγράμματα και άτομα,τα οποία συναρμολογούνται.Ο καλύτερος τρόπος για να δομηθεί,να 
αναθεωρηθεί και να συντηρηθεί μία γραφική εφαρμογή πελάτη-διακομιστή με τη χρήση του Power
Builder είναι να συγκεντρωθούν όλες οι σχετικές πληροφορίες για τα διάφορα τμήματα που θα 
πρέπει να παίζουν σημαντικό ρόλο στην ίδια την εφαρμογή.Πριν λοιπόν αρχίσει η εκτέλεση οποιοσ
δήποτε εργασίας πρέπει να απαντηθούν οι παρακάτω ερωτήσεις ώστε να βρεθούν οι παράμετροι 
της εργασίας που θα βοηθήσουν το PowerBuilder να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του σχεδιαστή 
και να παράγει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Γενικές ερωτήσεις
? Ποιος είναι ο σκοπός της εφαρμογής;

Είναι σημαντικό να οριστεί ο επαγγελματικός στόχος που πρόκειται να συναντήσει η εφαρ
μογή.Για παράδειγμα,ο σκοπός της μπορεί να είναι ο χειρισμός του καταλόγου πληρωμής 
ημερομισθίων ενός ιδρύματος ή ο έλεγχος και η αναφορά σ’ ένα κατάλογο προϊόντων ή α
κόμα και να παρέχει ένα περίπτερο πληροφοριών το οποίο μπορούν να χρησιμοποιούν οι 
πελάτες σ' ένα κατάστημα.

? Ποιοι είναι οι κύριοι χρήστες της εφαρμογής;
Θα πρέπει να καθοριστούν οι βασικές απαιτήσεις και ικανότητες των ανθρώπων που θα 
χρησιμοποιούν την εφαρμογή.Για παράδειγμα,μπορεί να είναι υπάλληλοι που εισάγουν δε
δομένα με ελάχιστες υπολογιστικές ικανότητες ή αντιπρόσωποι υπηρεσίας των πελατών 
για τους οποίους ο άμεσος χρόνος απόκρισης είναι κρίσιμος ή ακόμη και υπάλληλοι με 
εκτελεστική εξουσία που χρειάζονται ιδιαίτερες διατάξεις αναφορών.

? Ποια είναι η απαιτούμενη ημερομηνία παράδοσης για την εφαρμογή;
Οι εργασίες ανάπτυξης εφαρμογών τύπου πελάτη-διακομιστή μπορούν να κερδίσουν πολλά 
από καλές σχεδιαστικές πρακτικές.Γι’ αυτό το λόγο αυτές οι εργασίες περιλαμβάνουν πολ
λά συντονισμένα τμήματα και έργα.

? Ποιο είναι το τρέχον καθεστώς της εφαρμογής;
Μπορεί να είναι μια καινούργια εφαρμογή ή μια προϋπάρχουσα οπότε χρειάζονται να γίνουν 
κάποιες διορθώσεις διατήρησης ή να δημιουργηθεί μια νέα έκδοση.Στην περίπτωση μιας 
νέας εφαρμογής θα πρέπει να ληφθεί υπόψη αν πρόκειται για «μια κι έξω» προσπάθεια ή για 
την αρχή μιας πιο ουσιαστικής και μακροσκελούς προσπάθειας,οπότε αξίζει να επενδυθεί 
περισσότερος χρόνος στο βασικό πεδίο εργασίας.

? Ποια είναι η στελέχωση για την εργασία ανάπτυξης;
Η στελέχωση της εργασίας ανάπτυξης αφορά την αντιστοιχία των έργων που πρέπει να γί
νουν με τις ικανότητες των διαθέσιμων ατόμων που θα τα κάνουν.

Τεχνικές ερωτήσεις
? Ποιο είναι το υλικό και λογικό περιβάλλον που πρέπει να δουλέψει η εφαρμογή;

Οι συνδυασμοί του υλικού και λογικού μέρους με τους οποίους μπορεί να δουλέψει μια εφ
αρμογή πελάτη-διακομιστή είναι ουσιαστικά άπειροι.Η απόφαση για το τι ταιριάζει στην εφ
αρμογή λαμβάνει υπόψη θέματα,όπως τα ενδιάμεσα μέσα επικοινωνίας μεταξύ υπολογιστή 
και χρήστη στα οποία θα τρέξει η εφαρμογή (platforms),το διακομιστή (server) των βάσεων 
δεδομένων στον οποίο θα έχει πρόσβαση,άλλα προγράμματα με τα οποία θα αλληλεπιδρά 
(εφαρμογές,βοηθητικά προγράμματα,υπηρεσίες),τα δίκτυα που δίνουν πρόσβαση σ’ αυτές 
τις βάσεις δεδομένων και τα προγράμματα.

? Ποιες είναι οι συμβάσεις και τα πρότυπα που πρέπει να ακολουθηθούν κατά τη διάρκεια ανά
πτυξης της εργασίας;

Ένας άλλος τρόπος για να γίνει εύκολος ο συντονισμός του έργου κατά τη διάρκεια της 
εργασίας ανάπτυξης μιας εφαρμογής πελάτη-διακομιστή είναι να δοθούν με λεπτομέρεια 
και σαφήνεια οι συμβάσεις και τα πρότυπα.Για παράδειγμα,υπάρχουν συμβάσεις και πρό
τυπα να ακολουθηθούν για το σχεδιασμό της διασύνδεσης χρήστη,το στιλ κωδικοποίησης, 
την οργάνωση σε έγγραφα,την επεξεργασία λαθών κι άλλα.

? Ποια «ανακυκλώσιμο» υλικά είναι διαθέσιμα για χρήση μέσα στην εφαρμογή;
To PowerBuilder διευκολύνει την επαναχρησιμοποίηση συστατικών που αναπτύχθηκαν ή 
αποκτήθηκαν σε μια προηγούμενη εφαρμογή.Έτσι,κάθε φορά που αρχίζει μια νέα εργασία
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είναι σοφό να καθορίζονται τα χαρακτηριστικά που μπορούν να εφαρμοστούν χρησιμο
ποιώντας υπάρχοντα συστατικά αντί να δημιουργούνται από την αρχή.

? Ποια επιπλέον εργαλεία ανάπτυξης υπάρχουν εκτός από το PowerBuilder που θα βοηθήσουν την 
εργασία;

Αν υπάρχουν διαθέσιμα εργαλεία ανάπτυξης και στήριξης όπως εργαλεία σχεδιασμού,ερ
γαλεία ελέγχου με μικρή διαφορά ή εργαλεία δοκιμής,θα πρέπει να αποφασιστεί πότε και 
πώς θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια της εργασίας.

Το καλύτερο θα ήταν να δημιουργηθεί ένα πλάνο εργασίας στο οποίο θα περιέχονται όλες οι σχε
τικές πληροφορίες απαιτώντας ταυτόχρονα ικανοποιητικές απαντήσεις στις προηγούμενες ερω
τήσεις και το οποίο μπορεί να έχει την μορφή όμοια με αυτή στην τελευταία σελίδα αυτού του κε
φαλαίου.

15.2 Ομάδα εργασίας
Οι εργασίες ανάπτυξης εφαρμογών τύπου πελάτη-διακομιστή απαιτούν πολλές διαφορετι

κές ικανότητες ώστε να χειρίζονται αποτελεσματικά τα διάφορα τμήματα που εμπλέκονται σε μια 
εφαρμογή.Σε έναν οργανισμό όπου οι ρόλοι εξειδικεύονται,η ομάδα εργασίας θα περιέχει τυπικά 
πολλά άτομα,το καθένα από τα οποία συνεισφέρει μια ή περισσότερες από αυτές τις ικανότητες.Η 
επιτυχία της εργασίας εξαρτάται πολύ από τις προσπάθειες που καταβάλουν τα μέλη της ομάδας 
για να συντονιστούν.Αν η εργασία ανάπτυξης πραγματοποιείται από ένα μόνο άτομο,τότε η επιτυ
χία της εξαρτάται αποκλειστικά από την επίδοση των ικανοτήτων του ενός αυτού ατόμου.

15.3 Φάσεις εργασίας
Όταν δημιουργείται μια νέα εφαρμογή,ουσιαστικά διανύεται το πρώτο στάδιο επανάληψης 

του κύκλου ζωής της.Αν αργότερα δομηθεί μια νέα ενημερωμένη έκδοση αυτής της εφαρμογής 
επαναλαμβάνεται ο κύκλος ζωής της.
Σχεδιασμός

Περιλαμβάνει τον ορισμό των απαιτήσεων για την εφαρμογή (περιλαμβάνοντας την επεξερ
γασία και την παρουσίαση),σχεδίασμά ενός αντιγράφου για το πώς θα ανταποκρίνονται οι 
απαιτήσεις εφαρμόζοντας ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εφαρμογής με το PowerBuilder. 

Εγκατάσταση-Προετοιμασία
Περιλαμβάνει το πεδίο εργασίας που πρέπει να καταστεί απαραίτητο ώστε να διασφαλίζει 
μια επιτυχημένη και τακτοποιημένη εργασία καθώς και μία καλό φτιαγμένη εφαρμογή. 

Ανάπτυξη
Περιλαμβάνει τη δόμηση των χαρακτηριστικών που σχεδιάστηκαν για την εφαρμογή καθώς 
και τη δοκιμή,έρευνα και αφαίρεση των λαθών από αυτά τα χαρακτηριστικά.

Αναδίπλωση
Περιλαμβάνει τη συγκέντρωση και σύνδεση όλων των συστατικών της έτοιμης εφαρμογής 
και παράδοσή της στους τελικούς χρήστες.

15.4 Ορισμός των απαιτήσεων της εφαρμογής
Ο ορισμός των απαιτήσεων μιας τυπικής εφαρμογής πελάτη-διακομιστή αφορά τη διάσπα

σή τους σε πολλές διαφορετικές κατηγορίες αφού πρώτα γίνει ξεκάθαρο ότι ο στόχος της εφαρ
μογής είναι ο τελικός χρήστης να παίρνει μια γενική ιδέα από τη στιγμή που ξεκινά την εφαρμογή 
μέχρι την έξοδό του από αυτήν καθώς και να καθορίζονται οι προοπτικές της σύνθεσης της εφαρ
μογής,όπως ροή,συστατικά,επιδράσεις ή χρησιμότητα.
Αρχιτεκτονική συστήματος

Αφορά το λειτουργικό περιβάλλον κάτω από το οποίο τρέχει η εφαρμογή.Επίσης αφορά 
τον τρόπο που οργανώνονται τα επιμέρους τμήματα της εφαρμογής ανάμεσα στους υπο
λογιστές τύπου πελάτη και διακομιστή.

Πρόσβαση δεδομένων
Αναφέρεται στους πίνακες της βάσης δεδομένων που χρειάζεται η εφαρμογή για να τους 
χρησιμοποιήσει στην είσοδο και την έξοδο των δεδομένων.Ακόμη αναφέρεται στις βασικές 
λειτουργίες της βάσης δεδομένων (δημιουργία,ανάκτηση,ενημέρωση,διαγραφή) που χρει
άζεται η εφαρμογή για να δουλέψει πάνω σ' αυτούς τους πίνακες.
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Διασύνδεση χρήστη
Περιλαμβάνει τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζει η εφαρμογή τα δεδομένα στους χρή
στες,αλλά και τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες αλληλεπιδρούν με την εφαρμογή για να 
δουν,να χειριστούν τα δεδομένα και να οδηγηθούν μέσα από τις διάφορες εκθέσεις της 
εφαρμογής.

Επεξεργασία
Δίνει τι πρέπει να κάνει η εφαρμογή με τα δεδομένα ώστε να τα προετοιμάσει για να τα εμ
φανίσει στο χρήστη ή να ενημερώσει τους πίνακες της βάσης δεδομένων.Παράλληλα, 
δείχνει τη ροή του ελέγχου ώστε η εφαρμογή να εκτελεί τις διάφορες λειτουργίες της. 

Αλληλεπίδραση προγράμματος
Αφορά τα δεδομένα που πρέπει να μοιραστεί η εφαρμογή (αν υπάρχουν) με άλλα προγράμ
ματα καθώς και τις επιπλέον υπηρεσίες (αν υπάρχουν) που πρέπει να πάρει η εφαρμογή 
κατά την εκτέλεση άλλων προγραμμάτων.

Έξοδος
Περιλαμβάνει τις αναφορές που χρειάζεται η εφαρμογή να εκτυπώσει και τον τρόπο μορ
φοποίησης αυτών.Ακόμη αναφέρονται άλλα συστατικά, π.χ. αρχεία,που παράγει η 
εφαρμογή ως υποπροϊόντα της επεξεργασίας της.
Υπάρχουν πολλές και διαφορετικές προσεγγίσεις για τη συλλογή και οργάνωση των απαι

τήσεων της εφαρμογής.Το σημαντικότερο όμως είναι το αποτέλεσμα ολόκληρης της εργασίας να 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να διατηρηθεί εύκολα και αποδοτικά ώστε να οδηγήσει το έργο της 
ανάπτυξης.Μερικές συνηθισμένες προσεγγίσεις για το σχεδίασμά των απαιτήσεων της εφαρμογής 
περιλαμβάνουν:
♦ τη σύνταξη εγγράφων διασάφησης
♦ το σχεδίασμά διαγραμμάτων ροής
♦ τη χρήση εργαλείων σχεδιασμού ή εργαλείων CASE (Computer Aided Software Engineering).Ta 
εργαλεία αυτά βελτιώνουν σημαντικά την ποιότητα και την ταχύτητα της προσπάθειας σχεδιασμού. 
Μερικά μπορούν ακόμη και να ξεκινήσουν αμέσως την οργάνωση και τις φάσεις ανάπτυξης της ερ
γασίας παράγοντας πραγματικά συστατικά της εφαρμογής του PowerBuilder.rια παράδειγμα,ένα 
από τα προϊόντα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην οικογένεια του Powersoft ϋβε^ηοηΆλλοι προμη
θευτές προσφέρουν επίσης εργαλεία σχεδιασμού και CASE τα οποία φτιάχτηκαν για να δουλέψουν 
με το PowerBuilder.

15.4.1 Επιλογές της αρχιτεκτονικής του συστήματος: μέσα επικοινωνίας και διαχωρισμός
Μερικές φορές η απόφαση για μια τέτοια επιλογή είναι πολύ απλή αν η εφαρμογή τρέχει σ’ 

ένα μόνο λειτουργικό σύστημα και έχει πρόσβαση σε μια τοπική βάση δεδομένων.Άλλες φορές ό
μως είναι πιο περίπλοκη (όταν υπάρχουν πολλαπλά λειτουργικά συστήματα) οπότε η πρόσβαση γί
νεται σε βάσεις δεδομένων διακομιστή κι ακόμη μπορεί να εκτελούνται κωδικοί από έναν ή περισ
σότερους διακομιστές της εφαρμογής.Το PowerBuilder αποτελεί στην πραγματικότητα μια οικογέ
νεια προϊόντων τα οποία παρέχουν δυνατότητες ανάπτυξης εφαρμογών πάνω σε ποικίλες πλατ
φόρμες.

Όταν η εφαρμογή χρειάζεται να δουλέψει σε πολλαπλά λειτουργικά συστήματα πρέπει να 
γίνεται εκμετάλλευση των χαρακτηρισπκών των μέσων επικοινωνίας μεταξύ χρήστη και υπολογιστή 
που δομούνται σ’ όλη την οικογένεια του PowerBuilder^v έχει σημασία ποια πλατφόρμα χρησιμο
ποιείται αφού οι εφαρμογές του PowerBuilder που δημιουργούνται μπορούν να εκτεθούν και να πα- 
κεταριστούν σε οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα.Για παράδειγμα,μια εφαρμογή που αναπτύσσεται 
στο PowerBuilder για Windows μπορεί να τρέξει εξίσου καλά στις πλατφόρμες Macintosh και UNIX. 
Ωστόσο πριν ο χρήστης αρχίσει ο,τιδήποτε θα πρέπει να λάβει υπόψην του τα εξής θέματα:
! Πάνω σε ποιες πλατφόρμες PowerBuilder θα δουλέψει το προσωπικό κατά τη διάρκεια της εργα
σίας ανάπτυξης.
! Ο τρόπος που θα οργανωθούν τα αρχεία πηγών και το σημείο τοποθέτησης ώστε να διευκολύ
νουν το έργο ανάπτυξης αμέσως πάνω σε διαφορετικές πλατφόρμες.
! Ο τρόπος που θα λυθούν οι διαφορές στα χαρακτηρισπκά υποστήριξης και διασύνδεσης χρηστών 
ανάμεσα στις πλατφόρμες που θα χρησιμοποιηθούν.
! Ο τρόπος που θα συγκεντρωθεί και θα συνδεθεί η ολοκληρωμένη εφαρμογή γι’ αυτές τις πλατ
φόρμες.
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Ένα δεύτερο σημαντικό θέμα της αρχιτεκτονικής του συστήματος αφορά το διαχωρισμό 
των συστατικών της εφαρμογής στο υπολογιστικό περιβάλλον.Ουσιαστικά σημαίνει την οργάνωση 
της εφαρμογής ώστε κάθε συστατικό να τοποθετηθεί και να εκτελεστεί στον αντίστοιχο διακομιστή 
ή πελάτη υπολογιστή.Υπάρχουν τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις για το διαχωρισμό των συστατι
κών της εφαρμογής.
Μονός δεσμός (One tier)

Είναι η πιο απλή προσέγγιση αφού στην πραγματικότητα δεν περιλαμβάνει κανένα διαχω- 
ρισμό.Στις εφαρμογές ενός δεσμού η διασύνδεση του χρήστη και τα λογικά συστατικά το
ποθετούνται και εκτελούνται στον πελάτη υπολογιστή ενώ η πρόσβαση στα δεδομένα γίνε
ται από μια τοπική βάση δεδομένων.Αυτή η περίπτωση ταιριάζει στις ανεξάρτητες εφαρμο
γές οι οποίες δεν επωφελούνται από υπολογιστές διακομιστές.

Διπλός δεσμός (Two tier)
Αποτελεί τη βασική προσέγγιση,όπου η διασύνδεση του χρήστη και τα λογικά συστατικά 
τοποθετούνται και εκτελούνται στον πελάτη υπολογιστή ενώ τα δεδομένα μεταφέρονται 
από βάσεις δεδομένων διακομιστή.

Τρεις ή περισσότεροι δεσμοί (Three or more tier)
Αφορά την πλήρη προσέγγιση πελάτη-διακομιστή,γνωστή και ως διανεμημένη προσέγγιση 
(distributed) .Σε μια εφαρμογή τριών δεσμών τα συστατικά της διασύνδεσης χρήστη τοπο
θετούνται και εκτελούνται στον πελάτη υπολογιστή μαζί με κάποια από τα λογικά συστατι- 
κά.Τα υπόλοιπα λογικά συστατικά τοποθετούνται και εκτελούνται σε υπολογιστές διακο- 
μιστές ενώ τα συστατικά κι από τους δύο τύπου υπολογιστές παίρνουν δεδομένα από βά
σεις δεδομένων τύπου διακομιστή.

To PowerBuilder υποστηρίζει και τις τρεις τεχνικές.!-ια τη δόμηση μικρών και μέτριων σε μέγεθος 
εφαρμογές χρησιμοποιούνται οι δυο πρώτες περιπτώσεις,ενώ η τρίτη αποτελεί τυπικό παράδειγμα 
μεγάλων σε κλίμακα εφαρμογών.Αυτό βέβαια προσθέτει πολυπλοκότητα στο σύστημα αλλά του 
δίνει παράλληλα μεγάλη ισχύ και μεταβλητότητα.

15.4.2 Πρόσβαση δεδομένων: διακομιστές και άλλες πηγές δεδομένων
Συνήθως μια εφαρμογή σ’ ένα περιβάλλον πελάτη-διακομιστή καλεί τα δεδομένα από έναν 

ή περισσότερους πίνακες,οι οποίοι ωστόσο βρίσκονται σε διαφορετικά μέρη και με διαφορετικές 
μορφές.Ειδικότερα,οι πίνακες αποθηκεύονται σε μία ή περισσότερες βάσεις δεδομένων.Οι βάσεις 
αυτές μπορεί να έχουν τοποθετηθεί σε διαφορετικά μέρη (σε υπολογιστή τύπου πελάτη,σε έναν ή 
περισσότερους διακομιστές υπολογιστές ή σ’ ένα μίγμα αυτών) κι ακόμη να έχουν εφαρμοστεί σε 
διαφορετικά Συστήματα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων (DBMS).

To PowerBuilder διευκολύνει την πρόσβαση στα δεδομένα και το χειρισμό της δυναμικής 
αυτής διαφοροποίησης της βάσης δεδομένων στις εφαρμογές που δομούνται,διαχωρίζοντας τους 
ιδιαίτερους τομείς του DBMS που αφορούν την πρόσβαση των δεδομένων από την εφαρμογή ώστε 
να γίνουν όσο το δυνατόν ανεξάρτητοι.Αυτό σημαίνει ότι ο υπεύθυνος ανάπτυξης επικεντρώνεται 
στη λογική χρήση του πίνακα στην εφαρμογή του παρά στον τρόπο εφαρμογής του πίνακα σε μια 
συγκεκριμένη βάση δεδομένων ή σε κάποια άλλη.

To PowerBuilder χειρίζεται τις ιδιαιτερότητες του DBMS σ’ ένα χωριστό στρώμα λογισμικού 
που εγκαθίσταται στον πελάτη υπολογιστή μαζί με την εφαρμογή.Αυτό το στρώμα αποτελείται από 
ποικίλες διασυνδέσεις βάσεων δεδομένων,κάθε μια από τις οποίες ξέρει πώς να μιλήσει στο συγκε
κριμένο είδος του DBMS και πώς να εκμεταλλευτεί τα μοναδικά χαρακτηριστικά του.'Οταν η εφαρ
μογή ζητά οποιοδήποτε είδος πρόσβασης σε μια βάση δεδομένων βασίζεται στην ανάλογη διασύν
δεση της βάσης δεδομένων (εξαρτάται από το DBMS γι’ αυτή τη βάση δεδομένων) ώστε να εκτελέ- 
σει τη λειτουργία.Υπάρχουν δύο τύποι διασύνδεσης της βάσης δεδομένων στο PowerBuilder: 
Διασύνδεση ODBC

Η διασύνδεση αυτή χρησιμοποιείται για την πρόσβαση ενός ή περισσοτέρων συμβατών βά
σεων δεδομένων.Αν και αναπτύχθηκε από την Microsoft,η διασύνδεση ODBC που περιλαμ
βάνεται στο PowerBuilder αναπτύχθηκε από την Powersoft για να επιτρέψει στις εφαρμογές 
να μιλήσουν στην ODBC,η οποία με τη σειρά της μιλά στις πραγματικές πηγές.των δεδο
μένων.

Διασύνδεση Powersoft βάσεων δεδομένων
Μερικές φορές δεν είναι επιθυμητή η πρόσβαση μέσω της ODBC σε μια συγκεκριμένη 
βάση δεδομένων ή δεν είναι δυνατή λόγω μη συμβατότητας με την ODBC.Γι’ αυτό το λόγο
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η Powersoft προσφέρει μια σειρά από τοπικές διασυνδέσεις,κάθε μια από τις οποίες γνωρί
ζει πώς να μιλήσει σ’ ένα συγκεκριμένο DBMS (όπως,SQL Server ή ORACLEJ.'Etoi αν ζητεί
ται η πρόσβαση σε μια βάση δεδομένων SQL Server^ εφαρμογή θα σχεδιαστεί για να χρη
σιμοποιήσει τη διασύνδεση SQL Server της Powersoft.

Το συμπέρασμα μετά από την προηγούμενη ανάπτυξη σχετικά με τις βάσεις δεδομένων είναι ότι 
για να έχει πρόσβαση η εφαρμογή σε μια συγκεκριμένη βάση δεδομένων και στους πίνακές της θα 
πρέπει αυτά ήδη να υπάρχουν.Σε πολλές περιπτώσεις ο απαιτούμενος σχεδιασμός,ο ορισμός και η 
απαραίτητη εισαγωγή στοιχείων έχει γίνει από τον ίδιο το χρήστη ή κάποιον άλλο, π.χ. ένα άτομο 
DBA,μέσω των δυνατοτήτων του DBMS ή άλλων σχεδιαστικών εργαλείων.Αν όμως δεν έχει δημι- 
ουργηθεί η βάση δεδομένων ή χρειάζονται κάποιες μετατροπές,υπάρχουν οι ειδικές οθόνες (pain
ters) στο PowerBuilder που θα βοηθήσουν.

Οι εφαρμογές μπορούν να σχεδιαστούν για να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε συνδυασμό 
αυτών των διασυνδέσεων των βάσεων δεδομένων.Το κύριο όφελος είναι ότι βοηθούν την εφαρμογή 
να απομονωθεί από τις περίπλοκες και προοπτικά δυναμικές δυσκολίες εκτέλεσης των λειτουργιών 
σ’ ένα τυπικό περιβάλλον πελάτη-διακομιστή.Ως αποτέλεσμα,η πρόσβαση στα δεδομένα που σχε
διάζεται μέσα στην εφαρμογή αποκτά:
■ Ευλυγισία.Η εφαρμογή δηλαδή δεν εξαρτάται από τη θέση της βάσης δεδομένων ή το DBMS. 
Έτσι,αν χρειάζεται να μετακινηθεί η βάση δεδομένων (από πελάτη σε διακομιστή,από διακομιστή 
σε πελάτη ή από διακομιστή σε διακομιστή) ή ακόμη και να αλλάξει διαφορετικό DBMS,η ίδια η 
εφαρμογή δεν είναι υποχρεωτικό να διακοπεί.Αυτό διευκολύνει τις εναλλαγές σε μια βάση δεδο
μένων κατά τη διάρκεια ανάπτυξης της εφαρμογής από δοκιμή σε παραγωγή αποτελέσματος.Οι 
αλλαγές αυτές δεν είναι παρά θέμα σημείωσης της νέας θέσης της βάσης δεδομένων και της 
διασύνδεσής της.
■ Συνέπεια.Ανεξάρτητα από το DBMS όλοι οι πίνακες της εφαρμογής δουλεύονται με τον ίδιο 
τρόπο χρησιμοποιώντας τα ίδια χαρακτηριστικά επεξεργασίας των πινάκων.Αυτό σημαίνει ότι δεν 
χρειάζεται ο σχεδιασμός ιδιαίτερων DBMS ρουτινών.Ακόμη και σε περιπτώσεις εκμετάλλευσης μο
ναδικών ικανοτήτων κάποιου DBMS (όπως αποθηκευμένες διαδικασίες,εξωτερικές ενώσεις,έλεγ
χος αναφορικής ακεραιότητας) θα χρησιμοποιούνται οι κανονικές τεχνικές PowerBuilder.Av υπάρ
χει σκοπός για μεταφορά σε διαφορετικό DBMS αργότερα,θα πρέπει να βεβαιωθεί ο χρήστης ότι 
αυτό υποστηρίζει τις ίδιες δυνατότητες (διαφορετικά θα μετατρέψει την εφαρμογή).

Στο αντίγραφο της εφαρμογής πιθανόν να υπάρχουν πολυάριθμα μέρη που χρειάζονται τη 
δημιουργία,ανάκτηση,ενημέρωση και διαγραφή σειρών στους πίνακες.Για κάθε περίπτωση υπάρχει 
η δυνατότητα επιλογής δύο διαφορετικών προσεγγίσεων που προσφέρει το PowerBuilder για την 
πραγματοποίηση των απαιτούμενων λειτουργιών.
Α. Ενσωματωμένες εντολές SQL

To PowerBuilder στηρίζει όλα τα συνηθισμένα χαρακτηριστικά αυτής της βιομηχανοτυπο- 
ποιημένης γλώσσας,μαζί με την ειδική DBMS σύνταξη καθώς και μερικές ισχυρές επεκτά
σεις δικές του.Γενικά θα πρέπει να χρησιμοποιείται η ενσωματωμένη SQL σε θέσεις όπου ο 
σχεδιασμός ζητά χειρισμό των σειρών χωρίς την ανάγκη εμφάνισής τους.

Β.Χρήση DataWindows
Τα datawindows αποτελούν ένα ειδικό χαρακτηριστικό του PowerBuilder και χρησιμοποι
ούνται στις περισσότερες επεξεργασίες πινάκων που απαιτεί η σχεδίαση της εφαρμογής.
Τα datawindows διαθέτουν τόσο την ευφυΐα να δημιουργούν δυνατό χειρισμό των σειρών 
(δημιουργία,ανάκτηση,ενημέρωση,διαγραφή) όσο και ικανότητες παρουσίασης (διασύνδεση 
χρήστη) που επιτρέπουν στα άτομα να δουν αλλά και να δουλέψουν αυτές τις σειρές.

15.4.3 Έξοδος της εφαρμογής: αναφορές,αρχεία και pipelines
Οι περισσότερες απαιτήσεις στην έξοδο μιας εφαρμογής περιλαμβάνουν την έκθεση παρα

θύρων στους τελικούς χρήστες και την ενημέρωση από τους χρήστες των πινάκων της βάσης δε- 
δομένων.Ωστόσο,πολλές εφαρμογές χρειάζονται επίσης να παράγουν ένα ή περισσότερα επιπρό
σθετα είδη προϊόντων,όπως τυπωμένες αναφορές,αρχεία που δεν προέρχονται από βάσεις δεδο
μένων και νέους ή αντεγραμμένους πίνακες της βάσης δεδομένων.

Εκτύπωση αναφορών
Οι χρήστες συχνά θέλουν μια εφαρμογή να παράγει μία ή περισσότερες αναφορές για τα 

δεδομένα τους,τις οποίες μπορούν να διανέμουν,να αλλάξουν τις τιμές ή απλά να διαβάσουν αργό
τερα από τον υπολογιστή.Για παράδειγμα,μπορεί να θέλουν να τυπώσουν μια αναφορά εξόδων,έ-
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ναν κατάλογο εξαρτημάτων,ένα γράμμα φόρμας ή ένα λογαριασμό.Αν η εφαρμογή χρειάζεται λοι
πόν να παράγει αναφορές θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα δεδομένα που θα συμπεριληφθούν σε 
κάθε μια καθώς και ο τρόπος μορφοποίησής τους.
Οι αναφορές που σχεδιάζονται στο PowerBuilder είναι ειδικευμένα datawindows μόνο που δεν εκτε- 
λούν λειτουργίες ενημέρωσης αλλά ανακτούν δεδομένα.Το πλεονέκτημα της προσέγγισης αυτής 
είναι ότι δημιουργούνται αναφορές που περιέχουν τόσο την ευφυΐα να αποκτήσουν πρόσβαση 
στους ανάλογους πίνακες της βάσης δεδομένων και να ανακτήσουν τις σειρές που πρέπει,όσο και 
τις δυνατότητες παρουσίασης για να μορφοποιήσουν τη γραμμή των δεδομένων όπως απαιτείται. 
To PowerBuilder υποστηρίζει μια μεγάλη ποικιλία μορφών των αναφορών και ακόμη δίνει τη δυνα
τότητα να αλλάζει οποιοσδήποτε τομέας μιας συγκεκριμένης αναφοράς.Μία αναφορά για παρά- 
δειγμα,μπορεί να έχει πινακοποιμένη μορφή,να παρουσιάζει ομαδοποιημένα δεδομένα,να έχει γρα
φικά,να έχει ελεύθερη μορφή με στήλες σε στιλ εφημερίδας,να περιέχει μια άλλη αναφορά μέσα 
της,να είναι διασταυρούμενη ή να περιέχει ετικέτες ταχυδρόμησης.

Αφού σχεδιαστεί η αναφορά στο PowerBuilder είναι έτοιμη να χρησιμοποιηθεί στην εφαρ- 
μογή.Αυτό τυπικά περιλαμβάνει:
1 .'Εκθεση της αναφοράς σ’ ένα παράθυρο μέσω ενός ελέγχου DataWindow.
2.Άδεια στους χρήστες να κάνουν ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω:

^Εξέταση του μορφοποιημένου προϊόντος της αναφοράς σε προεπισκόπιση εκτύπωσης, 
οΑποστολή του μορφοποιημένου προϊόντος της αναφοράς σε έναν εκτυπωτή. 
^Αποθήκευση του μορφοποιημένου προϊόντος της αναφοράς σαν αρχείο αναφοράς Po

wersoft PSRjo οποίο μπορεί αργότερα να τυπωθεί ή να εμφανιστεί.
Οι υπηρεσίες αυτές πραγματοποιούνται με τις εσωτερικά δομημένες συναρτήσεις του PowerBuil
der οι οποίες μπορούν να κωδικοποιηθούν σε χειρόγραφα.

Παραγωγή αρχείων
Αν και τα περισσότερα δεδομένα εξόδου μιας τυπικής εφαρμογής κατευθύνονται σε βάσεις 

δεδομένων,μπορεί να χρειαστεί να γραφούν δεδομένα σε άλλου είδους αρχεία.Για παράδειγμα,οι 
χρήστες μπορεί να θέλουν η εφαρμογή να αποθηκεύει κάποια δεδομένα σε αρχεία λογιστικών φύλ
λων τα οποία θα χρησιμοποιήσουν αργότερα σε άλλο πρόγραμμα.Το PowerBuilder παρέχει εσωτε
ρικά δομημένες συναρτήσεις που κωδικοποιούνται σε χειρόγραφα για τη γραφή (κι άλλοτε την α
νάγνωση) πολλών διαφορετικών ειδών αρχείων από την εφαρμογή,μεταξύ των οποίων αρχεία κει
μένου,λογιστικά φύλλα Microsoft Excel και Lotus 1-2-3,αρχεία της dBASEjo πληκτρολόγιο του λει
τουργικού περιβάλλοντος,καθώς και πολλά άλλα.

Διοχέτευση δεδομένων ανάμεσα σε πίνακες
Μερικές φορές οι εφαρμογές απαιτούν τη δυνατότητα να στέλνουν δεδομένα από το ένα 

μέρος στο άλλο στη διάρκεια του έργου τους.Για παράδειγμα,χρειάζεται η δημιουργία ενός νέου 
πίνακα περίληψης των πωλήσεων στη βάση δεδομένων ενώνοντας ποικίλους περιφερειακούς πίνα
κες πωλήσεων και εξάγοντας συγκεκριμένα δεδομένα απ’αυτούς ή η αντιγραφή ενός πίνακα πλη
ρωμών ημερομισθίων από τη βάση δεδομένων του διακομιστή σε μια τοπική βάση δεδομένων ώστε 
η εφαρμογή να έχει πρόσβαση σ’ αυτόν χωρίς να χρειάζεται το δίκτυο.
To PowerBuilder παρέχει τα pipelines δεδομένων (σε ελεύθερη μετάφραση διοχέτευση δεδομέ
νων) για το χειρισμό τέτοιων απαιτήσεων.Η διοχέτευση δεδομένων είναι ένα συστατικό της εφαρ
μογής που σχεδιάζεται για να μεταφέρει δεδομένα από έναν ή περισσότερους πίνακες πηγές σε 
ένα νέο ή υπάρχοντα πίνακα προορισμό.Οι πίνακες πηγές και προορισμοί που προσδιορίζονται 
μπορούν να βρίσκονται στην ίδια ή σε διαφορετικές βάσεις δεδομένων (ακόμα κι αν πρόκειται για 
διαφορετικά είδη βάσεων δεδομένων που περιλαμβάνουν διαφορετικά DBMS).
Τα αντικείμενα διοχέτευσης δεδομένων μοιάζουν με τα datawindows όσο αφορά την εσωτερικά δο
μημένη πρόσβαση δεδομένων και χειρισμό της ευφυΑις,αλλά και τα βήματα που ακολουθούν για να 
δουλέψουν μέσα στην εφαρμογή είναι παρόμοια με πολλούς τρόπους επίσης.

15.4.4 Επέκταση της επεξεργασίας της εφαρμογής: εξωτερικά προγράμματα
Κάθε φορά που επανεξετάζονται οι απαιτήσεις της επεξεργασίας της εφαρμογής ίσως να 

γίνεται αντιληπτό ότι μερικές από αυτές ζητούν την αλληλεπίδραση με εξωτερικά προγράμματα ή 
εφαρμογές.Αυτό είναι συνηθισμένο στον κόσμο του γραφικού προγραμματισμού πελάτη-διακομι- 
στή,όπου δίνονται συχνά πληροφορίες και υπηρεσίες από άλλες πηγές αντί να χρειάζεται να τις 
παρέχει ο ίδιος ο χρήστης.Η ανάγκη της αλληλεπίδρασης με ένα εξωτερικό πρόγραμμα τυπικά πε
ριλαμβάνει είτε τη διανομή δεδομένων μεταξύ εφαρμογής και προγράμματος είτε απόκτηση κά
ποιας υπηρεσίας από αυτό το πρόγραμμα εκτελώντας το από την εφαρμογή.
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To PowerBuilder στηρίζει δύο βιομηχανοποιημένες προσεγγίσεις για τη διανομή των δεδο
μένων μεταξύ των προγραμμάτων,τη Δυναμική Ανταλλαγή Δεδομένων (DDE) και τη Σύνδεση και 
Ενσωμάτωση Αντικειμένων (OLE) .Αν τα σχέδια για την εφαρμογή καλούν τη διανομή δεδομένων με 
ένα εξωτερικό πρόγραμμα,επιλέγεται αυτή που ταιριάζει καλύτερα στην περίσταση.

Ειδικότερα,η προσέγγιση DDE διευκολύνει την εφαρμογή στο διάλογό της με το εξωτερικό 
πρόγραμμα ανταλλάσσοντας διαταγές και δεδομένα.Η εφαρμογή μπορεί να ενεργεί είτε ως DDE 
πελάτης (που ζητά από το άλλο πρόγραμμα να εκτελέσει κάποιες διαταγές ή να δώσει κάποια 
δεδομένα) είτε ως DDE διακομιστής (που απαντά στις απαιτήσεις των διαταγών ή των δεδομένων 
από άλλο πρόγραμμα).Η δόμηση των ικανοτήτων DDE μέσα στην εφαρμογή είναι ζήτημα γραφής 
μερικών σχετικών χειρογράφων.Για να γίνει αυτό θα χρησιμοποιηθούν μερικά ειδικά DDE γεγονότα 
και συναρτήσεις που παρέχει το PowerBuilder.Ocrr0ao,npiv γίνει επιλογή της τεχνικής DDE θα 
πρέπει ο σχεδιαστής να βεβαιωθεί ότι την υποστηρίζει και το εξωτερικό πρόγραμμα.

Από την άλλη πλευρά,η προσέγγιση OLE αποτελεί το διάδοχο του DDE σαν ένα πρότυπο 
για τη διανομή των δεδομένων,οπότε παρέχει περισσότερες δυνατές ικανότητες για να χρησιμο
ποιηθούν στην εφαρμογή.
Παράδειγμα 1

Η ενσωμάτωση ή σύνδεση αντικειμένων στα δεδομένα από άλλα προγράμματα μέσα στα 
παράθυρα της εφαρμογής διευκολύνει το χρήστη να υποδείξει ένα από αυτά τα αντικεί
μενα και αυτόματα να επικαλεστεί τις ικανότητες του δικού του προγράμματος που απο
κρίνεται για να το εμφανίσει.Το PowerBuilder παρέχει έναν έλεγχο OLE που χρησιμοποι
είται για να πραγματοποιηθούν αυτά που αναφέρθηκαν.

Παράδειγμα 2
Η σύνδεση των datawindows του σχεδιαστή με διαφορετικούς τρόπους σε άλλα προγράμμα
τα περιλαμβάνει τη χρήση του OLE στιλ παρουσίασης για τον ορισμό ενός datawindow ή 
την εισαγωγή ενός OLE αντικειμένου μέσα στο datawindow ή την τοποθέτηση μιας OLE 
στήλης στο datawindow.

Παράδειγμα 3
Η εφαρμογή διευκολύνεται να μιλήσει με άλλο πρόγραμμα εντός φακέλων μέσω μιας τεχ
νικής που ονομάζεται OLE αυτοματοποίηση για να επικαλεστεί διαταγές ή να μετακινήσει 
δεδομένα μπρος-πίσω.Η πραγματοποίηση της OLE αυτοματοποίησης περιλαμβάνει τη γρα
φή μερικών σχετικών χειρογράφων τα οποία χρησιμοποιούν OLE χαρακτηριστικά της γλώσ
σας PowerScript.Ta χαρακτηριστικά αυτά διευκολύνουν την ανάπτυξη της αυτοματοποίη
σης OLE το ίδιο καλά σε πελάτες όπως και σε διακομιστές.

Παράδειγμα 4
Γίνεται αποδοχή των OLE custom controls OCX (συνηθισμένων ελέγχων) στην εφαρμογή.
Οι έλεγχοι OCX μπορούν να τοποθετηθούν στα παράθυρα χρησιμοποιώντας τον έλεγχο 
OLE που παρέχει το PowerBuilder.Επίσης μπορούν να εισαχθούν στα datawindows.

Πριν ακόμα επιλεγεί το OLE σαν λύση θα πρέπει να το υποστηρίζει το πρόγραμμα με το οποίο θα 
πραγματοποιηθεί ο διάλογος.Για παράδειγμα,το PowerBuilder στηρίζει το OLE 2.0.

Εκτός από τη διανομή των δεδομένων υπάρχουν και άλλοι πολλοί λόγοι για την απασχόλη
ση των υπηρεσιών άλλου προγράμματος μέσα από την εφαρμογή.Το PowerBuilder παρέχει πολ
λούς τρόπους με τους οποίους η εφαρμογή μπορεί να εκτελέσει διαφορετικών ειδών προγράμμα
τα δίνοντας έτσι μεγάλη ευλυγισία και οι οποίοι συμπεριλαμβάνουν:
Τρέξιμο άλλης εφαρμογής
Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί ο σχεδιαστής να θέλει η εφαρμογή του να ξεκινά άλλη εκτελέσιμη 
εφαρμογή.Αυτή μπορεί να είναι μια ακόμη εφαρμογή του PowerBuilder που έχει δομήσει ή μία εμ
πορική εφαρμογή (δίχως την ανάγκη ειδικής παραγγελίας που θα αγοραστεί αμέσως),όπως έναν 
επεξεργαστή λέξεων ή ένα εργαλείο ανάπτυξης προγράμματος υπολογιστή που επιτρέπει την εμ
φάνιση στην οθόνη ειδικών σχημάτων σε ομάδες για την πραγματοποίηση γρήγορων υπολογισμών 
(π.χ. κέρδη,φόροι,πωλήσεις).Γι’ αυτές ακριβώς τις περιπτώσεις το PowerBuilder παρέχει μία συνάρ
τηση Run,η οποία κωδικοποιείται σε οποιοδήποτε χειρόγραφο για να τρέξει αυτή την εκτελέσιμη 
εφαρμογή.
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Πρόσβαση σε ηλεκτρονικό σύστημα ταχυδρόμησης
Μία από τις απαιτήσεις της εφαρμογής είναι να μπορεί να ταχυδρομηθεί.Βασικά,αυτό περιλαμβάνει 
να δοθεί στην εφαρμογή η δυνατότητα να στέλνει ηλεκτρονικά (e-mail) μηνύματα σε άτομα και/ή να 
λαμβάνει e-mail μηνύματα από αυτά μέσω ενός ηλεκτρονικού συστήματος ταχυδρόμησης.Το Po
werBuilder στηρίζει την πρόσβαση σε οποιοδήποτε σύστημα e-mail που χρησιμοποιεί το ταχυδρο
μικό πρότυπο MAPI (messaging application programming interface,διασύνδεση προγραμματισμού 
εφαρμογής μηνυμάτων).Η δόμηση της πρόσβασης στην εφαρμογή απαιτεί τη γραφή μερικών σχε
τικών χειρογράφων χρησιμοποιώντας κάποιες ειδικές συναρτήσεις ταχυδρόμησης του PowerBuil
der.
Εκτέλεση μιας συνάρτησης DLL.
Μερικές φορές χρειάζεται η πραγματοποίηση μιας ιδιαίτερης υπηρεσίας που απαιτεί η εφαρμογή 
εκτελώντας μια συνάρτηση DLL,δηλαδή μια συνάρτηση τοποθετημένη εξωτερικά της εφαρμογής 
σε μια δυναμική βιβλιοθήκη σύνδεσης (dynamic link library) και γραμμένη σε γλώσσα διαφορετική 
της PowerScript.To PowerBuilder επιτρέπει κάτι τέτοιο ορίζοντας μία εξωτερική συνάρτηση η οποία 
πραγματοποιεί πρόσβαση στην DLL συνάρτηση.Στη συνέχεια,εκτελείται απλά καλώντας την εξωτε
ρική συνάρτηση σ' ένα χειρόγραφο με τον ίδιο τρόπο που καλείται οποιαδήποτε άλλη συνάρτηση. 
Ορισμός και χρήση μιας C+ + τάξης
Για να αποκτήσουν τα χαρακτηριστικά της εφαρμογής περισσότερη ισχύ,στα οποία η ταχύτητα εκ
τέλεσης είναι ιδιαίτερα κρίσιμη ή απαιτείται προγραμματισμός χαμηλού επιπέδου,το PowerBuilder 
παρέχει μια διευκόλυνση που λέγεται C++ Class Builder.Αν υπάρχει αυτή και είναι γνωστός ο 
τρόπος κωδικοποίησης σε C+ + ,η εργασία μπορεί να γίνει στη βασική οθόνη User Object μέσα στο 
PowerBuilder για να οριστούν C++ τάξεις,να μεταγλωττιστούν και να αποθηκευτούν σε βιβλιοθή
κες DLL.Zoi συνέχεια,εκτελούνται οι μέθοδοι αυτών των C++ τάξεων από τις εφαρμογές του Po
werBuilder σαν συναρτήσεις χρήστη.
Εκτέλεση μιας αποθηκευμένης διαδικασίας βάσης δεδομένων
Αν χρησιμοποιείται μια βάση δεδομένων που παρέχει αποθηκευμένες διαδικασίες μπορεί να χρει
αστεί να εκτελεστούν κάποιες από αυτές για να πραγματοποιήσουν μερικές από τις υπηρεσίες που 
απαιτεί η εφαρμογή.Αν οι αποθηκευμένες διαδικασίες δεν επιστρέφουν ένα σύνολο αποτελεσμά
των,τότε ορίζονται εξωτερικές συναρτήσεις στο PowerBuilder που αναφέρονται σ’ αυτές (όμοια με 
τον τρόπο πρόσβασης στις συναρτήσεις DLL αλλά με πιο τακτοποιημένα βήματα),οπότε εκτελούν- 
ται οι αποθηκευμένες διαδικασίες καλώντας τις ανταποκρινόμενες εξωτερικές συναρτήσεις στα 
χειρόγραφα της εφαρμογής.Ο τρόπος αυτός της εκτέλεσης ονομάζεται remote procedure call 
(RPC).
Ορισμός και χρήση ενός χειρογράφου (script) AppleScnpt.
Αν η εφαρμογή πρόκειται να αναδιπλωθεί σε Macintosh μπορεί να χρειαστεί να εκτελεστούν ένα ή 
δύο AppleScript χειρόγραφα για να κάνουν λίγη από την επεξεργασία που απαιτείται.Για τις περι
πτώσεις αυτές το PowerBuilder παρέχει:
♦ Τη δυνατότητα να εμφανιστούν και να δοκιμαστούν AppleScript χειρόγραφα μέσα στον κειμενο- 
γράφο αρχείων του PowerBuilder καθώς αναπτύσσεται η εφαρμογή.
♦ Τη συνάρτηση DoScript η οποία μπορεί να κωδικοποιηθεί σε οποιοδήποτε χειρόγραφο της εφαρ
μογής για να εκτελέσει τα επιθυμητά AppleScript χειρόγραφα την ώρα της εκτέλεσης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16
Στην ορολογία της Powersoft εφαρμογή (application) είναι μια συλλογή από αντικείμενα που 

δένονται όλα μαζί σ’ ένα εκτελέσιμο πρόγραμμα για να παραδοθεί στον τελικό χρήστη.Το αντικείμε
νο application αποτελεί ένα από αυτά τα αντικείμενα και πιο συγκεκριμένα μοιάζει μ' ένα δοχείο 
που περιέχει όλα τα υπόλοιπα αντικείμενα που δημιουργούνται (windows,menus, κ.τ.λ.).Είναι ση
μαντικό ο χρήστης να διαφοροποιήσει τις δύο αυτές έννοιες.Άλλωστε γι’ αυτό το λόγο χρησιμοποι
είται και η αγγλική λέξη application όταν γίνεται αναφορά στο αντικείμενο ενώ η ελληνική αποδίδει 
τη γενική σημασία.

16.1 Εγκατάσταση της εφαρμογής
Όταν ο στόχος της εργασίας του προγραμματιστή είναι η παράδοση μιας εφαρμογής με 

ποιότητα παραγωγής σε πλήρη κλίμακα τότε εκτελούνται μια σειρά από περιεκτικά βήματα εγκα
τάστασης της εφαρμογής.Η προσέγγιση αυτή έχει κάποιο κόστος αφού επενδύεται χρόνος και 
προσπάθεια από τον σχεδιαστή σε πράγματα όπως η καθιέρωση προτύπων και συμβάσεων,η ορ
γάνωση των διαφόρων συστατικών της εφαρμογής που δομούνται ή η επαναχρησιμοποίηση αυτών 
των συστατικών και ο έλεγχος πηγής.Η ανταμοιβή για την προκαταβολική δουλειά είναι μια κομψή 
και καλοφτιαγμένη εφαρμογή,η οποία συντηρείται και επεκτείνεται αργότερα με μεγάλη ευκολία.

Αν όμως πρόκειται για μια προσωπική εφαρμογή μικρής κλίμακας ή για μια εφαρμογή για 
πρακτική εξάσκηση ή δοκιμή,τότε το PowerBuilder παρέχει το χαρακτηριστικό της γρήγορης εφαρ
μογής (quick application),έναν ταχύ δρόμο για την εγκατάσταση που παίρνει ελάχιστο χρόνο και 
προσπάθεια.Κάθε φορά που ζητά ο σχεδιαστής τη δημιουργία μιας νέας εφαρμογής που θέλει να 
δομήσει,το PowerBuilder δίνει την επιλογή της αυτοματοποιημένης παραγωγής ενός πρότυπου 
εφαρμογής.Πατώντας το Yes,το PowerBuilder δημιουργεί τα βασικά συστατικά μιας εφαρμογής με 
σκελετό σε στιλ MDI περιλαμβάνοντας αρκετά παράθυρα με τα μενού τους καθώς και διάφορα 
χειρόγραφα γεγονότων.Με το μενού Run εμφανίζονται τα στρώματα που μπορεί να έχει ένα πλαί- 
σιο.Το πλεονέκτημα της γρήγορης εφαρμογής είναι ότι στιγμιαία δίνει στην εργασία ένα προβάδι
σμα ώστε η πραγματική φάση της ανάπτυξης να ξεκινά νωρίτερα. Ανάλογα με τον τρόπο συρραφής 
της εφαρμογής χρειάζεται ο σχεδιαστής να κάνει και κάποια δουλειά μόνος του,όπως να ορίσει το 
υλικό και λογικό περιβάλλον ή να δημιουργήσει βάσεις δεδομένων στις οποίες θα έχει πρόσβαση.

Ανεξάρτητα λοιπόν από τον τρόπο εγκατάστασης της εφαρμογής πρέπει πρώτα να οριστεί 
το υλικό και λογικό περιβάλλον στο οποίο θα αναπτυχθεί και το οποίο περιλαμβάνει διακομιστές, 
DBMS και άλλα λογισμικά διακομιστών,υλικά και λογικά μέρη δικτύου,υπολογιστές πελάτες για 
τους σχεδιαστές της εφαρμογής καθώς και το λογισμικό αυτών που αναφέρεται στο λειτουργικό 
σύστημα,στο σύστημα των Windows,στο PowerBuilder,στις διασυνδέσεις των βάσεων δεδομένων 
και άλλα εργαλεία και εφαρμογές.

Είναι σημαντικό όλα αυτά τα στοιχεία να εγκατασταθούν και να δουλέψουν όσο το δυνατό 
νωρίτερα κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής της εφαρμογής.Η τυχόν καθυστέρηση μπορεί να περι
πλέξει την ανάπτυξη και το αποσφαλμάτωση της εφαρμογής χωρίς λόγο.Για παράδειγμα,η ανίχνευ
ση ενός προβλήματος εκτέλεσης σ’ ένα συγκεκριμένο κομμάτι της εφαρμογής μπορεί να είναι δύ
σκολη αν το περιβάλλον εργασίας είναι ασταθές,αφού θα δαπανηθεί σημαντικός χρόνος στον εντο
πισμό του προβλήματος μέσα στην ίδια την εφαρμογή ή κάπου έξω απ’ αυτή (στο λειτουργικό σύ
στημα,στο δίκτυο ή στο διακομιστή).Βέβαια,οι υπολογιστές πελάτες θα πρέπει να είναι σωστά ορι
σμένοι και συνδεδεμένοι για μια ολοκληρωμένη εφαρμογή.

16.2 Χρήση ενός σκελετού εφαρμογής
To PowerBuilder αποδίδει στο μέγιστο όταν γίνεται πλήρης εκμετάλλευση των αντικειμενο- 

στρεφών χαρακτηριστικών του και ο καλύτερος τρόπος για να γίνει αυτό είναι να βασίζεται κάθε 
εργασία που ξεκινά σε έναν σκελετό εφαρμογής.Υπάρχει κάποια παραλλαγή στον τρόπο που χρη
σιμοποιούν τα άτομα τον όρο σκελετός εφαρμογής,ωστόσο στο λιγότερο που μπορεί να αναφέρε- 
ται είναι σε μια συλλογή από κλάσεις βάσης (base classes),γονικά αντικείμενα από τα οποία κληρο
νομούνται τα περισσότερα από τα ειδικευμένα αντικείμενα της εφαρμογής που χρειάζονται για την 
ανάπτυξη της εργασίας.Η γενική ιδέα είναι ότι ορίζονται εκείνες οι κλάσεις βάσης με τα χαρακτηρι
στικά και συμπεριφορές (ιδιότητες,γεγονότα και συναρτήσεις) που ζητούνται συνήθως στα αντικεί
μενα που χτίζονται.Μ’ αυτό τον τρόπο,όταν δημιουργείται ένα αντικείμενο που κληρονομείται από 
ένα απ’ αυτά τα αντικείμενα αποκτούνται και όλα τα χαρακτηριστικά και οι συμπεριφορές αυτής 
της κλάσης βάσης αυτόματα στο νέο αντικείμενο.
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Η συλλογή αυτή δεν αποτελεί απλά ένα βολικό τρόπο για την αναγραφή χαρακτηριστικών 
από το ένα αντικείμενο στο άλλο,αφού τα κληρονομημένα αντικείμενα δεν αντιγράφουν τα χαρα
κτηριστικά των κλάσεων βάσης αλλά αναφέρονται σ’ αυτά.Αυτό διευκολύνει την πραγματοποίηση 
καθολικών αλλαγών από τη στιγμή που οι μετατροπές που γίνονται σε μια κλάση βάσης συλλέ- 
γονται αυτόματα από τα θυγατρικά αντικείμενά της.Επιπλέον,όταν εκτελείται η εφαρμογή λειτουρ
γεί αποδοτικότερα επειδή αυτά τα κληρονομημένα χαρακτηριστικά φορτώνονται αμέσως μέσω της 
κλάσης βάσης.Με άλλα λόγια,η χρήση ενός σκελετού εφαρμογής μπορεί να κάνει την εφαρμογή 
καλύτερη με ποικίλλους τρόπους (περισσότερο συνεπή και οργανωμένη σε χρήσιμα κομμάτια,ευ
κολότερη να διορθωθεί και να επεκταθεί,γρηγορότερη και μικρότερη).Επίσης,της προσδίδει συν
τομία στη δόμηση αφού υπάρχει η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης όλης της δουλειάς σε κάθε 
αντικείμενο application.

Εκτός από τις κλάσεις βάσης,ο σκελετός εφαρμογής μπορεί ακόμα να συμπεριλάβει ελεύ
θερα τα ολοκληρωμένα συστατικά που απαιτούνται και τα οποία θα μπορούσαν να είναι απλά ανε
ξάρτητα αντικείμενα,όπως ένα βασικό αντικείμενο datawindow που βρίσκει χρήση σε πολλές πε
ριπτώσεις ή ένα αντικείμενο function για το χειρισμού σφαλμάτων,το οποίο πολλές εφαρμογές 
θέλουν να καλέσουν.Ακόμη,μπορεί να είναι πιο εξεζητημένα συστατικά βασισμένα σε υπηρεσίες. 
Τέτοια συστατικά τυπικά αποτελούνται από αρκετά διαφορετικά αντικείμενα (μερικά οπτικά και άλ
λα όχι) τα οποία μπορεί κάθε εφαρμογή να χρησιμοποιήσει και να συρράψει δυναμικά καλώντας τις 
συναρτήσεις υπηρεσιών που παρέχουν.Αν και η βασισμένη σε υπηρεσίες προσέγγιση είναι μία 
αρκετά προχωρημένη τεχνική μπορεί να αποτελέσει έναν εξαιρετικό τρόπο για την εφαρμογή της 
έννοιας της επαναχρησιμοποίησης στις εργασίες.Σε πολλές περιπτώσεις προσφέρει πλεονεκτήμα
τα απέναντι στη χρήση της απλής κληρονομικότητας.

Όταν δεν διατίθεται ο απαραίτητος σκελετός εφαρμογής για χρήση στις εργασίες μπορεί 
είτε να αναπτύξει ο σχεδιαστής έναν μόνος του είτε να αποκτήσει έναν.Η ανάπτυξη ενός σκελετού 
εφαρμογής περιλαμβάνει τη χρήση των βασικών οθονών του PowerBuilder για τη δημιουργία μιας 
ή περισσοτέρων βιβλιοθηκών στις οποίες στη συνέχεια αποθηκεύονται τα γονικά αντικείμενα που 
θα εξυπηρετήσουν ως κλάσεις βάσης.Οι βιβλιοθήκες αυτές θεωρούνται ως βιβλιοθήκες κλάσης 
(class libraries).Καθώς αναπτύσσονται τα γονικά αντικείμενα,θα πρέπει να περικλείονται μόνο εκεί
να τα χαρακτηριστικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στα περισσότερα από τα θυγατρικά αντι
κείμενα που θα κληρονομηθούν,πράγμα που εξασφαλίζει την απόδοση.Επίσης,θα πρέπει να απο
φεύγεται η δημιουργία γονικών αντικειμένων που δεν εξυπηρετούν στην πραγματικότητα κάποιο 
σκοπό γιατί εισάγουν περιττά επίπεδα κληρονομικότητας στις εφαρμογές.Τέλος,όταν γίνεται ομα
δική εργασία υπάρχει ένα συγκεκριμένο άτομο με το ρόλο του object manager,το οποίο είναι τυπι
κά υπεύθυνο για την επιτήρηση της ανάπτυξης και διατήρησης του σκελετού εφαρμογής.

Όσο αφορά τη δεύτερη περίπτωση,υπάρχει μια ποικιλία από προϊόντα σκελετών εφαρμο
γών διαθέσιμα στο εμπόριο για χρήση με το PowerBuilder.Av ο σχεδιαστής δεν έχει χρόνο ή τις 
πηγές για να αναπτύξει ένα ο ίδιος μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα από αυτά.Έναν κατάλογο αυτών 
των προϊόντων περιλαμβάνει η PowerBuilder Foundation Class Library που παράγεται από την 
Powersoft.

Μερικές φορές χρειάζεται η αναβάθμιση του σκελετού εφαρμογής περιλαμβάνοντας μία ή 
περισσότερες βιβλιοθήκες ειδικών σκοπών.Τα αντικείμενα αυτών μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε 
μια εφαρμογή για να την διευκολύνουν να εκτελέσει κάποιο ειδικευμένο είδος επεξεργασίας,όπως 
αλληλεπίδραση με ένα συγκεκριμένο προϊόν λογισμικού ή υπηρεσίας.Για παράδειγμα,αν ανα
πτυχθούν εφαρμογές του PowerBuilder που δουλεύουν με Lotus Notes μπορεί να χρησιμοποιηθεί η 
PowerBuilder Library για Lotus Notes που παράγεται από την Powersoft.Enicn^.Ki άλλοι προμηθευ
τές προσφέρουν βιβλιοθήκες ειδικών σκοπών που χρησιμοποιούνται στις εφαρμογές PowerBuilder.

16.3 Αντικείμενο application
Το αντικειμένο application βοηθά να οριστεί ο σχεδιασμός και η οργάνωση (logistics) μιας 

συγκεκριμένης εφαρμογής που δομείται,παρέχοντας χαρακτηριστικά και συμπεριφορές όπως πε- 
ριγράφονται στις επόμενες σειρές.
Κατάλογος βιβλιοθηκών

To PowerBuilder χρησιμοποιεί αυτόν τον κατάλογο για να βρίσκει ανπκείμενα όταν ανα
πτύσσεται κι όταν εκτελείται η εφαρμογή και μάλιστα ψάχνει σε όλες τις βιβλιοθήκες για να
δημιουργήσει τον κατάλογο.
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Εικονίδιο
Το εκθέτει το λειτουργικό σύστημα για να αντιπροσωπεύσει την εκτελέσιμη μορφή της 
εφαρμογής.

Επεξεργασία
Εκτελείται όταν ένας χρήστης ξεκινά (ανοίγει) την εφαρμογή του σχεδιαστή,όταν συμβαίνει 
ένα σοβαρό λάθος συστήματος καθώς είναι ο χρήστης μέσα στην εφαρμογή,όταν ένας 
χρήστης τελειώνει (κλείνει) την εφαρμογή.

Τύποι μεταβλητών
Χρησιμοποιούνται προεπιλεγμένα στην εφαρμογή για ορισμένα αντικείμενα συστήματος.

Γοαμματοσειρές
Χρησιμοποιούνται προεπιλεγμένα στην εφαρμογή για διάφορους σκοπούς (όπως κείμενο, 
δεδομένα,κεφαλίδες και ετικέτες).

Ο ρόλος του αντικειμένου application την ώρα της εκτέλεσης θα μπορούσε να συνοψιστεί στις πα
ρακάτω λειτουργίες (Σχήμα 4).
Άνοιγμα εφαρμογής

Το αντικείμενο application παρέχει ένα γεγονός Open που πυροδοτείται όταν ο χρήστης ξε
κινά την εφαρμογή. Π ρέπει να γραφεί ένα χειρόγραφο γι’ αστό το γεγονός ώστε να οριστεί 
η αρχική επεξεργασία που θα εκτελεί η εφαρμογή (που τυπικά περιλαμβάνει το άνοιγμα 
ενός παραθύρου).

Παγίδευση των σφαλμάτων
Το αντικείμενο application παρέχει ένα γεγονός SystemError που πυροδοτείται όταν συμ
βαίνει ένα σοβαρό λάθος εφαρμογής κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης.Προεπιλεγμένα,το 
PowerBuilder εκθέτει ένα πλαίσιο μηνύματος (μαζί με τον ανάλογο αριθμό λαθών και κείμε
νο) ως απάντηση σε ένα τέτοιο σφάλμα. Αν όμως προτιμά ο χρήστης μπορεί να συντάξει 
ένα χειρόγραφο γι’ αυτό το γεγονός για να εκτελέσει τη δική του επεξεργασία σφάλματος. 

Κλείσιμο της εφαρμογής
Το αντικείμενο application παρέχει ένα γεγονός Close που πυροδοτείται όταν ο χρήστης 
τελειώνει την εφαρμογή.Για το γεγονός αυτό θα πρέπει να γραφεί ένα χειρόγραφο που να 
ορίζει την επεξεργασία «καθαρίσματος» που εκτελεί η εφαρμογή (που μπορεί να περιλαμ
βάνει αποσύνδεση από τη βάση δεδομένων ή γραφή σε ένα αρχείο INI).
Το αντικείμενο application δημιουργείται στην οθόνη Application που ξεκινά ζητώντας να 

οριστούν μία νέα ή υπάρχουσα βιβλιοθήκη στην οποία θα αποθηκευτεί το αντικείμενο application, 
ένα όνομα για το αντικείμενο application και αν είναι επιθυμητό ένα πρωτότυπο εφαρμογής που θα 
παράγει αυτόματα τη νέα εφαρμογή.Αφού οριστούν αυτές οι πληροφορίες η οθόνη Application 
δημιουργεί και εμφανίζει το νέο αντικείμενο application.Παράλληλα θα πρέπει να τακτοποιηθούν 
και ορισμένες λεπτομέρειες,όπως ο ορισμός καταλόγου βιβλιοθηκών για την εφαρμογή,ο ορισμός 
του εικονιδίου,η κωδικοποίηση των χειρογράφων για τα γεγονότα Open και Close,ο ορισμός προ- 
επιλεγμένων τύπων μεταβλητών για τα αντικείμενα συστήματος στην εφαρμογή καθώς και ο ορι
σμός της προεπιλεγμένης γραμματοσειράς για χρήση στην εφαρμογή.
Αν μετά την εγκατάσταση του αντικειμένου application χρειάζονται αλλαγές σε μία ή περισσότερες 
λεπτομέρειες,οι μετατροπές μπορούν να γίνουν από τη βασική οθόνη Application.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ο κατάλογος των βιβλιοθηκών θα πρέπει να γίνει με τη σειρά που το PowerBuilder θα τις ψάχνει.
Οι βιβλιοθήκες που χρησιμοποιούνται πιο συχνά θα τοποθετούνται στην κορυφή ενώ οι βιβλιοθήκες 
κλάσης με τα γονικά αντικείμενα στο τέλος του καταλόγου.
Ο ορισμός του εικονιδίου γίνεται μόνο με την εισαγωγή του ονόματος αρχείου.Θα πρέπει να μην 
ληφθούν υπόψη οι πληροφορίες για τη θέση αποθήκευσής του ώστε η εφαρμογή να μπορεί να 
μεταφέρεται.
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Σχήμα 4



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17 Βάση Δεδομένων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17

17.1 Σχεδιασμός και ορισμός βάσεων δεδομένων
Ένα από τα πιο αποφασιστικά βήματα εγκατάστασης για μια αναπτυσσόμενη εργασία πε

ριλαμβάνει την προετοιμασία της βάσης δεδομένων που απαιτείται από την εφαρμογή και αποτε
λεί ένα από τα πιο σύνθετα και καταναλωτικά από άποψη χρόνου βήματα.Ο σχεδιασμός και ορι
σμός της βάσης δεδομένων είναι ευρύ θέμα γι’ αυτό και στη συνέχεια περιγράφονται τα κύρια ση
μεία.

Κάθε εργασία ανάπτυξης μιας βάσης δεδομένων θα πρέπει να ξεκινά με ένα καλό μοντέλο 
που θα παρουσιάζει ακριβώς τη φύση των δεδομένων που εισέρχονται σ’ αυτή.Ένα καλό σχεσιακό 
μοντέλο δεδομένων επιτρέπει την κατανόηση του τρόπου οργάνωσης των δεδομένων (σε στήλες 
και πίνακες) και συσχέτισης αυτών (μέσω κλειδιών) πριν ακόμα αρχίσει ο πραγματικός ορισμός της 
βάσης δεδομένων.Σε πολλές περιπτώσεις,μία βάση δεδομένων εξυπηρετεί σαν το θεμέλιο κάθε 
εφαρμογής που την χρησιμοποιεί.Αν η βάση δεδομένων δεν αναπτύσσεται πάνω σε ένα στέρεο και 
λογικό μοντέλο δεδομένων,η εφαρμογή θα μοιάζει να έχει χτιστεί πάνω σε σπίτι από τραπουλό
χαρτα.
Εκτός από την απόφαση για το βασικό μοντέλο δεδομένων,υπάρχουν ορισμένες ακόμα ερωτήσεις 
που πρέπει να απαντηθούν,όπως:
■ Ποιό είναι το καλύτερο είδος DBMS για να εφαρμοστεί αυτή η βάση δεδομένων;

Διαφορετικά DBMS (όπως SQL Server,ORACLE ή SQL Anywhere) έχουν και διαφορετική 
ισχύ.Αν ο χρήστης βρίσκεται σε θέση που μπορεί να επιλέξει ένα DBMS,θα πρέπει να δια
λέξει αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες της βάσης δεδομένων και των εφαρμογών (σε σχέση 
με την κλίμακα,την ταχύτητα,τα χαρακτηριστικά,το κόστος και την ευκολία χρήσης).

■ Χρειάζεται πρόσβαση στο δίκτυο γι’ αυτή τη βάση δεδομένων;
Αν και οι εφαρμογές πελάτη-διακομιστή απαιτούν τυπικά από τις βάσεις δεδομένων και 
πρόσβαση μέσω δικτύων,μερικές φορές απλά χρειάζεται μια τοπική βάση δεδομένων.

■ Ποιες ικανότητες επεξεργασίας θα δομηθούν μέσα στη βάση δεδομένων (αντί σε κάθε μια από 
τις εφαρμογές);

Πολλά DBMS παρέχουν χαρακτηριστικά όπως αποθηκευμένες διαδικασίες και έλεγχο ανα
φορικής ακεραιότητας που διευκολύνουν την εκτέλεση της επεξεργασίας στο επίπεδο της 
βάσης δεδομένων.Η εκμετάλλευση αυτών των χαρακτηριστικών εξαρτάται από παράγοντες 
όπως ο βαθμός κεντροποίησης που θα καθιερωθεί,αν ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό 
είναι λεπτομέρεια του DBMS (και πιθανόν να επιδρά στη μεταφορά σε ένα διαφορετικό 
DBMS μελλοντικά) και τέλος από την προσπάθεια μείωσης της κίνησης στο δίκτυο (αποφα
σίζοντας ποια επεξεργασία είναι καλύτερα να γίνει στον υπολογιστή πελάτη και ποια στον 
διακομιστή).

Όταν γίνεται ομαδική εργασία είναι καλύτερα να ανατεθεί η ευθύνη για το σχεδιασμό και ορισμό 
της βάσης δεδομένων σε ένα μόνο άτομο ή σε μια μικρή ομάδα.Μπορεί ακόμα να υπάρχει και ένα 
άτομο database administrator (DBA) που θα χειρίζεται αποκλειστικά αυτό τον τομέα της εργασίας. 
Έτσι η βάση δεδομένων αποκτά έξυπνη οργάνωση και συνεπή τρόπο εφαρμογής.

Όσο αφορά την επιλογή των εργαλείων για τη σχεδίαση και τον ορισμό μιας βάσης δεδο
μένων συνήθως υπάρχουν πολλές δυνατότητες όπως τα εργαλεία που αναφέρονται αμέσως μετά. 
Εργαλεία που παρέχονται μαζί με το DBMS που χρησιμοποιείται.

Τα εργαλεία αυτά χρησιμοποιούνται για την πλήρη ανάπτυξη μιας βάσης δεδομένων ή για 
την τακτοποίηση αναγκαίων εργασιών διαχείρισης,ιδίως δημιουργία ή διαγραφή μιας βάσης 
δεδομένων.

Εργαλεία της βάσης δεδομένων που παρέχει το PowerBuilder.
Αφού δημιουργηθεί η βάση δεδομένων με τα εργαλεία του DBMS,μπορούν να χρησιμοποι
ηθούν τα εργαλεία της βάσης δεδομένων του PowerBuilder για να αναπτυχθεί αυτή στη 
συνέχεια και μετά να εισαχθούν στοιχεία και να διατηρηθούν (για μια βάση δεδομένων SQL 
Anywhere μπορεί το PowerBuilder να κάνει αυτό το βήμα της δημιουργίας αντί ο σχεδια-

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Το θέμα χειρισμού της επεξεργασίας σε εφαρμογή πελάτη ή σε βάση δεδομένων διακομιστή είναι το 
ίδιο σημαντικό όπως και η ανάπτυξη της βάσης δεδομένων.Εμφανίζεται όταν πραγματικά δομείται η 
εφαρμογή οπότε πρέπει να ληφθεί απόφαση αν αυτή ή η βάση δεδομένων θα πρέπει να εκτελοΰν μία 
συγκεκριμένη επιλογή,ταξινόμηση,ένωση ή άλλη λειτουργία.
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στής).Το λιγότερο που θα μπορούσαν να κάνουν αυτά τα εργαλεία είναι να εκμεταλλευτούν 
μερικές από τις πολύ χρήσιμες επεκτάσεις οι οποίες επιτρέπονται να προστεθούν στους 
ορισμούς των στηλών και πινάκων.

Εργαλεία σχεδιασμού,ΟΑεΕ και άλλα εργαλεία υποστήριξης.
Τα εργαλεία αυτά βελτιώνουν θεαματικά την ποιότητα και ταχύτητα κάθε εργασίας σχεδια- 
σμού και ορισμού των βάσεων δεδομένων.και είναι όλα κάτι παραπάνω από σημανπκά σε 
περιβάλλον μεγάλης κλίμακας όπου πρέπει να αναπτυχθούν ολόκληρα συστήματα βάσεων 
δεδομένων και εφαρμογών.Πριν επιλεγεί ένα σχεδιαστικό εργαλείο θα πρέπει να ληφθεί 
υπόψη ένα από τα προϊόντα της οικογένειας Powersoft ϋβεΐςηοΓ.Άλλοι προμηθευτές προ
σφέρουν επίσης εργαλεία σχεδιασμού και CASE τα οποία κατασκευάστηκαν να δουλεύουν 
με το PowerBuilder.

To PowerBuilder περιλαμβάνει αρκετές διαφορετικές οθόνες που χρησιμοποιούνται για τον χειρι
σμό διαφόρων ειδών εργασιών ανάπτυξης βάσεων δεδομένων.

Βήματα προετοιμασίας
1. Εγκατάσταση της σωστής διασύνδεσης βάσης δεδομένων.

Έχει ήδη γίνει αναφορά για τις διασυνδέσεις βάσεων δεδομένων που χρησιμοποιεί το Po
werBuilder για να μιλά στο κάθε είδος DBMS με το οποίο έχει πρόσβαση.Αν ο σχεδιαστής 
αποφασίσει να κάνει πρόσβαση σε ένα διαφορετικό DBMS από αυτό που έχει ήδη εγκατα- 
στήσει θα πρέπει λογικά να εγκαταστήσει και την ανάλογη διασύνδεση της βάσης δεδομέ
νων πριν αρχίσει να δουλεύει μ’ αυτό το DBMS στις οθόνες του PowerBuilder.

2. Εξειδίκευση των πληροφοριών ορισμού του ODBC (μόνο για βάσεις δεδομένων συμβατές με 
ODBC).

Αν η πρόσβαση της βάσης δεδομένων γίνεται μέσω της διασύνδεσης ODBC (σε αντίθεση 
με τις άλλες διασυνδέσεις των βάσεων δεδομένων της Powersoft) θα πρέπει αυτή να ορι
στεί στο ODBC ως πηγή δεδομένων.Για παράδειγμα,η εφαρμογή Order Entry της Anchor 
Bay Nut Company έχει σαν βασική βάση δεδομένων την SQL Anywhere που ορίζεται στο 
ODBC.

3. Ορισμός ενός προφίλ για τη βάση δεδομένων.
Όταν χρησιμοποιείται μία από τις οθόνες για να πραγματοποιηθεί έργο σε μια βάση δεδο
μένων,το PowerBuilder πρέπει πρώτα να τη συνδέσει με αυτή τη βάση δεδομένων.Το Po
werBuilder έχει τη δυνατότητα να παρακινεί το χρήστη να συμπληρώνει τις παραμέτρους 
που χρειάζονται για να γίνει η σύνδεση (όπως το όνομα της βάσης δεδομένων,την ταυτότη
τα του χρήστη,το σύνθημα, κ.τ.λ.).Αν θα γίνει περισσότερη εργασία με αυτή τη βάση δεδο
μένων στο μέλλον είναι καλύτερα να οριστεί ένα προφίλ βάσης δεδομένων,το οποίο αποθη
κεύει τις παραμέτρους και διευκολύνει την αυτοματοποιημένη σύνδεση.

Χρήση εργαλείων
Αν έχει εγκατασταθεί το περιβάλλον σωστά μπορεί να αρχίσει η εργασία ανάπτυξης της βάσης 
δεδομένων.Ακολουθεί μία μικρή περίληψη για τη βοήθεια που μπορούν να δώσουν οι οθόνες του 
PowerBuilder.
Οθόνη Database

Δημιουργεί και χειρίζεται πίνακες ή απόψεις και δημιουργεί ή διαγράφει βάσεις δεδομένων 
SQL Anywhere.

Οθόνη Table
Ορίζει τις λεπτομέρειες ενός νέου πίνακα ή εμφανίζει τις λεπτομέρειες ενός υπαρκτού πί
νακα (στήλες,κλειδιά,ευρετήρια και άλλες ιδιότητες).

Οθόνη Data Manipulation
Ανακτεί,εισάγει,ενημερώνει,διαγράφει ή αποθηκεύει σειρές των πινάκων.

Οθόνη Database Administration
Ορίζει την ασφάλεια της βάσης δεδομένων ή στέλνει εντολές της SQL στο DBMS για άμε
ση εκτέλεση.

Οθόνη Data Pipeline
Μεταφέρει δεδομένα από έναν ή περισσότερους πίνακες πηγές σε ένα νέο ή υπαρκτό πί
νακα προορισμού (είτε μέσα στη βάση δεδομένων είτε σε άλλες βάσεις δεδομένων).
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17.1.1 Εγκατάσταση δοκιμής εναντίον παραγωγής
Αφού δημιουργηθεί μία βάση δεδομένων,οι σχεδιαστές θα πρέπει να αποφασίσουν πώς θα 

πραγματοποιήσουν πρόσβαση σ’ αυτή κατά τη διάρκεια της εργασίας ανάπτυξης της εφαρμογής. 
Υπάρχουν δύο σχετικά σενάρια:
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Αν υπάρχει ήδη μια βάση παραγωγής δεδομένων στην οποία γίνεται συνέχεια πρόσβαση 
από εφαρμογές και χρήστες ή το λιγότερο περιέχει «ζωντανά» δεδομένα,δεν θα πρέπει οι 
σχεδιαστές να δοκιμάζουν τη δουλειά τους σ’ αυτή τη βάση δεδομένων.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΧΩΣ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ
Αν έχει οριστεί η βάση δεδομένων κάτω από ένα διακομιστή DBMS (όπως έναν SQL Server 
ή ORACLE) αλλά δεν είναι επιθυμητό να συνδεθεί με το δίκτυο για το έργο ανάπτυξης της 
εφαρμογής,ίσως επειδή η δουλειά γίνεται στο σπίτι.

Η λύση και στις δύο περιπτώσεις είναι η δημιουργία μίας χωριστής έκδοσης δοκιμής (test version) 
της βάσης δεδομένων.Η εγκατάσταση και συντήρηση μιας βάσης δεδομένων δοκιμής είναι καλύ
τερα να γίνεται από τα ίδια άτομα που είναι υπεύθυνα και για τη βάση δεδομένων παραγωγής και 
θα πρέπει να ολοκληρωθεί πριν αρχίσει η ανάπτυξη των συστατικών της εφαρμογής.Η θέση εγκα
τάστασης μιας τέτοιας βάσης δεδομένων προσεγγίζεται με δυο τρόπους:
® Τοπική βάση δεδομένων δοκιμής

Στην περίπτωση αυτή δημιουργείται μία τοπική έκδοση SQL Anywhere της βάσης δεδομέ
νων την οποία οι σχεδιαστές μπορούν να εγκαταστήσουν στους δικούς τους υπολογιστές.Η 
διεργασία αυτή πραγματοποιείται σε περιπτώσεις που η ανάπτυξη και η δοκιμή των συστα
τικών της εφαρμογής γίνεται με αποκεντρωτικό τρόπο,δηλαδή χωρίς σύνδεση με το δίκτυο. 
Ωστόσο,πρέπει να δοθεί προσοχή στα εξής σημεία:
■Αν οι βάσεις δεδομένων δοκιμής και παραγωγής δεν χρησιμοποιούν το ίδιο DBMS μπορεί 
να χρειαστεί να γίνει δουλειά γύρω από τις σχετικές με τα DBMS διαφορές,οι οποίες πε
ριλαμβάνουν τύπους δεδομένων και υποστηριζόμενα χαρακτηριστικά (όπως αποθηκευμέ- 
νες διαδικασίες).
■ Η εκτέλεση της εφαρμογής διαφέρει όταν η πρόσβαση γίνεται σε μια τοπική βάση δεδο
μένων δοκιμής σε αντίθεση με την πρόσβαση στη βάση δεδομένων του διακομιστή του 
δικτύου.Επομένως χρειάζεται χρόνος στο τέλος της εργασίας για συντονισμό.

<2> Κεντροποιημένη βάση δεδομένων δοκιμής
Με την προσέγγιση αυτή δημιουργείται μια βάση δεδομένων δοκιμής κάτω από τον ίδιο 
διακομιστή DBMS με τη βάση δεδομένων παραγωγής,ώστε όλοι οι σχεδιαστές να έχουν 
πρόσβαση σ’ αυτή μέσω του δικτύου.Αυτό γίνεται σε περιπτώσεις που πρέπει το περιβάλ
λον δοκιμής να διατηρηθεί όσο το δυνατόν παρόμοιο με το περιβάλλον παραγωγής,ώστε να 
μην χρειάζονται αλλαγές στο τέλος της εργασίας.

Αφού γίνει η εγκατάσταση της βάσης δεδομένων δοκιμής μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο Power
Builder απλά κάνοντας σύνδεση μαζί της αντί η σύνδεση να γίνει με τη βάση δεδομένων παραγω- 
γής.Έτσι κατά τη διάρκεια εργασίας στις οθόνες του PowerBuilder ενεργοποιείται αυτόματα η πρό
σβαση στη βάση δεδομένων δοκιμής για να αναπτυχθούν τα συστατικά της εφαρμογής.Με παρό
μοιο τρόπο,κατά τη διάρκεια της φάσης ανάπτυξης της εργασίας μπορεί να γίνει υπόδειξη της 
ίδιας της εφαρμογής σ' αυτή τη βάση δεδομένων,με αποτέλεσμα κάθε φορά που τρέχει η εφαρμο
γή για να ελέγξει για σφάλματα θα έχει πρόσβαση στη βάση δεδομένων δοκιμής.Αργότερα στην 
εργασία με την προσέγγιση της αναδίπλωσης μπορεί να γίνει υπόδειξη της εφαρμογής πίσω στη 
βάση δεδομένων παραγωγής.

17.2 Σύνδεση με τη Βάση Δεδομένων
To PowerBuilder καθιερώνει μια σύνδεση με τη βάση δεδομένων σε διαφορετικές στιγμές, 

ανάλογα με το αν η εφαρμογή βρίσκεται στο στάδιο της ανάπτυξης ή της εκτέλεσης.Το Power
Builder συνδέεται με τη βάση δεδομένων όταν ανοίγει κάποια βασική οθόνη που να έχει πρόσβαση 
σ’ αυτή τη βάση δεδομένων,μεταγλωττίζει ή αποθηκεύει ένα χειρόγραφο του PowerBuilder που πε
ριέχει ενσωματωμένες εντολές SQL ή εκτελεί μια εφαρμογή του PowerBuilder που έχει πρόσβαση 
στη βάση δεδομένων.

Κάθε φορά που γίνεται σύνδεση σε μια βάση δεδομένων καθώς πραγματοποιείται έργο στο 
περιβάλλον ανάπτυξης,το PowerBuilder γράφει τις παραμέτρους της σύνδεσης στον τομέα Βάσης 
Δεδομένων του αρχείου ΡΒ.ΙΝΙ.Όποτε γίνεται σύνδεση σε μια διαφορετική βάση δεδομένων,το Ρο-

123



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17 Βάση Δεδομένων

werBuilder γράφει τις υπάρχουσες παραμέτρους στον τομέα Βάσης Δεδομένων μαζί με τις παρα
μέτρους για τη νέα σύνδεση βάσης δεδομένων.'Οταν ανοίγει μία οθόνη του PowerBuilder που έχει 
πρόσβαση σε βάση δεδομένων,αυτόματα γίνεται σύνδεση με τη βάση δεδομένων που χρησιμοποιή
θηκε τελευταία.Το PowerBuilder καθορίζει ποια είναι αυτή η βάση δεδομένων διαβάζοντας τον το
μέα Βάσης Δεδομένων του αρχείου ΡΒ.ΙΝΙ.

Υπάρχουν δύο τρόποι πρόσβασης στα δεδομένα μέσα στο περιβάλλον ανάπτυξης του Po
werBuilder (ή και του InfoMaker): η διασύνδεση Powersoft ODBC και η τοπική διασύνδεση με τη βά
ση δεδομένων Powersoft.Oi γραμμές που ακολουθούν δίνουν περισσότερες πληροφορίες χωρίς ό
μως να επεκτείνονται σε πολλές λεπτομέρειες.

17.2.1 Διασύνδεση Powersoft ODBC
Η διασύνδεση Powersoft ODBC χρησιμοποιεί ένα αρχείο Powersoft DLL με το όνομα 

PBODB050.DLL για πρόσβαση σε οποιαδήποτε πηγή δεδομένων για την οποία έχει εγκατασταθεί 
ένας συμβατός δίσκος με το πρότυπο ODBC.Ta δεδομένα στα οποία πραγματοποιείται πρόσβαση 
μέσω του δίσκου ODBC λέγονται πηγή δεδομένων ODBC.Με την εγκατάσταση του δίσκου ODBC 
το PBODB050.DLL επικοινωνεί με το δίσκο μέσω του ODBC Driver Manager για να αποκτήσει πρό
σβαση στα δεδομένα που απαιτούνται.Η πηγή δεδομένων ODBC μπορεί να είναι είτε η SQL Any
where (με τη χρήση του δίσκου SQL Anywhere ODBC) είτε άλλες ODBC πηγές δεδομένων χρησι
μοποιώντας συμβατούς δίσκους με το ODBC τους οποίους προμηθεύει η Powersoft ή άλλοι πωλη- 
τές.
Ο ορισμός μιας πηγής δεδομένων ODBC πραγματοποιείται με τη συμπλήρωση του πλαισίου δια
λόγου εγκατάστασης ODBC για το δίσκο που θα χρησιμοποιηθεί στην πρόσβαση των δεδομένων. 
Από την οθόνη Database επιλέγεται η εντολή File -» Configure ODBC,οπότε το πλαίσιο διαλόγου 
που εμφανίζεται παρουσιάζει δύο λίστες.Η πάνω περιέχει τους δίσκους ODBC που έχουν εγκατα
σταθεί στον υπολογιστή,τα ονόματα των οποίων προέρχονται από το αρχείο ODBCINST.INI.Η δεύ
τερη λίστα εκθέτει τις πηγές δεδομένων που ορίστηκαν για κάθε επιλεγμένο δίσκο ενώ τα ονόμα- 
τά τους προέρχονται από το αρχείο ODBC.INI.
Η δημιουργία ενός καινούργιου ορισμού μιας πηγής δεδομένων ODBC οδηγεί στο πλαίσιο διάλο
γου εγκατάστασης ODBC για τον επιλεγμένο δίσκο όπου πρέπει να συμπληρωθούν τα επιμέρους 
πλαίσια με τιμές:
1.Όνομα πηγής δεδομένων.Το όνομα που ορίζεται γίνεται και το όνομα του προφίλ βάσης δεδομέ
νων γι’ αυτή την πηγή.
2.0ρισμός του ολοκληρωμένου ονόματος της βάσης δεδομένων ή του δίσκου και του καταλόγου 
που βρίσκεται η βάση δεδομένων με πληκτρολόγηση στο ανάλογο πλαίσιο ή με τη χρήση του Brow
se.
3. Ορισμός μιας ταυτότητας χρήστη (user ID) και συνθήματος (password),αν και είναι καλύτερο να 
δοθούν τιμές γι’ αυτά όταν το PowerBuilder τα ζητά κατά τη διάρκεια της σύνδεσης με την πηγή 
δεδομένων.
4, Επιλογή ενός μεταφραστή (transactor) ODBC που δεν είναι άλλο από ένα αρχείο DLL που μετα
φράζει τα δεδομένα που περνούν μεταξύ μιας εφαρμογής και μιας πηγής δεδομένων.

17.2.2 Διασύνδεση βάσης δεδομένων Powersoft
Η Powersoft διασύνδεση βάσης δεδομένων αποτελεί μια τοπική άμεση σύνδεση με μια βά

ση δεδομένων.Για να πραγματοποιηθεί πρόσβαση μέσω της συγκεκριμένης διασύνδεσης θα πρέπει 
πρώτα να έχει εγκατασταθεί το σωστό λογισμικό βάσης δεδομένων στον διακομιστή και τους σταθ
μούς εργασίας τύπου πελάτη.Στη συνέχεια εγκαθίσταται η διασύνδεση βάσης δεδομένων Power
soft που έχει πρόσβαση στο DBMS επιλέγοντας τη διασύνδεση στο πρόγραμμα εγκατάστασης του 
PowerBuilder (ή InfoMaker).
Η διασύνδεση βάσης δεδομένων Powersoft δεν περνά μέσω ODBC για να αποκτήσει πρόσβαση στη 
βάση δεδομένων γι’ αυτό και αυτό δεν συμπληρώνεται το πλαίσιο διαλόγου εγκατάστασης ODBC 
αλλά ένα προφίλ βάσης δεδομένων.Το προφίλ βάσης δεδομένων αποτελεί ένα ονομαστικό σύνολο 
παραμέτρων αποθηκευμένες στο αρχείο ΡΒ.ΙΝΙ (ή ΙΜ.ΙΝΙ) και οι οποίες ορίζουν μία σύνδεση με 
μια συγκεκριμένη βάση δεδομένων στο περιβάλλον ανάπτυξης του PowerBuilder (ή InfoMaker).
Η δημιουργία και χρήση των προφίλ βάσης δεδομένων διευκολύνει το χειρισμό των συνδέσεων με 
τις βάσεις δεδομένων αφού με την επιλογή ενός προφίλ καθιερώνεται ή αλλάζει η σύνδεση της βά
σης δεδομένων,με τη διόρθωση ενός προφίλ μετατρέπονται ή δίνονται επιπρόσθετες παράμετροι
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σύνδεσης ενώ παράλληλα είναι δυνατή και η διαγραφή ενός προφίλ,'Οταν ορίζεται μία πηγή δεδο
μένων ODBC το προφίλ βάσης δεδομένων γι’ αυτή την πηγή δημιουργείται αυτόματα,σε αντίθεση 
με τη διασύνδεση βάσης δεδομένων Powersoft όπου ο ίδιος ο χρήστης πρέπει να δημιουργήσει το 
προφίλ της βάσης δεδομένων.
Κάθε διασύνδεση βάσης δεδομένων Powersoft χρησιμοποιεί το δικό της σρχείο DLL για να επικοι
νωνεί με μια συγκεκριμένη βάση δεδομένων επειδή κάθε διασύνδεση DLL πρέπει να συνδέεται στη 
βάση δεδομένων μέσω ενός διαφορετικού προμηθευτή βάσης δεδομένων API.Για παράδειγμα,η 
διασύνδεση βάσης δεδομένων Powersoft SQL Server 4.x χρησιμοποιείτο αρχείο PBSYB050.DLL 
(ή PBSYT050.DLL) για να αποκτήσει πρόσβαση στη βάση δεδομένων ενώ η διασύνδεση Powersoft 
ORACLE 7.2 το αρχείο PB072050.DLL.
Το προφίλ βάσης δεδομένων δημιουργείται είτε πατώντας το κουμπί Database Profile του PowerBar, 
είτε από την οθόνη Database με την εντολή File -> Connect -> Setup.Kai οι δύο τρόποι οδηγούν 
στο πλαίσιο διαλόγου Database Profile Setup όπου συμπληρώνεται το όνομα του προφίλ,ο τύπος 
του DBMS και οι υπόλοιπες τιμές.Αν ο χρήστης παραλείψει κάποιες πληροφορίες και το προφίλ 
αδυνατεί να συνδεθεί με τη βάση δεδομένων,το PowerBuilder προτρέπει με διάφορα πλαίσια για τη 
συμπλήρωση των πληροφοριών (π.χ. το user ID ή το password).

17.2.3 Αντικείμενο transaction
Για να είναι εφικτό σε μια εφαρμογή να συνδέεται με τη βάση δεδομένων την ώρα της εκ- 

τέλεης,θα πρέπει να καθιερωθεί η σύνδεση σε ένα χειρόγραφο της εφαρμογής.Αυτό πραγματο
ποιείται με τη χρήση ενός αντικειμένου transaction (κίνησης) που αποτελεί απλά μια θέση στη 
μνήμη.Το αντικείμενο transaction είναι ένα αόρατό και μη γραφικό αντικείμενο που εξυπηρετεί μια 
περιοχή επικοινωνίας ανάμεσα στην εφαρμογή και τη βάση δεδομένων.Κάθε αντικείμενο transac
tion έχει ιδιότητες (μεταβλητές) για την αποστολή πληροφοριών σύνδεσης με τη βάση δεδομένων 
καθώς και για την απόκτηση πληροφοριών από τη βάση δεδομένων σχετικές με την επιτυχία ή απο
τυχία των δραοπηηριοτήτων της βάσης δεδομένων.
Αν η εφαρμογή συνδέεται με μια μόνο βάση δεδομένων τότε χρησιμοποιείται το προεπιλεγμένο 
αντικείμενο transaction SQLCA (SQL Communications Area),το οποίο το PowerBuilder περιλαμβάνει 
σαν μέρος των προεπιλεγμένων καθολικών μεταβλητών.Επίσης,η συνάρτηση Retrieve το χρησιμο
ποιεί για την ανάκτηση εγγραφών από τη βάση δεδομένων σύμφωνα με το κριτήριο επιλογής που 
ορίζεται από ένα αντικείμενο datawindow.Av η εφαρμογή επικοινωνεί με πολλές βάσεις δεδομένων, 
τότε δημιουργούνται όσα επιπλέον αντικείμενα transaction χρειάζονται για κάθε μια από τις συνδέ
σεις των βάσεων δεδομένων.
To SQLCA έχει δεκαπέντε ιδιότητες,δέκα από τις οποίες χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση με τη 
βάση δεδομένων.Μία από τις τελευταίες είναι και η ιδιότητα DBParm που περιέχει ειδικές παραμέ
τρους για το DBMS και οι οποίες διευκολύνουν την εφαρμογή να χρησιμοποιήσει διάφορα χαρα
κτηριστικά που υποστηρίζει η βάση δεδομένων.Η ιδιότητα DBParm μπορεί να πάρει τιμές μέσα σ’ 
ένα χειρόγραφο του PowerBuilder,περικλείοντας ολόκληρο το αλφαριθμητικό σε διπλά εισαγωγικά 
και διαχωρίζοντας τις παραμέτρους με κόμματα.Για παράδειγμα:
SQLCA.dbParm="ConnectString=‘ DSN=Sales;” (DSN σημαίνει το όνομα της πηγής δεδομένων). 
Μία εναλλακτική λύση είναι η χρήση της συνάρτησης Profilestring της PowerScript που θα διαβάζει 
τις τιμές της ιδιότητας από έναν καθορισμένο τομέα ενός εξωτερικού αρχείου κειμένου,όπως ένα 
αρχείο ΙΝΙ.Για παράδειγμα,η επόμενη εντολή διαβάζει τιμές της DBParm από τον τομέα βάσης δε
δομένων σ’ ένα αρχείο ΑΡΡ.ΙΝΙ:
SQLCA.dbParm=Profilestring (“ΑΡΡ.ΙΝΙ”,'“Database",1“dbParm”,“ ”)

17.2.4 Ταμιευτήριο (repository) Powersoft
Την πρώτη φορά που χρησιμοποιείται το PowerBuilder (ή το infoMaker) για να πραγματο

ποιηθεί σύνδεση με μια βάση δεδομένων,το PowerBuilder (ή το InfoMaker) προεπιλεγμένα δημιουρ
γεί πέντε πίνακες συστήματος Powersoft.Oi πίνακες αυτοί,γνωστοί κοινώς ως ταμιευτήριο (reposi
tory) Powersoft,αποθηκεύουν εκτεταμένες πληροφορίες ιδιοτήτων για τους πίνακες και τις στήλες 
μέσα στη βάση δεδομένων (π.χ. μορφές έκθεσης,κανόνες εγκυρότητας και πληροφορίες γραμμα
τοσειρών).Βέβαια,οι εκτεταμένες ιδιότητες μπορούν να οριστούν και τη στιγμή που δημιουργείται ή 
μετστρέπεται ένας πίνακας.
To PowerBuilder διατηρεί αυτόματα το ταμιευτήριο Powersoft κάθε φορά που αλλάζουν οι πληρο
φορίες για έναν πίνακα ή μια στήλη.Το πλαίσιο διαλόγου Select Tables της οθόνης Database περιέ-
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χει τόσο τους πέντε πίνακες του ταμιευτηρίου Powersoft όσο και τους πίνακες του συστήματος 
DBMS (που συνήθως έχουν κι ένα πρόθεμα για να ξεχωρίζουν).Αναλυτικά,οι πίνακες του ταμιευτη
ρίου Powersoft περιέχουν: 
pbcatcol

Αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με τις στήλες περιλαμβάνοντας ονόματα,σχόλια,κεφα
λίδες, ετικέτες,περίπτωση,αρχική τιμή και δικαιολόγηση. 

pbcatedt
Αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με τα στιλ διόρθωσης,δηλαδή ονόματα και ορισμούς, 

pbcatfmt
Αποθηκεύει πληροφορίες για τις μορφές έκθεσης (ονόματα και ορισμούς), 

pbcattbl
Αποθηκεύει πληροφορίες για τους πίνακες,όπως όνομα,ιδιοκτήτη,προεπιλεγμένη γραμμα
τοσειρά (για δεδομένα, κεφαλίδες και ετικέτες) και σχόλια, 

pbcatvld
Αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες εγκυρότητας (ονόματα και ορισμούς).

Στο φύλλο ιδιοτήτων Database Preferences (General καρτέλα) καθορίζεται ο τρόπος ελέγχου πρό
σβασης του ταμιευτηρίου με τις εξής δυνατότητες:
a) Use Powersoft Repository.Av δεν υπάρχουν ήδη οι πίνακες του ταμιευτηρίου δεν δημιουργούν- 
ται.Ωστόσο,οι οθόνες DataWindow,Report και Form χρησιμοποιούν τις σωστές προεπιλεγμένες τι
μές για τις εκτεταμένες ιδιότητες.Αν οι πίνακες αυτοί υπάρχουν,το PowerBuilder (ή το InfoMaker) 
δεν τους χρησιμοποιούν όταν δημιουργείται ένα καινούργιο αντικείμενο datawindow,report ή form.
b) Read Only.Av το ταμιευτήριο υπάρχει,το PowerBuilder χρησιμοποιεί τους πίνακές του για τη δη
μιουργία νέων datawindows,reports ή forms,χωρίς όμως να τους ενημερώνει.Γι’ αυτό άλλωστε και δεν 
είναι δυνατή η μετατροπή των πληροφοριών στους πίνακες του ταμιευτηρίου ή στους άλλους πίνα
κες της βάσης δεδομένων από τις οθόνες DataWindow,Report ή Form από τη στιγμή που έχει επι- 
λεγεί η συγκεκριμένη δυνατότητα.
c) 'Ελεγχος πρόσβασης στους τελικούς χρήστες αν το DBMS υποστηρίζει εντολές SQL GRANT 
και REVOKE.H προεπιλεγμένη δικαιοδοσία για κάθε πίνακα του ταμιευτηρίου είναι
GRANT SELECT,UPDATE,INSERT,DELETE ON table TO PUBUC/Ετσι για παράδειγμα,ο έλεγχος 
πρόσβασης μπορεί να πραγματοποιηθεί αναθέτοντας τη δικαιοδοσία SELECT στους τελικούς 
χρήστες και τη δικαιοδοσία SELECT,UPDATE,INSERT ΚΑΙ DELETE στους σχεδιαστές.

17.3 Αντικείμενο datawindow
Η οθόνη DataWindow αποτελεί μία από τις πιο ευμετάβλητες βασικές οθόνες του Power- 

builder.To κλειδί για την ανεξάντλητη χρήση της είναι οι πολλές επιλογές που διαθέτει,χωρίς να εί
ναι απαραίτητο ο χρήστης να γνωρίζει με λεπτομέρεια τον τρόπο λειτουργίας κάθε επιλογής και 
ιδιαίτερου σπλ.Με τη δημιουργία λοιπόν ενός νέου αντικειμένου datawindow παρουσιάζεται ένα 
πλαίσιο διαλόγου,στο οποίο επιλέγεται η πηγή δεδομένων και το στιλ παρουσίασής τους.
Αναλυτικά,η πηγή δεδομένων δεν καθορίζει μόνο τους πίνακες της βάσης δεδομένων που θα χρη
σιμοποιηθούν αλλά και τις εγγραφές τους:
Quick Select

Αποτελεί τον απλούστερο τρόπο επιλογής δεδομένων αφού με ένα μόνο πλαίσιο διαλόγου 
αφήνει το σχεδιαστή να διαλέξει τον πίνακα και τη σειρά των στηλών που θέλει.Ο μόνος 
περιορισμός είναι ότι δεν υποστηρίζει διαφορετικές στήλες από μη σχετιζόμενους πίνακες. 

SQL Select
Επιλέγει δεδομένα από τη βάση δεδομένων,βασισμένα σε μια εντολή SELECT της SQL 
To PowerBuilder δημιουργεί μια σειρά από καρτέλες επιλογής διευκολύνοντας τον ορισμό 
της εντολής SQL.

Query
Επιλέγει δεδομένα από μια βάση δεδομένων που βασίζονται σ’ ένα προκαθορισμένο ερώτη
μα ή βοηθά στη δημιουργία ενός ερωτήματος με τη χρήση της οθόνης Query.

External
Επιτρέπει το χειρισμό δεδομένων από πηγή διαφορετική μιας βάσης δεδομένων.

Stored Procedure
Επιλέγει δεδομένα που βασίζονται σε μια διαδικασία αποθηκευμένη στις βάσεις δεδομένων. 
Ωστόσο,δεν υποστηρίζουν όλες οι βάσεις δεδομένων τέτοιες διαδικασίες.
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English Wizard
Επιλέγει δεδομένα από βάση δεδομένων που βασίζονται σε μια δομημένη αγγλική πρόταση 
και η οποία μεταφράζεται στη συνέχεια σε μια εντολή SELECT.
Το στιλ παρουσίασης καθορίζει την ποσότητα,μορφή και εμφάνιση των δεδομένων μέσα 
στο παράθυρο που θα δημιουργηθεί:

Composite
Συνδυάζει άλλα datawindows για να δημιουργθεί μία σύνθετη αναφορά.

Crosstab
Εμφανίζει πολλές εγγραφές σε μορφή φύλλου δεδομένων με σύνολα και υπολογισμούς 
για τις σειρές και τις στήλες.

Freeform
Εμφανίζει μία μόνο εγγραφή στο παράθυρο αλλά επιτρέπει το χειρισμό της παρουσίασής 
της.

Graph
Εμφανίζει πληροφορίες της βάσης δεδομένων σαν γράφημα.

Grid
Εμφανίζει πολλές εγγραφές σε μια ορισμένη μορφή σειράς-στήλης χωρίς να επιτρέπει 
πολλές μετατροπές ή αισθητική εμφάνιση.

Group
Ομαδοποιεί πολλές εγγραφές σε μορφή αναφοράς υποστηρίζοντας τις μετατροπές.

Label
Εμφανίζει πολλές εγγραφές σε μορφή ετικέτας,κατάλληλες για εκτύπωση.

N-Up
Τα δεδομένα τοποθετούνται σε στήλες κατά μήκος της οθόνης.

Tabular
Εμφανίζει τα δεδομένα σε πινακοποιημένη μορφή υποστηρίζοντας τις αλλαγές.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18

18.1 Εισαγωγή
Πριν ο σχεδιαστής της εφαρμογής αρχίσει την ανάπτυξή της,θα πρέπει να λάβει υπόψη του 

τον τρόπο που θα τοποθετηθούν όλα τα είδη των δεδομένων πάνω στην οθόνη,τον τρόπο που δια
λέγονται οι χρήστες μ’ αυτά,την οργάνωση των αλληλεπιδράσεων στις συναφείς δραστηριότητες 
(τυπικές ή επαγγελματικές) και την καθοδήγηση των χρηστών από μια δραστηριότητα στην άλλη.

To PowerBuilder παρέχει μια μεγάλη ποικιλία από συστατικά και επιλογές που χρησιμοποι
ούνται για το χτίσιμο της διασύνδεσης χρήστη της εφαρμογής.Αν κι αυτό δίνει μεγάλη ευκινησία 
στο σχεδιαστή,απαιτεί ωστόσο να διαλέγει ο ίδιος το σωστό για την εργασία του.Όταν οι επιλογές 
αυτές γίνονται νωρίς και καθιερώνονται ως συμβάσεις,η εφαρμογή γίνεται περισσότερο συνεπής, 
ελκυστική και χρηστική.Επίσης οι συμβάσεις απαλλάσσουν το σχεδιαστή από περιττή διόρθωση 
αργότερα.

Η συγκέντρωση έξυπνων συμβάσεων διασύνδεσης χρήστη απαιτεί τη γνώση καλού γραφι
κού σχεδιασμού.Οι υπάρχουσες γραφικές εφαρμογές δίνουν αρκετές καλές ιδέες,ειδικά εφαρμο
γές από τα πιο δημοφιλή εμπορικά προϊόντα (Microsoft Word ή Excel,Lotus 1-2-3,το ίδιο το Power
Builder). Αν οι μελλονπκοί χρήστες της εφαρμογής δουλεύουν συχνά με ένα συγκεκριμένο προϊόν 
θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η προσαρμογή μιας παρόμοιας διασύνδεσης χρήστη ώστε να γίνει εκ
μετάλλευση της εμπειρίας τους και να μειωθεί η καμπύλη μάθησης.

Είναι δυνατόν να έχει ήδη ο σχεδιαστής κάποιες γενικές συμβάσεις διασύνδεσης χρήστη 
με τις οποίες πρέπει όλες οι εργασίες ανάπτυξης εφαρμογών να συμφωνήσουν.Τα αγοραστικά αυ
τά πρότυπα βοηθούν στην καθιέρωση συνέπειας απέναντι σε σύνθετες εφαρμογές,στη διευκόλυν
ση για την επαναχρησιμοποίηση των συστατικών της εφαρμογής καθώς και στην αποφυγή περιτ
τού σχεδιασμού και έργου ανάπτυξης.'Οταν υπάρχουν τα αγοραστικά πρότυπα θα πρέπει να ορι
στούν οι επεκτάσεις ή εξαιρέσεις που απαιτούνται στη διασύνδεση χρήστη για κάθε εφαρμογή που 
αναπτύσσεται.

Παράλληλα με τις συμβάσεις της διασύνδεσης χρήστη,λαμβάνονται επίσης υπόψη και οι 
ικανότητες των υπολογιστών των τελικών χρηστών στους οποίους θα τρέξει τελικά η εφαρμογή.
Για παράδειγμα,αν οι χρήστες διαθέτουν μονόχρωμες οθόνες δεν θα πρέπει να βασίζεται ο σχεδια
στής τόσο πολύ στο χρώμα για να δώσει σημαντικές συμβουλές στη διασύνδεση χρήστη της εφαρ- 
μογής.Αν οι χρήστες διαθέτουν οθόνες χαμηλής ανάλυσης θα πρέπει να σχεδιαστούν παράθυρα γι’ 
αυτούς κι όχι μόνο για οθόνες υψηλής ανάλυσης όπως αυτές που έχουν οι σχεδιαστές.

Η επιλογή για κάποιες από τις συμβάσεις της διασύνδεσης χρήστη εξαρτάται επίσης από 
την συγκεκριμένη πλατφόρμα όπου θα αναδιπλωθεί η εφαρμογή.Για παράδειγμα,ορισμένες συμ
βάσεις που ταιριάζουν στους χρήστες των Microsoft Windows μπορεί να μην έχουν νόημα στους 
χρήστες των Apple Macintosh.Ο σχεδιαστής θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι γνωρίζει αρκετά την πλατ
φόρμα του στόχου του και να επιλέξει έτσι τις ανάλογες συμβάσεις.Αν η εφαρμογή πρόκειται να 
αναδιπλωθεί σε πολλαπλές πλατφόρμες οι συμβάσεις της διασύνδεσης χρήστη θα πρέπει να υπο
λογίζουν τις διαφορές τους και να ορίζουν τον τρόπο χειρισμού τους.

Όταν η εφαρμογή σχεδιάζεται για χρήση σε πολυγλωσσικό περιβάλλον,οι συμβάσεις της 
διασύνδεσης χρήστη θα πρέπει ίσως να λάβουν υπόψη τους και θέματα κουλτούρας και γλώσσας. 
Οι προσδοκίες των τελικών χρηστών και οι απαιτήσεις της εφαρμογής μπορεί να διαφέρουν μετα
ξύ εθνικών,πολιτιστικών ή γλωσσικών συνόρων.

18.2 Παράθυρα
Τα κύρια δομικά υλικά της διασύνδεσης του χρήστη σε μια εφαρμογή του PowerBuilder 

είναι τα παράθυρα,τα οποία μοιάζουν με τα κοινά παράθυρα σε οποιοδήποτε γραφικό λειτουργικό 
περιβάλλον,δηλαδή αποτελούνται από ορθογώνια πλαίσια που μπορούν να αλλάζουν σχήμα και θέ
ση στην οθόνη (π.χ. να τοποθετούνται αλυσιδωτά).

Τα παράθυρα παρέχουν χαρακτηριστικά που επιτρέπουν στα άτομα να δούν και να χειρι
στούν πληροφορίες και να εισάγουν δραστηριότητες.Η διασύνδεση του χρήστη μπορεί να έχει ένα 
μόνο παράθυρο.Στις περισσότερες όμως περιπτώσεις χρησιμοποιούνται πολλά και διαφορετικά

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ο όρος παράθυρο που χρησιμοποιείται εδώ δεν αναφέρεται στο αντικείμενο window αλλά στη 
γενική έννοια του πλαισίου.
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παράθυρα,καθένα από τα οποία παίζει ένα συγκεκριμένο ρόλο βοηθώντας το σχεδιαστή στην 
προσπάθεια του να παρουσιάσει ορισμένου είδους πληροφορίες στους χρήστες που διαλέγονται 
μ’ αυτές.

Τύποι παραθύρων
■ Κύρια παράθυρα,όπου οι χρήστες εκτελούν τις κύριες δραστηριότητες της εφαρμογής.
■ Παράθυρα απόκρισης και πλαίσια μηνυμάτων,τα οποία χρησιμοποιούνται για να αναγκάσουν 
τους χρήστες να λάβουν υπόψη τους μερικές πληροφορίες και (ή) να επιλέξουν κάποιες πράξεις 
πριν κάνουν ο,τιδήποτε στην εφαρμογή.
■ Παράθυρα αναδυόμενα και θυγατρικά (child),τα οποία είναι χρήσιμα για την έκθεση πρόσθετων 
πληροφοριών ή την παροχή επιπλέον υπηρεσιών που υποστηρίζουν τις ενέργειες του χρήστη κα
θώς δουλεύουν στο κύριο παράθυρο.
■ Πλαίσια ΜϋΙ,τα οποία είναι χρήσιμα σε πολλές εφαρμογές που οι χρήστες θέλουν να δουλεύουν 
σε πολλαπλά παράθυρα.Όταν ο χρήστης βρίσκεται μέσα σ’ ένα τέτοιο πλαίσιο,τα κύρια παράθυρα 
ενεργούν σαν επίπεδα με τα οποία μπορεί να εναλλάσσεται.

Συμβάσεις παραθύρων
Είδη ελέγχων

Για να δουλεύει η διασύνδεση ενστικτωδώς χρησιμοποιείται το ανάλογο είδος ελέγχου για 
κάθε χαρακτηριστικό που θα εφαρμοστεί στο παράθυρο.Για παράδειγμα,δεν χρησιμοποιεί
ται το ραδιόπληκτρο για την εισαγωγή μιας εντολής αλλά ένα Κουμπί Διαταγών ή ένα 
Κουμπί Εικόνας.

Αριθμός ελέγχων
Για να μην υπερφορτωθεί ο χρήστης πρέπει να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των ελέγχων 
που τοποθετούνται στο παράθυρο.Αντί λοιπόν το παράθυρο να γεμίζει με πολλούς ελέγ
χους καλύτερο θα ήταν να χρησιμοποιηθούν πολλαπλά παράθυρα ή ένας έλεγχος Tab. 

Διάστημα ελέγχων
Θα πρέπει να υπάρχει αρκετός κενός χώρος μέσα στο παράθυρο και να μην τοποθετούνται 
όλοι οι έλεγχοι στο ίδιο μέρος.

Σύνορα ελέγχων
Καλό θα ήταν οι έλεγχοι edit ή επιλογής να είναι τρισδιάστατοι (με πλαίσια ή σύνορα πλαι
σίων σκιαγραφημένα) ώστε να προεξέχουν ενώ οι άλλοι έλεγχοι,όπως ένας StaticText.va 
μην παρουσιάζουν καθόλου γραμμές πλαισίων.

Διαθεσιμότητα ελέγχων
'Οταν ο έλεγχος δεν είναι διαθέσιμος στον χρήστη να αποκλείεται παίρνοντας χρώμα γκρι. 

Μήκος των ελέγχων καταλόγου
Στα πλαίσια καταλόγων θα πρέπει να ελαχιστοποιείται ο αριθμός των αντικειμένων που πε
ριλαμβάνουν ώστε να μην αφιερώνεται πολύ ώρα στην κύλιση για να εμφανιστούν.Τέτοιοι 
έλεγχοι δεν περιέχουν συνήθως πάνω από 50 αντικείμενα.

Πλήκτρα και στρώματα MDI
Τα Κουμπιά Διαταγών ή Εικόνων καλό θα ήταν να αποφεύγεται να τοποθετούνται μέσα σε 
στρώματα MDl.Ta στοιχεία μενού εξυπηρετούν πιο πολύ.

Υποστήριξη από το πληκτρολόγιο
Κάθε έλεγχος σ’ ένα παράθυρο θα πρέπει να έχει πρόσβαση στο πληκτρολόγιο.
(Αυτό δεν βρίσκει εφαρμογή στον Macintosh).

Χρώματα
Η χρησιμοποίηση των χρωμάτων να γίνεται συνετά και σε περιπτώσεις που ο σχεδιαστής 
θέλει να τονίσει εκείνα τα τμήματα από το παράθυρο που ο χρήστης θα δει,ώστε να είναι 
ευανάγνωστα.Ακόμη,αν είναι εφικτό,τα χρώματα θα μπορούσαν να είναι προεπιλεγμένα για 
να αποδίδουν αποτέλεσμα και στα συστήματα Windows των χρηστών.

Μέγεθος γραμματοσειράς
Ο αριθμός των γραμματοσειρών θα πρέπει να μειωθεί σε μία ή δύο αλλά θα πρέπει να βε
βαιωθεί ο σχεδιαστής πως και οι χρήστες θα έχουν εγκαταστήσει τις ίδιες γραμματοσειρές. 
Το μέγεθος της γραμματοσειράς επίσης θα πρέπει να είναι αρκετά μεγάλο ώστε να είναι 
ευανάγνωστο κι ακόμη να υπάρχουν περιορισμένες δυνατότητες επιλογής μεγέθους ώστε 
να μην δημιουργηθεί σύγχυση στους χρήστες.
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Διαλογικότητα
Για να αποκτήσουν οι χρήστες μέγιστο έλεγχο πάνω στη διασύνδεση χρησιμο
ποιούνται μη διαλογικά παράθυρα.Αντίθετα τα διαλογικά (αποκρινόμενα) παρά
θυρα χρησιμοποιούνται μόνο όταν η εφαρμογή πρέπει να αποσπάσει την προ
σοχή του χρήστη.

18.3 'Ελεγχοι
To PowerBuilder παρέχει μια ευρεία σειρά ελέγχων που τοποθετούνται σ’ ένα παράθυρο 

για να κρατούν τις πληροφορίες που θέλουν να δουν οι χρήστες και να τους βοηθήσουν να πραγ
ματοποιήσουν τις αλληλεπιδράσεις που χρειάζονται.

Τύποι ελέγχων
Φ 'Ελεγχοι για έκθεση και χειρισμό τιμών.

StaticText = Κείμενο που δεν αλλάζει περιεχόμενο για κάθε νέα εγγραφή.
SingleLineEdit = Εμφάνιση πληροφορίας μιας εγγραφής σε μια μόνο σειρά, π.χ. επώνυμο. 
MultiLineEdit = Εμφάνιση πληροφορίας μιας εγγραφής σε πολλές σειρές, π.χ. περιγραφή 

πεδίου.
RichTextEdit = Εμφάνιση πλούσιου κειμένου.
EditMask = Εμφάνιση μάσκας, π.χ. για έναν αριθμό τηλεφώνου.

© 'Ελεγχοι για την πραγματοποίηση επιλογών.
ListBox = Πλαίσιο καταλόγου πιθανών τιμών ενός πεδίου.
PictureListBox = Πλαίσιο καταλόγου εικόνων αντί για εμφάνιση περιγραφής. 
DropDownListBox = Πλαίσιο καταλόγου που εμφανίζεται μετά το πάτημα μιας πιθανής 

τιμής.
DropDownPictureBox = Πλαίσιο καταλόγου ανάλογο με το παραπάνω αλλά εμφανίζονται 

εικόνες αντί για κείμενο.
CheckBox = Πλαίσιο ελέγχου που παίρνει τις τιμές on/off,true/false,yes/no.
RadioButton = Ραδιόπληκτρο με ανάλογη χρήση με το πλαίσιο ελέγχου.

© 'Ελεγχοι για την εισαγωγή δραστηριοτήτων.
CommandButton = Κουμπί που ενεργοποιεί μια εντολή.
PictureButton = Κουμπί που ενεργοποιεί μια πράξη και έχει τη μορφή εικόνας.

@ 'Ελεγχοι για την παρουσίαση των datawindows.
DataWindow = Χρησιμοποιείται για να εμφανίζεται σ’ ένα παράθυρο ένα από τα 

αντικείμενα datawindows που σχεδιάστηκαν στην εφαρμογή.
© 'Ελεγχοι για την παρουσίαση προοδευτικών καταλόγων.

ListView = Κατάλογος εμφάνισης εικονιδίων για άλλες δραστηριότητες εκτός της 
τρέχουσας στην εφαρμογή.

TreeView = Όμοια με τα παραπάνω αλλά με τη μορφή δέντρου.
® 'Ελεγχοι για την παρουσίαση πληροφοριών με γραφικό τρόπο.

Graph = Γράφημα
HScrollBar = Οριζόντιες ράβδοι κύλισης 
VScrollBar = Κάθετες ράβδοι κύλισης 

® 'Ελεγχοι για την βελτίωση της εμφάνισης ενός παραθύρου.
Line = Γραμμή 
Oval = Ελλειψοειδές 
Rectangular = Ορθογώνιο
RoundRectangular = Ορθογώνιο με στρογγυλεμένες άκρες 
Picture = Εικόνα

© 'Ελεγχοι για την οργάνωση άλλων ελέγχων.
GroupBox = Πλαίσιο ομαδοποίησης πλαισίων ή πλήκτρων.
Tab = Κουμπί-πλαίσιο ομαδοποίησης ενεργειών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Όταν σχεδιάζεται ένα datawindow ορίζεται για να παρουσιάσει τα δεδομένα στα οποία έχει πρό
σβαση μ' ένα στιλ όμοιο με τους περισσότερους πρότυπους ελέγχους του PowerBuilder.
Άρα η εμφάνιση και η χρήση ενός ελέγχου datawindow είναι συμβατή με αυτή των άλλων ελέγχων 
μέσα στο παράθυρο.
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To PowerBuilder δίνει ακόμα τη δυνατότητα δημιουργίας ελέγχων από τον ίδιο το χρήστη,οι οποίοι 
βασίζονται στους πρότυπους ελέγχους του PowerBuilder και αποθηκεύονται ως συστατικά της 
εφαρμογής σαν αντικείμενα user.Επίσης υπάρχουν έλεγχοι που δημιουργήθηκαν έξω από το Po
werBuilder (όπως έλεγχοι VBX ή σε DLL αρχεία) και ορίζονται σαν αντικείμενα user κι αυτά.Το Po
werBuilder επιτρέπει τέλος,τη χρησιμοποίηση συνηθισμένων ελέγχων OLE (OCX) με το δικό του 
ευμετάβλητο έλεγχο OLE.

18.4 Μενού
Ένας άλλος τρόπος εισαγωγής ενεργειών σ’ ένα παράθυρο είναι η χρήση μενού.Το μενού 

περιέχει σε μορφή λίστας διαταγές ή επιλογές που είναι διαθέσιμες φωτίζοντας το μενού και επι
λέγοντας μία απ’ αυτές.

Μέθοδοι παρουσίασης των μενού
■ Στη γραμμή μενού του παραθύρου (menu bar) που βρίσκεται στην κορυφή.Αυτό διευκολύνει τους 
χρήστες να κινούνται ανάμεσα στις ομάδες και να κατεβάζουν υπομενού που ονομάζονται πτυσσό
μενα μεvoύ(dropdown).Av το παράθυρο είναι ένα πλαίσιο MDI,μπορεί να οριστεί μια γραμμή εργα
λείων που να συνοδεύει το μενού.Η γραμμή εργαλείων παρουσιάζει κουμπιά που ανταποκρίνονται 
σε ένα ή περισσότερα στοιχεία μενού,δίνοντας στο χρήστη εναλλακτικό τρόπο επιλογής.
■ Μέσα στο παράθυρο σαν αναδυόμενο (popup) το οποίο παρουσιάζει τη λίστα των στοιχείων κά
θετα βοηθώντας το χρήστη να κινηθεί πάνω ή κάτω για να επιλέξει το στοιχείο που θέλει και να 
πραγματοποιήσει έτσι μια συγκεκριμένη ενέργεια.Δεν υποστηρίζουν όλα τα είδη παραθύρων με
νού.Για παράδειγμα,τα παράθυρα απόκρισης δεν το κάνουν σε αντίθεση με τα κύρια παράθυρα 
που μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλα τα είδη ανάλογα με το σχεδιαστικό σκοπό.

Συμβάσεις των μενού
Αριθμός των διαταγών των μενού

Για να μην υπερφορτωθεί ο χρήστης με πολλές επιλογές περιορίζεται ο αριθμός των δια
ταγών που τοποθετούνται σ’ ένα μενού.

Βάθος των διαταγών των μενού
Για να μην δημιουργηθεί σύγχυση στον χρήστη χρησιμοποιείται ένα μόνο επίπεδο σ’ ένα 
αλυσιδωτό μενού.

Διαθεσιμότητα των διαταγών των μενού
Όταν ένα μενού δεν είναι πια διαθέσιμο στον χρήστη τότε αποκλείεται χρωματίζοντάς το 
γκρι.

Μήκος των ονομάτων των διαταγών μενού
Το μήκος των διαταγών θα πρέπει να είναι μία ή δυο λέξεις και ποτέ πάνω από τέσσερις. 

Έκφραση των διαταγών με λέξεις
Το όνομα που χρησιμοποιείται θα πρέπει να περιγράφει ακριβώς το τι κάνει η διαταγή του 
μενού.Για παράδειγμα,όταν μια διαταγή εμφανίζει ένα πλαίσιο διαλόγου,στο τέλος του ονό
ματος της θα πρέπει να υπάρχουν αποσιωπητικά (π.χ. Find ...).Το καλύτερο θα ήταν οι ονο
μασίες αυτές να αποτελούνται είτε από ουσιαστικά είτε από ρήματα.

Πρότυπα των ονομάτων των διαταγών μενού
Όπου είναι δυνατό πρέπει να χρησιμοποιούνται πρότυπα ονόματα και θέσεις για τις διατα- 
γές.Για παράδειγμα,μία τυπική γραμμή μενού θα πρέπει να αρχίζει με File Edit).

Διακόπτες
Αν κάποιο μενού εξυπηρετεί σαν διακόπτης μεταξύ μιας κατάστασης και κάποιας άλλης 
(όπως κατάσταση on ή off),τότε θα πρέπει να ενδεικνύεται η τρέχουσα κατάσταση με την 
εμφάνιση ενός σημαδιού ελέγχου (checkmark, π.χ. □ On) ή αλλάζοντας την ονομασία της 
διαταγής (π.χ. από On σε Off).

Βοήθεια
Κάθε γραμμή των μενού θα πρέπει να παρέχει διαταγές που εμφανίζουν τη Βοήθεια (Help) 
της εφαρμογής του συστήματος και πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή.

Στήριξη με το πληκτρολόγιο
Κάθε διαταγή των μενού θα πρέπει να έχει πρόσβαση στο πληκτρολόγιο. ,

Πλαίσιο MDI και στρώματα μενού
Σε μια εφαρμογή MDI θα πρέπει να υπάρχει ένα μενού για το πλαίσιο (που εμφανίζεται ό
ταν δεν υπάρχουν ανοιχτά στρώματα) κι ένα χωριστό μενού για κάθε επίπεδο στρώματος 
(που εμφανίζεται όταν ένα στρώμα αυτού του είδους είναι ενεργό).
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Γραμμές εργαλείων MDI
Σε μια εφαρμογή MDI πρέπει να εμφανίζονται κουμπιά της γραμμής εργαλείων για μερικές 
από τις πιο συνηθισμένες διαταγές μενού.

Μικροβοήθεια (MicroHelp) MDI
Σε μια εφαρμογή MDI θα πρέπει να παρέχεται ένα κείμενο Μικροβοήθειας για κάθε διατα
γή του μενού,το οποίο εμφανίζεται στην περιοχή του πλαισίου.

18.5 Στιλ διασύνδεσης χρήστη
Η επιτυχημένη διασύνδεση χρήστη για μια εφαρμογή περιλαμβάνει εκτός των άλλων και 

την κατανόηση των συνδέσεων μεταξύ των παραθύρων,δηλαδή τον τρόπο που οδηγούνται οι χρή
στες μέσα στην εφαρμογή από παράθυρο σε παράθυρο,ποια παράθυρα πρέπει να είναι διαθέσιμα 
σε δεδομένη στιγμή και αν ένα συγκεκριμένο παράθυρο εξαρτάται από άλλα με ορισμένο τρόπο. 
Υπάρχουν τρία συνηθισμένα στιλ διασύνδεσης,καθένα από τα οποία χαρίζει στην εφαρμογή μια 
ιδιαίτερη εμφάνιση και αίσθηση.

Η απόφαση για ποιο στιλ ταιριάζει περισσότερο στην εφαρμογή εξαρτάται από τη φύση 
των δεδομένων,την πολυπλοκότητα της επεξεργασίας,τις προτιμήσεις των χρηστών και τις συμβά
σεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη.
SDI = Single Document Interface

Εδώ οι χρήστες τυπικά δουλεύουν σε ένα μόνο κύριο παράθυρο κάθε φορά για την εκτέ
λεση μιας δραστηριότητας,αν και το παράθυρο μπορεί να εμφανίσει διάφορα αναδυόμενα 
ή θυγατρικά παράθυρα για να υποστηρίξει την εργασία του χρήστη.Όταν οι χρήστες θέ
λουν να εκτελέσουν μία άλλη ενέργεια μεταφέρονται σε άλλο παράθυρο.

MDI = Multiple Document Interface
Οι χρήστες δουλεύουν μέσα σ’ ένα πλαίσιο που τους επιτρέπει να εκτελούν ενέργειες σε 
πολλαπλά στρώματα πληροφοριών.Αποτελεί το πιο χρήσιμο στιλ σε εφαρμογές που οι χρή
στες απαιτούν την δυνατότητα να κάνουν αρκετά διαφορετικά πράγματα συγχρόνως. 

Συνδυασμός αυτών
Η εφαρμογή χρησιμοποιεί μια προσέγγιση SDI για να πραγματοποιήσει μερικές από τις 
δραστηριότητές της και μια προσέγγιση MDI για να πραγματοποιήσει κάποιες άλλες.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19

19.1 Ονομασία των συμβάσεων
Η ανάπτυξη της εφαρμογής με το PowerBuilder δημιουργεί πολλές διαφορετικές συνθέσεις 

για τις οποίες πρέπει να οριστούν ονόματα.Οι συνθέσεις αυτές περιλαμβάνουν αντικείμενα όπως 
παράθυρα και μενού,ελέγχους που συνοδεύουν τα παράθυρα και μεταβλητές για τα χειρόγραφα 
των γεγονότων και των συναρτήσεων.!-ια να διατηρηθούν αυτά τα ονόματα πλήρη θα πρέπει να 
επινοηθούν σύνολα συμβάσεων ονομασίας τα οποία πρέπει να ακολουθηθούν πιστά κατά τη διάρ
κεια της εργασίας.Αυτό αποτελεί ένα κρίσιμο σημείο όταν η εργασία γίνεται ομαδικά (αφού ενισχύ
ει τη σταθερότητα και διευκολύνει τους άλλους να καταλάβουν τον κώδικα),όμως είναι ακόμη ση
μαντικότερο στις ατομικές εργασίες επειδή βοηθά στην εύκολη ανάγνωση του κώδικα.

Όλα τα ονόματα των συνθέσεων στο PowerBuilder μπορούν να έχουν το πολύ 40 χαρακτή- 
ρες.Οι σχεδιαστές τυπικά χρησιμοποιούν τους πρώτους χαρακτήρες για να ορίσουν ένα πρόθεμα 
που ταυτοποιεί το είδος της σύνθεσης.Μετά πληκτρολογούν το χαρακτήρα υποσημείωσης (J 
(underscore),ο οποίος ακολουθείται από ένα αλφαριθμητικό χαρακτήρων που περιγράφει με μο
ναδικό τρόπο τη συγκεκριμένη αυτή σύνθεση.

Αντικείμενα
Κάθε φορά που αποθηκεύεται ένα νέο αντικείμενο στο PowerBuilder θα πρέπει να έχει ένα 

όνομα.Το PowerBuilder δεν επιβάλλει τη χρήση κάποιου ιδιαίτερου προθέματος για διαφορετικούς 
τύπους αντικειμένων,οι περισσότεροι όμως σχεδιαστές ακολουθούν παρόμοιες συμβάσεις.

'Ελεγχοι
Κάθε φορά που τοποθετείται ένας έλεγχος σ’ ένα παράθυρο,το PowerBuilder παρέχει μία 

προεπιλεγμένη ονομασία γι’ αυτόν.Το προεπιλεγμένο όνομα αποτελείται από ένα προτεινόμενο 
πρόθεμα για το είδος του ελέγχου,έναν χαρακτήρα υποσημείωσης (J και μετά έναν αριθμό.Για 
παράδειγμα:
cb_1 για έλεγχο CommandButton 
sle_4 για έλεγχο SingleLineEdit 
dw_2 για έλεγχο DataWindow
Οι περισσότεροι σχεδιαστές κρατούν το πρόθεμα που προτείνει το PowerBuilder αλλά αντικαθι
στούν το νούμερο μ’ ένα αλφαριθμητικό χαρακτήρων που έχει μεγαλύτερη σημασία για να περι
γράφουν τον σκοπό του ελέγχου μέσα στο παράθυρο.Καλό θα ήταν να ακολουθούνται πάντα οι 
συμβάσεις ονομασίας των αντικειμένων και ελέγχων datawindows και user ώστε να μπορεί να γίνε
ται η διάκριση ανάμεσα σ’αυτά τα αντικείμενα και τους αποκρινόμενους ελέγχους αυτών.

Μεταβλητές
Κάθε φορά που χρειάζεται μια μεταβλητή για αναφορά σε ένα ή περισσότερα χειρόγραφα 

πρέπει να δηλώνεται ο τύπος των δεδομένων και το όνομα γι’ αυτή τη μεταβλητή.Το PowerBuilder 
παρέχει μια μεγάλη ποικιλία από τύπους δεδομένων περιλαμβάνοντας πρότυπα τύπων δεδομένων 
(όπως αλφαριθμητικά,δεκαδικούς και ακέραιους) και συστήματα τύπων δεδομένων των αντικειμέ
νων (όπως window,menu,transaction και τομείς αλληλογραφίας). Μ ία συνηθισμένη προσέγγιση ονο
μασίας μιας μεταβλητής είναι ο ορισμός ενός προθέματος που δείχνει το εύρος και τον τύπο των 
δεδομένων,το οποίο ακολουθείται από τον χαρακτήρα υποσημείωσης (J και στη συνέχεια ένα αλ
φαριθμητικό χαρακτήρων που περιγράφει με μοναδικό τρόπο το σκοπό της μεταβλητής.

19.2 Προθέματα

19.2.1 Εύρους
Καθολικό (global)
Μοιρασμένο (shared)
Στιγμιαίο (instance)
Τοπικό (local)
Όρισμα (argument)

19.2.2 Τύπων δεδομένων 
Φ Πρότυπα τύπων δεδομένων

Any 
Blob 
Boolean

133



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 Ονομασία των συμβάσεων

Character ...ch
Date ...d_
DateTime ...dt_
Decimal ...c
Double ...db_
Integer ...i
Long ...f
Real ...r_
String ...s
Time ...t_
Unsignedlnteger ...ui
UnsignedLong ...ul_

©Τύπος δεδομένων αντικειμένων του συστήματος
DataWindow ...dw_
DataWindowChild ...dwc_
MailSession ...ms_
Menu ...m_
Structure ...str_
Transaction ...trans_
User Object ...uo_
Window ...w_

19.2.3 Είδους αντικειμένου
application Κανένα
συνάρτηση του application af_
δομή (structure) του application as_
window w_
συνάρτηση του window wf_
δομή (strucrure) του window ws_
menu m_
συνάρτηση του menu mf_
δομή (structure) του menu ms_
user u
συνάρτηση του user uf_
δομή του user us
function (συνάρτηση) f_‘
δομή της function fs_
structure (δομή) s_
query (ερώτημα) q_
datawindow d_
pipeline (δεδομένων) pipe_
project proj_
proxy (πληρεξούσιο) prox_

19.2.4 Είδους ελέγχου
CheckBox cbx_
CommandButton cb_
DataWindow dw
DropDownListBox ddlb_
DropDownPictureListBox ddplb_
EditMask em_
Graph 9L
GroupBox gb_
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HScrollBar hsb_
Line In
ListBox lb
ListView lv_
MultiLineEdit mle_
OLE ole_
Oval oval_
Picture P_ "
Picture Button Pb_
PictureListBox plb_
RadioButton rb_
Rectangle r_
RichTextEdit rte_
RoundRectangle rr_
SingleLineEdit sle_
StaticText st_
Tab tab_
TreeView tv_
UserObject uo_
VScrollBar vsb_

Ονομασία των συμβάσεων
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20

20.1 Γεγονότα και χειρόγραφα
Η ροή της επεξεργασίας στην εφαρμογή μέσα σ’ ένα παράθυρο κι από ένα παράθυρο σε 

άλλο,καθώς και η παροχή συγκεκριμένης διαδικαστικής λογικής που θα εκτελείται για κάθε δρα
στηριότητα της εφαρμογής κατά τη διάρκεια αυτής της ροής αποτελούν τα επιπλέον χαρακτηρι
στικά που πρέπει να προσέξει ο σχεδιαστής της εφαρμογής του PowerBuilder.

To PowerBuilder προσεγγίζει τη ροή ελέγχου καθιστώντας υπεύθυνους τους ίδιους τους 
χρήστες που σημαίνει ότι αφήνει το χρήστη πρώτα να αποφασίσει τις διαδικασίες που θα εκτε- 
λέσει και τις πράξεις που θα κάνει.'Οταν ο χρήστης κάνει κάτι που αφορά ένα από τα συστατικά 
της διασύνδεσης χρήστη στην εφαρμογή (π.χ. παράθυρο,έλεγχος ή στοιχείο μενού),τότε η πράξη 
του πυροδοτεί ένα γεγονός.'Οταν πυροδοτείται ένα γεγονός η εφαρμογή εκτελεί ένα αποκρινόμενο 
χειρόγραφο,το οποίο περιέχει τη λογική επεξεργασίας που έχει γραφεί γι’ αυτό το γεγονός.Η δου
λειά του σχεδιαστή είναι να κατανοήσει όλα τα γεγονότα που ενδιαφέρουν,τα οποία μπορεί να συμ
βούν στην εφαρμογή και να παρέχει την σωστή λογική επεξεργασίας γι’ αυτά.Κάθε είδος συστατι
κού της διασύνδεσης χρήστη έχει το δικό του σύνολο διαφορετικών γεγονότων που μπορεί να συμ
βεί σ’ αυτό.Για παράδειγμα,ο έλεγχος ενός κουμπιού διαταγών έχει περίπου δώδεκα διαφορετικά 
γεγονότα ανάμεσα στα οποία το Clicked (Πάτημα),το GetFocus (Ενεργοποίηση),το LoseFocus (Α- 
πενεργοποίηση).Για μια διαταγή μενού υπάρχουν δυο γεγονότα,το Clicked (Πάτημα) και το Selec
ted (Επιλογή).Ο έλεγχος SingleLineEdit έχει περίπου δώδεκα διαφορετικά γεγονότα ανάμεσα στα 
οποία το Modified (Μετατροπή),GetFocus,LoseFocus.Το αντικείμενο window περιέχει πάνω από 
εικοσιπέντε διαφορετικά γεγονότα,όπως το Open (Άνοιγμα),το Closed (Κλείσιμο),το Resize (Αλλαγή 
Μεγέθους),το Timer (Χρονομετρητής),το Clicked (Πάτημα).

Υπάρχουν ακόμα μερικά γεγονότα που εφαρμόζονται ως σύνολα,για παράδειγμα ένα γεγο
νός που πυροδοτείται όταν η εφαρμογή αρχίζει (γεγονός Open).Συνήθως το χειρόγραφο γι’ αυτό 
το γεγονός χρησιμοποιείται για να ορίσει το αρχικό παράθυρο που θα εκθέσει η εφαρμογή.Υπάρχει 
επίσης και το γεγονός που πυροδοτείται όταν η εφαρμογή τελειώνει (γεγονός Close).Av κι αυτό 
συνεπάγεται γρήγορα σε πολλά γεγονότα,σε πολλές περιπτώσεις χρειάζεται η σύνταξη χειρογρά
φων μόνο για ένα ή δύο από τα γεγονότα ενός συγκεκριμένου συστατικού (μερικές φορές δεν 
χρειάζεται καθόλου).

Ο έλεγχος της ροής της επεξεργασίας από τους χρήστες επιβάλλεται να γίνει τις περισσό
τερες φορές.Σε μερικές περιπτώσεις όμως χρειάζεται η εφαρμογή να πάρει τον έλεγχο οπότε γρά
φεται ένας κώδικας στο χειρόγραφο για ένα από τα γεγονότα που χειροκίνητα προκαλεί άλλο γε
γονός να συμβεί.Όταν γίνεται αυτό υπάρχει η δυνατότητα για δύο πράγματα: πυροδότηση του γε
γονότος ώστε το δικό του χειρόγραφο να εκτελείται αμέσως ή αποστολή του γεγονότος ώστε η 
εκτέλεση του χειρογράφου του να αναβάλλεται (μέχρι να εκτελεστούν τα χειρόγραφα άλλων προη
γούμενων γεγονότων).

Ο σχεδιαστής της εφαρμογής μπορεί να ορίσει τα δικά του γεγονότα για οποιοδήποτε ιδι
αίτερο συσταπκό και μετά χειροκίνητα να τα πυροδοτήσει ή να τα στείλει να εκτελέσουν τα δικά 
τους χειρόγραφα.Αυτά λέγονται γεγονότα user (χρήστη) και μπορούν να φανούν χρήσιμα για κά
ποιες περιπτώσεις όπως στην επέκταση της επεξεργασίας άλλων χειρογράφων γεγονότων εξυπη
ρετώντας ως υπορουτίνες ή στην απόκριση σε συγκεκριμένα μηνύματα χαμηλού επιπέδου από το 
λειτουργικό περιβάλλον,τα οποία το PowerBuilder δεν παρέχει σαν πρωτότυπα γεγονότα.

Αφού γίνει γνωστό ποια γεγονότα χρειάζονται στην εφαρμογή πρέπει να σχεδιαστεί το ανά
λογο χειρόγραφο για το καθένα.'Ενα χειρόγραφο (script) αποτελεί ένα σώμα του διαδικαστικού 
κώδικα που γράφεται στην γλώσσα PowerScript για να εκφράσει τη λογική της επεξεργασίας που 
θα εκτελεστεί.Τα περισσότερα χειρόγραφα είναι σχετικώς μικρά (σε μέγεθος δεκάδων γραμμών κι 
όχι εκατοντάδων) αφού χρειάζονται απλώς να εκφράσουν τη λειτουργία συγκεκριμένων γεγονότων 
και όχι για ολόκληρη την εφαρμογή.Κατά τη διάρκεια δημιουργίας μιας πρωτότυπης εφαρμογής 
παρατηρείται ότι τα περισσότερα χειρόγραφα είναι άδεια,εκτός από αυτά που αναφέρονται στα 
έτοιμα συστατικά της εφαρμογής.
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20.2 Συντακτικά συστατικά ενός χειρογράφου
Δηλώσεις μεταβλητών

To PowerBuilder υποστηρίζει πολλούς τύπους δεδομένων καθώς και σειρές και προτάσεις 
των μεταβλητών.Ακόμη προσφέρει αρκετά επίπεδα θέασης από τα οποία γίνονται επιλογές για κά
θε μεταβλητή που δηλώνεται.
Η μεταβλητή είναι μία θέση στη μνήμη που αποθηκεύει μία τιμή.Η τοπική μεταβλητή μπορεί να ορι
στεί μόνο μέσα σ’ ένα χειρόγραφο χωρίς να χρησιμοποιείται από άλλο χειρόγραφο.Η μεταβλητή 
συμβάντος (instance) αποτελεί απλώς μια ιδιότητα κάποιου τύπου αντικειμένου,μόνο που ορίζεται 
και ελέγχεται από τον προγραμματιστή.Η διανεμημένη (shared) μεταβλητή συνεργάζεται με όλα τα 
αντικείμενα δεδομένου τύπου (π.χ. windows και menus τις υποστηρίζουν) και οι περισσότεροι προ
γραμματιστές τις χρησιμοποιούν για να γίνουν ευκολονόητες οι καθολικές μεταβλητές.Η καθολική 
(global) μεταβλητή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να μεταλλαχτεί από οποιοδήποτε χειρόγραφο και 
συνάρτηση μέσα στην εφαρμογή.Ωστόσο,για τους προγραμματιστές θεωρούνται επικίνδυνες επει
δή δεν μπορούν να τις ελέγξουν.Τέλος,υπάρχει και η δομή (structure) που είναι ένα συνδυασμός 
μεταβλητών,όπως έχει ήδη αναφερθεί στην αρχική περιγραφή των αντικειμένων του PowerBuilder.

Εντολές PowerScript
Παρέχουν κυρίως μηχανισμούς ροής ελέγχους (όπως διακλάδωση και βρόγχος) που χρησι

μοποιούνται για να οδηγήσουν την επεξεργασία σ’ ένα συγκεκριμένο χειρόγραφο.Οι εντολές αυτές 
είναι οι συνήθεις εντολές που χρησιμοποιεί ένας προγραμματιστής,όπως CHOOSE CASE,DO WHI
LE,IF ... THEN ... ELSE IF ... ELSE, κ.τ.λ..

Κλήσεις συναρτήσεων
To PowerBuilder παρέχει ένα πλήθος εσωτερικά δομημένων συναρτήσεων που μπορούν να 

κληθούν.Οι συναρτήσεις αυτές χρησιμοποιούνται για το χειρισμό της περισσότερης επεξεργασίας 
στα χειρόγραφα.'Οταν καλούνται οι συναρτήσεις μπορούν είτε να πυροδοτηθούν είτε να σταλούν 
όπως γίνεται και με τα γεγονότα.Η πυροδότηση εκτελεί μια συνάρτηση αμέσως ενώ η αποστολή 
αναβάλει την εκτέλεση της συνάρτησης μέχρι να εκτελεστούν οι προηγούμενες συναρτήσεις και 
γεγονότα.
Ωστόσο,δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν όλοι οι κώδικες που γράφονται στα χειρόγραφα 
των γεγονότων.Σε πολλές περιπτώσεις είναι καλύτερο να χωρίζονται ορισμένα μεγάλα κομμάτια 
κώδικα για να ανεξαρτητοποιηθούν από οποιοδήποτε ιδιαίτερο γεγονός.Στις περιπτώσεις αυτές το 
PowerBuilder δίνει την ικανότητα στον χρήστη να δημιουργήσει τις δικές του συναρτήσεις γνωστές 
ως user-defined functions,ορίζοντας τα επιχειρήματα που απαιτούν όταν εκτελούνται (αν υπάρ
χουν κάποια),συντάσσοντας ένα χειρόγραφο του κώδικα που θα εκτελέσει και την τιμή που θα επι
στρέφει (αν υπάρχει καμμιά).
Οι συναρτήσεις χρήστη καλούνται από χειρόγραφα γεγονότων ή από άλλες συναρτήσεις χρήστη. 
Αυτό διευκολύνει να επικεντρώνεται η λογική της επεξεργασίας που απαιτείται σε πολλαπλές κα
ταστάσεις,να οργανώνεται ο κώδικας της εφαρμογής ώστε να είναι ευκολότερη η διατήρηση και 
επέκτασή του,ή απλά να σπάει ένα ειδικά μεγάλο σώμα κώδικα σε πολλές ευκολόχρηστες υπο- 
ρουτίνες.

Ενσωματωμένες εντολές SQL
Αν χρειάζεται να εκτελεστεί κάποια επεξεργασία πίνακα και πρόκειται να γίνει χρήση της 

SQL αντί των datawindows,μπορούν να ενσωματωθούν οι ανάλογες εντολές SQL μέσα σ’ ένα χει- 
ρόγραφο.Το PowerBuilder επιτρέπει να ενσωματωθούν πρωτότυπα καθώς και δυναμικές SQL εντο
λές και στηρίζει ειδικές προτάσεις DBMS και αποθεματικές λέξεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Τα γεγονότα user και οι συναρτήσεις user-defined είναι όμοια από πολλές απόψεις. Για παράδειγμα 
και τα δύο μπορούν να πυροδοτηθούν ή να αποσταλούν.Επομένως,μπορεί να γίνει χρήση και των 
δύο τεχνικών με την ίδια επιτυχία σε πολλές περιπτώσεις κωδικοποίησης. Βέβαια,αυτού του είδους 
τα γεγονότα και οι συναρτήσεις έχουν και κάποιες διαφορές που προκαλούν την επιλογή του ενός 
αντί του άλλου σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.
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Σχόλια
To PowerBuilder κάνει εύκολη την εισαγωγή σχολίων στον κώδικα.Τα σχόλια χρησιμοποι

ούνται για να καταγράψουν τον τρόπο που δουλεύει ένα χειρόγραφο ή για να αφήσουν έξω προ
σωρινά κάποιον κώδικα που δεν χρειάζεται να εκτελεστεί.Ο σχολιασμός αν και δεν είναι υποχρε
ωτικός αποδεικνύεται απαραίτητος τελικά αφού παρέχει πληροφορίες και υπενθυμίζει στο χρήστη 
τις ενέργειές του:
■ οτην αρχή κάθε χειρογράφου δίνει γενικές πληροφορίες για το αρχείο,τις βιβλιοθήκες που χρησι
μοποιούνται, κ.τ.λ..
■ στην αρχή κάθε συνάρτησης όπου περιγράφει τον τρόπο λειτουργίας και κλήσης της.
■ σε οποιοδήποτε σημείο μέσα στον κώδικα όπου βοηθά τον προγραμματιστή να θυμηθεί τι ακρι
βώς έχει κάνει.
Τα σχόλια υποδεικνύονται είτε με δύο πλάγιες γραμμές (slashes,//) στην αρχή κάθε σχολίου μονα
δικής γραμμής,είτε με μια πλάγια κι έναν αστερίσκο (/*) στην αρχή και έναν αστερίσκο και πλάγια 
γραμμή (*/) στο τέλος ενός σχολίου μοναδικής γραμμής ή πολλών γραμμών.

20.3 Συμβάσεις προγραμματισμού
Η ενθάρρυνση της χρήσης καλών και σταθερών τεχνικών κωδικοποίησης κατά τη διάρκεια 

της εργασίας βοηθά στην καθιέρωση βασικών συμβάσεων προγραμματισμού,Οι συμβάσεις αυτές 
βελτιώνουν την ποιότητα των χειρογράφων αφού γίνονται ευανάγνωστα,συντηρήσιμα, ανακυκλώ- 
σιμα και βοηθούν την αποσφαλμάτωση.

Πληκτρολόγηση κώδικα χειρογράφου
Οι συμβάσεις αυτές αφορούν με τον τρόπο πλητρολόγησης κώδικα μέσα στα χειρόγραφα. 
Θα πρέπει να αφήνεται κάποιο διάστημα πριν και μετά από όλους τους τελεστές (όπως 

+ , *, <, =) και το σύμβολο εντολής (assignment) (=).Επίσης,με διάστημα χωρίζονται οι παράμε
τροι μιας συνάρτησης ή ενός γεγονότος.Ακόμη μεταξύ των εντολών θα πρέπει να εισάγεται μία 
ολόκληρη κενή γραμμή.Για παράδειγμα: 

decimal lc_ordertax

lc_ordertax = lc_discounted_price * .05

dw_ordmaster.Setltem (I, “order_header_order_tax”,
& lc_ordertax)
Οι σύνθετες εντολές γίνονται ευανάγνωστες με τη χρήση παραγράφων,όπου χρειάζονται 

(με τη χρησιμοποίηση των tabs) .Αυτό βοηθά περισσότερο σε εντολές όπως CHOOSE CASE,
DO ... LOOP,FOR ... NEXT,IF ... THEN.Για παράδειγμα:

IF Idwisjtemprod = DataModified ! OR &
Idwisjtemprod = NewModified ! OR &
Idwisjtemqty = DataModified ! OR &
Idwisjtemqty = NewModified ! THEN

Ibjtemchange = true

/ / Exit from the loop as soon as a changed row 
/ / is found.

EXIT

ELSE

Ibjtemchange = false 

END IF
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Σε περίπτωση μιας κατάστασης μικρού επιπέδου πληκτρολογούνται τα ονόματα των 
συναρτήσεων,των γεγονότων και των μεταβλητών που έχουν ορίσει οι ίδιοι οι χρήστες.Στις σύνθε
τες καταστάσεις πληκτρολογούνται τα ονόματα των εσωτερικά δομημένων συναρτήσεων της Po
werScript,των γεγονότων αυτής και των ιδιοτήτων της.Στις ανώτερες τέλος καταστάσεις πληκτρο- 
λογούνται οι λέξεις κλειδιά των εντολών της γλώσσας PowerScript.rια παράδειγμα:

integer li_fetched_count = 0

SELECT Count (“order_header”. “orderjd")
INTO :li_fetched_count 
FROM “order_header”
WHERE “order_cust_id” = :ai_custid 
USING sqlca;

IF sqlca.SQLCode = -1 THEN li_fetched_count = -1
RETURN li_fetched_count

Δήλωση μεταβλητών
Θα πρέπει να υπάρχει συνέπεια όσο αφορά την τοποθέτηση των τοπικών μεταβλητών που 

δηλώνονται στα χειρόγραφα.Πολλοί σχεδιαστές τις τοποθετούν στην αρχή του χειρογράφου,ενώ 
άλλοι προτιμούν να οργανώνουν τα χειρόγραφα σε τομείς και να τοποθετούν τις σχετικές δηλώσεις 
των μεταβλητών στην αρχή αυτών,πιο κοντά δηλαδή στη θέση που τις χρειάζονται.Για παράδειγμα:

/ / First, declare all locals for this script, 
decimal lc_balance, lc_grandtotal_price 
string ls_highlight_format, ls_regular_format 
boolean lb_first_time

Η δήλωση κάθε μεταβλητής θα πρέπει να γίνεται στο στενότερο επίπεδο εύρους που έχει 
νόημα γι’ αυτή τη μεταβλητή.Για παράδειγμα,αν μια μεταβλητή χρειάζεται να υπάρχει μόνο κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης ενός συγκεκριμένου χειρογράφου τότε θα δηλωθεί σαν μια local (τοπική),σε 
αντίθεση με μια μεταβλητή instance,shared ή global.Θα πρέπει να αποφεύγεται η δήλωση μιας 
μεταβλητής σε επίπεδο global,εκτός αν είναι πραγματικά απαραίτητο να υπάρχει για ολόκληρη την 
εφαρμογή.

Εργασία με αντικείμενα και ελέγχους
'Οταν γίνεται αναφορά σε αντικείμενα και ελέγχους χρησιμοποιούνται αντωνυμίες της 

γλώσσας PowerScript (όπως This,Parent και ParentWindow) όποτε είναι εφικτό,αντί να πληκτρολο- 
γούνται τα πραγματικά ονόματα των αντικειμένων και ελέγχων με σαφήνεια.Για παράδειγμα,έστω 
ότι κωδικοποιείται το χειρόγραφο του γεγονότος Clicked για το κουμπί διαταγών cb_close μέσα 
στο παράθυρο w_orderentry.Avri λοιπόν να γραφεί Close (w_orderentry),0a πρέπει να γραφεί 
Close (parent).AuTT| η ενέργεια κάνει τον κώδικα του χειρογράφου περισσότερο ανακυκλώσιμο, 
αφού δεν είναι δεμένος με συγκεκριμένα αντικείμενα και ελέγχους.

Καθώς ο σχεδιαστής δουλεύει με αντικείμενα και ελέγχους θα πρέπει να ακολουθεί καλές 
πρακτικές OOP (object-oriented programming) για να εκμεταλλεύεται στο έπακρο τα χαρακτηρι
στικά περιεκτικότητα,κληρονομικότητα και πολυμορφισμό που του παρέχει το PowerBuilder.
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20.4 Οθόνη PowerScript
To PowerBuilder παρέχει επίσημα δύο οθόνες για τη γραφή κώδικα,την PowerScript και την 

Function.Ziriv πραγματικότητα δεν υπάρχει καμιά διαφορά μεταξύ τους.Η οθόνη Function επιτρέ
πει την μετατροπή των ορισμάτων μιας συνάρτησης κι αφού τα γεγονότα δεν έχουν ορίσματα η ο
θόνη PowerScript δεν υποστηρίζει τη δημιουργία τους.Ένα από τα πλεονεκτήματα και των δύο οθό
νών είναι ότι δεν επιτρέπουν την έξοδο μέχρι να μεταγλωττιστεί ο κώδικας,ωστόσο αυτό δημιουρ
γεί κάποιες επιπλοκές:
■ Αν ο χρήστης αποφασίσει να κλείσει τον υπολογιστή έχοντας όμως λάθη στον κώδικά του,θα 
πρέπει να μετατρέψει τις γραμμές που περιέχουν τα σφάλματα σε σχόλια για να μπορέσει να βγει 
από το PowerBuilder.
■ Η εφαρμογή των χαρακτηριστικών θα πρέπει να γίνεται με σωστή σειρά.Για παράδειγμα,αν κά
ποια στιγμή ο προγραμματιστής καταλάβει ότι χρειάζεται μία συνάρτηση σ’ άλλο αντικείμενο,θα 
πρέπει να δηλώσει τη συνάρτηση πρώτα πριν προσπαθήσει να την καλέσει από ένα άλλο χειρόγρα
φο ή συνάρτηση.
■ Αν κάποιο αντικείμενο διαγράφει από μια βιβλιοθήκη και ένα υπάρχον αντικείμενο αναφέρεται 
σ’ αυτό σε ένα χειρόγραφο,δεν υπάρχει η δυνατότητα να ανοίξει το υπάρχον ανπκείμενο σε μια ο
θόνη,οπότε πρέπει να δημιουργηθεί από την αρχή.Για το λόγο αυτό ο χρήστης δεν πρέπει ποτέ να 
διαγράφει αντικείμενα εκτός κι αν είναι απολύτως σίγουρος ότι είναι άχρηστα.

Η οθόνη PowerScript παρέχει όλα τα απαραίτητα εργαλεία (κουμπιά και μενού) για τη γρα
φή κώδικα,όπως προσάρτηση εντολών της PowerScript αλλά και της γλώσσας SQL για να αποφεύ
γονται λάθη στη σύνταξή τους,σχολιασμό γραμμών ή πλαίσια καταλόγου με τα είδη των ανπκειμέ- 
νων σε συνδυασμό με τις ιδιότητές τους και τις συναρτήσεις που ορίστηκαν γι’ αυτά.Το μεγαλύτερο 
πλεονέκτημα όμως της οθόνης είναι τα πτυσσόμενα πλαίσια καταλόγου,τα οποία υλοποιούν την 
επιλογή ενός γεγονότος με διαφορετικό χειρόγραφο καθώς και την προσάρτηση αντικειμένων,μετα
βλητών (καθολικών και συμβάντος) και ορισμάτων (μόνο για συναρτήσεις) στο σημείο εισαγωγής 
που βρίσκεται ο δείκτης μέσα στο χειρόγραφο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ο έλεγχος σφαλμάτων και κατάστασης (ρουτίνες status) συχνά αποτελεί καλό υποψήφιο 
για την πρωτοτυποποίηση αφού ο σχεδιαστής ή ο χρήστης θέλουν να τον χειρίζονται με τον ίδιο 
τρόπο σε όλες τις εφαρμογές κι ακόμα να ελαχιστοποιούν κάθε φορά την περίπτωση παράλειψης 
μιας συγκεκριμένης δοκιμής τυχαία. Για παράδειγμα,πρωτοτυποποιείται ο τρόπος ελέγχου των 
σφαλμάτων σύνδεσης στο δίκτυο,των σφαλμάτων πρόσβασης σε βάση δεδομένων,των σφαλμάτων 
εισόδου δεδομένων.
Τα ανπκειμενοστρεφή χαρακτηριστικά του PowerBuilder κάνουν πράγματι πιο εύκολη την πρωτο
τυποποίηση και υλοποιούν τις συνήθεις και κοινές εργασίες. Για παράδειγμα,οι έλεγχοι datawindow 
στα παράθυρα ελέγχουν για διάφορα λάθη εισόδου δεδομένων και πρόσβασης στη βάση δεδομέ
νων. Ο δύσκολος τρόπος για να πραγματοποιηθεί αυτό είναι η γραφή ανάλογων χειρογράφων γε
γονότων για κάθε χωριστό έλεγχο datawindow.Η εύκολη οδός περιλαμβάνει τα εξής βήματα:

1 .Δημιουργία από το χρήστη της δικής του άποψης για έναν παραγόμενο έλεγχο,ορί
ζοντας ένα αντικείμενο user γι' αυτόν.

2. Γοαφή χειρογράφων γεγονότων για την επεξεργασία σφάλματος μέσα στο αντικείμενο 
user (έλεγχος datawindow).

3. Μεταβίβαση (κληρονόμηση) των ελέγχων datawindow που θα τοποθετηθούν στα παρά
θυρα από τον (datawindow) έλεγχο/αντικείμενο user.Oi κληρονομημένοι αυτοί έλεγχοι 

θα είναι ικανοί να εκτελούν την επεξεργασία σφάλματος αυτόματα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21

21.1 Οργάνωση της εργασίας σε βιβλιοθήκες
To PowerBuilder εκτός από τις σχετικές οθόνες με τις βάσεις δεδομένων,παρέχει και αρκε

τές άλλες βασικές οθόνες που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία των συστατικών (όπως παράθυ
ρα και μενού) της εφαρμογής.'Οταν γίνεται δουλειά μέσα σ’ αυτές τις οθόνες και ζητείται να απο
θηκευτούν,το PowerBuilder χρειάζεται ένα μέρος για την αποθήκευση και οργάνωσή τους,τις βι- 
βλιοθήκες.Η βιβλιοθήκη (library) αποτελεί ένα δοχείο όπου συλλέγεται ένα συγκεκριμένο σύνολο 
συστατικών για χρήση στις εφαρμογές.Στη βιβλιοθήκη καταλήγει ένα συστατικό που αποθηκεύεται 
σε μια οθόνη και από τη βιβλιοθήκη μία οθόνη παίρνει το συστατικό που θέλει να ανοίξει.Το Power
Builder διατηρεί κάθε βιβλιοθήκη που χρησιμοποιείται στο δικό του αρχείο PBL στο λειτουργικό 
σύστημα.Για την καλύτερη οργάνωση των βιβλιοθηκών και έλεγχο των συστατικών που περιέχουν, 
το PowerBuilder περιλαμβάνει ένα εργαλείο που καλείται οθόνη Library.

Η οργάνωση των βιβλιοθηκών εξαρτάται κυρίως από το σχεδιαστή,ο οποίος μπορεί να δη
μιουργήσει μία ή περισσότερες βιβλιοθήκες για μια συγκεκριμένη εφαρμογή,να χρησιμοποιήσει την 
ίδια βιβλιοθήκη σε περισσότερες από μία εφαρμογές,να αποθηκεύσει βιβλιοθήκες σε διαφορετικές 
θέσεις είτε στον υπολογιστή είτε στο διακομιστή.
Στην πραγματικότητα συστατικά όπως τα παράθυρα και τα μενού δεν είναι απλά κομμάτια μιας 
συγκεκριμένης εφαρμογής αλλά αυτοπεριεχόμενα (self-contained) ανπκείμενα.Αυτό σημαίνει ότι 
καθένα εμπεριέχει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και συμπεριφορές (ιδιότητες,γεγονότα και συναρ
τήσεις) που του ταιριάζουν.Παράλληλα,υποστηρίζουν κι άλλα πρότυπα αντικειμενοστρεφών ικανο
τήτων,όπως κληρονομικότητα και πολυμορφισμός.Το κέρδος του σχεδιαστή είναι μια εργασία ανα- 
κυκλώσιμη,επεκτάσιμη,ισχυρή,εύκαμπτη και ικανή να διασπαστεί σε πολλά εξαρτήματα-μέρη και 
να διανεμηθεί.
Κάθε φορά που αποθηκεύεται ένα αντικείμενο σε μια βιβλιοθήκη,το PowerBuilder στην πραγματικό
τητα αποθηκεύει δύο μορφές αυτού του αντικειμένου.
A. Source (Πηγή)

Μία αντιπροσώπευση σύνταξης του αντικειμένου που περιλαμβάνει κάθε κώδικα του χειρο
γράφου που περιέχει.Συνήθως αντιμετωπίζεται σαν ο ορισμός του αντικειμένου.

Β. Compiled (Μεταγλωττισμένο)
Μία αντιπροσώπευση ψευδοκώδικα (Pcode) του αντικειμένου που είναι έτοιμο προς εκτέλε
ση.Κάθε φορά που σώζεται ένα αντικείμενο σε μία οθόνη,το PowerBuilder αυτόματα μετα
γλωττίζει αυτό το αντικείμενο σε Pcode.Ο Pcode αποτελεί μία γλώσσα διερμηνευτική που 
κάνει εύκολη και γρήγορη τη δοκιμή τρεξίματος των αντικειμένων από το περιβάλλον ανά
πτυξης του PowerBuilder.Enicn^,είναι μία από τις διαθέσιμες επιλογές μεταγλώττισης (μαζί 
με τον κώδικα μηχανής) όταν παράγεται η εκτελέσιμη έκδοση της εφαρμογής.

Όταν δομείται μια νέα εφαρμογή χρειάζεται να δημιουργηθεί το λιγότερο μία βιβλιοθήκη γι’ 
αυτή,η οποία κρατά τα αντικείμενα της εφαρμογής (μπορούν όμως να τοποθετηθούν κι άλλα αντι
κείμενα).Μία βιβλιοθήκη μπορεί να δημιουργηθεί με έναν από τους παρακάτω δύο τρόπους:
■ Χρησιμοποιώντας την οθόνη Library.Av υπάρχει ήδη η βιβλιοθήκη από την οθόνη Application 
μπορεί να δημιουργηθεί το αντικείμενο της εφαρμογής και να αποθηκευτεί στη συνέχεια σ’ αυτή τη 
βιβλιοθήκη.
■ Χρησιμοποιώντας την οθόνη Application.Av δεν υπάρχει κάποια βιβλιοθήκη για να διατηρηθεί το 
νέο αντικείμενο της εφαρμογής,η οθόνη Application επιτρέπει τον ορισμό του ονόματος της βιβλιο
θήκης που πρέπει να δημιουργηθεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Σε περιπτώσεις που είναι επιθυμητή η πρόσβαση σε υπάρχουσες βιβλιοθήκες για να χρησιμοποιη
θούν τα αντικείμενα που περιέχουν,το PowerBuilder παρέχει το χαρακτηριστικό της επαναχρησιμο- 
ποίησης που γλιτώνει πολύ χρόνο και παράλληλα βελτιώνει την ποιότητα και συνέπεια των 
εφαρμογών.
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Η οθόνη Library χρησιμοποιείται για να δημιουργηθούν επιπλέον βιβλιοθήκες που θα διατη
ρούν τα αντικείμενα τα οποία θα αναπτυχθούν στην εφαρμογή.Βέβαια,μπορεί να μη χρειαστεί 
καμιά ή να χρειαστούν αρκετές,ανάλογα με το πλήθος των αντικειμένων που θα αποθηκευτούν και 
τον τρόπο οργάνωσής τους.Η αναδιοργάνωση μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε φάση της εργασίας, 
δηλαδή η δημιουργία βιβλιοθηκών,η διαγραφή τους ή η μεταφορά αντικειμένων μεταξύ τους.Στην 
πραγματικότητα οι σχεδιαστές προτιμούν την αναδιοργάνωση επειδή η βέλτιστη οργάνωση είναι 
ορατή αφού προχωρήσει λίγο η εφαρμογή.

'Οταν η εργασία περιλαμβάνει τη δόμηση μιας νέας (αποδεσμευτικής) έκδοσης μιας εφαρ
μογής,συνήθως φτιάχνονται αντίγραφα των υπάρχουσων βιβλιοθηκών κι αυτά τα αντίγραφα χρησι
μοποιούνται ως σημεία έναρξης.Έτσι εφαρμόζονται οι αναβαθμίσεις που απαιτούνται,διατηρώντας 
την πηγή από την προηγούμενη έκδοση.Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό αν η προηγούμενη έκδοση 
βρίσκεται σε τρέχουσα χρήση παραγωγής και πρέπει να μείνει ανεξάρτητη από τη νέα έκδοση.

Αν χρησιμοποιείται μία έκδοση ελέγχου συστήματος με το PowerBuilder για την εργασία, 
τότε από την οθόνη Library χρησιμοποιείται η εντολή Create New Release^ οποία επιτρέπει την 
αντιγραφή αρχείων PBL της εφαρμογής καθώς και την αντιγραφή και προσαρμογή οποιωνδήποτε 
αρχείων ελέγχου που ανταποκρίνονται στην έκδοση.Αν όμως δεν χρησιμοποιείται καμιά,τότε μέσα 
από το λειτουργικό σύστημα δημιουργούνται νέα αντίγραφα των αρχείων PBL.

Μερικές φορές όταν πραγματοποιείται η επεξεργασία μίας νέας έκδοσης εφαρμογής,χρει
άζεται η επιστροφή στην προηγούμενη έκδοση και η πραγματοποίηση αλλαγών (τυπικά διόρθωση 
σφαλμάτων,bug fixes) .Αυτό γίνεται μεταβαίνοντας σε βιβλιοθήκες της προηγούμενης έκδοσης, 
εμφανίζοντας τα αντίστοιχα αντικείμενα που περιέχουν και δομώντας στη συνέχεια ένα νέο εκτε- 
λέσιμο γι’ αυτή την έκδοση.Αν χρησιμοποιείται μια έκδοση ελέγχου συστήματος,το PowerBuilder 
παρέχει επιπλέον εργαλεία που βοηθούν αυτή τη διαδικασία.Ιδιαίτερα,μπορεί να χρησιμοποιηθεί η 
εντολή Restore Libraries στην οθόνη Project που επαναδημιουργεί όλες τις βιβλιοθήκες της εφαρ
μογής με την ίδια μορφή που είχαν όταν δομήθηκε το πρώτο εκτελέσιμο αρχείο.

Η οργάνωση των βιβλιοθηκών είναι σημαντική επειδή επιδρά στην ευκολία ανάπτυξης και 
διατήρησης των εφαρμογών καθώς και στο πόσο καλά λειτουργούν οι εφαρμογές όταν οι χρήστες 
τις τρέχουν.Στην πραγματικότητα,οι ομάδες εργασίας έχουν συχνά κάποιον αφοσιωμένο στο έργο 
της οργάνωσης των βιβλιοθηκών και διαχείρισης των αντικειμένων που περιέχουν.Ακόμα κι αν το 
άτομο δουλεύει μόνο του θα πρέπει να ακολουθήσει τις παρακάτω οδηγίες για να χρησιμοποιη
θούν οι βιβλιοθήκες σωστά.
Μέγεθος βιβλιοθήκης

Αν και δεν υπάρχει όριο στο μέγεθος της βιβλιοθήκης θα ήταν καλύτερο να μην ξεπερνάν 
τα 800Κ περίπου.

Αριθμός αντικειμένων
Συνήθως δεν αποθηκεύονται πάνω από 50 ή 60 αντικείμενα σε μια συγκεκριμένη βιβλιοθή- 
κη.Το όριο αυτό τέθηκε για την ευκολία του χρήστη αφού ο αριθμός των αντικειμένων δεν 
επηρεάζει την απόδοση.Αν υπάρχουν περισσότερα αντικείμενα από αυτούς τους αριθμούς 
είναι βαρετό να χρησιμοποιούνται οι κατάλογοι των αντικειμένων βιβλιοθήκης που εκθέτει 
το PowerBuilder και είναι δύσκολη η εργασία στην οθόνη Library.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1
Όταν χρησιμοποιούνται πολλές βιβλιοθήκες στην εφαρμογή, νέες και υπάρχουσες, πρέπει να οριστεί 
μια λίστα με τα ονόματά τους στην οθόνη Application,όπου μπορούν να προστεθούν και τα ονόματα 
των αντικειμένων που περιέχουν.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2
Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν χρειάζεται η αποθήκευση πάνω από ένα αντικείμενο application 
σε μια συγκεκριμένη βιβλιοθήκη.Σίγουρα θα υπάρχουν πολλές βιβλιοθήκες που δεν περιέχουν 
κανένα αντικείμενο application.Γενικά,είναι αποδεκτό να αποθηκεύονται πολλαπλά αντικείμενα 
application σε μια βιβλιοθήκη,αν έχουν όλα τις ίδιες καθολικές δηλώσεις (global declarations).
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Αριθμός βιβλιοθηκών
Ο στόχος του σχεδιαστή θα πρέπει να είναι η χρήση ελάχιστου αριθμού βιβλιοθηκών λογι
κού μεγέθους που επιτρέπει ωστόσο την σωστή οργάνωση των αντικειμένων.Βέβαια,θα 
πρέπει να διατηρείται η ισορροπία μεταξύ μεγέθους και αριθμού βιβλιοθηκών.Δεν χρειάζε
ται να υπάρχει μεγάλος αριθμός βιβλιοθηκών που να περιέχουν μόνο λίγα αντικείμενα η 
κάθε μια γιατί έτσι η διαδρομή ονόματος της βιβλιοθήκης γίνεται πολύ μεγάλη και επιδρά 
στην απόδοση αναγκάζοντας το PowerBuilder να ψάχνει σε πολλές βιβλιοθήκες για να βρει 
ένα αντικείμενο.

Βελτιστοποίηση βιβλιοθηκών
Η βελτιστοποίηση των βιβλιοθηκών στην οθόνη Library θα πρέπει να γίνει συνήθεια σε τα
κτική βάση.Τα αρχεία PBL μπορούν να κερματιστούν εσωτερικά με την πάροδο του χρόνου, 
ειδικά όταν γίνονται πολλές αλλαγές στα αντικείμενα.Αυτό σημαίνει ότι καταλήγουν να πε
ριέχουν κενά από ανεκμετάλλευτο χώρο και να διατηρούν κάποια αντικείμενα σε μη συνε
χόμενες περιοχές αποθήκευσης,πράγμα που επιδρά στην εκτέλεση μέσα στο περιβάλλον 
ανάπτυξης του PowerBuilder.H βελτιστοποίηση ενοποιεί την εσωτερική αποθήκευση των 
αρχείων PBL,δηλαδή δεν αλλάζει τα περιεχόμενα των αντικειμένων και δεν προκαλεί αναδι
οργάνωση (recompilation).Ο σωστός χρόνος για τη βελτιστοποίηση των βιβλιοθηκών στις 
οποίες γίνεται ενεργά εργασία είναι συνήθως μία εβδομάδα αν και δεν είναι απαραίτητη η 
βελτιστοποίηση πριν τη δημιουργία ενός εκτελέσιμου ΕΧΕ αρχείου ή δυναμικών βιβλιοθη
κών για την εφαρμογή.Αν η εψαρμογή είναι απλή χρειάζεται μόνο μια βιβλιοθήκη για να 
κρατήσει όλα τα αντικείμενά της.Πολλές ωστόσο τυπικές επαγγελματικές εφαρμογές περι
λαμβάνουν ένα μεγάλο αριθμό αντικειμένων και απαιτούν την οργάνωσή τους σε πολλα
πλές βιβλιοθήκες.
Μία προφανής προσέγγιση είναι ο διαχωρισμός των αντικειμένων σε διαφορετικές βιβλιο
θήκες,βασισμένος στον τύπο τους.Για παράδειγμα,θα μπορούσε να εγκατασταθεί μια βι
βλιοθήκη που θα κρατά όλα τα αντικείμενα window,datawindow,menu και μια άλλη βιβλιο
θήκη που θα κρατά τα αντικείμενα application,project,function,structure,υεβΓ.Επειδή αυτή η 
προσέγγιση είναι απλή αποτελεί μια αποδεκτή επιλογή για μικρού και μεσαίου μεγέθους 
εφαρμογές,όχι όμως και για μία μεγάλης κλίμακας εφαρμογή αφού δεν λαμβάνει υπόψη τα 
αντικείμενα που χρησιμοποιούνται πιο συχνά ή ομαδικά κι έτσι αναγκάζεται το PowerBuilder 
να ψάξει περισσότερο οπότε επηρεάζεται η απόδοση.
Ένας πιο χρήσιμος και αποτελεσματικός τρόπος είναι η οργάνωση των αντικειμένων σύμ
φωνα με το ρόλο που παίζουν στην εφαρμογή.Αυτό περιλαμβάνει ομαδοποίηση όλων των 
αντικειμένων που συμμετέχουν σ’ ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ή υποσύστημα.

Διαχείριση βιβλιοθήκης κατά τη διάρκεια μιας εργασίας
Το έργο εγκατάστασης της εργασίας περιλαμβάνει και τον τρόπο οργάνωσης των βι
βλιοθηκών και των αντικειμένων τους στη διάρκεια των φάσεων ανάπτυξης,δοκιμής και 
αναδίπλωσης:
Το μοντέλο ενός σχεδιαστή είναι καλό για ανεξάρτητους σχεδιαστές ή για μέλη της ομά
δας ανάπτυξης που δουλεύουν σε μικρές και αυτοπεριεχόμενες εφαρμογές.Απλά,περιλαμ
βάνει εγκατάσταση των βιβλιοθηκών της εφαρμογής στον υπολογιστή του σχεδιαστή ώστε 
να μπορεί να δουλεύει τοπικά.Αν υπάρχει μια έκδοση συστήματος ελέγχου μπορεί να χρη
σιμοποιηθεί στο μοντέλο αυτό ώστε να αποκτηθεί επιπλέον έλεγχος πάνω στην πηγή.
Από την άλλη η διαχείριση μιας εργασίας όπου λαμβάνουν μέρος πολλοί σχεδιαστές συνή
θως αφορά την εγκατάσταση ενός τρισδιάστατου μοντέλου που περιλαμβάνει ένα περι
βάλλον παραγωγής,ένα περιβάλλον ασφάλισης της ποιότητας (QA) κι ένα περιβάλλον ανά- 
πτυξης.Ένα μοντέλο πολλών σχεδιαστών όπως το προηγούμενο,τυπικά καλεί τη χρήση 
ελέγχου πηγής.

Οι βιβλιοθήκες και τα αντικείμενα είναι ανεξάρτητα από πλατφόρμες που σημαίνει ότι μπορούν να
μετακινηθούν ή να μοιραστούν τα αρχεία PBL σε όλες τις πλατφόρμες,όπως Microsoft Windows,
Apple Macintosh,UNIX,κατά τη διάρκεια της εργασίας ανάπτυξης της εφαρμογής.
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21.2 Χειρισμός της εργασίας με έλεγχο πηγής
'Οταν υπάρχει μια ομάδα σχεδιαστών είναι καλύτερο να ληφθεί κάποια μορφή ελέγχου πη

γής που θα διατηρήσει την ακεραιότητα της δουλειάς.Ακόμα όμως κι αν ο σχεδιαστής δουλεύει μό
νος του μπορεί να αποκομίσει ορισμένα χαρακτηριστικά ελέγχου πηγής,όπως τη δυνατότητα να 
γυρίσει σε μια προηγούμενη έκδοση ενός αντικειμένου.Για το λόγο αυτό το PowerBuilder παρέχει 
κάποια βασικά δικά του χαρακτηριστικά που διευκολύνουν τον έλεγχο της πρόσβασης σε αντικεί
μενα καθώς και τις διασυνδέσεις σε εξωτερική έκδοση συστημάτων ελέγχου τα οποία βοηθούν την 
εκμετάλλευση των χαρακτηριστικών τους κατά τη διάρκεια εργασίας στο PowerBuilder.

To PowerBuilder προκειμένου να ελεγχθεί η πρόσβαση στα αντικείμενα σε οποιαδήποτε 
εργασία με πολλούς σχεδιαστές,παρέχει τη δυνατότητα επαλήθευσης εξόδου και εισόδου αντικει
μένων (check out,check in).Αν για παράδειγμα,εμφανίζεται ένα αντικείμενο που έχει αποθηκευτεί 
σε μια δημόσια (διανεμημένη) βιβλιοθήκη σ’ ένα διακομιστή,μπορεί να γίνει έλεγχος εξόδου αυτού 
του αντικειμένου από τη δημόσια βιβλιοθήκη χρησιμοποιώντας την οθόνη Library και τοποθετώντας 
ένα αντίγραφό του σε μια βιβλιοθήκη του ίδιου του χρήστη.Από τη στιγμή που στο αντικείμενο έγι
νε έλεγχος εξόδου δεν μπορεί κανένας να ενημερώσει το πρωτότυπο στη δημόσια βιβλιοθήκη αν 
και μπορεί να το ανοίξει μόνο για να το διαβάσει.'Οταν τελειώσει η εργασία με το αντικείμενο και 
γίνει έλεγχος εισόδου,το PowerBuilder αντικαθιστά το πρωτότυπο στη δημόσια βιβλιοθήκη μαζί με 
το αντίγραφο και στη συνέχεια διαγράφει το τελευταίο από την κανονική βιβλιοθήκη.

Πολλοί σχεδιαστές βασίζονται στην έκδοση συστημάτων ελέγχου για να εντοπίσουν και να 
χειριστούν τις αλλαγές που γίνονται στη πηγή των εφαρμογών τους με την πάροδο του χρόνου.Τέ- 
τοια συστήματα παρέχουν έναν ικανοποιητικό βαθμό ελέγχου που διευκολύνει την κίνηση μπρος 
και πίσω στο ιστορικό της όλης εργασίας.Το PowerBuilder παρέχει μια ποικιλία από δημοφιλείς εκ
δόσεις συστημάτων ελέγχου,πρωταρχικώς μέσα από τη δική του οθόνη Library.Av εγκατασταθεί 
ένα από αυτά τα συστήματα στο PowerBuilder θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα χαρακτηριστικά 
του στην οθόνη Library σ’ όλη τη διάρκεια της εργασίας.Τα χαρακτηριστικά αυτά περιλαμβάνουν 
εγγραφή (registration),έλεγχο εισόδου-εξόδου (check in-check out),αναφορά (reporting) και ορισμό 
των λεπτομερειών της εφαρμογής (application-specific configuration).Μία από τις εκδόσεις των συ
στημάτων ελέγχου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί είναι η ObjectCycle της Powersoft η οποία έχει 
ειδικά σχεδιαστεί για να προσφέρει το είδος διαχείρισης της πηγής σε επίπεδο αντικειμένου που 
χρειάζονται οι σχεδιαστές του PowerBuilder.

21.3 Πρότυπα οργάνωσης σε οδηγίες (documents)
Η καλή οργάνωση σε οδηγίες είναι σημαντική για οποιαδήποτε αξιοσημείωτη εφαρμογή και 

περιλαμβάνει τόσο την εσωτερική οργάνωση για σχεδιαστές όσο και την εξωτερική οργάνωση για 
τους χρήστες.Θα πρέπει να αναπτυχθούν πρότυπα που ορίζουν τον τρόπο οργάνωσης τα οποία θα 
επιβεβαιώνουν ότι αυτή η οργάνωση ανταποκρίνεται στις ανάγκες του κοινού.Ανάμεσα στα θέματα 
των πρωτοτύπων που θα πρέπει να απευθυνθεί ο σχεδιαστής είναι ο σχολιασμός,η άμεση Βοήθεια 
(online Help) και η τύπωση των εγγράφων που οργανώνονται.

Οι σχεδιαστές μπορούν να παρέχουν σχόλια για ο,τιδήποτε σχεδόν δημιουργούν,όπως σε 
πίνακες,στήλες,αντικείμενα ή χειρόγραφα.Για παράδειγμα,στην οθόνη Table ή στην οθόνη Database 
εισάγονται σχόλια για τους πίνακες και τις στήλες τους.Ακόμη,στις διάφορες οθόνες των αντικει
μένων μπορούν να γραφούν σχόλια για τα αντίστοιχα αντικείμενα και τα οποία εμφανίζονται στην 
οθόνη Library,δίπλα στα αντικείμενα.Όσο αφορά το σχολιασμό των χειρογράφων θα δοθούν λεπτο
μέρειες στην ανάλογη ενότητα.

Τα πρότυπα οργάνωσης σε έγγραφα θα πρέπει να ορίζουν τι θα γίνει με την άμεση Βοήθεια 
για μια εργασία.Το PowerBuilder παροτρύνει τη χρήση δύο ειδών Βοήθειας:
On line Help για σχεδιαστές

Ένας χρήσιμος τρόπος για την οργάνωση των διάφορων συστατικών της εφαρμογής που 
δημιουργούν οι σχεδιαστές είναι η γραφή λειτουργικών pov06a>v(modules).A(po0 δημιουρ- 
γηθούν μπορούν να συνδεθούν αμέσως με το σύστημα άμεσης Βοήθειας του PowerBuilder 
μέσα από το ειδικό κουμπί User.lvr\ συνέχεια οι σχεδιαστές μπορούν να εκθέσουν τις μο
νάδες της Βοήθειας καθώς δουλεύουν στο PowerBuilder για να αναγνώσουν πληροφορίες 
σχετικά με τις συναρτήσεις χρήστη,με τα αντικείμενα user,με τα γεγονότα χρήστη και ο,τι- 
δήποτε άλλο θέλουν να οργανώσουν σε οδηγίες.
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On line Help για τελικούς χρήστες
Τυπικά οι χρήστες προσδοκούν να μπορούν να έχουν πρόσβαση στις άμεσες μονάδες Βοή
θειας όταν τρέχουν μία εφαρμογή για να πληροφορηθούν σχετικά με το τι κάνει και πώς να 
την χρησιμοποιήσουν.Θα πρέπει να οριστεί λοιπόν τι χρειάζεται να περιέχουν αυτές οι μο
νάδες καθώς και πώς θα οργανωθούν και θα μορφοποιηθούν.Αφού γραφούν οι μονάδες 
Βοήθειας (Help modules) για τους τελικούς χρήστες,η έκθεσή τους μπορεί να πραγματο
ποιηθεί σε μια εφαρμογή χρησιμοποιώντας μια εσωτερικά δομημένη συνάρτηση του Power
Builder.

Όσο αφορά την τύπωση των οδηγιών,συνήθως ζητούνται ένα από τα παρακάτω:
Αναφορές σχεδιαστών

Η οθόνη Library όπως και το Browser στο PowerBuilder χρησιμοποιούνται για την τύπωση 
αναφορών σχετικές με τα συστατικά της εφαρμογής που έχουν αναπτυχθεί.Θα πρέπει να 
οριστεί ωστόσο,ποιες αναφορές χρειάζονται να τυπωθούν και πόσο συχνά.

Εγχειρίδια σχεδιαστών
Θα ήταν χρήσιμο να γραφούν ένα ή περισσότερα εσωτερικά έγγραφα στα οποία θα μπο
ρούν οι σχεδιαστές να αναφέρονται στη συνέχεια για πληροφορίες σχετικά με τα συστατι
κά της εφαρμογής.Τα έγγραφα αυτά θα πρέπει να ορίζουν ακριβώς την περιγραφή,οργά
νωση και μορφοποίηση των οδηγιών.

Εγχειρίδια τελικών χρηστών
Αν οι χρήστες χρειάζονται εκπαίδευση ή θέλουν να βλέπουν κάποια έγγραφα με βοήθεια 
καθώς τρέχουν την εφαρμογή του σχεδιαστή,ο τελευταίος θα πρέπει να υποδεικνύει τον 
τομέα που καλύπτουν οι οδηγίες,καθώς επίσης την οργάνωση και μορφοποίησή τους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22

22.1 Πρωτοτυποποίηση της διασύνδεσης χρήστη
Από τη στιγμή που θα ολοκληρωθούν οι φάσεις της σχεδίασης και εγκατάστασης μπορεί να 

ξεκινήσει ο σχηματισμός των αντικειμένων και η κωδικοποίηση των χειρογράφων,ώστε να αναπτυχ
θούν τα χαρακτηριστικά που απαιτεί η εφαρμογή.Στις γραφικές εφαρμογές όπως αυτές που ανα
πτύσσονται στο PowerBuilder,αποδεικνύεται περισσότερο πρακτικό το ξεκίνημα να εστιάζει στη 
σωστή διασύνδεση χρήοτη.Άλλωστε οι τελικοί χρήστες πρέπει να αποδεχτούν την εφαρμογή όχι 
μόνο γιατί θα είναι ευπαρουσίαστη αλλά η ίδια η εφαρμογή θα πρέπει να είναι ευκολονόητη και λει
τουργική ενώ παράλληλα θα βοηθά διεξοδικά στο χειρισμό και διόρθωση των λαθών που πιθανόν 
να κάνουν τα άτομα στα οποία απευθύνεται.Χρειάζεται επομένως ένα πρωτότυπο της εφαρμογής 
και της διασύνδεσης χρήστη που να μπορεί να επιδειχτεί και να δοκιμαστεί όσο νωρίτερα γίνεται, 
οπότε αν είναι απαραίτητες κάποιες αλλαγές να υπάρχει χρόνος για να αντιμετωπιστούν.

To PowerBuilder με τις βασικές του οθόνες σχεδιάστηκαν για να υποστηρίζουν την ταχεία 
ανάπτυξη της εφαρμογής (rapid application development,RAD) μία υψηλής επαναληψιμότητας 
προσέγγιση που εστιάζεται στη γρήγορη δόμηση των χαρακτηριστικών της εφαρμογής,την άμεση 
δοκιμή τους και την ανταπόκριση σε σχόλια και νέες απαιτήσεις καθώς αυτά εγείρονται.Ένας από 
τους τρόπους-κλειδιά που μπορεί να γίνει εκμετάλλευση της RAD κατά τη διάρκεια της εργασίας 
είναι η χρήση της εφαρμογής στο δικό της πρωτότυπο περιβάλλον ανάπτυξης.Αυτό περιλαμβάνει 
την υλοποίηση του βασικού σκελετού της διασύνδεσης χρήστη της εφαρμογής στην εκκίνηση της 
ανάπτυξης και την άμεση υποβολή του στις δοκιμές του χρήστη.Στη συνέχεια καθώς προχωρά η 
εργασία και προσθέτονται νέα χαρακτηριστικά μπορεί να πραγματοποιείται περιοδική επιστροφή 
στη δοκιμή χρήστη,εξασφαλίζοντας ότι η εφαρμογή δεν αποκλίνει πολύ από το επιθυμητό από τη 
στιγμή που το PowerBuilder επιτρέπει τη δόμηση και τη μετατροπή των συστατικών της διασύνδε
σης χρήστη της εφαρμογής τόσο γρήγορα.
Οδηγώντας τη νέα εφαρμογή σε σημείο που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρωτότυπο πρέπει 
να ληφθούν υπόψη:
Φ η δημιουργία των κύριων παραθύρων που θα χρησιμοποιηθούν,
© ο σχεδιασμός των περισσότερων από τα σημαντικά οπτικά χαρακτηριστικά αυτών των παραθύ
ρων (δηλαδή οι έλέγχοι τους και τα μενού),
© η κωδικοποίηση αρκετής από τη λογική σε χειρόγραφα ώστε μαζί με την έκθεση των παραθύ
ρων να επιτρέπεται στους χρήστες να κινούνται ανάμεσά τους.
Ακόμα και στο απλό επίπεδο της υλοποίησης,οι χρήστες θα πρέπει να μπορούν να καταλαβαίνουν 
με τι μοιάζει η εφαρμογή και πώς θα είναι να δουλεύουν μ’ αυτή με αποτέλεσμα να γίνεται πολύτι
μη επανατροφοδότηση και η εργασία να οδηγείται έτσι στη σωστή κατεύθυνση.Η χρήση ενός σκε
λετού εφαρμογής επιταχύνει το πρωτότυπο ακόμα περισσότερο αφού τα χαρακτηριστικά της δια
σύνδεσης χρήστη δεν δημιουργούνται από την αρχή αλλά επαναχρησιμοποιούνται (πρόκειται για 
αντιγραφή) τα υπάρχοντα.

Αφού η στρατηγική πρωτοτυποποίησης μπει σε μια σειρά,η προσοχή στρέφεται στα διάφο
ρα χαρακτηριστικά που ορίζονται για την εφαρμογή.Το κλειδί για την επιτυχία είναι να βρεθεί η 
βέλτιστη τεχνική για κάθε ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που να συναντά τις απαιτήσεις του σχεδιαστή 
για εμφάνιση,λειτουργία,ασφάλεια,άνεση εφαρμογής,κομψότητα σχεδίασης, επεκτασιμότητα και 
φορητότητα.Το PowerBuilder παρέχει δύο εγχειρίδια που βοηθούν στη επιλογή και εκμάθηση των 
τεχνικών που χρειάζονται,το Getting Started και το Application Techniques.

22.2 Υπηρεσίες που υποστηρίζουν την ανάπτυξη
Καθώς αναπτύσσονται τα χαρακτηριστικά μιας εφαρμογής στο PowerBuilder με τις βασικές 

οθόνες θα πρέπει να γίνεται όσο το δυνατόν περισσότερη εκμετάλλευση των υπηρεσιών που στη
ρίζουν την ανάπτυξη και οι οποίες βοηθούν στη γρήγορη και εύκολη πραγματοποίηση των επιμέ- 
ρους έργων.

Galleries
To PowerBuilder παρέχει αρκετές γκαλερί αντικειμένων που είναι χρήσιμες κατά τη διάρκεια ανά
πτυξης των εφαρμογών,όπως:

Η Application Gallery,μια συλλογή από δείγματα εφαρμογών που έχουν δομηθεί μέσα στο 
PowerBuilder.Oi εφαρμογές αυτές τρέχουν για να εκτελέσουν χρήσιμα επιμέρους έργα. 
Επίσης εξετάζονται τα περιεχόμενά τους στο PowerBuilder για να βρεθούν ιδέες για τις ερ
γασίες και να αντιγραφούν αντικείμενα ή κώδικες.
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Παράλληλα με την Application Gallery,το PowerBuilder παρέχει και δυο άλλες κατανοητές εφαρ
μογές παραδείγματα που καλύπτουν μια μεγάλη ακτίνα θεμάτων κωδικοποίησης και τεχνικής, 
την Code Examples και την Anchor Bay Nut Company (ABNC) Order Entry application.

H Art Gallery,μια συλλογή από αρχεία bitmap και εικονίδια που μπορούν να χρησιμοποιη
θούν στις εφαρμογές.
Η Component Gallery,μια συλλογή από συνήθεις ελέγχους OLE (OCX) που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν στις εφαρμογές (σε πλατφόρμες Microsoft Windows).

Εκτός από τις υπηρεσίες που υποστηρίζουν την ανάπτυξη και δομούνται μέσα στο PowerBuilder^ 
Powersoft παράγει και μερικά συμπληρωματικά εργαλεία,όπως:

To Powersoft Infobasesja οποία περιέχουν ένα εύρος από τεχνικές πληροφορίες και άλλες 
πηγές που σχεδιάστηκαν για να αποδίδουν το μέγιστο από τα προϊόντα της Powersoft που 
χρησιμοποιούνται.
To PowerBuilder Advanced Developer ΤοοΙΚΐί,το οποίο περιέχει βοηθήματα για τη δόμηση, 
δοκιμή,συντήρηση και αναφορά των εφαρμογών.

Βέβαια υπάρχουν κι άλλα αναπτυξιακά εργαλεία στήριξης που διαθέτονται από άλλους προμηθευ
τές για να χρησιμοποιηθούν με το PowerBuilder,καθένα από τα οποία παρέχει μια ή περισσότερες 
ιδιαίτερες υπηρεσίες.

Ακολοθούν κάποια ενδεικτικά και σύντομα παραδείγματα σχετικά με την ανάπτυξη των 
εφαρμογών.

22.2.1 Απόκτηση πληροφοριών
■ Ζητούνται πληροφορίες για το τρέχον αντικείμενο που εμφανίζεται στην οθόνη,όπως ιδιότητες, 
γεγονότα,συναρτήσεις,μεταβλητές και δομές.

Το αντικείμενο Browse χρησιμοποιείται στην οθόνη PowerScript,οπότε το Browser εμφανίζει 
τις πληροφορίες για το αντικείμενο.

■ Ζητούνται πληροφορίες σχετικά με διάφορα αντικείμενα,όπως ιδιότητες,γεγονότα,συναρτήσεις, 
μεταβλητές και δομές.

Από το Browser πιέζεται η ανάλογη καρτέλα.
■ Ζητούνται πληροφορίες κληρονομικότητας για ένα συγκεκριμένο αντικείμενο.

Από την οθόνη Application γίνεται επέκταση των διακλαδώσεων του δέντρου για να βρε
θούν τα επιθυμητά αντικείμενα και να γίνει ορατή η κληρονομημένη ιεραρχία γι’ αυτό το 
αντικείμενο.

■ Ζητούνται πληροφορίες κληρονομικότητας σχετικά με τις ιεραρχίες των κλάσεων.
Από το Browser εμφανίζεται σαν σφήνα το χαρακτηριστικό Show Hierarchy,πατώντας το 
δεξί κουμπί του ποντικιού για να εμφανιστεί το αναδυόμενο μενού του Browser.

■ Ζητούνται πληροφορίες για το αντικείμενο OLE,δηλαδή κλάσεις,ιδιότητες,γεγονότα και συναρτή
σεις.

Από το Browser πιέζεται η καρτέλα OLE.
■ Ζητείται να βρεθεί ένα συγκεκριμένο αλφαριθμητικό κειμένου στα αντικείμενα.

Από την οθόνη Library χρησιμοποιείται η εντολή Search Library Entries ή στην οθόνη Power- 
Script η διαταγή Search.

■ Ζητούνται αναφορές για τα αντικείμενα.
Από την οθόνη Library εκτυπώνονται συγκεκριμένα ανπκείμενα ή κατάλογοι (directories) της 
βιβλιοθήκης.Μία άλλη δυνατότητα είναι από το Browser να εμφανιστεί η πληροφορία του 
αντικειμένου που ζητείται και να απαιτηθεί μία οδηγία (document) γι’ αυτή την πληροφορία. 

« Ζητείται η ανάγνωση των οδηγιών σχετικά με τη χρήση του PowerBuilder.
Από το σύστημα της άμεσης Βοήθειας ή χρήση του Powersoft Online Books.

■ Ζητείται η μητρική έκδοση ενός χειρογράφου που εμφανίζεται στην οθόνη.
Χρήση της εντολής Display Ancestor Script στην οθόνη PowerScript.

■ Ζητείται να εντοπιστεί η πρόσβαση αντικειμένου σε ένα περιβάλλον με πολλούς σχεδιαστές.
Από την οθόνη Library επιβλέπεται η κατάσταση ελέγχου εξόδου.

■ Ζητείται να εντοπιστούν οι εκδόσεις των αντικειμένων.
Από την οθόνη Library εμφανίζονται οι φάκελοι εγγραφής και οι αναφορές.

■ Ζητείται η άποψη ενός συμπληρωμένου ή επιλεκτικού καταλόγου ανπκειμένων σε μια βιβλιοθήκη.
Από την οθόνη Library.

■ Ζητείται η διάβαση της δομής δέντρου μιας εφαρμογής.
Από την οθόνη Application γίνεται επέκταση ή δίπλωμα των διακλαδώσεων.
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22.2.2 Κωδικοποίηση των χειρογράφων
■ Ζητείται δανεικός κώδικας από μια μητρική έκδοση ενός χειρογράφου που εμφανίζεται.

Στην οθόνη PowerScript γίνεται αντιγραφή αυτού του χειρογράφου με την εντολή Display 
Ancestor Script.

■ Ζητείται δανεισμός πληροφοριών ή σύνταξης από την οργάνωση σε οδηγίες του PowerBuilder.
Αντιγραφή από το σύστημα της άμεσης Βοήθειας.

■ Ζητείται κωδικοποίηση της σύνταξης datawindow,περιλαμβανόμενων των συναρτήσεων Describe, 
Modify,SyntaxFromSQL ή της αποκρινόμενης σημείωσης με κουκίδες.

Τρέξιμο μιας βοηθητικής εφαρμογής που περιλαμβάνεται στο PowerBuilder,της 
DWSYN50.EXE.

■ Ζητείται απόκτηση κώδικα του χειρογράφου από ένα αρχείο κειμένου.
Στην οθόνη PowerScript χρησιμοποιείται η εντολή File Import.

■ Ζητείται εισαγωγή συναρτήσεων στον κώδικα του χειρογράφου.
Στην οθόνη PowerScript προσκολλώνται οι συναρτήσεις αυτές με τη χρήση της εντολής 
Paste Function.

■ Ζητείται εισαγωγή πληροφοριών για αντικείμενο OLE στον κώδικα του χειρογράφου.
Στην οθόνη PowerScript χρησιμοποιείται η διαταγή Browse Object^ οποία καταλήγει στο 
Browser.Zn] συνέχεια πιέζεται η καρτέλα OLE για να επιλεγεί η πληροφορία που είναι επι
θυμητή και επικολλάται.

■ Ζητείται εισαγωγή των εντολών ελέγχου PowerScript στον κώδικα του χειρογράφου.
Προσάρτηση των εντολών με τη διαταγή Paste Statement της οθόνης PowerScript.

■ Ζητείται εισαγωγή εντολών της SQL στον κώδικα του χειρογράφου.
Προσάρτηση των εντολών με τη διαταγή Paste SQL στην οθόνη PowerScript.

■ Ζητείται αποθήκευση του κώδικα του χειρογράφου σ’ ένα αρχείο κειμένου.
Χρήση της εντολής File Export στην οθόνη PowerScript.

■ Ζητείται χρησιμοποίηση των ιδιοτήτων,γεγονότων,συναρτήσεων,μεταβλητών και δομών του τρέ
χοντος αντικειμένου που εμφανίζεται στην οθόνη.

Προσάρτηση όλων αυτών στην οθόνη PowerScript με την εντολή Browse Object^ οποία 
οδηγεί στο Browser και εκθέτει τις πληροφορίες για το αντικείμενο.

■ Ζητείται χρησιμοποίηση των ιδιοτήτων,γεγονότων,συναρτήσεων,μεταβλητών και δομών των δια
φόρων αντικειμένων.

Από το Browser επιλέγονται οι επιθυμητές πληροφορίες και αντιγράφονται.Στη συνέχεια 
στην οθόνη PowerScript (ή άλλο κειμενογράφο) επικολλούνται οι πληροφορίες αυτές.

22.2.3 Χειρισμός της εργασίας
■ Ζητείται πρόσβαση σε αντικείμενα από διανεμημένες βιβλιοθήκες σε ένα περιβάλλον με πολλούς 
σχεδιαστές.

'Ελεγχος εξόδου των αντικειμένων (και αργότερα έλεγχος εισόδου πίσω ξανά) στην οθόνη 
Library.

■ Ζητείται πρόσβαση ή αποθήκευση συγκεκριμένων εκδόσεων των αντικειμένων.
Χρησιμοποίηση των διαταγών ελέγχου της έκδοσης στην οθόνη Library ή Project.

■ Ζητείται τακτοποίηση της εσωτερικής αποθήκευσης των βιβλιοθηκών για να εξασφαλιστεί η καλύ
τερη λειτουργία.

Βελτιστοποίηση αυτών στην οθόνη Library.
■ Ζητείται δημιουργία ενός αντικειμένου από ένα αρχείο κειμένου που περιέχει τον κώδικα πηγής 
που εξάγεται.

Εισαγωγή αυτού του αρχείου κειμένου σε μια από τις βιβλιοθήκες στην οθόνη Library.
■ Ζητείται οργάνωση των βιβλιοθηκών και των αντικειμένων τους σε οδηγίες.

Εισαγωγή σχολίων καθώς αυτά αποθηκεύονται στις αντίστοιχες οθόνες ή μετατροπή των 
σχολίων στην οθόνη Library.

■ Ζητείται εμφάνιση των αρχείων κειμένων.
Αυτό γίνεται από τον κειμενογράφο αρχείων File Editor.

■ Ζητείται μεταπήδηση σε μια οθόνη για να γίνει δουλειά σε ένα υπάρχον αντικείμενο.
Επιλογή αυτού του αντικειμένου από το δέντρο είτε στην οθόνη Application ή Library.

■ Ζητείται παραγωγή ενός αρχείου κειμένου που περιέχει τον κώδικα πηγής για ένα αντικείμενο.
Εξαγωγή αυτού του αντικειμένου στην οθόνη Library.
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■ Ζητείται ανασυγκρότηση των αντικειμένων στις βιβλιοθήκες,όπως όταν τα κληρονομημένα αντι
κείμενα συλλέγουν τις μετατροπές που γίνονται στα γονικά αντικείμενα.

Από την οθόνη Library είτε αναπαράγονται επιλεγμένα αντικείμενα ή αναδομούνται (στα
διακά ή πλήρως) από την εφαρμογή.

■ Ζητείται αναδιοργάνωση των αντικειμένων στις βιβλιοθήκες.
Αντιγραφή,μετακίνηση ή διαγραφή τους στην οθόνη Library.

■ Ζητείται αναδιοργάνωση των βιβλιοθηκών.
Δημιουργία ή διαγραφή τους στην οθόνη Library.

■ Ζητείται αναβάθμιση των βιβλιοθηκών μιας εφαρμογής από προηγούμενη έκδοση του PowerBuil
der στην τρέχουσα έκδοση.

Μεταφορά της εφαρμογής στην οθόνη Library.

22.2.4 Αλλαγή περιβάλλοντος
■ Ζητείται αλλαγή μιας συγκεκριμένης οθόνης (π.χ. Window).

Από την ίδια την οθόνη μετατρέπονται οι επιλογές Design Options.
■ Ζητείται αλλαγή των γενικών χαρακτηριστικών του PowerBuilder.

Αυτό πραγματοποιείται στο System Options dialog.
■ Ζητείται αλλαγή των γραμμών εργαλείων του PowerBuilder (PowerBar και PainterBar).

Χρησιμοποιείται η εντολή Toolbars που είναι διαθέσιμη στις οθόνες ακόμα κι όταν καμία 
οθόνη δεν είναι ανοικτή.

22.3 Δοκιμή των χαρακτηριστικών που εφαρμόζονται
Ένα γρήγορο αναπτυξιακό εργαλείο εφαρμογών όπως είναι το PowerBuilder,καθιερώνει τη 

συνήθεια της σταδιακής δοκιμής και διόρθωσης λαθών καθώς εφαρμόζονται τα διάφορα χαρακτη- 
ριστικά.Το PowerBuilder στηρίζει μια ποικιλία χρήσιμων και περιεκτικών υπηρεσιών δοκιμής και 
διόρθωσης λαθών που διευκολύνουν τον εντοπισμό ιδιαίτερων προβλημάτων και παράλληλα εξασ
φαλίζουν ό,τι δομείται,πάντα σε μια στέρεη βάση κώδικα.Κάθε φορά που δοκιμάζεται ένα συγκε
κριμένο χαρακτηριστικό που αναπτύσσεται,αυτό εκτιμάται με βάση κάποια κριτήρια,όπως:

■ λάθη στην εφαρμογή του χαρακτηριστικού.Μερικές φορές αυτά τα προβλήματα είναι ο
ρατά επειδή εμφανίζουν κατά την ώρα εκτέλεσης μηνύματα λάθους ή ακόμα και ήχους 
προειδοποίησης.Άλλες φορές αναγνωρίζονται πιο εύκολα και εμφανίζονται μόνο μετά το 
τέλος της δοκιμής (αυτό αληθεύει ιδιαίτερα για προβλήματα που προκαλούνται από λάθη 
στη λογική).
■ επιλογή της αρμόζουσας τεχνικής για την εφαρμογή του χαρακτηριστικού.Η τεχνική που 
επιλέγεται πρέπει να παρέχει τη λειτουργικότητα που επιθυμεί ο χρήστης (ή λιγότερη αρκεί 
να είναι αποδεκτή),διαφορετικά απαιτείται άλλη τεχνική.
■ ανταπόκριση του χαρακτηριστικού στις απαιτήσεις για την εκτέλεση.Ο χρήστης θα πρέ
πει να οδηγεί τις δοκιμές που απαιτούνται για την ταχύτητα,χρήση πηγών,κίνηση δικτύου 
και ό,τι μέτρα λειτουργίας είναι σημαντικά γι’ αυτόν.Ανάλογα με τα αποτελέσματα των δο
κιμών μπορεί να χρειαστούν κάποιες προσαρμογές του χαρακτηριστικού ή και μια εντελώς 
καινούργια και διαφορετική τεχνική.
■ ανταπόκριση του χαρακτηριστικού στις ανάγκες του χρήστη.Ο ίδιος ο σχεδιαστής θα 
πρέπει να αποφασίσει αν το ολοκληρωμένο χαρακτηριστικό είναι αυτό που ζητάν οι χρή
στες,οπότε κρίνεται απαραίτητο να γίνουν μερικές δοκιμές.

Η παράλληλη πορεία ανάπτυξης των χαρακτηριστικών με αυτά τα κριτήρια αλλά και άλλα που προ- 
σθέτονται αργότερα σε ειδικές περιπτώσεις,υπόσχεται ότι δεν πρόκειται να διαφύγουν λάθη ή άλ
λες ανεπάρκειες που θα μπορούσαν ίσως να φέρουν εμπόδια στη συνέχεια.

Στις εφαρμογές πελάτη-διακομιστή πολλές φορές είναι δύσκολο να αφαιρεθούν τα λάθη 
αφού εμπλέκονται χωριστά άτομα σε χωριστά μέρη,οπότε πρέπει να ακολουθηθούν οι οδηγίες που 
δίνονται ώστε το κάθε πρόβλημα που παρουσιάζεται να αναλυθεί αποδοτικά και να εντοπιστεί η πη
γή του έγκαιρα.
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22.3.1 Πριν αρχίσει η αφαίρεση λαθών
■Το σύστημα θα πρέπει να είναι καθαρό και σταθερό. Αν έχει πάθει κάποια σοβαρή βλάβη πρό
σφατα (όπως διακοπή της μνήμης) θα πρέπει πρώτα να γίνει επανακίνηση.

Ένα ασταθές σύστημα μπορεί να εισάγει μεγάλη σύγχυση.Για παράδειγμα,μπορεί να προ- 
καλέσει το χάσιμο χρόνου στην εύρεση προβλημάτων που δεν έχουν καμιά σχέση με την 
εφαρμογή.

■ Όλες οι βιβλιοθήκες (PBL αρχεία) θα πρέπει να έχουν αντίγραφα (back up).
Ένα καλό αντίγραφο της εφαρμογής βοηθά στην επιστροφή σ’ αυτό σε περιπτώσεις που 
θα εγκαταληφθούν οι αλλαγές που έγιναν κατά την αφαίρεση των λαθών.

■ Τα αντικείμενα της εφαρμογής θα πρέπει να ανασυγκροτηθούν.Αυτό είναι προτιμότερο να πραγ
ματοποιηθεί με την αναδόμηση της εφαρμογής στην οθόνη Library.

Η ανασυγκρότηση βοηθά στην αποκάλυψη διαφόρων σφαλμάτων,όπως αναφορές σε αντι
κείμενα που δεν έχουν πια καμιά αξία για τον ένα ή τον άλλο λόγο.

■ Η δοκιμή των δεδομένων θα πρέπει να ελέγχεται ώστε να είναι σίγουρο ότι θα παραμείνει καλή. 
Για παράδειγμα,αν τα δεδομένα εξακολουθούν να περιέχουν τις τιμές που νομίζει ο σχεδιαστής.

Η αναξιόπιστη δοκιμή δεδομένων μπορεί να παραπλανήσει τόσο όσο αφορά την απόκρυψη 
των προβλημάτων της εφαρμογής όσο και τη μη ύπαρξη τέτοιων προβλημάτων.

22.3.2 Όσο διαρκεί η αφαίρεση λαθών
■ Θα πρέπει να αποκλειστούν οι εξωτερικοί παράγοντες που ίσως να συνεισφέρουν στο πρόβλη- 
μα.Για παράδειγμα,θα μπορούσαν να απομακρυνθούν θέματα δικτύου τρέχοντος την εφαρμογή 
τοπικά,να απομακρυνθούν θέματα βάσεων δεδομένων αποκτώντας πρόσβαση σε προσομοιωμένα 
δεδομένα,να απομακρυνθούν θέματα ορισμού ελέγχωντας τη χρήση πηγών και άλλους τομείς του 
υπολογιστή πελάτη.

Το πρόβλημα μπορεί να βρίσκεται στην πραγματικότητα σε ένα από τα αντικείμενα ή τις 
βιβλιοθήκες αλλά και σε ένα ή περισσότερα άλλα τμήματα του περιβάλλοντος,όπως το δί
κτυο,η βάση δεδομένων ή ο ορισμός του υπολογιστή πελάτη.

■ Το πρόβλημα θα πρέπει απομονώνεται μέσα στην εφαρμογή.Για παράδειγμα,μπορεί να σχολια
στεί ο κώδικας σε ένα ή περισσότερα χειρόγραφα ή να γίνει αντιγραφή των ύποπτων αντικειμένων, 
ελέγχων ή κωδικών για τη δοκιμή απομόνωσης σε ένα πιο απλό βοηθητικό αντικείμενο.

Οι διορθώσεις θα πρέπει να αρχίζουν αφού γίνει γνωστό ακριβώς το τμήμα της εφαρμογής 
που προκαλεί το πρόβλημα,γι’ αυτό και είναι σημαντικό να στενέψουν τα όρια της έρευνας 
όσο γίνεται πιο γρήγορα.

■ Θα πρέπει να διορθώνεται ένα πρόβλημα τη φορά.
Αν αλλάξουν πολλά πράγματα μαζί,δημιουργείται σύγχυση ή παραπλάνηση χωρίς λόγο. 
Είναι ευκολότερο να λυθεί το πρόβλημα για μια μεταβλητή παρά για δύο.

22.3.3 Υπηρεσίες για σύνταξη και έλεγχο αναφοράς
■ Επισήμανση των συντακτικών σφαλμάτων σε ένα χειρόγραφο.

Η οθόνη PowerScript μεταγλωττίζει αυτό το χειρόγραφο.
■ Επισήμανση των σφαλμάτων αναφοράς και κληρονομικότητας ανάμεσα στα αντικείμενα.

Η οθόνη Library αναδιοργανώνει αυτά τα αντικείμενα,συνήθως αναδομώντας την εφαρμο
γή·

22.3.4 Υπηρεσίες για τη δοκιμή σχετικά με την εκτέλεση
■ Προεπισκόπηση ενός αντικειμένου καθώς δομείται για να εμφανίζεται όπως θα φαίνεται στην 
εφαρμογή.

Η εντολή Preview στην ανάλογη οθόνη, π.χ. Window,Menu,DataWindow,Query.
■ Δοκιμή τρεξίματος ενός συγκεκριμένου window,δίχως να τρέξει όλη η εφαρμογή.

Η εντολή Run Window είναι διαθέσιμη στο PowerBuilder για την τρέχουσα εφαρμογή.
■ Δοκιμή τρεξίματος της εφαρμογής με κανονικό τρόπο για να δει ο σχεδιαστής τον τρόπο με τον 
οποίο θα την παρουσιάσει στους τελικούς χρήστες.

Η εντολή Run είναι διαθέσιμη στο PowerBuilder για την τρέχουσα εφαρμογή.
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■ Δοκιμή τρεξίματος της εφαρμογής με αποσφαλμάτωση ώστε να μπορεί να σταματήσει στα σχε
τικά σημεία,να περάσει τον κώδικα του χειρογράφου γραμμή προς γραμμή,να επιθεωρήσει τα πε
ριεχόμενα των μεταβλητών,να μετατρέψει τα περιεχόμενα των μεταβλητών για σκοπούς δοκιμα
στικούς,να παρακολουθήσει τον τρόπο που αλλάζουν οι μεταβ^τές.

Η εντολή Debug είναι διαθέσιμη στο PowerBuilder για την τρέχουσα εφαρμογή.
■ Γύρισμα σε ένα σημείο της εκτέλεσης της εφαρμογής για να καταγραφτούν οι λειτουργίες της 
σε ένα αρχείο κειμένου.

Η εντολή execution trace ενεργοποιείται με τη χρήση της μεταβλητής PBDebug στο αρχείο 
ΡΒ.ΙΝΙ.

■ Ένας χαρακτηριστικός ήχος της εφαρμογής που ειδοποιεί όταν συμβαίνει κάποια συνθήκη δοκι
μής·

Η συνάρτηση Beep στο ανάλογο χειρόγραφο.
■ Ένα μήνυμα που εκθέτει η εφαρμογή για να ειδοποιεί πότε συμβαίνει κάποια συνθήκη δοκιμής ή 
για να δείχνει μερικές τιμές.

Ένα από τα επόμενα:
Η συνάρτηση MessageBox στο ανάλογο χειρόγραφο,όχι όμως σε ένα χειρόγραφο σχετικό 
με την ενεργοποίηση γεγονότος.
Η ιδιότητα Title ενός από τα παράθυρα,αναθέτοντας το κείμενο μηνύματος της σε ένα 
σωστό χειρόγραφο.

■ Η παγίδευση σοβαρών σφαλμάτων όταν τρέχει η εφαρμογή ώστε να μπορεί ο σχεδιαστής να τα 
χειρίζεται με κώδικα μόνος του χωρίς να βασίζεται στην προεπιλεγμένη επεξεργασία σφαλμάτων 
κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης.

Το γεγονός SystemError του αντικειμένου application.

22.3.5 Υπηρεσίες για τη δοκιμή σχετικά με τη βάση δεδομένων
■ Δοκιμή και ανάλυση εντολών SQL με αλληλεπίδραση.

Η οθόνη Database Administration.
■ Εξέταση των εντολών SQL που παράγονται από ένα datawindow πριν να σταλούν στη βάση 
δεδομένων για εκτέλεση.

Το γεγονός SQLPreview του ανάλογου ελέγχου datawindow.
■ Παγίδευση των σφαλμάτων κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης σε εκφράσεις δεδομένων datawin
dow ή σε εκφράσεις ιδιοκτησίας.

Το γεγονός Error του ανάλογου ελέγχου datawindow.
■ Παγίδευση σφαλμάτων επανάκτησης ή ενημέρωσης της βάσης δεδομένων που αντιμετωπίζονται 
από ένα dataindow.

To DBError γεγονός του ανάλογου ελέγχου datawindow.
■ Εντοπισμός των αλληλεπιδράσεων μεταξύ της εφαρμογής και της βάσης δεδομένων στην οποία 
έχει πρόσβαση.

Το εργαλείο Database Trace ή το ODBC Driver Manager Trace.
■ Εξέταση τιμών στη βάση δεδομένων δοκιμής.

Η οθόνη Database Administration,Data Manipulation,Query.

Υπάρχουν κι άλλοι προμηθευτές που διαθέτουν εργαλεία δοκιμής και αφαίρεσης λαθών για χρήση 
με το PowerBuilder,περιλαμβάνοντας εργαλεία για αυτοματοποιημένη δοκιμή των εφαρμογών του 
PowerBuilder.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23

23.1 Αναδίπλωση της εφαρμογής
Αφού ολοκληρωθεί η δόμηση και η δοκιμή των χαρακτηριστικών της εφαρμογής,θα πρέπει 

η εφαρμογή να πάρει τη συγκροτημένη μορφή με την οποία θα παραδοθεί στους τελικούς χρήστες. 
Θα δημιουργηθεί δηλαδή μία εκτελέσιμη έκδοση της εφαρμογής,την οποία θα μπορούν να τρέχουν 
τα άτομα μόνα τους έξω από το περιβάλλον ανάπτυξης του PowerBuilder.
Τυπικά υπάρχουν διάφορες μορφές τακτοποίησης που πρέπει να φροντίσουν οι σχεδιαστές όταν 
προετοιμάζονται να παράγουν ένα εκτελέσιμο αρχείο.Οι εργασίες αυτές περιλαμβάνουν γενικά τη 
μετακίνηση ή αλλαγή των συστατικών που απαρτίζουν την εφαρμογή για να υποστηρίξουν το έργο 
ανάπτυξης και δοκιμής.Καλό λοιπόν θα ήταν να διατηρείται ένας κατάλογος όπου θα σημειώνονται 
οι εργασίες που απαιτούνται.Έτσι γίνεται γνωστό τι θα συνδεθεί στο τέλος και πόσο χρόνο θα πά- 
ρει.Για παράδειγμα,ο κατάλογος μπορεί να υπενθυμίζει:

❖ τη μετακίνηση ή το σχολιασμό κάθε κώδικα δοκιμής που εισάγεται στα χειρόγραφα ή 
στις συναρτήσεις του γεγονότος της εφαρμογής.
❖ την προσαρμογή της εφαρμογής στην πρόσβαση μιας βάσης δεδομένων παραγωγής 
αντί για την έκδοση δοκιμής αυτής της βάσης δεδομένων.Αυτό συνήθως περιλαμβάνει την 
αλλαγή μιας ή περισσότερων παραμέτρων σύνδεσης στο αρχείο ΙΝΙ της εφαρμογής ή σε 
ένα χειρόγραφο που θα δείχνει τη βάση δεδομένων παραγωγής.Έτσι η εφαρμογή μπορεί 
να αναθέσει αυτές τις παραμέτρους στο δικό της αντικείμενο transaction και να χρησιμο
ποιήσει αυτές στη θέση των παλιών όταν γίνεται η σύνδεση.
❖ τον έλεγχο εισόδου όλων των αντικειμένων που προέρχονται από τις δημόσιες βιβλιοθή- 
κες.Όλα τα μέλη της ομάδας ανάπτυξης θα πρέπει να ελέγχουν τη δουλειά τους επίσης.
❖ τη μετατροπή του καταλόγου βιβλιοθήκης της εφαρμογής σε περίπτωση που χρειάζεται 
η υπόδειξη σε ολοκληρωμένες εκδόσεις όλων των ανάλογων βιβλιοθηκών. Αυτό χρειάζεται 
συνήθως όταν η εργασία γίνεται σε ένα περιβάλλον ανάπτυξης πολλών επιπέδων και εναλ
λάσσονται διαφορετικές εκδόσεις των βιβλιοθηκών (όπως παραγωγή,QA και ανάπτυξη) 
κατά τη διάρκεια της εργασίας.

Μερικές φορές χρειάζεται μια εκτελέσιμη έκδοση της εφαρμογής για σκοπούς δοκιμαστικούς πριν 
ακόμα η εφαρμογή είναι πραγματικά έτοιμη να παραδοθεί για παραγωγική χρήση.Στην πραγματι
κότητα αυτό γίνεται σε περιοδική βάση κατά τη διάρκεια της εργασίας,ίσως σε τακτά χρονικά δια
στήματα (όπως κάθε εβδομάδα ή κάθε δύο εβδομάδες) ή όταν έχουν υλοποιηθεί συγκεκριμένοι 
σταθμοί λειτουργικότητας.Σε μερικές περιπτώσεις,πιθανόν να μη χρειάζεται να εκτελεστούν οι πε
ρισσότερες από τις εργασίες στον κατάλογο τακτοποίησης με αποτέλεσμα το εκτελέσιμο αρχείο 
να ετοιμαστεί γρηγορότερα.

23.2 Δημιουργία της εκτελέσιμης έκδοσης της εφαρμογής
Η δημιουργία της εκτελέσιμης έκδοσης μιας εφαρμογής αφορά την οργάνωση και σύνδε

ση,το «πακετάρισμα»,των διάφορων τμημάτων με σωστό τρόπο.Για να πάρει ο σχεδιαστής το είδος 
του εκτελέσιμου που θέλει,θα πρέπει να γνωρίζει πώς να επιλέξει τα σωστά τμήματα και το σωστό 
μοντέλο πακεταρίσματος.Στη συνέχεια,μπορεί να χρησιμοποιήσει τα ανάλογα εργαλεία πακεταρί- 
σματος που παρέχει το PowerBuilder γι’ αυτή τη δουλειά.

23.2.1 Βασικές αρχές μεταγλώττισης
Όταν σχεδιάζεται μία εκτελέσιμη εφαρμογή ένα από τα θέματα που πρέπει να ληφθούν 

υπόψη είναι η μορφή μεταγλώττισης με την οποία θα παραχθεί η εφαρμογή.Το PowerBuilder προ
σφέρει δύο κύριες εναλλακτικές λύσεις: τον Pcode και τον κώδικα μηχανής.
Ο Pcode που είναι σύντμηση για το pseudocode = ψευδοκώδικας,αποτελεί μια ερμηνευτική γλώσ
σα η οποία υποστηρίζει όλες τις πλατφόρμες στο PowerBuilder.Eivai η ίδια μορφή που χρησιμο
ποιείτο PowerBuilder στις βιβλιοθήκες (αρχεία PBL) για να αποθηκεύει τα ατομικά αντικείμενα σε 
εκτελέσιμη κατάσταση.Πλεονεκπίματα του Pcode αποτελούν η άνεση και η φορητότητά του.
Αν αναπτύσσεται μια 32-bit έκδοση του PowerBuilder,ένας άλλος δρόμος για την εκτελέσιμη εφαρ
μογή είναι η παραγωγή της σε κώδικα μηχανής.Το PowerBuilder χρησιμοποιεί υπόγεια την τεχνο
λογία μεταγλώττισης Watcom C+ + που επιτρέπει τη δημιουργία εκδόσεων είτε 16-bit είτε 32-bit 
κώδικα μηχανής για μια εφαρμογή.Ο κώδικας μηχανής υπερτερεί όσο αφορά την ταχύτητα της 
εκτέλεσης.
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Ακολουθούν κάποιες οδηγίες που βοηθούν το σχεδιαστή να αποφασίσει αν είναι σωστός ο Pcode ή 
ο κώδικας μηχανής για την εργασία που κάνει.
Ταχύτητα

Αν ο πρωταρχικός στόχος είναι η βελτιστοποίηση της ταχύτητας εκτέλεσης,τότε πρέπει να 
επιλεγεί ο κώδικας μηχανής αφού λειτουργεί καλύτερα από τον Pcode στις περισσότερες 
επεξεργασίες.Ωστόσο,ο Pcode έχει ένα πλεονέκτημα ταχύτητας: είναι γρηγορότερος στην 
παραγωγή του από τον κώδικα μηχανής.Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τους σχεδιαστές 
που θέλουν να δημιουργήσουν γρήγορα μια εκτελέσιμη έκδοση της εφαρμογής τους για 
δοκιμή.

Μέγεθος
Τα αρχεία που παράγονται για τον Pcode είναι μικρότερα από αυτά που παράγονται για τον 
κώδικα μηχανής.Αν η εφαρμογή πρόκειται να αναδιπλωθεί σε υπολογιστές όπου το μέγε
θος του αρχείου αποτελεί κύρια φροντίδα,τότε θα πρέπει να εγκαταληφθεί το πλεονέκτημα 
της ταχύτητας του κώδικα μηχανής και να επιλεγεί ο Pcode.

Φορητότητα
Ο Pcode είναι ιδιαίτερα χρήσιμος για εφαρμογές με διασταυρούμενες πλατφόρμες.Στην 
πραγματικότητα,είναι φορητός σε κάθε πλατφόρμα που υποστηρίζει το PowerBuilder,όπως 
Microsoft Windows (16-bit και 32-bit).Apple Macintosh και UNIX.0 κώδικας μηχανής αποτε
λεί ιδιαίτερο χαρακτηριστικό πλατφόρμας,δηλαδή απαιτεί την παραγωγή και διατήρηση 
ολοκληρωμένων εκδόσεων της εκτελέσιμης εφαρμογής σε κάθε πλατφόρμα.Ωστόσο,χρησι
μοποιείται για να εξασφαλιστεί η βέλτιστη λειτουργία.

23.2.2 Οδηγίες για το πακετάρισμα
Ανεξάρτητα από τη μορφή μεταγλώττισης που επιλέγεται,μια εκτελέσιμη εφαρμογή που 

δημιουργείται στο PowerBuilder μπορεί να αποτελείται από ένα εκτελέσιμο αρχείο,δυναμικές βι
βλιοθήκες ή πηγές.

Εκτελέσιμο αρχείο
Για κάθε εφαρμογή του PowerBuilder που θα αναδιπλώνεται,θα δημιουργείται πάντα ακρι

βώς ένα εκτελέσιμο αρχείο ΕΧΕ.Το λιγότερο που θα περιέχει αυτό το αρχείο είναι κώδικας ο οποί
ος θα διευκολύνει την εφαρμογή να τρέχει σαν μια τοπική εφαρμογή στην πλατφόρμα-στόχο.Αυτό 
σημαίνει για παράδειγμα,ότι όταν οι χρήστες στα Windows ή Macintosh θέλουν να αρχίσουν την 
εφαρμογή του σχεδιαστή μπορούν να διπλοπατήσουν το εικονίδιο του εκτελέσιμου αρχείου πάνω 
στη δική τους οθόνη εργασίας.Ανάλογα με το μοντέλο πακεταρίσματος που επιλέγεται για την 
εφαρμογή το εκτελέσιμο αρχείο μπορεί να περιέχει ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω: 
Μεταγλωττισμένες εκδόσεις αντικειμένων από τις βιβλιοθήκες των εφαρμογών.

Όλα τα αρχεία τοποθετούνται στο εκτελέσιμο αρχείο (οπότε παραδίνεται μόνο αυτό το ένα 
αρχείο) ή μοιράζεται η εφαρμογή σε ένα εκτελέσιμο αρχείο και σε μια ή περισσότερες δυ
ναμικές βιβλιοθήκες.

Έναν κατάλογο εκτελέσιμης βιβλιοθήκης.
Το σύστημα εκτέλεσης του PowerBuilder τον χρησιμοποιεί για να βρει αντικείμενα και πη
γές σε οποιαδήποτε δυναμική βιβλιοθήκη που διατίθεται για την εφαρμογή.

Πηγές
Η εφαρμογή χρησιμοποιεί πηγές,όπως bitmaps αρχεία.

Το εκτελέσιμο αρχείο θα πρέπει να είναι μικρότερο από 1,2 μέχρι 1,5 megabytes.Av πλησιάζει αυτό 
το μέγεθος θα ήταν καλύτερο να χρησιμοποιηθούν δυναμικές βιβλιοθήκες.

Δυναμικές βιβλιοθήκες
Μια άλλη εναλλακτική λύση είναι να παραδοθούν μερικά ή ακόμα και όλα τα αντικείμενά 

της σε μια ή περισσότερες βιβλιοθήκες.Ο τρόπος με τον οποίο το PowerBuilder εφαρμόζει τις δυ
ναμικές βιβλιοθήκες εξαρτάται από τη μορφή μεταγλώττισης που επιλέγεται.Αν παράγεται κώδικας 
μηχανής,οι δυναμικές βιβλιοθήκες θα είναι αρχεία DLL (dynamic link libraries).Οι δυναμικές αυτές 
βιβλιοθήκες μοιάζουν με κάθε άλλο πρότυπο DLL στο λειτουργικό περιβάλλον.Ο μόνος περιορι
σμός είναι ότι δεν καλούνται από εξωτερικά προγράμματα.Αν παράγεται Pcode.oi δυναμικές βι
βλιοθήκες θα είναι αρχεία PBD (PowerBuilder dynamic libraries).Αυτές οι δυναμικές βιβλιοθήκες 
είναι όμοιες με τα αρχεία DLL τα οποία συνδέθηκαν στην εφαρμογή την ώρα της εκτέλεσης.Σίγου- 
ρα όμως δεν ανταλλάσσονται με τα αρχεία DLL αφού έχουν διαφορετική εσωτερική μορφή.Τα δύο 
είδη των δυναμικών βιβλιοθηκών (DLL και PBD) δεν μπορούν να αναμιχθούν μέσα στην (δια 
εφαρμογή.
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Όπως και σε ένα εκτελέσιμο αρχείο μόνο εκτελέσιμες εκδόσεις των αντικειμένων οδη
γούνται στις δυναμικές βιβλιοθήκες (όχι η πηγή τους).Σε αντίθεση με το εκτελέσιμο αρχείο οι δυνα
μικές βιβλιοθήκες δεν περιλαμβάνουν κανέναν κώδικα εκκίνησης γιατί δεν μπορούν να εκτελεστούν 
ανεξάρτητα αλλά οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σ’ αυτά μόνο όταν χρειάζεται,καθώς η εφαρμογή 
εκτελείται για να παρέχει τα αντικείμενα που απαιτούνται (αν δεν μπορούν να βρεθούν αυτά τα 
αντικείμενα στο εκτελέσιμο αρχείο).

Ωστόσο,οι δυναμικές βιβλιοθήκες περιλαμβάνουν πηγές,όπως αρχεία bitmaps.Στην πραγ
ματικότητα χρειάζονται συχνά πηγές από τα αντικείμενα μιας δυναμικής βιβλιοθήκης στο DLL ή 
στο PBD αρχείο,πράγμα που καθιστά τη δυναμική βιβλιοθήκη μία αυτοπεριεχόμενη μονάδα που 
μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί εύκολα (αν όμως η εκτέλεση είναι η κύρια φροντίδα,παρατηρείται 
ότι οι πηγές φορτώνονται γρηγορότερα την ώρα της εκτέλεσης όταν βρίσκονται μέσα στο εκτελέ
σιμο αρχείο).Οι κυριότεροι λόγοι που χρησιμοποιούνται οι δυναμικές βιβλιοθήκες είναι:
■=> Δυνατότητα διάσπασης (Modularity)
Η εφαρμογή μπορεί να διασπαστεί σε μικρότερα,ανεξάρτητα κομμάτια (αρχεία εξαρτήματα),τα 
οποία παρουσιάζουν ευκολότερη διαχείριση.
■4> Συντηρησιμότητα (Maintainability)
Τα συστατικά της εφαρμογής μπορούν να παραδοθούν χωριστά.Έτσι όταν οι χρήστες χρειάζονται 
μια αναβάθμιση ή διόρθωση λαθών δεν είναι απαραίτητη η αναδιανομή ολόκληρης της εφαρμογής 
αλλά μόνο η δυναμική βιβλιοθήκη που έχει επηρεαστεί.
■=> Επαναχρησιμοποίηση (Reusability)
Οι πολλαπλές εφαρμογές μπορούν να επαναχρησιμοποιήσουν τα ίδια συστατικά αφού οι δυναμικές 
βιβλιοθήκες μοιράζονται μεταξύ των εφαρμογών και μεταξύ των χρηστών.

Ευλυγισία (Flexibility)
Οι χρήστες διευκολύνονται στο να παρέχουν στην εφαρμογή αντικείμενα στα οποία αναφέρεται μό
νο δυναμικά την ώρα της εκτέλεσης (όπως ένα αντικείμενο window στο οποίο γίνεται αναφορά μό
νο μέσω μιας μεταβλητής τύπου αλφαριθμητικού).Τέτοια αντικείμενα δεν μπορούν να τοποθετη
θούν στο εκτελέσιμο αρχείο εκτός αν αποτελούν αντικείμενα datawindow).
■=0 Απόδοση (Efficiency)

Μία μεγάλη εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιήσει τη μνήμη αποδοτικά αφού το Power
Builder δεν φορτώνει ολόκληρη τη δυναμική βιβλιοθήκη αμέσως στη μνήμη.Αντίθετα φορτώνει ατο
μικά αντικείμενα από τη δυναμική βιβλιοθήκη μόνο όταν είναι απαραίτητο.Επίσης το εκτελέσιμο 
αρχείο μπορεί να παραμείνει μικρό οπότε φορτώνεται ευκολότερα.

Αν χρησιμοποιηθεί τελικά μια δυναμική βιβλιοθήκη θα πρέπει να γίνει υπόδειξη στο Power
Builder ποια βιβλιοθήκη (αρχείο PBL) θα δημιουργηθεί από την πρώτη.Στη συνέχεια το PowerBuil
der τοποθετεί μεταγλωττισμένες εκδόσεις όλων των αντικειμένων από το αρχείο PBL στο αρχείο 
DLL ή PBD.Av η εφαρμογή χρησιμοποιεί κάποια από αυτά τα αντικείμενα,η δυναμική βιβλιοθήκη 
ίσως δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει τα περιττά ανπκείμενα.Η λύση είναι αρχικά να δημιουργηθεί 
ένα νέο PBL αρχείο και να γίνει αντιγραφή των απαραίτητων αντικειμένων μόνο και στη συνέχεια να 
χρησιμοποιηθεί το νέο αυτό αρχείο PBL σαν την πηγή της δυναμικής βιβλιοθήκης.

Πηγές
Εκτός από τα ανπκείμενα του PowerBuilder (π.χ. windows ή menus) οι εφαρμογές χρησι

μοποιούν και διάφορες άλλες πηγές,όπως bitmaps που μπορεί να εμφανίζονται σε ελέγχους 
Picture ή PictureButton.Kai Custom pointers που μπορεί να αναθέτονται στα παράθυρα.Όταν χρη
σιμοποιούνται πηγές πρέπει να παραδοθούν σαν κομμάτι της εφαρμογής μαζί με τα αντικείμενα 
του PowerBuilder.Mia PowerBuilder εφαρμογή μπορεί να λαμβάνει διάφορα είδη πηγών:
-> Ανπκείμενα window και user.

Εικονίδια (ICO αρχεία)
Εικόνες (BMP,RLE και WMF αρχεία)
Δείκτες (pointers) (CUR αρχεία)

-^Ανπκείμενα datawindow.
Εικόνες (BMP,RLE και WMF αρχεία)

Ανπκείμενα menu (σε μια MDI εφαρμογή).
Εικόνες (BMP,RLE και WMF αρχεία)
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Στη συνέχεια περιγράφονται κάποιες προσεγγίσεις που δίνουν τον τρόπο που γίνεται το 
πακετάρισμα των πηγών για να συνοδεύουν την εφαρμογή.
Α)Να περιλαμβάνονται στο εκτελέσιμο αρχείο

Όταν δημιουργείται ένα εκτελέσιμο αρχείο,το PowerBuilder εξετάζει αυτόματα τα αντικεί
μενα που τοποθετεί σ’ αυτό το αρχείο για να δει αν αναφέρονται με σαφήνεια σε οποιεσδήποτε 
πηγές (εικονίδια,εικόνες,δείκτες) .Στη συνέχεια αντιγράφει αμέσως όλες αυτές τις πηγές στο εκτε
λέσιμο αρχείο.Ωστόσο,το PowerBuilder δεν αντιγράφει αυτόματα τις πηγές που αναφέρονται δυνα
μικά μέσω μεταβλητών αλφαριθμητικού τύπου.Για να οδηγηθούν τέτοιες πηγές στο εκτελέσιμο αρ
χείο πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα αρχείο πηγής PBR.to οποίο αποτελεί απλά ένα αρχείο κειμένου 
όπου καταχωρούνται τα υπάρχοντα αρχεία ICO,BMP,RLE,WMF,CUR.An0 τη στιγμή που υπάρχει 
ένα αρχείο PBRjo PowerBuilder μπορεί να διαβάσει από αυτό όταν δημιουργεί το εκτελέσιμο αρ
χείο ώστε να αποφασίσει ποιες επιπρόσθετες πηγές να αντιγράψει.
Β)Να περιλαμβάνονται στις δυναμικές βιβλιοθήκες

Το αρχείο αυτό μπορεί επίσης να περιλαμβάνει πηγές που χρησιμοποιούνται από αντικεί
μενα στις δυναμικές βιβλιοθήκες,αν ο σχεδιαστής αποφασίσει να τοποθετήσει τις περισσότερες ή 
όλες τις πηγές στο εκτελέσιμο αρχείο για λειτουργικούς λόγους.Συχνά χρειάζεται να περιλαμβά
νονται πηγές κατευθείαν σε μια ή περισσότερες δυναμικές βιβλιοθήκες.Το PowerBuilder όμως δεν 
αντιγράφει αυτόματα οποιεσδήποτε πηγές σε μια δυναμική βιβλιοθήκη τις οποίες ζητά ο σχεδια
στής να δημιουργήσει (ακόμα κι αν πρόκειται για πηγές που αναφέρονται σαφώς από αντικείμενα 
στο αρχείο αυτό).Επομένως,είναι απαραίτητο να παραχθεί ένα αρχείο PBR που να λέει στο Power
Builder ποιες πηγές να τοποθετήσει στο συγκεκριμένο DLL ή PBD αρχείο.Για κάθε δυναμική βι
βλιοθήκη στην οποία θα περιλαμβάνονται πηγές θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί κι ένα διαφορετικό 
αρχείο PBR (όταν ταιριάζει,η προσέγγιση αυτή μπορεί ακόμα να χρησιμοποιηθεί και για την παρα
γωγή μιας δυναμικής βιβλιοθήκης που να περιέχει μόνο πηγές και καθόλου αντικείμενα,απλώς 
αρχίζοντας με ένα άδειο PBL αρχείο ως πηγή).
Γ)Να παραδίδονται ως χωριστά αρχεία

Όταν αναδιπλώνεται η εφαρμογή δίνονται στους χρήστες διάφορα αρχεία ICO,BMP,RLE, 
WMF και CUR προσθετικά στο εκτελέσιμο αρχείο της εφαρμογής και στις δυναμικές βιβλιοθήκες. 
Εφόσων δεν υπάρχει πρόβλημα στην παράδοση πολλών αρχείων,αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο αν ο 
σχεδιαστής προσδοκά να αναθεωρήσει κάποια από αυτά στο μέλλον.Ωστόσο,η προσέγγιση αυτή 
δεν αποτελεί και την πιο γρήγορη την ώρα της εκτέλεσης αφού απαιτεί περισσότερη έρευνα.Κάθε 
φορά που η εφαρμογή χρειάζεται μια πηγή πρώτα ψάχνει το εκτελέσιμο αρχείο.Αν δεν υπάρχει 
εκεί η πηγή,ψάχνει στη συνέχεια στις δυναμικές βιβλιοθήκες κι αν δεν τη βρει ούτε εκεί ερευνά 
τελικά σε ένα χωριστό αρχείο.Ο σχεδιαστής πρέπει να βεβαιωθεί ότι η εφαρμογή μπορεί να βρει 
τη θέση που αποθηκεύονται τα αρχεία αυτά,διαφορετικά η εφαρμογή δεν θα εκθέσει τις αποκρι- 
νόμενες πηγές.

Όταν γίνεται το πακετάρισμα μιας συγκεκριμένης εφαρμογής μπορεί να χρησιμοποιηθεί μία 
από αυτές τις προσεγγίσεις ή και οποιοσδήποτε συνδυασμός αυτών.Περιστασιακά,στο εκτελέσιμο 
αρχείο που δημιουργείται μπορεί να συμπεριληφθεί ένα δυναμικά αναφερόμενο αντικείμενο data- 
window (για το οποίο γνωρίζει η εφαρμογή μέσω μιας μεταβλητής αλφιριθμητικού).Για να γίνει αυ
τό πρέπει να καταχωρηθεί το όνομα του αντικειμένου σε ένα αρχείο PBR μαζί με τα ονόματα των 
πηγών που θα αντιγράψει το PowerBuilder στο εκτελέσιμο αρχείο.Αν δημιουργηθεί μια δυναμική βι
βλιοθήκη δεν χρειάζεται να γίνει κάτι τέτοιο αφού το PowerBuilder θα περιλάβει αυτόματα κάθε 
αντικείμενο datawindow από τη βιβλιοθήκη πηγή (αρχείο PBL) στο νέο DLL ή PBD αρχείο.

23.2.3 Επιλογή ενός μοντέλου πακεταρίσματος
Υπάρχουν αρκετά μοντέλα που μπορούν να ληφθούν υπόψη,τα πιο κοινά από τα οποία πε- 

ριγράφονται αμέσως μετά.
Α)Ανεξάρτητο εκτελέσιμο αρχείο
Στο μοντέλο αυτό περιλαμβάνονται όλα τα αντικείμενα και οι πηγές στο εκτελέσιμο αρχείο,οπότε 
υπάρχει ένα μόνο αρχείο για να παραδοθεί.Το μοντέλο εξυπηρετεί τις μικρές κι απλές εφαρμογές, 
ιδίως εκείνες που δεν απαιτούν μεγάλη συντηρηση.Το μοντέλο επίσης εξασφαλίζει τη βέλτιστη λει
τουργία και την ευκολότερη παράδοση.
Β)Ένα εκτελέσιμο αρχείο και εξωτερικές πηγές
Στο μοντέλο αυτό περιλαμβάνονται όλα τα αντικείμενα και οι περισσότερες πηγές στο εκτελέσιμο 
αρχείο.Ωστόσο,παραδίδονται χωριστά αρχεία για συγκεκριμένες πηγές.Το μοντέλο εξυπηρετεί κι 
αυτό τις μικρές κι απλές εφαρμογές,διαφέρει όμως με το προηγούμενο στο ότι διευκολύνει τη δια-
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τήρηση των πηγών που υπόκεινται σε αλλαγές.Με άλλα λόγια,δίνει στους χρήστες αναθεωρημένα 
αντίγραφα ειδικών πηγών χωρίς να εξαναγκάζει την παράδοση ενός αναθεωρημένου αντιγράφου 
του εκτελέσιμου αρχείου.Παράλληλα,το μοντέλο χρησιμοποιείται για να αντιμετωπίσει πηγές που 
πρέπει να διανεμηθούν σε άλλες εφαρμογές ή πηγές που είναι τεράστιες και δεν χρησιμοποιούνται 
συχνά.
C) 'Eva εκτελέσιμο αρχείο και δυναμικές βιβλιοθήκες
Στο συγκεκριμένο μοντέλο η εφαρμογή διαιρείται σε ένα εκτελέσιμο αρχείο και σε ένα ή περισσό
τερα αρχεία δυναμικών βιβλιοθηκών (DLL ή PBD),οπότε τα αντικείμενα και οι πηγές οργανώνονται 
με διάφορους τρόπους.Για παράδειγμα:
ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ τοποθετούνται όλα σε δυναμικές βιβλιοθήκες ώστε να μην υπάρχει κανένα στο 
εκτελέσιμο αρχείο οπότε διευκολύνεται η διατήρησή τους ή τοποθετούνται μερικά από αυτά με τη 
συχνότερη πρόσβαση στο εκτελέσιμο αρχείο για να βελτιστοποιηθεί η πρόσβασή τους,ενώ τα υπό
λοιπα πηγαίνουν στις δυναμικές βιβλιοθήκες.
ΟΙ ΠΗΓΕΣ (οι περισσότερες ή όλες) τοποθετούνται στις δυναμικές βιβλιοθήκες μαζί με τα ανπκεί- 
μενα που τις χρησιμοποιούν οπότε διευκολύνεται η επαναχρησιμοποίησή τους.Διαφορετικά,τοποθε- 
τούνται οι περισσότερες ή όλες από αυτές στο εκτελέσιμο αρχείο για να βελτιστοποιηθεί η πρό
σβαση σ’ αυτές.Το μοντέλο εξυπηρετεί τις περισσότερες ουσιώδεις εργασίες αφού δίνει ευλυγισία 
στην οργάνωση,παράδοση και διατήρηση των εφαρμογών.Για παράδειγμα,βοηθά στις αναθεωρή
σεις συγκεκριμένου τμήματος μιας εφαρμογής (σε μια δυναμική βιβλιοθήκη) και την παράδοση της 
αναθεωρημένης αυτής βιβλιοθήκης στους χρήστες χωρίς να διακόπτεται η υπόλοιπη εφαρμογή. 
Επίσης,επιτρέπει την παράδοση της ίδιας δυναμικής βιβλιοθήκης για χρήση σε πολλαπλές εφαρ
μογές.
D) 'Eva εκτελέσιμο αρχείο,δυναμικές βιβλιοθήκες και εξωτερικές πηγές
Το μοντέλο αυτό είναι ακριβώς το ίδιο με το προηγούμενο,μόνο που παραδίδει χωριστά αρχεία για 
συγκεκριμένες πηγές αντί να τα περιλαμβάνει όλα στο εκτελέσιμο αρχείο και στις δυναμικές βιβλιο- 
θήκες.Το μοντέλο είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στις ουσιώδεις εφαρμογές,ιδίως εκείνες που ζητούν ευ- 
λυγισία στο χειρισμό ορισμένων πηγών.Αυτή η ευλιγισία μπορεί να χρειάζεται αν μια πηγή πρέπει 
να αναθεωρηθεί ή να μοιραστεί σε άλλες εφαρμογές ή είναι τεράστια και δεν χρησιμοποιείται 
συχνά.

23.2.4 Υλοποίηση του μοντέλου πακεταρίσματος
To PowerBuilder παρέχει αρκετές ευκολίες για την υλοποίηση του μοντέλου,αφού ληφθεί η 

απόφαση για το ποιο μοντέλο ταιριάζει καλύτερα στην εφαρμογή,ενώ το μεγαλύτερο μέρος της 
εργασίας πραγματοποιείται στην οθόνη Project.Η οθόνη Project ενορχηστρώνει όλους τους τομείς 
του έργου πακεταρίσματος διευκολύνοντας:
■ τον ορισμό του εκτελέσιμου αρχείου που δημιουργείται.
■ τον ορισμό όποιων δυναμικών βιβλιοθηκών (DLL αρχεία ή PBD αρχεία) που θα δημιουργηθούν.
■ τον ορισμό των πηγών που θα περιληφθούν στο εκτελέσιμο αρχείο ή σε κάθε ιδιαίτερη δυναμική 
βιβλιοθήκη χρησιμοποιώντας τα σωστά PBR αρχεία που δείχνουν από πού αντλούνται οι πηγές.
■ την επιλογή του κώδικα μηχανής ή του Pcode ως μορφή μεταγλώττισης που παράγεται.Ο κώδι
κας μηχανής ορίζει διάφορες επιλογές γένεσης κώδικα (όπως 16-bit ή 32-bit εκτελέσιμη μορφή, 
βελτιστοποίηση,πληροφορίες ανίχνευσης και πληροφορίες περιεχομένων σφαλμάτων).
■ τη διαλογή των επιλογών δόμησης,περιλαμβάνοντας αν η οθόνη Project θα κάνει μία πλήρη ή 
σταδιακή αναδόμηση των αντικειμένων της εφαρμογής όταν παράγει την εκτελέσιμη εφαρμογή.
■ την αποθήκευση όλων αυτών των λεπτομερειών σαν ένα αντικείμενο project το οποίο μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί όποτε είναι απαραίτητο για να αναδομήσει ολόκληρο το πακέτο.

Αν με το PowerBuilder χρησιμοποιείται μία έκδοση συστήματος ελέγχου μπορεί το αντικεί
μενο project να κρατά στη μνήμη του την έκδοση των αντικειμένων που χρησιμοποιήθηκαν για την 
εκτελέσιμη εφαρμογή.Έτσι αν κάποτε χρειαστεί η επαναδημιουργία όλων των βιβλιοθηκών της 
εφαρμογής (αρχεία PBL) από το συγκεκριμένο σημείο,γίνεται επιστροφή στην οθόνη Project και 
χρησιμοποιείται η εντολή Restore Library.

'Οταν αναθεωρείται μια υπάρχουσα εφαρμογή,παραδίδονται μόνο εκείνα τα τμήματα που 
έχουν αλλάξει όπως μια συγκεκριμένη βιβλιοθήκη (αρχείο DLL ή ΡΒϋ).Στις περιπτώσεις αυτές το 
αντικείμενο project μπορεί να κάνει περισσότερα από ό,τι χρειάζεται γι’ αυτό και στη θέση του μπο
ρεί να χρησιμοποιηθεί η οθόνη Library για να αναδομήσει δυναμικές βιβλιοθήκες από τα δικά τους 
αρχεία βιβλιοθηκών (PBL) σε ατομική βάση.
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23.2.5 Δοκιμή της εκτελέσιμης εφαρμογής
Πριν προχωρήσει η παράδοση της εφαρμογής θα πρέπει να γίνει δοκιμή της εκτελέσιμης 

έκδοσής της.Υπάρχει περίπτωση να έχει ήδη εκτελεστεί πολλές φορές μέσα στο περιβάλλον ανά
πτυξης του PowerBuilder,παραμένει όμως σημαντικό να τρέξει η εκτελέσιμη έκδοση σαν ανεξάρτη
τη εφαρμογή,όπως ακριβώς θα κάνουν και οι τελικοί χρήστες.Για να πραγματοποιηθεί αυτό πρέπει 
ο σχεδιαστής:
Ι.Να αφήσει το PowerBuilder και να πάει στο δικό του λειτουργικό περιβάλλον.
2.Να τρέξει τα εκτελέσιμα αρχεία της εφαρμογής όπως τρέχει κάθε τοπική εφαρμογή.Καθώς η 
εφαρμογή εκτελείται θα πρέπει να παρακολουθείται στην οθόνη η συμπεριφορά της προσεκτικά 
για να εντοπιστούν τα προβλήματα που τυχόν υπάρχουν.Υπάρχουν επομένως,κάποια σημεία στα 
οποία πρέπει να δοθεί προσοχή:

■Μπορεί η εφαρμογή να έχει πρόσβαση σε όλα τα αντικείμενά της;
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί σε εκείνα τα αντικείμενα που αναφέρονται δυναμικά (μέσω 
αλφαριθμητικών μεταβλητών στα χειρόγραφα).

■Μπορεί η εφαρμογή να έχει πρόσβαση σε όλες τις πηγές της;
Ιδιαίτερη προσοχή σημειώνεται σε εκείνες που αναφέρονται δυναμικά (μέσω αλφαριθμητικών μετα
βλητών σε χειρόγραφα) και σε εκείνες που χρειάζονται από τα αντικείμενα στις δυναμικές βιβλιο
θήκες.

■Μπορεί η εφαρμογή να έχει πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων παραγωγής που χρειάζε
ται;
■Μπορεί η εφαρμογή να έχει πρόσβαση σε οποιαδήποτε εξωτερικά προγράμματα ή αρχεία 
που χρειάζεται;
■Δουλεύουν όλα τα χαρακτηριστικά της εφαρμογής με τον τρόπο που δοκιμάστηκαν στο 
περιβάλλον ανάπτυξης του PowerBuilder;
■Είναι αποδεκτή η λειτουργία της εφαρμογής με δεδομένα τις απαιτήσεις και τις προσδο
κίες του σχεδιαστή;

Για παράδειγμα,μπορεί η εφαρμογή να χρειάζεται περισσότερο από ό,τι επιθυμεί ο σχεδιαστής για 
να φορτωθεί στη μνήμη επειδή έχει δημιουργηθεί ένα πραγματικά μεγάλο εκτελέσιμο αρχείο.Ίσως 
ακόμα η εφαρμογή να έχει να κάνει πολλή έρευνα για συγκεκριμένες πηγές επειδή έχουν κρατηθεί 
σε χωριστά αρχεία αντί να αντιγραφούν στο εκτελέσιμο αρχείο ή στις δυναμικές βιβλιοθήκες.Σε πε
ριπτώσεις όπως αυτές μπορεί να βοηθήσει το πακετάρισμα της εφαρμογής χρησιμοποιώντας ένα 
διαφορετικό μοντέλο.

Για τον εντοπισμό των προβλημάτων το PowerBuilder παρέχει την ανίχνευση εκτέλεσης, 
(execution trace) που μπορεί να χρησιμοποιηθεί τη στιγμή που τρέχει η εκτελέσιμη έκδοση μιας 
εφαρμογής και η οποία καταγράφει τις δραστηριότητες της εφαρμογής,περιλαμβάνοντας:
■ την παράδοση τηο εφαρμογής σε ένα υποσύνολο των τελικών χρηστών
■ εμφανίζοντας τη χρήση στην οθόνη προσεκτικά
■ περιορίζοντας τη χρήση σε μη παραγωγικό έργο
■ τρέχοντος παράλληλα με μια υπάρχουσα εφαρμογή(-ές) μέχρι να οριστικοποιηθεί τελικά η εφαρ
μογή.

Η δοκιμή σε υπολογιστές χρηστών συχνά αποκαλύπτει προβλήματα τα οποία δεν εμφανί
ζονται στους υπολογιστές των σχεδιαστών.Σε πολλές περιπτώσεις αυτό οφείλεται στις υλικές και 
λογικές διαφορές ανάμεσα στα δύο περιβάλλοντα.Για παράδειγμα,οι σχεδιαστές μπορεί να έχουν 
ισχυρότερους επεξεργαστές ή μεγαλύτερες οθόνες από τους τελικούς χρήστες.Επίσης οι σχε
διαστές μπορεί να έχουν διαφορετικές συνδέσεις δικτύου και περιφερειακές μονάδες.Συνήθως,οι 
σχεδιαστές έχουν ήδη όλα τα απαιτούμενα αρχεία DLL αναδίπλωσης του PowerBuilder για να τρέ- 
ξει η εκτελέσιμη εφαρμογή ανεξάρτητα,επειδή εκείνα τα αρχεία DLL έχουν εγκατασταθεί μαζί με 
το περιβάλλον ανάπτυξης του PowerBuilder^ αντίθετη περίπτωση,θα πρέπει οι ίδιοι οι χρήστες 
να εγκαταστήσουν στους υπολογιστές τους τα αρχεία DLL αναδίπλωσης του PowerBuilder όταν 
παραλαμβάνουν την εφαρμογή.Οι υπολογιστές των σχεδιαστών και των χρηστών διαφέρουν επίσης 
στην έκδοση του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιούν,στον τρόπο συντονισμού και ορι
σμού του λειτουργικού συστήματος και στις εφαρμογές,βάσεις δεδομένων ή βοηθήματα που έχουν 
εγκαταστημένα.
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23.3 Παράδοση της εφαρμογής στους τελικούς χρήστες
Η παράδοση της εκτελέσιμης έκδοσης της εφαρμογής στους χρήστες αφορά βασικά την 

εγκατάσταση όλων των σωστών τμημάτων (διάφορα αρχεία και προγράμματα) στα σωστά μέρη 
(όπως στους υπολογιστές τους ή στο δίκτυο).

'Ελεγχος εγκατάστασης τμημάτων του περιβάλλοντος 
Εγκατάσταση των αρχείων DLL εκτέλεσης του PowerBuilder,τοπικά σε κάθε υπολογιστή των τε
λικών χρηστών.Οι εφαρμογές του PowerBuilder πρέπει να τρέξουν ανεξάρτητα,έξω από το αναπτυ
ξιακό περιβάλλον.
Εγκατάσταση των διασυνδέσεων βάσης δεδομένων σε κάθε υπολογιστή των τελικών χρηστών, 
πιθανότερα ODBC διασύνδεση αλλά και άλλες διασυνδέσεις της Powersoft.
Ορισμός των ODBC δίσκων που εγκαθίστανται,δηλαδή καθορισμός των ειδικών πηγών δεδομέ
νων στις οποίες θα πραγματοποιείται πρόσβαση μέσω του δικτύου.
Εγκατάσταση της πρόσβασης σε δίκτυο που σημαίνει πρόσβαση σε οποιαδήποτε βάση δεδομέ
νων διακομιστή ή σε άλλες υπηρεσίες του δικτύου.
Ορισμός του λειτουργικού συστήματος αφού υπάρχει περίπτωση μια συγκεκριμένη εφαρμογή να 
απαιτεί κάποιες ιδιαίτερες προσαρμογές στο λειτουργικό σύστημα του τελικού χρήστη.

'Ελεγχος εγκατάστασης τμημάτων της εφαρμογής 
Αντιγραφή της εκτελέσιμης εφαρμογής.Γίνονται αντίγραφα των αρχείων που περιέχουν την εκτε- 
λέσιμη εφαρμογή και εγκατάσταση αυτών στον υπολογιστή των χρηστών.Τα αρχεία μπορεί να πε
ριλαμβάνουν το εκτελέσιμο αρχείο,δυναμικές βιβλιοθήκες (αρχεία DLL ή PBD),αρχεία πηγών (ICO, 
BMP,RLE,WMF,CUR).
Αντιγραφή επιπρόσθετων αρχείων.Πρόκειται για αρχεία INI,Βοήθειας HLP καθώς και διάφορα άλ
λα αρχεία κειμένου ή ήχου.
Αντιγραφή των τοπικών βάσεων δεδομένων στις οποίες πραγματοποιείται πρόσβαση,οπότε αντι
γράφονται τα αρχεία που περιέχει με την προϋπόθεση ότι έχει γίνει σωστά ο ορισμός και η εγκατά
σταση της διασύνδεσης βάσης δεδομένων.
Εγκατάσταση εξωτερικών προγραμμάτων που προϋποθέτει το σωστό ορισμό τους (π.χ. εγγρα
φή για ελέγχους OCX).
Εγκατάσταση των διαδρομών ονόματος των αρχειών που χρησιμοποιεί η εφαρμογή σε θέσεις 
που να μπορεί εύκολα να τα εντοπίσει.
Ενημέρωση της εγγραφής συστήματος με πμές που συμβαδίζουν με την πλατφόρμα στην οποία 
αναδιπλώνεται η εφαρμογή.
Εγκατάσταση του εικονιδίου της εφαρμογής για να διευκολύνονται οι χρήστες όταν θέλουν να ξε
κινήσουν την εφαρμογή.

Ρίχνοντας μια ματιά στους παραπάνω καταλόγους ελέγχου,η διαδικασία εγκατάστασης μιας 
εφαρμογής πελάτη-διακομιστή φαίνεται πολύπλοκη.Γι’ αυτό και το PowerBuilder περιλαμβάνει το 
βοήθημα Install Builder για να βοηθήσει στη φάση αυτή.Το Install Builder συγκεντρώνει όλα τα 
κομμάτια και τις απαιτήσεις της ολοκληρωμένης εφαρμογής και παράγει ένα ολοκληρωμένο πρό
γραμμα εγκατάστασης σε όποιο μέσο επικοινωνίας θέλει ο χρήστης.

23.4 Φάση αναδίπλωσης
Πριν ολοκληρωθεί η εργασία της αναδίπλωσης για να παραδοθεί η εφαρμογή στους τελι

κούς χρήστες πρέπει να ληφθούν υπόψη και κάποια έργα σχεδιασμού και οργάνωσης,όπως:
■ Ολοκλήρωση κάθε εσωτερικής οργάνωσης σε οδηγίες που υπολείπεται να γίνει για την εφαρμο
γή και τα συστατικά της.
■ Δημιουργία γονικών αντιγράφων των αρχείων γι’ αυτή την έκδοση της εφαρμογής ώστε να είναι 
ασφαλής η διατήρησή τους.
■ Καταγραφή της κατεύθυνσης των φάσεων της εργασίας για να βλέπει ο σχεδιαστής τι έχει μάθει 
και να πραγματοποιήσει βελτιώσεις μελλοντικά.

Σε πολλές περιπτώσεις η ολοκλήρωση των φάσεων δεν σημαίνει και το τέλος της εφαρμο
γής επειδή το τέλος μιας εργασίας ανάπτυξης συχνά σηματοδοτεί και την έναρξη μιας εργασίας 
συντήρησης (είτε για τον ίδιο το σχεδιαστή είτε για κάποιον άλλο).Επίσης,είναι πιθανόν πως αργά 
ή γρήγορα θα χρειαστεί να αρχίσει το έργο πάνω σε μια ολοκαίνουργη έκδοση της εφαρμογής, 
οπότε όλος ο κύκλος της εργασίας ξεκινά από την αρχή.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24

24.1 Εγκατάσταση
Τα εκπαιδευτικά παραδείγματα του PowerBuilder αποτελούν μια σειρά από 14 ασκήσεις 

στις οποίες δομείται μια εφαρμογή βάσης δεδομένων σε διασύνδεση MDI (Multiple Document Inter
face) για μία φανταστική εταιρεία που λέγεται SportsWear,Inc.H εφαρμογή επιτρέπει την ανάκτηση 
πληροφοριών για τους πελάτες και τα προϊόντα από τη βάση δεδομένων.Ακόμη η εφαρμογή εκτε- 
λεί συναρτήσεις εισαγωγής,ενημέρωσης και διαγραφής για τα δεδομένα των πελατών και των 
προϊόντων.

Η εκπαιδευτική εφαρμογή περιλαμβάνει δύο παράθυρα που παρέχουν πρόσβαση στους 
πίνακες Customer και Product στην Powersoft Demo Database.Και τα δύο αυτά παράθυρα είναι 
Master/Detail παράθυρα,δηλαδή καθένα από αυτά επιτρέπει την έκθεση ενός Κύριου (Master) κατα
λόγου σειρών σε έναν συγκεκριμένο πίνακα και παράλληλα φαίνονται οι λεπτομερείς πληροφορίες 
(Detail) για κάθε σειρά στον πίνακα.Για παράδειγμα,το πάνω μέρος του παράθυρου Maintain Custo
mers περιέχει έναν κατάλογο πελατών με ένα δείκτη σ’ ένα μόνο πελάτη κάθε φορά.Το κάτω μέρος 
από το ίδιο παράθυρο εκθέτει επιπλέον λεπτομέρειες για τον τρέχοντα πελάτη.Επίσης,η εκπαιδευ
τική εφαρμογή περιλαμβάνει ένα παράθυρο σύνδεσης που επιτρέπει τη σύνδεση με τη βάση δεδο
μένων τη στιγμή της έναρξης της εφαρμογής.

Για να πραγματοποιηθεί η εκμάθηση του PowerBuilder θα πρέπει να γίνει πρώτα η σύνδε
ση με τη βάση δεδομένων Powersoft Demo ΟεΙθόεεβ.Ακόμη,πριν αρχίσει η εκμάθηση,ο χρήστης θα 
πρέπει να βεβαιωθεί πως υπάρχουν τα απαραίτητα αρχεία στο σκληρό δίσκο στον κατάλογο 
PBTUTOR.o οποίος αποτελεί υποκατάλογο του καταλόγου εγκατάστασης του PowerBuilder.Ta εκ
παιδευτικά παραδείγματα χρησιμοποιούν τα αρχεία:
Φ tutor_pb.pbi

Αποτελεί μια βιβλιοθήκη του PowerBuilder η οποία περιέχει αρκετά αντικείμενα που θα
χρησιμοποιηθούν στα εκπαιδευτικά παραδείγματα.

© tutorial.ico
Είναι ένα εικονίδιο.

® tutsport.bmp
Είναι ένα αρχείο bitmap.

Αφού εγκατασταθεί το PowerBuilder τα αρχεία αυτά εγκαθίστανται στον κατάλογο PBTUTOR/Οταν 
τελειώσει η εκπαιδευτική εφαρμογή μπορούν να διαγραφούν.

24.2 Εκκίνηση του PowerBuilder
Πριν αρχίσει το PowerBuilder,ο χρήστης θα πρέπει να διαβάσει τις σημειώσεις εγκατάστα

σης γι’ αυτή την έκδοση ώστε να σημειώσει οποιαδήποτε τελευταία θέματα τον ενδιαφέρουν.
To PowerBuilder ξεκινά διπλοπατώντας το εικονίδιο του PowerBuilder οπότε εμφανί

ζεται η αρχική οθόνη του PowerBuilder.Av εμφανιστεί το Welcome to PowerBuilder (window) παρά
θυρο καλωσορίσματος,αυτό μπορεί να εξαφανιστεί πατώντας στο Close.Av έχουν εγκατασταθεί τα 
code examples τότε εμφανίζεται το exampl50 (το όνομα της εφαρμογής των παραδειγμάτων code 
examples) στη γραμμή των τίτλων.

Αν είχε πραγματοποιηθεί η επεξεργασία μιας άλλης εφαρμογής προηγουμένως,τότε το 
PowerBuilder εκθέτει το αρχικό παράθυρο τη στιγμή της έναρξης και στη γραμμή των τίτλων εμφα
νίζεται το όνομα της εφαρμογής που χρησιμοποιήθηκε τελευταία.Στην ίδια περίπτωση,μπορεί να 
παρατηρηθεί ότι η γραμμή εργαλείων PowerBar εμφανίζει ή όχι κείμενο ή κι ότι μπορεί να έχει 
τοποθετηθεί σε άλλη περιοχή του παραθύρου.Όλες οι μετατροπές αυτές θα εξηγηθούν στη συνέ
χεια οπότε δεν πειράζει αν η οθόνη δεν ταιριάζει απόλυτα με την περιγραφή που μόλις έγινε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Γία να ολοκληρωθεί η εκμάθηση του PowerBuilder θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η Powersoft Demo 
Database. Ο χρήστης θα πρέπει να φροντίσει να γίνει η εγκατάσταση αυτής της βάσης δεδομένων 
που λειτουργεί ως επίδειξη,αφού όλες οι οθόνες του PowerBuilder που απαιτούν μια σύνδεση σε 
βάση δεδομένων τη χρησιμοποιούν αυτόματα.
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Αν ο χρήστης δεν έχει ποτέ εργαστεί με ένα αντικείμενο application και δεν έχει εγκαταστή- 
σει την εφαρμογή παράδειγμα,το PowerBuilder εμφανίζει την οθόνη Application τη στιγμή της έν
αρξης απαιτώντας ένα αντικείμενο application.
Αν το PowerBuilder δεν μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σ’ ένα αντικείμενο application,θα πρέπει 
είτε να γίνει εγκατάσταση του προϊόντος από την αρχή με το code exam pies, οπότε επιλέγεται το 
Exit,είτε να δημιουργηθεί εκείνη τη στιγμή ένα καινούργιο αντικείμενο application,οπότε επιλέγεται 
το New.

24.3 Χρήση της Βοήθειας
Στα Windows 95

To PowerBuilder διαθέτει ένα εκτεταμένο σύστημα άμεσης Βοήθειας που συμπληρώνει τις 
πληροφορίες στην οργάνωση σε οδηγίες του PowerBuilder.!-! άμεση Βοήθεια παρέχει βήμα προς 
βήμα οδηγίες για τη χρήση των βασικών οθονών και πληροφορίες αναφοράς για όλα τα χαρακτη
ριστικά του PowerBuilder.npiv αρχίσει η δόμηση της εφαρμογής θα ήταν καλό ο χρήστης να δοκι
μάσει αυτό το σύστημα της Βοήθειας για να εξοικειωθεί μαζί του.

1. Επιλογή από τη γραμμή των μενού Help -> Help Contets 
ή πάτημα του F1.
To PowerBuilder εκθέτει το παράθυρο Help Topics.

2. Επιλογή Getting Started with PowerBuilder και πάτημα Open.
To PowerBuilder εκθέτει μια λίστα από επιμέρους θέματα που είναι διαθέσιμα για το βα
σικό θέμα.

3. Επιλογή PowerBuilder environment και πάτημα Display.
To PowerBuilder εμφανίζει βοήθεια για το περιβάλλον του PowerBuilder.

'Οταν ζητούνται Θέματα Βοήθειας που δίνουν πληροφορίες για τη σύνδεση με τη βάση δεδομένων, 
χρησιμοποιείται το ευρετήριο (Index),ως εξής:

1. Άνοιγμα πάλι του παραθύρου Help Topics.
Πάτημα της καρτέλας Index που ψάχνει για ένα θέμα μέσα στη Βοήθεια.
To PowerBuilder εκθέτει την καρτέλα Index του πλαισίου διαλόγου Help Topics.

2. Πληκτρολόγηση database για να εμφανιστεί μια λίστα θεμάτων βάσεων δεδομένων. 
Διπλοπάτημα στο database,connecting to.
To PowerBuilder εμφανίζει το θέμα βοήθειας “Steps for connecting to your database".
Ο χρήστης μπορεί να μάθει περισσότερα για κάθε βήμα πατώντας το υπογραμμισμένο 
κείμενο.

3. Κλείσιμο του παραθύρου Βοήθειας.
To PowerBuilder παρέχει περιεκτική Βοήθεια για τα πλαίσια διαλόγων.Για παράδειγμα,η 
Βοήθεια για το πλαίσιο διαλόγου Toolbars εμφανίζεται ακολουθώντας τα παρακάτω βή
ματα:

1. Επιλογή File -> Toolbars για να ανοίξει το πλαίσιο διαλόγου Toolbars.
2. Πάτημα Help.

To PowerBuilder εμφανίζει μια περιεκτική Βοήθεια για το πλαίσιο διαλόγου Tool
bars.

Στα Windows 3.1 ή στα Windows NT
1. Επιλογή Help Help Contents από τη γραμμή των μενού ή πάτημα F1.

To PowerBuilder εκθέτει το παράθυρο Help Topics.
2. Επιλογή Getting Started with PowerBuilder.

To PowerBuilder εκθέτει έναν κατάλογο υποθεμάτων που διατίθονται για το θέμα αυτό.
3. Επιλογή PowerBuilder environment.
To PowerBuilder εμφανίζει βοήθεια σχετική με το περιβάλλον του PowerBuilder.

Στην περίπτωση που ζητούνται θέματα Βοήθειας τα οποία παρέχουν πληροφορίες σχετικές με τη 
σύνδεση στη βάση δεδομένων,χρησιμοποιείται το ευρετήριο:

1. Επιλογή του πλήκτρου Search το οποίο ψάχνει για ένα θέμα μέσα στη Βοήθεια.
To PowerBuilder εκθέτει το πλαίσιο διαλόγου Search.

2. Πληκτρολόγηση database για να εμφανιστεί ένας κατάλογος με θέματα βάσεων δε
δομένων και διπλοπάτημα database .connecting to.
Ίσως χρειαστεί να γίνει κύλιση του καταλόγου για να εμφανιστεί το θέμα που ενδιαφέρει.
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3. Πάτημα στο πλήκτρο Go Το.
To PowerBuilder εκθέτει το θέμα βοήθειας “Steps for connecting to your database". 
Περισσότερες λεπτομέρειες για κάθε βήμα δίνονται πατώντας στο υπογραμμισμένο κεί
μενο.

4. Κλείσιμο του παραθύρου Help.
To PowerBuilder παρέχει περιεκτική Βοήθεια για τα πλαίσια διαλόγου.Για παράδειγμα,για 
να εμφανιστεί η Βοήθεια για το πλαίσιο διαλόγου Toolbars,ακολουθούνται τα παρακάτω 
βήματα:

1. Επιλογή File -> Toolbars για να ανοίξει το πλαίσιο διαλόγου Toolbars.
2. Πάτημα Help.

To PowerBuilder εκθέτει περιεκτική Βοήθεια για το πλαίσιο διαλόγου Toolbars.

24.3.1 Χρήση της online documentation (οργάνωση σε οδηγίες)
Όταν δεν δίνονται ικανοποιητικές απαντήσεις με την άμεση Βοήθεια υπάρχει πάντα η οργά

νωση σε οδηγίες του PowerBuilder που είναι άμεσα διαθέσιμη και σε εκτυπωμένη μορφή.Η άμεση 
οργάνωση σε οδηγίες δίνεται απευθείας από το σύστημα Βοήθειας.

Ι.Στο Help παράθυρο όπου σημειώνεται το Toolbars,πάτημα στο πλήκτρο Online books 
στη γραμμή Button.
Το παράθυρο βιβλιοθήκη ανοίγει δείχνοντας όλες τις συλλογές των βιβλίων της Powersoft 
με αλφαβητική σειρά στα αριστερά και όλα τα βιβλία με την πρώτη συλλογή στα δεξιά.

2. Επιλογή ενός ονόματος συλλογής στην αριστερή ομάδα.
Η ομάδα στα δεξιά εμφανίζει όλα τα βιβλία αυτής της συλλογής.

3. Διπλοπάτημα στον τίτλο του βιβλίου που θα αναγνωστεί.
To PowerBuilder ανοίγει το βιβλίο μαζί με έναν πίνακα περιεχομένων στα αριστερά κι ένα 
πλήρες κείμενο στα δεξιά.Ο χρήστης μπορεί αν θέλει να κυλίσει το βιβλίο που άνοιξε ή 
να δει άλλα βιβλία ή συλλογές.

4. Για να συνεχιστεί το εκπαιδευτικό μάθημα,επιλέγεται File Exit που κλείνει την άμε
ση οργάνωση σε οδηγίες.

5. Κλείσιμο του παραθύρου Help στο PowerBuilder.

Μερικά παράθυρα Βοήθειας έχουν άμεσες συνδέσεις σε σχετικούς τομείς με ένα άμεσο βιβλίο:
Θ Click to see more information in the Powersoft Online Books.

Πατώντας σε μια από αυτές τις συνδέσεις ανοίγει ένα ειδικό βιβλίο,αν δεν είναι ήδη ανοιχτό,και εμ
φανίζεται η ανάλογη σελίδα.
To Powersoft Online Books δίνει πολλές δυνατότητες,όπως διερεύνηση των βιβλίων,εκτύπωση επι
λεγμένων τομέων,αντιγραφή στον πίνακα σημειώσεων και προσθήκη σελιδοδεικτών και σχολίων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Αν εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος,αυτό σημαίνει ότι το Powersoft Online Books μπορεί να μην 
έχει εγκατασταθεί.
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24.4 Δημιουργία αντικειμένου application
Το πρώτο στάδιο στη δόμηση μιας εφαρμογής του PowerBuilder είναι η δημιουργία ενός 

αντικειμένου application.Στη συνέχεια,περιγράφεται αναλυτικά ο τρόπος δημιουργίας ενός τέ
τοιου αντικειμένου στα πλαίσια των εκπαιδευτικών παραδειγμάτων ενώ ο χρόνος εργασίας θα 
πάρει δεκαπέντε πρώτα λεπτά περίπου.

Δημιουργία και αποθήκευση του αντικειμένου application
1. Πάτημα στο κουμπί ΑρρΙ στο PowerBar.

Το τρέχον αντικείμενο application ανοίγει και εμφανίζεται στο χώρο εργασίας της βα
σικής οθόνης (Σημείωση 1).

2. Επιλογή File -> New από τη γραμμή των μενού.
Το πλαίσιο διαλόγου Select New Application Library (επιλογή νέας βιβλιοθήκης) εμφα
νίζεται.

3. Καθοδήγηση στον κατάλογο pbtutor.
Αν ο χρήστης βρίσκεται στον κατάλογο code,θα πρέπει να πατήσει στο εικονίδιο του 
φακέλου πλάι στο πλαίσιο Look in δυο φορές για να οδηγηθεί στον κατάλογο εγκατά
στασης του PowerBuilder και στη συνέχεια να διπλοπατήσει τον φάκελο pbtutor.

4. Πληκτρολόγηση pbtutor.pbl στο πλαίσιο File Name.
Πάτημα Save.
Το πλαίσιο διαλόγου Save Application εμφανίζεται.

5-Πληκτρολόγηση pbtutor στο πλαίσιο Applications.
Πληκτρολόγηση This is the PowerBuilder tutohai application στο πλαίσιο Comments. 
Αυτό συσχετίζει ένα περιγραφικό σχόλιο με το αντικείμενο application.To σχόλιο που 
προστίθεται στο σημείο αυτό εμφανίζεται στην οθόνη Library και βοηθά στην αναγνώ
ριση των αντικειμένων.Τα σχόλια δεν είναι υποχρεωτικά.

Θ.Πάτημα ΟΚ.
Το πλαίσιο διαλόγου Application εμφανίζεται.

7.Πάτημα Yes.
Ο χώρος εργασίας της βασικής οθόνης Application εμφανίζεται.
To PowerBuilder δημιουργεί μια βιβλιοθήκη που ονομάζεται PBTUTOR.PBL καθώς επί
σης δημιουργεί και αποθηκεύει το αντικείμενο application που ονομάστηκε pbtutor στη 
βιβλιοθήκη.Ακόμη το PowerBuilder δημιουργεί έναν απλό σκελετό της εφαρμογής που 
περιλαμβάνει ένα παράθυρο πλαισίου ΜϋΙ,ένα παράθυρο επιπέδου MDI,μερικά μενού 
και μερικά χειρόγραφα για το άνοιγμα των παραθύρων.Στο σημείο αυτό,η εφαρμογή 
pbtutor αποτελεί την τρέχουσα εφαρμογή.Παρατηρείται,τέλος,ότι το όνομα pbtutor 
είναι αυτό που εμφανίζεται στη γραμμή τίτλου της οθόνης Application.Κάθε φορά που 
ξεκινά ο χρήστης το PowerBuilder ανοίγει η τρέχουσα η εφαρμογή,την οποία όμως 
μπορεί να αλλάξει στην οθόνη Application (Εικόνα 15).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1
Όταν πρωτοανοίγει το PowerBuilder υπάρχουν δύο κουμπιά για την οθόνη Application που μπο
ρούν να χρησιμοποιηθούν εξίσου. Πατώντας στο κάτω βέλος πλάι στο πρώτο κουμπί,εμφανίζεται 
μια πτυσσόμενη λίστα που δείχνει όλα τα κουμπιά στο PowerBar.An0 τη στιγμή που γίνεται επιλο
γή κάποιου,αυτό αντικαθιστά το πρώτο κουμπί στο PowerBar.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2
Για να γίνει πλήρης εκμετάλλευση του PowerBuilder θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα αντικειμενο- 
στρεφή χαρακτηριστικά και ο καλύτερος τρόπος για να γίνει αυτό είναι να βασιστεί η κάθε εργα
σία που αρχίζει σε ένα σκελετό εφαρμογής.Ο σκελετός εφαρμογής αποτελεί μια συλλογή από 
κλάσεις βάσης (γονικά αντικείμενα) από τις οποίες κληρονομούνται τα περισσότερα αντικείμενα 
που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη της εργασίας.Όταν γίνεται δουλειά πάνω σε μια εφαρμο
γή παραγωγής,ο χρήστης θα θέλει να ορίσει το δικό του σκελετό εφαρμογής και να τον 
μεταβάλλει ώστε να ταιριάζει στις απαιτήσεις του.
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Ορισμός εικονιδίου για την εφαρμογή
Το εικονίδιο που ορίζεται εμφανίζεται στο χώρο εργασίας των Windows όταν ελαχιστοποιείται η 
εφαρμογή κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης.Το PowerBuilder περιλαμβάνει αυτόματα το εικονίδιο 
από τη στιγμή που δημιουργείται ένα αρχείο ΕΧΕ εφαρμογής (Σημείωση 1).

1. Πάτημα στο κουμπί Properties στο PainterBar.
To Application πλαίσιο διαλόγου εμφανίζεται.

2. Επιλογή της καρτέλας Icon.
3. Πάτημα Browse.

Καθοδήγηση στον pbtutor κατάλογο,αν ο χρήστης δεν βρίσκεται ήδη εκεί.
4. Επιλογή του αρχείου tutorial.ico.

Πάτημα Open.
Στο πλαίσιο διαλόγου Application εμφανίζεται το εικονίδιο Tutorial^xn συνέχεια,θα 
προστεθεί και άλλη βιβλιοθήκη στη διαδρομή ονόματος.

Προσθήκη βιβλιοθήκης στη διαδρομή ονόματος 
Καθώς ορίζονται ιδιότητες για το αντικείμενο application της εκπαιδευτικής εφαρμογής,προστί- 
θεται μια ακόμα βιβλιοθήκη στη διαδρομή ονόματος η οποία θα περιέχει κάποια αντικείμενα 
που θα χρειαστούν αργότερα στα εκπαιδευτικά παραδείγματα.

1. Επιλογή της καρτέλας Libraries.
2. Πάτημα Browse.

Καθοδήγηση στον κατάλογο pbtutor,αν ο χρήστης δεν βρίσκεται ήδη εκεί.
Επιλογή του αρχείου tutor_pb.pbl (Σημείωση 2).
Πάτημα Open.
Οι χρήστες που τρέχουν Windows 3.1 ή μια έκδοση των Windows NT με διασύνδεση 
Windows 3.1,θα χρειαστεί να πατήσουν ΟΚ.
Η βιβλιοθήκη εμφανίζεται στο τέλος του καταλόγου των βιβλιοθηκών στη διαδρομή 
ονόματος στο πλαίσιο διαλόγου Application.

3. Πάτημα ΟΚ.
Γίνεται επιστροφή στο χώρο εργασίας της βασικής οθόνης Application.

4. Επιλογή File -> Save από τη γραμμή των μενού.
Με τον τρόπο αυτό αποθηκεύεται το ενημερωμένο αντικείμενο application.

5. Πάτημα στο κουμπί Close στο PainterBar.
Γίνεται επιστροφή στο αρχικό παράθυρο του PowerBuilder.

Τρέξιμο της εφαρμογής
Στο σημείο αυτό μπορεί να τρέξει η εφαρμογή,χωρίς όμως να παρουσιάζονται σπουδαία πράγ
ματα,εκτός από το ότι εμφανίζονται όλα τα παράθυρα και τα μενού που έχει δημιουργήσει ο 
χρήστης όταν παρήγαγε το πρότυπο της εφαρμογής.
Το κουμπί Run μπορεί να μην είναι ορατό στο παράθυρο αν εμφανίζεται κείμενο στα κουμπιά 
του PowerBar-Στην περίπτωση αυτή πατείται το κάτω βέλος δίπλα στο κουμπί Αρρ οπότε πα
ρουσιάζεται ένας κατάλογος που δείχνει όλα τα διαθέσιμα κουμπιά στο PowerBar.

1.Πάτημα στο κουμπί Run στο PowerBar.
Η εφαρμογή αρχίζει να τρέχει.
Το χειρόγραφο που έχει παράγει το PowerBuilder για το γεγονός Open της εφαρμο
γής ανοίγει το παράθυρο του σκελετού MDl.To χειρόγραφο που έχει παραχθεί για το

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1
Για τους χρήστες των Windows 95, υπάρχει περίπτωση να μην φαίνεται η επέκταση ICO, οπότε 
πρέπει να συμβουλευτούν την οργάνωση σε οδηγίες των Windows 95.Για τους χρήστες των 
Windows 3.1 ή Windows NT, θα πρέπει να πατήσουν ΟΚ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2
Η επέκταση .PBL αντιστοιχεί σε μια βιβλιοθήκη του PowerBuilder και προφέρεται “ρϊάάΙθ'.Όλα τα 
αντικείμενα του PowerBuilder (application, window, datawindow, menu, user) αλλά και οι συναρτή
σεις χρήστη,αποθηκεύονται στις βιβλιοθήκες του PowerBuilder^a Windows 95 μπορεί να μην 
φαίνονται αυτές οι επεκτάσεις των αρχείων.
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γεγονός Open του παραθύρου του σκελετού MDI ανοίγει ένα επίπεδο MDI μέσα στο 
σκελετό.Το επίπεδο έχει τον τίτλο Sheet: 1.
Παρατηρείται πως η εφαρμογή έχει μια γραμμή μενού και μια γραμμή εργαλείων,οι ο
ποίες δημιουργήθηκαν και οι δύο όταν ο χρήστης παρήγαγε το πρότυπο της εφαρμο
γής·

2.Επιλογή File -> New για να εμφανιστεί ένα καινούργιο επίπεδο MDI.
Η εφαρμογή ανοίγει το νέο επίπεδο.Στη γραμμή των τίτλων εμφανίζεται Sheet:2 για το 
νέο παράθυρο που δείχνει ότι αυτό είναι το δεύτερο επίπεδο.

3-Επιλογή Window -> Cascade για να συνδεθούν με αλυσιδωτή σειρά τα παράθυρα 
που έχουν ανοίξει μέχρι τώρα.
Τα παράθυρα εμφανίζονται με αλυσιδωτή σειρά μέσα στον σκελετό MDI.

4.Επιλογή File -> Toolbars από τη γραμμή των μενού.
Η εφαρμογή παρουσιάζει το πλαίσιο διαλόγου Toolbars. 

δ.Επιλογή Floating για να επιπλεύσει η γραμμή εργαλείων μέσα στο σκελετό MDI.
Η γραμμή εργαλείων επιπλέει μέσα στο σκελετό.

6. Επιλογή Top για να τοποθετηθεί η γραμμή εργαλείων στην κορυφή του σκελετού 
MDI.
Η γραμμή εργαλείων τοποθετείται στο πάνω μέρος του σκελετού.

7. Πάτημα στο Done για να κλείσει το πλαίσιο διαλόγου Toolbars.
8. Επιλογή File -> Exit για να τελειώσει η εφαρμογή.

To PowerBuilder κλείνει την εφαρμογή και γίνεται επιστροφή στο αρχικό παράθυρο 
του PowerBuilder.

24.4.1 'Ελεγχος των γραμμών εργαλείων
To PowerBuilder διαθέτει τέσσερις γραμμές εργαλείων: PowerBar,PainterBar,StyleBar 

και ColorBar.O χρήστης μπορεί να επιλέξει αν θα εμφανίζεται κείμενο στα κουμπιά,αν θα προ
σθέσει κουμπιά για λειτουργίες που εκτελούνται συχνά,αν θα μετακινήσει τις γραμμές εργα
λείων για να τις τοποθετήσει σε κάποιο σημείο της οθόνης.Ακόμη,μπορεί να ορίσει τις δικές του 
γραμμές εργαλείων και να τις μετατρέψει ανάλογα με τις απαιτήσεις του.

1. Μετακίνηση του δείκτη σε οποιοδήποτε από τα κουμπιά πάνω στο PalnterBar και 
ακινητοποίηση στο σημείο εκείνο.Όχι πάτημα.
To PowerBuilder εμφανίζει μια συμβουλή (PowerTip),p οποία αναγνωρίζει τη λειτουρ
γία του πλήκτρου.Οι συμβουλές εμφανίζονται κάθε φορά που ο δείκτης σταματά για 
λίγα δευτερόλεπτα πάνω από ένα κουμπί της γραμμής εργαλείων.

2. Επιλογή Window -> Toolbars από τη γραμμή των μενού.
Το πλαίσιο διαλόγου Toolbars ανοίγει.

3. Επιλογή του πλαισίου ελέγχου Show Text,μετά πάτημα στο κουμπί Close.
To PowerBuilder εμφανίζει έναν τίτλο σε καθένα από τα κουμπιά στις γραμμές εργα
λείων PowerBar και PainterBar.

4. Μετακίνηση του δείκτη οπουδήποτε πάνω στο PainterBar και πάτημα στο δεξί 
πλήκτρο του ποντικιού.
Εμφανίζεται ένα αναδυόμενο μενού το οποίο επιτρέπει την τοποθέτηση των γραμμών 
εργαλείων σε πολλές διαφορετικές θέσεις: αριστερά,πάνω,δεξιά,κάτω και επίπλευση 
(floating).Ta αναδυόμενα μενού παρέχουν ένα γρήγορο τρόπο εργασίας μέσα στο 
PowerBuilder.To μενού αλλάζει ανάλογα με την οθόνη που χρησιμοποιείται και τη θέση 
μέσα στον χώρο εργασίας τη στιγμή που γίνεται πάτημα στο δεξί πλήκτρο του ποντι
κιού.

5. Πάτημα Floating στο αναδυόμενο μενού.
To PainterBar αλλάζει σε μια γραμμή εργαλείων που δεν συγκροτείται στην οθόνη αλ
λά μοιάζει να επιπλέει.
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6. Μετακίνηση του δείκτη στη γραμμή των τίτλων ή σε μια κενή περιοχή μέσα στην 
επιπλέουσα γραμμή εργαλείων και σύρσιμο της γραμμής εργαλείων σε μια βολική 
περιοχή.
Οι γραμμές εργαλείων μπορούν να τοποθετηθούν σε πολλές διαφορετικές θέσεις: 
αριστερά,δεξιά,πάνω,κάτω και επιπλέουσα.

7. Σύρσιμο της επιπλέουσας γραμμής εργαλείων προς το αριστερό μέρος του χώρου 
εργασίας.
Απελευθέρωση του πλήκτρου του πονπκιού όταν η γραμμή των εργαλείων γίνεται 
μια κάθετη γραμμή.

8. Επιλογή Window -> Toolbars από τη γραμμή των μενού.
Το πλαίσιο διαλόγου Toolbars εμφανίζεται.Η θέση της τρέχουσας επιλεγμένης γραμ
μής εργαλείων συμφωνεί με το επιλεγμένο ραδιόπληκτρο.

9. Πάτημα PainterBarl.
Πάτημα Top.
Με τον τρόπο αυτό τοποθετείται το PainterBar στην κορυφή της οθόνης.

10. Πάτημα Close.
Κλείνοντας αυτή την ενότητα,παρατηρείται ότι υπάρχουν αρκετοί τρόποι για τη μετακίνηση των 
γραμμών εργαλείων.Στη συνέχεια,θα ήταν καλύτερο οι γραμμές εργαλείων να βρίσκονται στο 
πάνω μέρος της οθόνης και να εμφανίζεται κείμενο πάνω στα κουμπιά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Για να συρθεί η γραμμή των εργαλείων .-χρησιμοποιείται το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού. 
Όσο πστείται το πλήκτρο,το ποντίκι μετακινείται (εμφανίζεται ένα περίγραμμα που δείχνει 
την τρέχουσα θέση της γραμμής εργαλείων).Όταν η γραμμή των εργαλείων βρίσκεται εκεί 
που επιθυμεί ο χρήστης,απελευθερώνεται το πλήκτρο από το ποντίκι.
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24.5 Δόμηση παραθύρου σύνδεσης
Τα παράθυρα αποτελούν την κύρια διασύνδεση μεταξύ του χρήστη και των εφαρμογών του 

PowerBuilder.Ta παράθυρα μπορούν να εκθέσουν πληροφορίες,να ζητήσουν πληροφορίες από ένα 
χρήστη και να ανταποκριθούν στις ενέργειες του ποντικιού ή του πληκτρολογίου.Τα παράθυρα εί
ναι χωριστά αντικείμενα που δημιουργούνται με τη χρησιμοποίηση της οθόνης Window.lTO Power
Builder υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας παραθύρων σε οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια 
της διεργασίας ανάπτυξης της εφαρμογής.Η δόμηση ενός παραθύρου εισαγωγής θα πάρει περί
που τριάντα λεπτά.

Δημιουργία νέου παραθύρου
Το νέο παράθυρο που πρόκειται να δομηθεί για την εφαρμογή είναι ένα παράθυρο σύνδεσης (lo
gon window) το οποίο επιτρέπει στον χρήστη να εισάγει μια ταυτότητα ID και σύνθημα (password) 
χρήστη και να συνδεθεί έτσι με τη βάση δεδομένων.Το παράθυρο σύνδεσης αποτελεί ένα παράθυ
ρο απόκρισης (response window) και φαίνεται στην Εικόνα 16,στο τέλος της ενότητας.

1. Πάτημα στο κουμπί Window στο PowerBar.
To Select Window πλαίσιο διαλόγου ανοίγει.Το πλαίσιο διαλόγου εμφανίζει σε μορφή κα
ταλόγου αρκετά από τα παράθυρα που δημιουργήθηκαν με την παραγωγή του προτύπου 
της εφαρμογής.Από αυτό το πλαίσιο διαλόγου μπορεί να ανοίξει ένα υπάρχον παράθυρο 
και να τροποποιηθεί ή να να δημιουργηθεί ένα καινούργιο παράθυρο ή ένα υπάρχον πα
ράθυρο να κληροδοτήσει για να δημιουργηθεί ένα νέο θυγατρικό παράθυρο.

2. Πάτημα στο κουμπί New.
Ο χώρος εργασίας της οθόνης Window ανοίγει.Το γκρι ορθογώνιο αντιπροσωπεύει το πα
ράθυρο που δομείται.Αν το παράθυρο εμφανίζεται με λευκό φόντο αντί με γκρι,αυτό ση
μαίνει ότι έχει αποκλειστεί η επιλογή Default to 3D.Όταν η επιλογή αυτή περικλείεται,το 
προεπιλεγμένο περιβάλλον της οθόνης Window περιλαμβάνει ένα γκρι φόντο και ελέγ
χους τρισδιάστατους(3ϋ).Για να πραγματοποιηθεί η αλλαγή,από τη γραμμή των μενού 
επιλέγεται Design -> Options,περικλείεται η επιλογή Default to 3D και ξανανοίγει η οθόνη 
Window.

3. Αύξηση μεγέθους του ορθογωνίου του παραθύρου.
Ο δείκτης μετακινείται στη δεξιά πλευρά του ορθογωνίου.
Όταν μετατρέπεται σε ένα βέλος διπλής κατεύθυνσης,τότε το βέλος σύρεται προς τα δε
ξιά για να μεγαλώσει το ορθογώνιο,το οποίο θα πρέπει να καλύψει σχεδόν το χώρο εργα
σίας της βασικής οθόνης Window.

4. Επιλογή Properties από το αναδυόμενο μενού του παραθύρου.
Για να εμφανιστεί το αναδυόμενο μενού του παραθύρου,θα πρέπει να πατηθεί το δεξί 
πλήκτρο του ποντικιού κάπου στο φόντο του παραθύρου.Αφού επιλεγεί το στοιχείο με
νού Properties,το επίπεδο ιδιοτήτων του αντικειμένου window εμφανίζεται μαζί με την 
επιλεγμένη γενική καρτέλα General. 

δ.Πληκτρολόγηση Welcome στο πλαίσιο Title.
Επιλογή Response στο πτυσσόμενο πλαίσιο καταλόγου Window Type.

6.Πάτημα OK.
Γίνεται επιστροφή στο χώρο εργασίας της βασικής οθόνης Window.
Οι αλλαγές δεν είναι ορατές μέχρι να γίνει προεπισκόπηση του σχεδιασμού αργότερα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Τα παράθυρα απόκρισης είναι πλαίσια διαλόγου που απαιτούν πληροφορίες από το χρήστη και 
πραγματοποιούν το διάλογο της εφαρμογής (application modal) με το εξωτερικό περιβάλλον.Αυτό 
σημαίνει πως όταν εμφανίζεται ένα παράθυρο απόκρισης αυτό είναι και το ενεργό παράθυρο 
(αποτελεί την εστία) και σε κανένα άλλο παράθυρο στην εφαρμογή δεν επιτρέπεται πρόσβαση 
μέχρι να ενεργήσει ο χρήστης. Ο χρήστης μπορεί να πάει σε άλλες εφαρμογές Windows,όταν όμως 
επιστρέφει στην εφαρμογή το παράθυρο απόκρισης είναι ακόμα ενεργό.
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Προσθήκη ελέγχου Εικόνας
1. Πάτημα στο κουμπί Picture στο PowerBar η στο πτυσσόμενο πλαίσιο διαλόγου

ή
Επιλογή Controls -> PictureButton από τη γραμμή των μενού.

2. Πάτημα στη θέση που θα τοποθετηθεί ο έλεγχος μέσα στο παράθυρο.
Στην επιλεγμένη θέση εμφανίζεται ένας έλεγχος Picture.Ta μικρά μαύρα πλαίσια στις 
γωνίες δείχνουν ότι ο έλεγχος είναι ενεργός.

3. Επιλογή Properties από το αναδυόμενο μενού του ελέγχου Picture.
Για να εμφανιστεί το αναδυόμενο μενού του ελέγχου Picture θα πρέπει να πατηθεί το δε- 
ξί πλήκτρο του ποντικιού πάνω στον έλεγχο αυτό.Αφού επιλεγεί το στοιχείο μενού Proper
ties,το επίπεδο ιδιοτήτων του Picture εμφανίζεται μαζί με την επιλεγμένη γενική καρτέλα 
General.

4. Επιλογή του κειμένου ρ_1 στο πλαίσιο Name.
Πληκτρολόγηση pjsports στο πλαίσιο Name.
Με αυτόν τον τρόπο ονομάζεται ο έλεγχος Picture.Το πρόθεμα ρ αποτελεί πρότυπο 
για τους ελέγχους Picture.

5. Πάτημα Browse.
6. Καθοδήγηση στον κατάλογο pbtutorpv ο χρήστης δεν βρίσκεται ήδη εκεί.

Επιλογή του αρχείου tutsport.bmp.
Πάτημα Open.
Το πλαίσιο διαλόγου Select Picture κλείνει και το πλαίσιο διαλόγου Picture εμφανίζεται 
πάλι.Αν ο χρήστης τρέχει τα Windows 3.1 ή μια έκδοση των Windows NT με διασύνδεση 
Windows 3.1 ,θα πρέπει να πατήσει ΟΚ.

7. Επιλογή του πλαισίου ελέγχου Original Size.
Πάτημα ΟΚ.
Γίνεται επιστροφή στο χώρο εργασίας της βασικής οθόνης Window.
Η εικόνα ενός καπέλου του baseball εμφανίζεται στον έλεγχο Picture.

8. Μετακίνηση του ελέγχου Picture στην πάνω αριστερή γωνία του παραθύρου.
• Τοποθέτηση του δείκτη κοντά στο κέντρο του ελέγχου Picture.
• Πάτημα και ακινητοποίηση του αριστερού πλήκτρου του ποντικιού.
• Σύρσιμο του ελέγχου Picture στην νέα θέση.
• Απελευθέρωση του πλήκτρου του ποντικιού.

Προσθήκη ελέγχων StaticText
1. Πάτημα στο κουμπί Text στο PainterBar

ή
Επιλογή Controls -> StaticText από τη γραμμή των μενού.

2. Πάτημα στην κορυφή του παραθύρου στα δεξιά του ελέγχου Picture που μόλις έχει 
προστεθεί.

Ένας έλεγχος StaticText εμφανίζεται στην επιλεγμένη θέση.Τα μικρά λευκά τετράγωνα 
στις γωνίες δείχνουν πως ο έλεγχος είναι ενεργός.

3. Επιλογή Duplicate από το αναδυόμενο μενού του ελέγχου StaticText.
To PowerBuilder δημιουργεί ένα αντίγραφο του επιλεγμένου ελέγχου.

4. Επιλογή Duplicate από το αναδυόμενο μενού του ίδιου ελέγχου ξανά.
To PowerBuilder δημιουργεί ένα ακόμα αντίγραφο.

Επομένως υπάρχουν τρεις έλεγχοι StaticText τοποθετημένοι κάθετα στο πάνω μέρος του παραθύ
ρου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1
Αν έχει προστεθεί ένας έλεγχος στο παράθυρο αλλά αργότερα δεν χρειάζεται,τότε επιλέγεται ο 
έλεγχος και πατείται το κουμπί Clear του PainterBar ή πιέζεται το κλειδί DELETE. Με τον τρόπο 
αυτό διαγράφεται ο έλεγχος καθώς και τα χειρόγραφα που τον συνοδεύουν.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2
Όταν δεν φαίνεται το κουμπί Text στο PainterBar,πρώτα θα χρειαστεί να πατηθεί το κάτω βέλος δί
πλα στο τέταρτο κουμπί του PainterBar και αφού εμφανιστεί η πτυσσόμενη λίστα,πάτημα στο κουμ
πί Text.
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Ορισμός ιδιοτήτων για τους ελέγχους StaticText
1. Επιλογή του πρώτου ελέγχου StaticText που έχει προστεθεί.

Επιλογή Properties από το αναδυόμενο μενού του ελέγχου.
Το επίπεδο ιδιοτήτων του StaticText εμφανίζεται μαζί με την επιλεγμένη γενική καρτέλα 
General.

2. Επιλογή του κειμένου st_1 στο πλαίσιο Name.
Πληκτρολόγηση stjvelcome στο πλαίσιο Name.
Διαγραφή του κειμένου none στο πλαίσιο Text και πληκτρολόγηση Welcome to Sports- 
Wear,Inc.
Πάτημα OK.
Αυτό παρέχει κείμενο για τον έλεγχο StaticText και του δίνει ένα όνομα.Το πρόθεμα st 
αποτελεί πρότυπο για τους ελέγχους StaticText.Στη συνέχεια γίνεται επιστροφή στο χώρο 
εργασίας της οθόνης Window.

3. Στη γραμμή Style αλλαγή του μεγέθους του σημείου για τον έλεγχο αυτό σε 18 σημεία 
(points).
To PowerBuilder αλλάζει το μέγεθος του κειμένου που έχει εισαχθεί στον έλεγχο.

4. Προσαρμογή του μεγέθους του ελέγχου StaticText ώστε να ταιριάζει το κείμενο που 
έχει εισαχθεί.
♦ Σύρσιμο της πάνω δεξιάς γωνίας του ελέγχου προς την πάνω δεξιά γωνία του παραθύ

ρου και απελευθέρωση του πλήκτρου του ποντικιού.
♦ 'Ελεγχος για να διαπιστωθεί αν όλο το κείμενο που εισάχθηκε είναι ορατό μέσα στον έ

λεγχο.
♦ Αν κριθεί απαραίτητο,προσαρμογή του μεγέθους του ελέγχου μέχρι να φανεί όλο το 

κείμενο που έχει εισαχθεί.
5. Προσαρμογή της θέσης των ελέγχων ώστε να υπάρχει αρκετός χώρος μεταξύ τους.
6. Επιλογή του δεύτερου ελέγχου StaticText που έχει προστεθεί.

Επιλογή Properties από το αναδυόμενο μενού του ελέγχου.
Το πλαίσιο διαλόγου του StaticText εμφανίζεται μαζί με την επιλεγμένη γενική καρτέλα 
General.

7. Επιλογή του κειμένου st_2 στο πλαίσιο Name.
Πληκτρολόγηση st_userid στο πλαίσιο Name.
Διαγραφή του κειμένου none στο πλαίσιο Text και πληκτρολόγηση User ID:
Πάτημα OK.
Γίνεται επιστροφή στο χώρο εργασίας της οθόνης Window.

8. Επιλογή του τρίτου ελέγχου StaticText που έχει προστεθεί.
Επιλογή Properties από το αναδυόμενο μενού του ελέγχου.
Το πλαίσιο διαλόγου του StaticText εμφανίζεται μαζί με την επιλεγμένη γενική καρτέλα 
General.

9. Επιλογή του κειμένου st_3 στο πλαίσιο Name.
Πληκτρολόγηση st_password στο πλαίσιο Name.
Διαγραφή του κειμένου none στο πλαίσιο Text και πληκτρολόγηση Password:
Πάτημα ΟΚ.
Γίνεται επιστροφή στον χώρο εργασίας της οθόνης Window.

Προσθήκη ελέγχων SingleLineEdit
Στην ενότητα αυτή θα προστεθούν δύο έλεγχοι τύπου SingleLineEdit στο παράθυρο οι οποίοι επι
τρέπουν στο χρήστη να εισάγει μία ταυτότητα (id) και σύνθημα (password) χρήστη για να συνδεθεί 
με τη βάση δεδομένων.Ο έλεγχος SingleLineEdit είναι ένα πλαίσιο στο οποίο ο χρήστης μπορεί να 
εισάγει μία (μόνο) γραμμή κειμένου.Οι έλεγχοι SingleLine Edit χρησιμοποιούνται τυπικά για την ει
σαγωγή και εξαγωγή δεδομένων.

1. Πάτημα στο κουμπί SngleEdit στο PalnterBar
ή
Επιλογή Controls -> SingleLineEdit από τη γραμμή των μενού.

2. Πάτημα στα δεξιά του ελέγχου StaticText που έχει το κείμενο User ID:.
Ένας έλεγχος SingleLineEdit εμφανίζεται στην επιλεγμένη θέση.Τα μικρά άσπρα τετρά
γωνα δείχνουν πως ο έλεγχος είναι ενεργός.
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3. Επιλογή Duplicate από το αναδυόμενο μενού του ελέγχου SingleUneEdit.
To PowerBuilder δημιουργεί ένα αντίγραφο του επιλεγμένου ελέγχου,οπότε υπάρχουν 
δύο έλεγχοι SingleUneEdit τοποθετημένοι κάθετα μέσα στο παράθυρο.

4. Αν κριθεί απαραίτητο,θα πρέπει να προσαρμοστούν οι έλεγχοι όσο αφορά τη θέση 
τους και να τοποθετηθούν δίπλα στους ελέγχους StaticText που προστέθηκαν νωρί
τερα.

5. Προσαρμογή του μεγέθους των ελέγχων SingleUneEdit ώστε να γίνουν μεγαλύτεροι.

Ορισμός ιδιοτήτων των ελέγχων SingleUneEdit
1. Επιλογή του πρώτου ελέγχου SingleUneEdit που προστέθηκε.

Επιλογή Properties από το αναδυόμενο μενού του ελέγχου.
Το επίπεδο ιδιοτήτων του SingleUneEdit εμφανίζεται μαζί με την επιλεγμένη γενική καρ
τέλα General.

2. Επιλογή του κειμένου s/e 7 στο πλαίσιο Name.
Πληκτρολόγηση sle_userid στο πλαίσιο Name.
Πάτημα ΟΚ.
Με τον τρόπο αυτό ονομάζεται ο έλεγχος.Το πρόθεμα sle αποτελεί πρότυπο για τους ε
λέγχους SingleUneEdit.
Στη συνέχεια γίνεται επιστροφή στο χώρο εργασίας της οθόνης Window.

3. Επιλογή του δεύτερου ελέγχου SingleUneEdit που προστέθηκε.
Επιλογή Properties από το αναδυόμενο μενού του ελέγχου.
Το πλαίσιο διαλόγου StaticText εμφανίζεται μαζί με την επιλεγμένο γενική καρτέλα 
General.

4. Επιλογή του κειμένου sle_2 στο πλαίσιο Name.
Πληκτρολόγηση sle_password στο πλαίσιο Name.
Πάτημα ΟΚ.
Γίνεται επιστροφή στο χώρο εργασίας της οθόνης Window.

Προσθήκη ελέγχων CommandButton
1. Πάτημα στο κουμπί Button στο PainterBar

ή
Επιλογή Controls -> CommandButton από τη γραμμή των μενού.

2. Πάτημα στα δεξιά του sle_userid ελέγχου SingleUneEdit.
Ένας έλεγχος CommandButton εμφανίζεται στην επιλεγμένη θέση.Τα μικρά μαύρα τε
τράγωνα στις γωνίες δείχνουν ότι ο έλεγχος είναι ενεργός.

3. Επιλογή Duplicate από το αναδυόμενο μενού του ελέγχου CommandButton.
To PowerBuilder δημιουργεί ένα αντίγραφο του επιλεγμένου ελέγχου.Επομένως,υπάρ
χουν δύο έλεγχοι CommandButton τοποθετημένοι σε κάθετη σειρά πάνω στη δεξιά πλευ
ρά του παραθύρου.

4. Αν κριθεί απαραίτητο,η θέση των ελέγχων προσαρμόζεται ώστε να υπάρχει κάποιος 
χώρος μεταξύ τους.

Ορισμός ιδιοτήτων των ελέγχων CommandButton
1. Επιλογή του πρώτου ελέγχου CommandButton που προστέθηκε.

Επιλογή Properties από το αναδυόμενο μενού του ελέγχου.
Το επίπεδο ιδιοτήτων του CommandButton εμφανίζεται μαζί με την επιλεγμένη γενική 
καρτέλα General.

2. Επιλογή του κειμένου cb_1 από το πλαίσιο Name.
Πληκτρολόγηση cb_ok στο πλαίσιο Name.
Διαγραφή του κειμένου none στο πλαίσιο Text και πληκτρολόγηση ΟΚ.
Επιλογή του πλαισίου ελέγχου Default.
Πάτημα ΟΚ.
Με τον τρόπο αυτό παρέχεται κείμενο για τον έλεγχο CommandButton και όνομα γι’ αυ- 
τόν.Το πρόθεμα cb αποτελεί πρότυπο για τους ελέγχους CommandButton.Η επιλογή του 
πλαισίου ελέγχου Default μετατρέπει τον έλεγχο αυτό σε προεπιλεγμένο κουμπί μέσα στο 
παράθυρο.Στη συνέχεια γίνεται επιστροφή στο χώρο εργασίας της οθόνης Window.
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3. Επιλογή του δεύτερου ελέγχου CommandButton που προστέθηκε.
Επιλογή Properties από το αναδυόμενο μενού του ελέγχου.
Το επίπεδο ιδιοτήτων του CommandButton εμφανίζεται μαζί με την επιλεγμένη γενική 
καρτέλα General.

4. Επιλογή του κειμένου cb_2 από το πλαίσιο Name.
Πληκτρολόγηση cb_cancel στο πλαίσιο Name.
Πληκτρολόγηση Cancel στο πλαίσιο Text.
Επιλογή του πλαισίου ελέγχου Cancel.
Πάτημα ΟΚ.
Γίνεται επιστροφή στο χώρο εργασίας της οθόνης Window.

Αλλαγή της σειράς tab του παραθύρου
Από τη στιγμή που τοποθετούνται έλεγχοι σ’ ένα παράθυρο,το PowerBuilder τους αναθέτει μια 
προεπιλεγμένη σειρά tab (tab order),η οποία καθορίζει την αλληλουχία με την οποία η εστίαση με
τακινείται από έλεγχο σε έλεγχο όταν ο χρήστης πιέζει το κλειδί (πλήκτρο) TAB. Στην ενότητα αυτή 
περιγράφεται η αλλαγή της σειράς tab στο παράθυρο που δημιουργήθηκε.

1. Επιλογή Design -> TabOrder από τη γραμμή των μενού.
To PowerBuilder εμφανίζει την προεπιλεγμένη σειρά tab.Ο αριθμός στα δεξιά κάθε ελέγ
χου δείχνει τη σχετική θέση του ελέγχου στη σειρά tab.Οι έλεγχοι με τον αριθμό 0 παρα- 
λείπονται κάθε φορά που ο χρήστης πατά το πλήκτρο Tab στο παράθυρο.

2. Όπου κριθεί απαραίτητο,γίνονται αλλαγές στις τιμές tab.
Ορισμός των τιμών tab,όπως φαίνεται παρακάτω:
♦ Ο έλεγχος SingleLineEdit που χρησιμοποιείται για την εισαγωγή μιας ταυτότητας χρή

στη (sle_userid),0a πρέπει να πάρει την τιμή 10.
♦ Ο έλεγχος SingleLineEdit για την εισαγωγή συνθήματος (sle_password) θα πάρει την τι

μή 20.
♦ Ο έλεγχος CommandButton για το κουμπί OK (cb_ok) θα γίνει 30.
♦ Ο έλεγχος CommandButton για το κουμπί Cancel (cb_cancel) θα τεθεί ίσος με 40.

3. Αποεπιλογή Design -> TabOrder από τη γραμμή των μενού.

Αποθήκευση του παραθύρου
Κάθε φορά που ο χρήστης εγκαταλείπει μία βασική οθόνη του PowerBuilder παρακινείται να απο- 
θηκεύσει τις όποιες αλλαγές έχει κάνει. Ωστόσο,καθώς φιλτράρει τα αντικείμενα του PowerBuilder 
θα πρέπει να τα αποθηκεύει περιοδικά ώστε να είναι σίγουρος ότι δεν θα χαθεί η δουλειά του.Στην 
ενότητα αυτή θα δοθεί όνομα στο νέο παράθυρο και θα αποθηκευτεί.

1. Επιλογή File Save από τη γραμμή των μενού.
Το πλαίσιο διαλόγου Save Window εμφανίζεται όπου μπορεί να ονομαστεί το παράθυρο 
και να αποθηκευτεί.Εναλλακτικά,θα μπορούσε να επιλεγεί η εντολή Save As.Για τα νέα 
παράθυρα,οι εντολές Save και Save As είναι ισοδύναμες.

2. Πληκτρολόγηση w_welcome για το όνομα του παραθύρου.
Το πρόθεμα w αποτελεί πρότυπο για τα windows (παράθυρα).

3. (Προαιρετικά) Εισαγωγή σχολίων στο πλαίσιο Comments.
Με τον τρόπο αυτό το παράθυρο αποκτά καλύτερη οργάνωση (σε έγγραφα).

4. Πάτημα ΟΚ.
To PowerBuilder αποθηκεύει το νέο παράθυρο και επιστρέφει στην οθόνη Window.

Προεπισκόπηση του παραθύρου
1. Επιλογή Design -> Preview από τη γραμμή των μενού.

Το παράθυρο εμφανίζεται.Αν στο χρήστη δεν αρέσει ο σκελετός του παραθύρου,μπορεί 
να επιστρέφει στο χώρο εργασίας της οθόνης Window και να αλλάξει το μέγεθος και τη 
θέση των ελέγχων του παραθύρου.

2. Κλείσιμο του παραθύρου και επιστροφή στο χώρο εργασίας της οθόνης Window.
3. Κλείσιμο του παραθύρου w_welcome.
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Γραφή χειρογράφου για να ανοίγει το παράθυρο
Σε αυτή την ενότητα θα προστεθεί ένα χειρόγραφο μιας γραμμής για να ανοίγει το παράθυρο σύν
δεσης μόλις η εφαρμογή αρχίζει να εκτελείται.Το χειρόγραφο αυτό θα προστεθεί στο γεγονός Ο
ρθή του παραθύρου με σκελετό MDI που ονομάζεται w_genapp_frame και το οποίο δημιουργήθηκε 
με την παραγωγή του προτύπου της εφαρμογής (Σημείωση 1).

1. Πάτημα στο κουμπί Window στο PowerBar.
Το πλαίσιο διαλόγου Select Window ανοίγει.

2. Επιλογή w_genapp_frame από το πλαίσιο Windows.
3. Πάτημα ΟΚ.

Ο χώρος εργασίας της οθόνης Window ανοίγει.
4. Επιλογή Script από το αναδυόμενο μενού του παραθύρου.

Η οθόνη της γλώσσας PowerScript εμφανίζεται και αυτόματα ανοίγει στο χειρόγραφο για 
το γεγονός Open του παραθύρου w_genapp_frame.

5. Επιβεβαίωση όπ πράγματι στην οθόνη έχει εμφανιστεί το χειρόγραφο για το γεγονός 
Open του παραθύρου.Στην γραμμή τίτλων της οθόνης της PowerScript θα πρέπει να 
γράφει:

Script-open for w_genapp_frame returns long 
Αν το γεγονός που εμφανίζεται δεν είναι το Open (Άνοιγμα),πάτημα στο πτυσσόμενο 
πλαίσιο καταλόγου και επιλογή Open.To γεγονός ήδη έχει ένα χειρόγραφο που συνερ
γάζεται μαζί του και το οποίο το PowerBuilder δημιούργησε όταν πραγματοποιήθηκε η 
παραγωγή του προτύπου της εφαρμογής.Το παραγόμενο χειρόγραφο προκαλεί ένα νέο 
επίπεδο MDI για να παρουσιαστεί στο σκελετό MDI,αυτόματα με την ώρα έναρξης της 
εφαρμογής.Στη συνέχεια το χειρόγραφο αυτό θα μετατραπεί ώστε να προκαλέσει την 
εμφάνιση του παραθύρου σύνδεσης στη δική του θέση.

Α) Δόμηση του χειρογράφου
1. Πάτημα για να τοποθετηθεί το σημείο εισαγωγής οπουδήποτε μέσα στη γραμμή που 

γράφει: wf_newsheet ()
2. Πάτημα στο κουμπί Commnt στο PainterBar.

To PowerBar μετατρέπει τη γραμμή σε σχόλιο.
3. Πάτημα ENTER στο τέλος της τελευταίας γραμμής του χειρογράφου για να προστεθεί 

μια καινούργια γραμμή.
4. Πληκτρολόγηση αυτής της γραμμής στο τέλος του χειρογράφου: open (w welcome)

Με τον τρόπο αυτό καλείται η συνάρτηση Open για να εμφανίσει το παράθυρο σύνδεσης 
που δημιουργήθηκε.Με την πληκτρολόγηση κειμένου στην οθόνη PowerScript παρατη- 
ρείται ότι το PowerBuilder αλλάζει τα χρώματα του κειμένου.Το χρώμα κωδικοποίησης 
που χρησιμοποιεί το PowerBuilder δείχνει το είδος του συντακτικού στοιχείου που έχει ει- 
σαχθεί.Για παράδειγμα,το PowerBuilder χρησιμοποιεί διαφορετικά χρώματα για να αντι
προσωπεύσει λέξεις κλειδιά,μεταβλητές και σχόλια.Έτσι είναι δυνατό με μία μόνο ματιά 
να καταλάβει ο χρήστης αν το PowerBuilder αναγνωρίζει τι έχει πληκτρολογήσει.

δ.Επιλογή της λέξης open στο χειρόγραφο και πάτημα SHIFT+ F1.
To PowerBuilder εμφανίζει βοήθεια για τη συνάρτηση Open.

Θ.Κλείσιμο του παραθύρου βοήθειας Help.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1
Η οθόνη της γλώσσας PowerScript είναι ένας κεψενογράφος. Περιλαμβάνει ένα PainterBar με κουμ
πιά που επιτρέπουν την εκτέλεση πολλών κοινών δραστηριοτήτων κειμενογράφου.Για παράδειγμα, 
τα κουμπιά αυτά μπορούν να αποκόψουν,αντιγράψουν και προσαρτήοουν κείμενο, να σχολιάζουν 
και να μην σχολιάζουν γραμμές των χειρογράφων κι ακόμη να αναιρούν αλλαγές κειμένου που 
έχουν γίνει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2
Κάθε φορά που ζητείται πρόσβαση σε λεπτομερή Βοήθεια για μια συνάρτηση ή συγκεκριμένη 
λέξη,επιλογή της συνάρτησης ή της λέξης αυτής και πάτημα SHIFT+F1.
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Β) Μεταγλώττιση του χειρογράφου
1. Πάτημα στο κουμπί Return στο PalnterBar
Ί
Επιλογή File ->Return από τη γραμμή των μενού.
Το χειρόγραφο μεταγλωττίζεται και γίνεται επιστροφή στο χώρο εργασίας της οθόνης 
Window.To PowerBuilder αυτόματα μεταγλωττίζει το χειρόγραφο όταν κλείνει την οθόνη 
PowerScript.

2. Επιλογή File -> Save από τη γραμμή των μενού.
To PowerBuilder αποθηκεύει το παράθυρο.

3. Επιλογή File -> Close από τη γραμμή των μενού για να κλείσει το παράθυρο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Όταν υπάρχει σφάλμα μέσα σ' ένα χειρόγραφο,εμφανίζεται ένα παράθυρο σφάλματος στο κάτω 
μέρος της οθόνης PowerScnpt μαζί με ένα νούμερο γραμμής του λάθους και το μήνυμα λάθους. 
Αφού διορθωθεί το σφάλμα,πατείται πάλι το κουμπί Return.To PowerBuilder δεν αποθηκεύει ένα 
χειρόγραφο που έχει λάθη. Για να αποθηκευτεί ένα χειρόγραφο που παρουσιάζει σφάλματα, θα 
πρέπει να μετατραπεί αυτό σε σχόλια.Ο μεταγλωττιστής (compiler) αγνοεί τα σχόλια και αποθη
κεύει το χειρόγραφο.Αργότερα ο χρήστης μπορεί να επιστρέφει να αφαιρέσει τα σχόλια από τον 
κώδικα και να διορθώσει το πρόβλημα.
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24.6 Σύνδεση με τη Βάση Δεδομένων
Κατά την διάρκεια εκτέλεσης της εφαρμογής,η εφαρμογή συνδέεται με τη βάση δεδομέ

νων Powersoft Demo Database που ήδη υπάρχει στο PowerBuilder.Στη συγκεκριμένη ενότητα εξε
τάζεται η χρήση της οθόνης Database σε σχέση με τους ορισμούς πινάκων και το προφίλ της βά
σης δεδομένων για την Powersoft Demo Database ενώ η διάρκεια των εκπαιδευτικών παραδειγμά
των φτάνει περίπου τα είκοσι λεπτά.
Σε πολλούς οργανισμούς οι ειδικοί των βάσεων δεδομένων διατηρούν αυτή τη βάση δεδομένων,ο
πότε δεν χρειάζεται η δημιουργία και η διατήρηση πινάκων μέσα στη βάση δεδομένων.Ωστόσο,για 
την πλήρη εκμετάλλευση του PowerBuilder καλό θα ήταν να γίνει αναφορά στον τρόπο εργασίας 
με τις βάσεις δεδομένων.Για να διατηρηθούν οι ορισμοί των βάσεων δεδομένων με το PowerBuilder 
χρησιμοποιούνται περισσότερο οι βασικές οθόνες Database και Table που επιτρέπουν:
♦ τη δημιουργία,μετατροπή και διαγραφή πινάκων
♦ τη δημιουργία,μετατροπή και διαγραφή πρωτεύοντων και ξένων κλειδιών
♦ τη δημιουργία και διαγραφή ευρετηρίων
♦ τον ορισμό και μετατροπή εκτεταμένων ιδιοτήτων για τις στήλες
♦ τη διαγραφή απόψεων.

Ορισμοί πινάκων στην Powersoft Demo Database 
Οι πίνακες,στήλες,ευρετήρια και κλειδιά που απαιτούνται για να τρέξει η βάση δεδομένων Power
soft Demo Database έχουν ήδη οριστεί,οπότε δεν χρειάζεται να γίνουν αλλαγές στη βάση δεδομέ
νων για να συμπληρωθούν τα εκπαιδευτικά μαθήματα.Ωστόσο,θα πρέπει να δοθεί προσοχή στους 
ορισμούς των πινάκων Customer και Product της βάσης δεδομένων Powersoft Demo Database.Με 
τον τρόπο αυτό ο χρήστης εξοικειώνεται με την οθόνη Database και με τους πίνακες που θα χρη
σιμοποιήσει.

1. Πάτημα στο κουμπί Database του PowerBar (Σημείωση 1).
Το πλαίσιο διαλόγου Select Table εμφανίζεται,το οποίο δίνει σε μορφή λίστας τους πίνα
κες της βάσης δεδομένων που συνδέονται την τρέχουσα στιγμή.

2. Πάτημα customer.
Κύλιση μέχρι να εμφανιστεί product.
Πάτημα product.
Πάτημα Open.
Το πλαίσιο διαλόγου Select Table κλείνει και το PowerBuilder οδηγεί στην οθόνη Data
base.
Ο χώρος εργασίας δείχνει τους δύο πίνακες που επιλέχτηκαν.Η γραμμή τίτλων του χώ
ρου εργασίας αναγνωρίζει τη βάση δεδομένων που συνδέθηκε την τρέχουσα στιγμή.
Στον χώρο εργασίας της οθόνης Database θα πρέπει να εμφανίζονται αρκετά εικονίδια 
που μοιάζουν με κλειδιά.Αυτά αντιπροσωπεύουν τα κλειδιά και τα ευρετήρια που ορίστη
καν για τους πίνακες (Εικόνα 17).

3. Τοποθέτηση του δείκτη του ποντικιού στο title bar για τον πίνακα Customer.
Πάτημα στο δεξί πλήκτρο του πονπκιού για να ανοίξει το αναδυόμενο μενού του πίνα
κα Customer.
Επιλογή Alter Table από το αναδυόμενο μενού.
To PowerBuilder εμφανίζει το παράθυρο Alter Table της οθόνης Table.
Στο πάνω μέρος του παραθύρου φαίνονται οι ορισμοί των στηλών για τον πίνακα.Στο κά
τω μέρος του παραθύρου φαίνονται οι εκτεταμένες ιδιότητες.Αν πρόκειται να δημιουργη- 
θούν νέοι πίνακες που θα χρησιμοποιηθούν στην εφαρμογή θα πρέπει να χρησιμοποιη
θεί ένα παράθυρο όπως αυτό για να οριστούν οι στήλες και οι εκτεταμένες ιδιότητες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1
Όταν δεν είναι ορατό το κουμπί Database,πάτημα στο κάτω βέλος δίπλα από το κουμπί Αρρ.
Αφού εμφανιστεί η πτυσσόμενη λίστα,πάτημα στο κουμπί Database.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2
To PowerBuilder αποθηκεύει πληροφορίες εκτεταμένων ιδιοτήτων μέσα στη βάση δεδομένων σαν 
μια συλλογή συστήματος πινάκων που καλείται repository (ταμιευτήριο).
Οι εκτεταμένες ιδιότητες περιλαμβάνουν κεφαλίδες και ετικέτες για τις στήλες,αρχικές τιμές για 
τις στήλες, κανόνες εγκυρότητας και μορφές έκθεσης.
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4. Κύλιση μέσα στη λίστα των στηλών του πίνακα Customer.
Ανάλογα με τη μορφή έκθεσης που χρησιμοποιείται,ίσως θα πρέπει να γίνει κύλιση πα
ρακάτω για να εμφανιστούν όλες οι στήλες.

5. Κλείσιμο του παραθύρου Alter Table.

Προφίλ βάσης δεδομένων για την Powersoft Demo Database 
Όταν αρχίζει η δουλειά με το PowerBuilder,αμέσως μετά την εγκατάσταση του software,γίνεται αυ
τόματα σύνδεση με τη βάση δεδομένων Powersoft Demo Database (εκτός κι αν δεν έχει γίνει η εγ
κατάστασή της).
Η Powersoft Demo Database είναι μια βάση δεδομένων SQL Anywhere στην οποία πραγματοποιεί
ται η πρόσβαση μέσω του ODBC.Για να χρησιμοποιηθεί αυτή η βάση δεδομένων δεν είναι απαραί
τητος ο ορισμός μιας πηγής δεδομένων ή ενός προφίλ βάσης δεδομένων,αφού ήδη έχουν δημι- 
ουργηθεί.Ωστόσο,καθώς πραγματοποιείται η εργασία στην οθόνη Database θα πρέπει να γίνει επε
ξεργασία και του προφίλ βάσης δεδομένων για την Powersoft Demo Database ώστε ο χρήστης να 
πάρει γενικότερα μια σχετική ιδέα.Το προφίλ αυτής της βάσης δεδομένων φαίνεται στην Εικόνα 18.

1. Επιλογή File -> Connect -» Setup από τη γραμμή των μενού.
To PowerBuilder εμφανίζει το πλαίσιο διαλόγου Database Profiles.

2. Επιλογή Powersoft Demo DB V5.
Πάτημα Edit.
To PowerBuilder εμφανίζει το πλαίσιο διαλόγου Database Profile Setup για την Powersoft 
Demo Database.To πλαίσιο διαλόγου δείχνει το όνομα του προφίλ,τον τύπο του DBMS 
(στην περίπτωση αυτή το ODBC) και το όνομα της βάσης δεδομένων.

3. Πάτημα More.
Το πλαίσιο διαλόγου Database Profile Setup εκτείνεται για να δείξει όλες τις παραμέ
τρους που αναφέρονται στο προφίλ αυτό.Το πεδίο DBARM δείχνει την τιμή DSN.H τιμή 
DSN ορίζει το όνομα της πηγής δεδομένων ODBC που έχει οριστεί στο αρχείο ODBC.INI.

4. Πάτημα Cancel.
To PowerBuilder κλείνει το πλαίσιο διαλόγου Database Profile Setup.

5-Πάτημα πάλι Cancel.
To PowerBuilder κλείνει το πλαίσιο διαλόγου Database Profiles.

6. Κλείσιμο της οθόνης Database.

Καθιέρωση της σύνδεσης την ώρας της εκτέλεσης 
Για να συνδεθεί η εφαρμογή με την Powersoft Demo Database την ώρα της εκτέλεσης θα χρεια
στεί να καθιερωθεί η σύνδεση σε ένα χειρόγραφο.Για να γίνει αυτό πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα 
αντικείμενο transaction του PowerBuilder που θα επικοινωνεί με τη βάση δεδομένων.Το PowerBuil
der παρέχει το προεπιλεγμένο αντικείμενο transaction SQLCA.To SQLCA έχει αρκετές από τις ιδιό
τητες που χρειάζονται για την εγκατάσταση,όπως όνομα βάσης δεδομένων,ID και password (σύν
θημα) χρήστη.Στην συνέχεια θα μετατραπεί το χειρόγραφο για το γεγονός Open της εφαρμογής 
και παράλληλα θα γραφούν δύο σύντομα χειρόγραφα για το εναρκτήριο παράθυρο σύνδεσης. 
Επειδή αυτό συμβαίνει συχνά όταν αναπτύσσονται εφαρμογές παραγωγής,μερικές από τις παρα
μέτρους σύνδεσης θα αποκτηθούν από ένα INI αρχείο και κάποιες άλλες από τα δεδομένα εισα
γωγής του χρήστη.
Α) Μετατροπή του χειρογράφου για το γεγονός Open της εφαρμογής

Το χειρόγραφο για το γεγονός Open της εφαρμογής διαβάζει τις παραμέτρους σύνδεσης 
της βάσης δεδομένων από το αρχείο ΡΒ.ΙΝΙ.Το χειρόγραφο αυτό θα πρέπει να μετατραπεί αφού 
δεν είναι επιθυμητή η ανάγνωση όλων των παραμέτρων από το αρχείο ΡΒ.INI.Ειδικότερα,ζητούνται

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Όταν ορίζεται μια διασύνδεση Powersoft βάσης δεδομένων,για να έχει απευθείας πρόσβαση σε μια 
βάση δεδομένων (όχι μέσω της διασύνδεσης ODBC) ο χρήστης πρέπει να δημιουργήσει μόνος του 
το προφίλ βάσης δεδομένων.Κάτω από ορισμένες συνθήκες,ίσως χρειαστεί να δημιουργηθεί ένα 
προφίλ βάσης δεδομένων για μια υπάρχουσα ODBC πηγή δεδομένων.Για παράδειγμα,αν χρησιμο
ποιείται ένα εργαλείο διαφορετικό του PowerBuilder για τον ορισμό μιας ODBC πηγής δεδομένων, 
θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα προφίλ βάσης δεδομένων που θα αποκτά πρόσβαση στα δεδομένα 
εύκολα μέσα στο PowerBuilder.
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ο κωδικός και το σύνθημα του χρήστη και πληροφορίες σχετικές με τη βάση δεδομένων από αυ- 
τό.Το ID και password του χρήστη αποκτούνται απευθείας από τον χρήστη στο εναρκτήριο παρά
θυρο σύνδεσης ενώ οι πληροφορίες της βάσης δεδομένων παρέχονται μέσα από ένα χειρόγραφο.

1. Πάτημα στο κουμπί ΑρρΙ του PowerBar.
2. Πάτημα στο κουμπί Script τον PainterBar.

Η οθόνη PowerScript εμφανίζει το χειρόγραφο για το γεγονός Open της εφαρμογής.
To PowerBuilder δημιούργησε το χειρόγραφο αυτό όταν παράχθηκε το πρότυπο της εφ
αρμογής.Το χειρόγραφο πρώτα καθορίζει το όνομα του αρχείου εκκίνησης,το οποίο βασί
ζεται στο λειτουργικό σύστημα.Μετά η συνάρτηση Profilestring ψάχνει στον τομέα Βάσης 
Δεδομένων του αρχείου εκκίνησης για να αποκτήσει τις πληροφορίες σύνδεσης της βά
σης δεδομένων από το αρχείο εκκίνησης.Κυλώντας προς το κάτω μέρος του χειρογρά
φου φαίνονται οι κλήσεις της συνάρτησης Profilestring (Εικόνα 19).
Οι παράμετροι σύνδεσης στον τομέα Βάση Δεδομένων του αρχείου ΡΒ.ΙΝΙ θα αλλάξουν 
ανάλογα με τη βάση δεδομένων στην οποία πραγματοποιήθηκε η σύνδεση τελευταία φο
ρά μέσα στο PowerBuilder.n’ αυτό όταν ο χρήστης αναπτύσσει μια εφαρμογή παραγω
γής,αν θέλει να διαβάσει μερικές από τις παραμέτρους σύνδεσης από ένα αρχείο,θα χρη
σιμοποιήσει τη συνάρτηση ProfileScript για να διαβάσει πληροφορίες από ένα ειδικό αρ
χείο στην εφαρμογή αντί από το αρχείο ΡΒ.ΙΝΙ.

3. Επιλογή των παρακάτω γραμμών:
sqlca.database = Profilestring (startupfile, “database”,
sqlca.userid = Profilestring (startupfile, “database”
sqlca.dbpass = Profilestring (startupfile, “database”
sqlca.logid = Profilestring (startupfile, “database”
sqlca.logpass = Profilestring (statrupfile, “database”,
sqlca.servername= Profilestring (startupfile, “database”, 
sqlca.dbparm = Profilestring (startupfile, “database”,

4. Πάτημα του κουμπιού Commnt στο PainterBar.
To PowerBuilder μετατρέπει σε σχόλια αυτές τις γραμμές.
Δεν θα πρέπει να μετατραπεί σε σχόλιο η παρακάτω γραμμή:

sqlca.DBMS = Profilestring (startupfile, “database”, “dbms”, “ ”) 
δ.Παρατηρείται ότι οι επόμενες σειρές έχουν ήδη γίνει σχόλια:

/ / connect;
//

“database”,
“userid”,
“dbpass",
“logid”,
“LogPassWord”
“servername",
“dbparm”,

)
')
')
')
”)
”)
')

//if sqlca.sqlcode <> 0 then
// MessageBox (“Cannot Connect to Database”, sqlca.sqlerrtext)
// return

/ / end if
Οι γραμμές αυτές θα πρέπει να μείνουν όπως είναι.Δεν χρειάζεται η σύνδεση με τη βάση 
δεδομένων στο σημείο αυτό αφού η λογική αυτή θα πραγματοποιηθεί στο παράθυρο 
σύνδεσης.

6. Πάτημα στο πλαίσιο καταλόγου Select Event.
Επιλογή close.
Πληκτρολόγηση της γραμμής: Disconnect using SQLCA;
Η γραμμή αυτή αποσυνδέει από τη βάση δεδομένων όταν ο χρήστης κλείνει την εφαρ
μογή.
To PowerBuilder μεταγλωττίζει το χειρόγραφο για το γεγονός Open όταν επιλέγεται το 
χειρόγραφο για το γεγονός Close.Av υπάρχουν σφάλματα,ένα παράθυρο σφαλμάτων 
ανοίγει στο κάτω μέρος της οθόνης.Γίνεται η διόρθωση των λαθών και μετά επιλέγεται το 
γεγονός Close πάλι.

7. Πάτημα στο κουμπί Return στο PainterBar
ή
Επιλογή File -» Return από τη γραμμή των μενού.
To PowerBuilder μεταγλωττίζει το χειρόγραφο.Αν υπάρχουν λάθη διορθώνονται και στη 
συνέχεια επιλέγεται πάλι Return.

8. Επιλογή File Save από τη γραμμή των μενού.
To PowerBuilder αποθηκεύει το ενημερωμένο αντικείμενο application.

9. Κλείσιμο της οθόνης Application.
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Β) Προσθήκη συνάρτησης Window
To PowerBuilder δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να δημιουργήσει τις δικές του συναρτή

σεις,οπότε η λογική επεξεργασίας που απαιτείται εστιάζεται σε πολλές περιπτώσεις ή οργανώνεται 
ο κώδικας ώστε να είναι εύκολη η διαχείριση ή απλά σπάει ένα μεγάλο σώμα κώδικα σε περισσό
τερες ευκολοχείριστες υπορουτίνες.Στη συνέχεια,δημιουργείται μια συνάρτηση για το παράθυρο 
w_welcome για να πραγματοποιηθεί η λογική που απαιτείται για τη σύνδεση στη βάση δεδομένων.
Για τον ορισμό της συνάρτησης ορίζονται:
♦ Οι προτάσεις που απαιτεί αυτή
♦ Η τιμή που θα επιστρέφει
♦ Ένα χειρόγραφο με τον κώδικα που θα εκτελέσει

Ι.Στο σημείο αυτό,ο χρήστης πρέπει να είναι στην οθόνη Window με το w_welcome 
ανοιχτό.
Άνοιγμα της οθόνης Window και επιλογή w_welcome.

2.Επιλογή Declare -> Window Functions από τη γραμμή των μενού.
To PowerBuilder εμφανίζει το Select Function στο πλαίσιο διαλόγου Window.

Θ.Πάτημα New.
To PowerBuilder εμφανίζει το πλαίσιο διαλόγου Funtion Declaration.

4.Πληκτρολόγηση wf_connect στο πλαίσιο Name.
Χρειάζεται να αλλάξουν τα πλαίσια Access και Returns.
Οι προεπιλεγμένες τιμές για τα πλαίσια Access και Returns είναι και οι απαιτούμενεςΉ 
συνάρτηση θα επιστρέφει μία τιμή τύπου ακέραιου και η πρόσβαση στη συνάρτηση δεν 
θα είναι περιορισμένη.

δ.Πληκτρολόγηση userid στο πλαίσιο Name μέσα στο πλαίσιο ομαδοποίησης Arguments. 
Επιλογή string στο πτυσσόμενο πλαίσιο καταλόγου Type.
Χρειάζεται να αλλάξει το πλαίσιο Pass By.

6. Πάτημα Add για να προστεθεί μια δεύτερη πρόταση.
Πληκτρολόγηση password στο πλαίσιο Name μέσα στο πλαίσιο ομαδοποίησης 
Arguments.
Επιλογή string από το πτυσσόμενο πλαίσιο καταλόγου Type.
Χρειάζεται να αλλάξει το πλαίσιο Pass By.

7. Πάτημα OK.
To PowerBuilder οδηγεί στην οθόνη PowerScript.

Θ.Πληκτρολόγηση της επόμενης γραμμής στην οθόνη PowerScript:
string ls_userid, ls_password, ls_database

Η γραμμή αυτή δηλώνει τρεις τοπικές μεταβλητές,ls_userid,ls_password και ls_database, 
όλες από τις οποίες έχουν αλφαριθμητικό τύπο δεδομένων.

Θ.Πληκτρολόγηση των επόμενων τριών γραμμών: 
ls_userid = Trim (userid) 
ls_password = Trim (password)
ls_database = “ConnectString = ‘DSN = Powersoft Demo DB V5; ”

Οι δύο πρώτες γραμμές χρησιμοποιούν τη συνάρτηση Trim για να αφαιρέσουν διαστήμα
τα οδηγιών και ανίχνευσης από τις τιμές ID και password του χρήστη περνώντας αυτές 
σαν ορίσματα (arguments) στη συνάρτηση.Οι τιμές αποτελέσματος αναθέτονται στις 
δύο τοπικές μεταβλητές ls_userid και ls_password.
Η τελευταία σειρά αναθέτει ένα κυριολεκτικό αλφαριθμητικό στη μεταβλητή 
ls_database^ οποία ορίζει το όνομα της πηγής δεδομένων ODBC για τη βάση δεδομένων 
Powersoft Demo Database.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Για να γίνουν τα χειρόγραφα περισσότερο ευανάγνωστα και ευκολονόητα,θα πρέπει να υιοθετη
θεί ένα πρότυπο για την ονομασία των μεταβλητών.Ένα πρότυπο που λειτουργεί ικανοποιητικά 
είναι να δοθεί σε κάθε μεταβλητή ένα πρόθεμα δυο γραμμάτων το οποίο ακολουθείται από μια 
γραμμή υπογράμμισης ( underscore, _). Το πρώτο γράμμα ταυτοποιεί τον σκοπό της μεταβλη
τής (για παράδειγμα, g για μια global ή I για local) και το δεύτερο γράμμα τον τύπο δεδομένων 
(για παράδειγμα,s για string ή I για long).
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ΙΟ.Πληκτρολόγηση της επόμενης μίας σειράς:
sqlca.DbParm = ls_database + “UID=” + ls_userid + “; PWD=" + ls_password + “ ‘ ”
Η σειρά αυτή αναθέτει το ολοκληρωμένο αλφαριθμητικό σύνδεσης στην ιδιότητα 
DbParm του SQLCA.To αλφαριθμητικό σύνδεσης ορίζει το όνομα της πηγής δεδομένων 
ODBCjo ID χρήστη και password για τη σύνδεση.

11. Πληκτρολόγηση των επόμενων γραμμών:
CONNECT using sqlca;
Return sqlca.SQLCode

Η πρώτη γραμμή χρησιμοποιεί το αντικείμενο SQLCA transaction για τη σύνδεση με τη 
βάση δεδομένων.Η τελευταία γραμμή επιστρέφει την τιμή της ιδιότητας SQLCode του 
αντικειμένου transaction στο χειρόγραφο που καλεί τη συνάρτηση.

12. Πάτημα στο κουμπί Return στο PainterBar
ή
Επιλογή File -> Return από τη γραμμή των μενού.
To PowerBuilder μεταγλωττίζει το χειρόγραφο και επιστρέφει στο χώρο εργασίας της 
οθόνης Window.
Αν υπάρχουν λάθη,ένα παράθυρο σφάλματος ανοίγει στο κάτω μέρος της οθόνης.
Τα σφάλματα διορθώνονται και επιλέγεται πάλι Return.

Γ) Γραφή χειρογράφων για τα κουμπιά
Μετά την προηγούμενη ετοιμασία είναι δυνατή στη συνέχεια η γραφή χειρογράφων για το 

παράθυρο σύνδεσης.
1. Επιλογή Scnpt από το αναδυόμενο μενού του ελέγχου CommandButton cb_ok.

To PowerBuilder εμφανίζει το χειρόγραφο για το γεγονός Clicked για τον έλεγχο cb_ok.
2. Επιβεβαίωση ότι πράγματι στην οθόνη υπάρχει το χειρόγραφο για το γεγονός Clicked 

για τον έλεγχο cb_ok.
Στη γραμμή τίτλων της οθόνης PowerScript θα πρέπει να υπάρχει:

Script-clicked for cb_ok returns long
Αν το αντικείμενο δεν είναι το cb_ok,επιλογή από τη γραμμή των μενού Design —> Select 
Object και επιλογή του cb_ok.Av το γεγονός δεν είναι το Clicked,πάτημα στο πλαίσιο κα
ταλόγου Select Event και επιλογή Clicked.

3-Πληκτρολόγηση της γραμμής:
SetPointer (hourglass!)

Η γραμμή αυτή χρησιμοποιεί τη συνάρτηση SetPointer για να θέτει τον δείκτη του ποντι
κιού σε σχήμα μιας κλεψύδρας όταν ο χρήστης πατά ΟΚ πάνω στο παράθυρο σύνδεσης.

4.Πάτημα στο ENTER και μετά πληκτρολόγηση αυτών των γραμμών:
IF parent.wf_connect (sle_userid.text, sle_password.text) = -1 THEN 

MessageBox (“Database Connection Error",“Unable to connect.")
HALT

ELSE
close (parent)

END IF
Οι γραμμές αυτές συνδέουν με τη βάση δεδομένων καλώντας τη συνάρτηση wf_connect, 
θεωρώντας τις τιμές ID και password χρήστη που έχει εισάγει ο χρήστης σαν ορίσματα. 
Μετά την κλήση της συνάρτησης wf_connect,TO χειρόγραφο ελέγχει για το αν η σύνδεση 
ήταν επιτυχημένη με τον έλεγχο της επιστρεφόμενης τιμής της συνάρτησης.Αν η σύνδε
ση αποτύχει,εμφανίζεται ένα πλαίσιο μηνύματος και η εφαρμογή διακόπτεται.Αν η σύνδε
ση επιτύχει το χειρόγραφο κλείνει το παράθυρο σύνδεσης.
Η δεσμευτική λέξη parent χρησιμοποιείται για να κάνει μια μεγάλη αναφορά στο αντικεί
μενο με το οποίο συνεργάζεται ο έλεγχος οό_ο^Στη συγκεκριμένη περίπτωση το αντικεί
μενο αυτό είναι το παράθυρο w_welcome.
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δ.Πάτημα στο κουμπί Return του PalnterBar
ή
Επιλογή File -» Return από τη γραμμή των μενού.
To PowerBuilder μεταγλωττίζει το χειρόγραφο και επιστρέφει στο χώρο εργασίας της 
οθόνης Window.
Αν υπάρχουν λάθη,ένα παράθυρο σφάλματος ανοίγει στο κάτω μέρος της οθόνης.
Αφού διορθωθούν τα λάθη επιλέγεται πάλι Return.

6. Επιλογή Script από το αναδυόμενο μενού του ελέγχου CommandButton cbcancel.
To PowerBuilder εμφανίζει το χειρόγραφο για το γεγονός Clicked του ελέγχου cb_cancel.

7. Πληκτρολόγηση του επόμενου χειρογράφου μιας γραμμής:
HALT

Η εντολή αυτή διακόπτει την εφαρμογή αμέσως με το πάτημα του Cancel από το χρή
στη στο παράθυρο σύνδεσης.

δ.Πάτημα στο κουμπί Return του PainterBar
ή
Επιλογή File Return από τη γραμμή των μενού.
To PowerBuilder μεταγλωττίζει το χειρόγραφο και επιστρέφει στο χώρο εργασίας της 
οθόνης Window.
Αν παρουσιαστούν λάθη,ανοίγει ένα παράθυρο σφάλματος στο κάτω μέρος της οθόνης. 
Αφού διορθωθούν τα λάθη επιλέγεται πάλι Return.

Τρέξιμο της εφαρμογής
1. Πάτημα στο κουμπί Run στο PowerBar.

Αν το κουμπί Run δεν είναι ορατό πάνω στο PowerBar,πάτημα στο κάτω βέλος δίπλα στο 
κουμπί ΑρρΙ.Αφού εμφανιστεί η πτυσσόμενη λίστα,πάτημα στο κουμπί Run.
To PowerBuilder προτρέπει την αποθήκευση των αλλαγών.

2. Πάτημα Yes.
Το παράθυρο σύνδεσης εμφανίζεται. 

δ.Πληκτρολόγηση dba στο πλαίσιο User ID.
Πληκτρολόγηση sql στο πλαίσιο Password.

4.Πάτημα ΟΚ.
Η σύνδεση της βάσης δεδομένων καθιερώνεται και ο σκελετός MDI για την εφαρμογή 
εμφανίζεται.

δ.Επιλογή File -» Exit από τη γραμμή των μενού.
Η εφαρμογή σταματά και γίνεται επιστροφή στην οθόνη Window.

6.Επιλογή File -> Close για να κλείσει το παράθυρο w_welcome.
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24.7 Εγκατάσταση των μενού
Τα μενού αποτελούν χωριστά αντικείμενα που δημιουργούνται με τη χρήση της οθόνης Me- 

ηυ.Αφού δημιουργηθεί ένα μενού,αυτό μπορεί να συνδεθεί με όσα παράθυρα είναι επιθυμητό.Στο 
PowerBuilder υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας μενού σε οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια 
της φάσης ανάπτυξης της εφαρμογής.Η εγκατάσταση των μενού των παραδειγμάτων που θα περι- 
γραφούν στη συνέχεια θα κρατήσει περίπου τριάντα λεπτά.

Άνοιγμα του μενού για το σκελετό MDI
1. Πάτημα στο κουμπί Menu πάνω στο PowerBar.

Το πλαίσιο διαλόγου Select Menu εμφανίζεται.
2. Επιλογή m_genapp_frame.

Πάτημα ΟΚ.
Η οθόνη Menu εκθέτει το μενού που συνεργάζεται μαζί με το παράθυρο τύπου MDI μέσα 
στην εφαρμογή.Το συγκεκριμένο μενού δημιουργήθηκε αυτόματα με την παραγωγή του 
προτύπου της εφαρμογής.Το μενού m_genapp_franne είναι το γονικό όλων των άλλων 
μενού που επεξεργάζονται μέσα στα εκπαιδευτικά παραδείγματα.Για το λόγο αυτό,οι αλ
λαγές που θα πραγματοποιηθούν στο μενού θα μεταδοθούν αυτόματα στα θυγατρικά του 
m_genapp_frame.

Προσθήκη στοιχείων στο πτυσσόμενο μενού File
Τα μενού που δημιουργούνται στην οθόνη Menu θα έχουν την ίδια μορφή όταν θα τρέξει η εφαρ- 
μογή.Αυτό σημαίνει ότι τα στοιχεία που αποτελούν τη γραμμή των μενού τοποθετούνται με τη σει
ρά στο πάνω μέρος της οθόνης ενώ τα στοιχεία για κάθε πτυσσόμενο μενού προσθέτονται σε μια 
λίστα από κάτω.

1. Πάτημα Open στο χώρο εργασίας της οθόνης Menu.
Το σημείο εισαγωγής μετακινείται προς το στοιχείο μενού Open κάτω από το 
Menu For:File.To PowerBuilder εμφανίζει τον χαρακτήρα & μπροστά από το γράμμα Ο.

2. Πάτημα στο κουμπί Next Lvl στο PainterBar.
3-Πληκτρολόγηση &Customers στο δείκτη.

Επιλογή της καρτέλας Shortcut στα δεξιά της οθόνης.
Πληκτρολόγηση U μέσα στο πεδίο Key.
Επιλογή του πλαισίου ελέγχου Ctrl.

4. Πάτημα TAB.
Με τον τρόπο αυτό καθιερώνεται το στοιχείο μενού Customers κάτω από το υπομενού 
Open.To C είναι το πλήκτρο προσπέλασης και το CTRL+U το πλήκτρο συντόμευσης.Αν 
επιλεγεί η γενική καρτέλα General,το PowerBuilder θα θέσει το m_customers σαν το όνο
μα του μενού (η ονομασία αυτή χρησιμεύει όταν γίνεται αναφορά του στοιχείου μενού μέ
σα στα χειρόγραφα) .Το σημείο εισαγωγής μετακινείται στο στοιχείο μενού κάτω από το 
Customers.

5. Πληκτρολόγηση &Products στον δείκτη.
Επιλογή της καρτέλας Shortcut αν δεν έχει επιλεγεί ήδη.
Πληκτρολόγηση R μέσα στο πεδίο Key.
Επιλογή του πλαισίου ελέγχου Ctrl.

Θ.Πάτημα TAB.
Με τον τρόπο αυτό εγκαθίσταται το στοιχείο μενού Products κάτω από το υπομενού 
Open.To Ρ είναι το πλήκτρο προσπέλασης,το CTRL+R το πλήκτρο συντόμευσης και το 
όνομα του μενού m_products.To σημείο εισαγωγής μετακινείται στο στοιχείο μενού κάτω 
από το Products.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ο χαρακτήρας (&) αποτελεί το πρότυπο για τον ορισμό των πλήκτρων προσπέλασης,τα οποία παρέ
χουν μνημονκή προσπέλαση σε ελέγχους μενού και παραθύρων.Στην εκπαιδευτική εφαρμογή για 
παράδειγμα,ο χρήστης μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στο στοιχείο Open του μενού File πιέζοντας 
ALT+F+0.
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7. Πάτημα στο κουμπί Prior Lvl του PalnterBar.
Επιλογή της καρτέλας Style.
Επιλογή του πλασίου ελέγχου Enabled.
Έτσι εμφανίζεται το στοιχείο μενού Open την ώρα της εκτέλεσης για να μπορέσει ο χρή
στης να το επιλέξει.

8. Επιλογή File -> Save από τη γραμμή των μενού.
To PowerBuilder αποθηκεύει το μενού m_genapp_frame.

Προεπισκόπηση του μενού
Η προεπισκόπηση του μενού δίνει την ευκαιρία στο χρήστη να δει το πώς θα μοιάζει το μενού την 
ώρα της εκτέλεσης.

1. Επιλογή Design -» Preview από τη γραμμή των μενού.
Το μενού εμφανίζεται σε ένα νέο παράθυρο που ονομάζεται m_genapp_frame.

2. Καθοδήγηση μέσα στο μενού χρησιμοποιώντας το ποντίκι ή το πληκτρολόγιο. 
Επιλέγεται Open από το μενού File και γίνεται έλεγχος αν τα στοιχεία Customers και 
Products βρίσκονται στο δικό του υπομενού.

3. Κλείσιμο του παραθύρου και επιστροφή στο χώρο εργασίας της οθόνης Menu.
4. Κλείσιμο του μενού m_genapp_frame.

Αν το PowerBuilder παροτρύνει την αποθήκευση των αλλαγών,επιλέγεται Yes.

Δημιουργία νέου μενού
Στην ενότητα αυτή θα δημιουργηθεί ένα καινούργιο μενού το οποίο θα εμφανίζεται κάθε φορά που 
ο χρήστης ανοίγει ένα επίπεδο MDI για να δει μια πληροφορία πελάτη ή προϊόντος.Το μενού που 
θα δημιουργηθεί αποτελεί το θυγατρικό μενού m_genapp_sheet που δημιουργήθηκε με την παρα
γωγή του προτύπου της εφαρμογής.Έχει κάποια από τα χαρακτηριστικά του m_genapp_sheet 
οπότε αυτά τα χαρακτηριστικά μπορούν να κληρονομηθούν.Ωστόσο,το μενού έχει και μερικά πρό
σθετα στοιχεία μενού που χρειάζονται να προστεθούν στην οθόνη Menu.

1. Πάτημα στο κουμπί Menu του PowerBar.
Το πλαίσιο διαλόγου Select Menu εμφανίζεται.

2. Πάτημα στο κουμπί Inherit για την δημιουργία ενός νέου θυγατρικού μενού.
To PowerBuilder εμφανίζει το πλαίσιο διαλόγου Inherit From Menu (δεν χρειάζεται να επι- 
λεγεί m_genapp_sheet στο πλαίσιο διαλόγου Select Menu).

3. Επιλογή m_genapp_sheet.
Πάτημα OK.
To PowerBuilder εμφανίζει ένα μενού χωρίς τίτλο που έχει όλα τα χαρακτηριστικά του 
m_genapp_sheet.
Επιπρόσθετα στα πτυσσόμενα μενού File και Help,το νέο μενού παρουσιάζει τα μενού 
Edit και Window που παρέχουν πρόσβαση σε πολλές από τις δραστηριότητες που εκτε- 
λούνται τυπικά σε ένα ανοιχτό επίπεδο Μ0Ι.Για παράδειγμα,τα μενού αυτά έχουν επιλο
γές για την αποκοπή και προσάρτηση κειμένου και για τη στοίβαξη και αλυσιδωτή εμφά
νιση των παραθύρων.

Προσθήκη στοιχείων στο νέο μενού
Στην Εικόνα 20 φαίνεται η βασική οθόνη δημιουργίας των μενού μετά την ολοκλήρωση της εργασίας 
που περιγράφεται στη συνέχεια.

1. Επιλογή του πτυσσόμενου μενού Edit στο χώρο εργασίας της οθόνης Menu.
Το σημείο εισαγωγής μετακινείται στο μενού Edit.

2. Πάτημα TAB μέχρι το σημείο εισαγωγής να συναντήσει το τελευταίο στοιχείο μενού 
(κάτω από το Clear).

3. Πληκτρολόγηση του σημείου παύλα (-).
Πάτημα TAB.
To PowerBuilder εμφανίζει ένα μήνυμα που δείχνει ότι το προεπιλεγμένο όνομα συγκρού
εται με ένα από τα άλλα ονόματα των μενού.

4. Πάτημα ΟΚ για την αποδοχή του προτεινόμενου ονόματος.
Η παύλα (-) δημιουργεί μια χωριστή γραμμή που εκτείνει το πλάτος του μενού.Η γραμμή 
αυτή θα φανεί αργότερα με την προεπισκόπηση του μενού.
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5. Πληκτρολόγηση &lnsert στον δείκτη.
Πληκτρολόγηση Insert a row στο πλαίσιο MDI Microhelp.
Επιλογή του στοιχείου μενού Insert στο αριστερό πλαίσιο.
Το όνομα του στοιχείου μενού είναι m_insert.To κείμενο Insert a row εμφανίζεται στη 
γραμμή MicroHelp στο κάτω μέρος του παραθύρου της εφαρμογής κάθε φορά που ο 
χρήστης επιλέγει το στοιχείο μενού.

6. Πάτημα TAB.
Έτσι εγκαθίσταται το στοιχείο μενού Insert.

7. Πληκτρολόγηση &Update στον δείκτη.
Πληκτρολόγηση Update the database στο πλαίσιο MDI Microhelp.
Επιλογή του στοιχείου μενού Update.
Πάτημα TAB.
Με τον τρόπο αυτό καθιερώνεται το στοιχείο μενού Update.
Το όνομα του στοιχείου μενού είναι m_update και το κείμενο MicroHelp είναι Update the 
database.

δ.Πληκτρολόγηση &Delete στο δείκτη.
Πληκτρολόγηση Delete the current row στο πλαίσιο MDI Microhelp.
Επιλογή του στοιχείου μενού Delete.
Πάτημα TAB.
Με τον τρόπο αυτό εγκαθίσταται ένα στοιχείο μενού Delete.
Το όνομα του είναι m_delete και το κείμενο MicroHelp είναι Delete the current row.

Προσθήκη κουμπιών εργαλείων για τα νέα στοιχεία μενού
1. Επιλογή Insert στο χώρο εργασίας της οθόνης Menu.

Το σημείο εισαγωγής μετακινείται στο στοιχείο μενού Insert.
2. Επιλογή της καρτέλας Toolbar.

Πληκτρολόγηση Insert στο πλαίσιο Text.
Επιλογή της καρτέλας Pictures.
Πληκτρολόγηση Insert! στο πλαίσιο Picture Name.
Αυτό ορίζει ένα κουμπί εργαλείου για το στοιχείο μενού Insert που χρησιμοποιεί την απο- 
θεματική εικόνα η οποία καλείται Insertl.'Orav εμφανίζεται η επιλογή Show Text για τις 
γραμμές εργαλείων,το κείμενο Insert εμφανίζεται πάνω στο κουμπί.

3. Επιλογή Update στο χώρο εργασίας της οθόνης Menu.
Το σημείο εισαγωγής μετακινείται στο στοιχείο μενού Update.

4. Επιλογή της καρτέλας Toolbar.
Πληκτρολόγηση Update στο πλαίσιο Text.
Επιλογή της καρτέλας Pictures.
Πληκτρολόγηση Update! στο πλαίσιο Picture Name.
Αυτό ορίζει ένα κουμπί εργαλείων για το στοιχείο μενού Update που χρησιμοποιεί την 
αποθεματική εικόνα η οποία καλείται Updatel.To κείμενο του κουμπιού είναι Update.

5. Επιλογή Delete στο χώρο εργασίας της οθόνης Menu.
Το σημείο εισαγωγής μετακινείται στο στοιχείο μενού Delete.

6. Επιλογή της καρτέλας Toolbar.
Πληκτρολόγηση Delete στο πλαίσιο Text.
Επιλογή της καρτέλας Pictures.
Πληκτρολόγηση Clear! στο πλαίσιο Picture Name.
Αυτό ορίζει ένα κουμπί εργαλείων για το στοιχείο μενού Delete που χρησιμοποιεί την απο
θεματική εικόνα η οποία καλείται Clear! .Το κείμενο του κουμπιού είναι Delete.
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Αποθήκευση του νέου μενού
1. Επιλογή File Save από τη γραμμή των μενού του PowerBuilder.

Το πλαίσιο διαλόγου Save Menu ανοίγει.Το σημείο εισαγωγής βρίσκεται στο πλαίσιο 
Menus.

2. Πληκτρολόγηση mjileopen σαν το όνομα του νέου μενού.
Πληκτρολόγηση ενός σχολίου στο πλαίσιο Comments.
Πάτημα ΟΚ.
Έτσι δίνεται όνομα στο μενού.Το πρόθεμα m αποτελεί πρότυπο για τα μενού.
Το όνομα που μόλις δόθηκε στο μενού εμφανίζεται στη γραμμή τίτλων του χώρου εργα
σίας της οθόνης Menu.

Προεπισκόπηση του νέου μενού
1. Επιλογή Design Preview από τη γραμμή των μενού.

Το μενού εμφανίζεται σε ένα καινούργιο παράθυρο που καλείται m_fileopen.
2. Καθοδήγηση μέσα στα μενού χρησιμοποιώντας το ποντίκι ή το πληκτρολόγιο. 

Τα στοιχεία Insert.Update και Delete θα πρέπει να βρίσκονται στο μενού Edit.
3. Κλείσιμο του παραθύρου και επιστροφή στο χώρο εργασίας της οθόνης Menu.
4. Κλείσιμο του μενού mjileopen.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24 Παράδειγμα 1 με το PowerBuilder 5.0

24.8 Δόμηση γονικού παραθύρου
Το γονικό παράθυρο αποτελεί ένα ανπκείμενο window σχέσης Master/Detail (Κύριο/Λεπτο

μερές παράθυρο),το οποίο επιτρέπει την έκθεση μιας κύριας λίστας σειρών από έναν συγκεκριμέ
νο πίνακα και παράλληλα την εμφάνιση λεπτομερών πληροφοριών για κάθε σειρά του πίνακα.
Η διάρκεια των παραδειγμάτων είναι σαρανταπέντε λεπτά.

Δημιουργία νέου παραθύρου
Το γονικό παράθυρο που πρόκειται να δημιουργηθεί χειρίζεται λειτουργίες ανάκτησης και ενημέρω
σης σε σχέση με τη βάση δεδομένων.

1. Πάτημα στο κουμπί Window στο PowerBar.
Το πλαίσιο διαλόγου Select Window ανοίγει.

2. Πάτημα στο κουμπί New.
Ο χώρος εργασίας της οθόνης Window ανοίγει.Το γκρι ορθογώνιο αντιπροσωπεύει το 
παράθυρο που πρόκεπται να δομηθεί.

3-Διεύρυνση του ορθογώνιου παραθύρου.
Για να γίνει αυτό,ο δείκτης μετακινείται στη χαμηλότερη δεξιά γωνία του ορθογωνίου. 
Όταν μετατραπεί σε ένα διπλής κατεύθυνσης βέλος,το βέλος αυτό σύρεται κάτω στα 
δεξιά για να μεγαλώσει το ορθογώνιο και να καλύψει σχεδόν όλο το χώρο εργασίας.

Προσθήκη ελέγχων τύπου DataWindow
Από τη στιγμή που ορίζεται ένα αντικείμενο user (χρήστη) στο PowerBuilder.auro μπορεί να ε- 
παναχρησιμοποιηθεί όσες φορές χρειάζεται χωρίς επιπλέον δουλειά.Στη συνέχεια αυτής της ε
νότητας προσθέτονται στο νέο παράθυρο δύο έλεγχοι datawindow,oi οποίοι κληρονομούν τους 
ορισμούς τους από ένα αντικείμενο user που καλείται u_dwstandard και δημιουργήθηκε για την 
εκπαιδευτική εφαρμογή.Το αντικείμενο user είναι ένας μεταποιημένος έλεγχος datawindow που 
περιλαμβάνει χειρόγραφα για να εκτελούν σταθερούς ελέγχους σφαλμάτων των βάσεων δεδο- 
μένων.Το αντικείμενο user παρέχεται έτοιμο στον χρήστη ώστε το μόνο που να χρειάζεται για 
τη χρήση του είναι απλά η τοποθέτησή του στο παράθυρο.

Α) Προσθήκη ενός ελέγχου DataWindow για το κύριο αντικείμενο datawindow
1. Πάτημα στο κουμπί UserObj στο PainterBar (όχι στο PowerBar)

Π
Επιλογή Controls -> UserObject από τη γραμμή των μενού.
Το πλαίσιο διαλόγου Select User Object εμφανίζεται.

2. Επιλογή του αρχείου tutor_pb.pbl στο πλαίσιο Application Libraries.
Επιλογή του u_dwstandard αν δεν έχει ήδη επιλεγεί.

3. Πάτημα ΟΚ.
Πάτημα στην πάνω αριστερή γωνία του παραθύρου για να τοποθετηθεί ο έλεγχος.
To PowerBuilder δημιουργεί ένα θυγατρικό έλεγχο datawindow που κληρονομεί τον 
ορισμό του από το ανπκείμενο user.

4. Αν είναι δυνατό,μετακίνηση του ελέγχου datawindow ώστε να είναι πλήρως ορα
τός μέσα στο παράθυρο.

5. Επιλογή Properties από το αναδυόμενο μενού του ελέγχου datawindow.
Θ.Επιλογή του κειμένου dw_1 στο πλαίσιο Name.

Πληκτρολόγηση dwjnaster στο πλαίσιο Name.
Επιλογή του πλαισίου ελέγχου Vscroll Bar.
Πάτημα ΟΚ.
To PowerBuilder προσθέτει μία κάθετη γραμμή κύλισης στον έλεγχο.Ακόμη αλλάζει το 
όνομά του σε dw_master,aAXa η αλλαγή αυτή δεν είναι ορατή μέσα στον έλεγχο.
Το πρόθεμα dw αποτελεί πρότυπο για τους ελέγχους datawindow.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Αν δεν φαίνεται το κουμπί UserObj στο PainterBar,πάτημα στο κάτω βέλος δίπλα στο κουμπί 
Button της γραμμής εργαλείων.Αφού εμφανιστεί η πτυσσόμενη λίστα,πάτημα στο κουμπί 
UserObj.
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Β) Προσθήκη ενός ελέγχου DataWindow για το λεπτομερές αντικείμενο datawindow
1. Πάτημα στο κουμπί UserObj στο PalnterBar

ή
Επιλογή Controls UserObject από τη γραμμή των μενού.

2. Επιλογή του αρχείου tutorjob.pbl στο πλαίσιο Application Libraries αν δεν έχει ήδη 
επιλεγεί.
Επιλογή u_dwstandard αν δεν έχει ήδη επιλεγεί.
Πάτημα ΟΚ.
Πάτημα στην αριστερή πλευρά του παραθύρου κάτω από τον έλεγχο dw_master.
To PowerBuilder δημιουργεί έναν άλλο έλεγχο datawindow που κληρονομεί τον ορισμό 
του από το αντικείμενο (user) u_dwstandard.

3. Αν είναι δυνατό,μετακίνηση του ελέγχου datawindow ώστε να είναι πλήρως ορα
τός μέσα στο παράθυρο.
Αν κριθεί απαραίτητο,μπορεί να διευρυνθεί το αντικείμενο window για να μεγαλώσει ο 
χώρος.

4. Επιλογή Properties από το αναδυόμενο μενού του ελέγχου datawindow.
5. Επιλογή του κειμένου dw_1 στο πλαίσιο Name.

Πληκτρολόγηση dw_detail στο πλαίσιο Name.
Πάτημα ΟΚ.
To PowerBuilder αλλάζει το όνομα του ελέγχου σε dw_detail.

Γ) Επισκόπηση των χειρογράφων που κληρονομήθηκαν από το ατικείμενο user
1. Επιλογή του ελέγχου dwjdetail αν δεν έχει ήδη επιλεγεί.
2. Επιλογή Scnpt από το αναδυόμενο μενού του ελέγχου datawindow.

Η οθόνη PowerScript εμφανίζεται και ανοίγει αυτόματα στο χειρόγραφο για το γεγο
νός ItemChanged του ελέγχου dw_detail.To χειρόγραφο είναι άδειο.

3. Πάτημα στο πλαίσιο καταλόγου Select Event.
Επιλογή dberror.
Το χειρόγραφο αυτό είναι επίσης άδειο.

4. Επιλογή Design -> Display Ancestor Script από την γραμμή των μενού.
To PowerBuilder εμφανίζει το χειρόγραφο για το γεγονός DBError μέσα στο πλαίσιο 
διαλόγου Display Ancestor Script.

δ.Εναλλακτικά,ο χρήστης μπορεί να κυλίσει μέσα στο παράθυρο για να εποπτεύσει 
τη λογική χειρισμού σφαλμάτων της βάσης δεδομένων που ορίστηκε για το γεγο
νός DBError.
Η λογική αποκρύπτει το προεπιλεγμένο μήνυμα λάθους που εκθέτει κανονικά το γεγο
νός DBError και αντί αυτού προκαλώ ένα ανάλογο μήνυμα για να εμφανίζεται σε κάθε 
σφάλμα της βάσης δεδομένων που μπορεί να συμβαίνει.Επειδή χρησιμοποιήθηκε το 
αντικείμενο u_dwstandard για να ορίσει και τους δύο ελέγχους μέσα στο παράθυρο,η 
λογική επαναχρησιμοποιείται αυτόματα και στους δύο ελέγχους.

6. Πάτημα Cancel.
To PowerBuilder κλείνει το παράθυρο και γίνεται επιστροφή στο χώρο εργασίας της 
οθόνης PowerScript.

7. Κλείσιμο του παραθύρου της οθόνης PowerScript.
To PowerBuilder επιστρέφει στο χώρο εργασίας της οθόνης Window.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Όσο ο χρήστης βρίσκεται στην οθόνη PowerScript,μπορεί να κοιτάξει τα χειρόγραφα που ορί
στηκαν για άλλα γεγονότα,αν θέλει.Απλά πατά σε ένα διαφορετικό γεγονός στο πλαίσιο κατα
λόγου Select Event και ακολουθεί τα υπόλοιπα βήματα που περιγράφονται.Η οθόνη Power- 
Script υποδεικνύει κάθε γεγονός που έχει ένα χειρόγραφο εκθέτοντας ένα εικονίδιο χειρο
γράφου δίπλα στο όνομα του γεγονότος μέσα στο πλαίσιο καταλόγου.
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Προσθήκη γεγονότων user (χρήστη)
Τα windows,τα αντικείμενα user και οι έλεγχοι έχουν προκαθορισμένα γεγονότα που συνεργά
ζονται μαζί τους.Τις περισσότερες φορές τα προκαθορισμένα αυτά γεγονότα είναι τα μόνα που 
χρειάζονται.Ωστόσο,υπάρχουν περιπτώσεις που ο χρήστης θέλει να δηλώσει τα δικά του γεγο- 
νότα.Τα γεγονότα αυτά καλούνται γεγονότα χρήστη (user events).
Τα γεγονότα χρήστη έχουν πολλούς σκοπούς.Ένας από τους λόγους για να οριστεί ένα γεγονός 
χρήστη είναι να μειωθεί η κωδικοποίηση σε καταστάσεις όπου μια εφαρμογή παρέχει αρκετούς 
τρόπους για να εκτελέσει ένα συγκεκριμένο έργο.Για παράδειγμα,ο χρήστης μπορεί να ενημε
ρώσει τη βάση δεδομένων από ένα συγκεκριμένο παράθυρο πατώντας ένα κουμπί,επιλέγοντας 
ένα στοιχείο μενού ή απλά κλείνοντας το παράθυρο.Αντί λοιπόν να γράφει κώδικα για να ενημε
ρώνει τη βάση δεδομένων σε κάθε μια από αυτές τις θέσεις, μπορεί να ορίσει ένα γεγονός χρήστη 
και μετά να το πυροδοτεί σε κάθε θέση που ενημερώνει την βάση δεδομένων.
Στην εκπαιδευτική εφαρμογή ορίζονται μερικά γεγονότα για να χειρίζονται λειτουργίες ανάκτη
σης,εισαγωγής,ενημέρωσης και διαγραφής πάνω στη βάση δεδομένων.

1. Αρχικά δεν πρέπει κανένας από τους ελέγχους να είναι επιλεγμένος.
Για να βεβαιωθεί ο χρήστης ότι τίποτα δεν είναι επιλεγμένο,μπορεί να πατήσει στο 
φόντο του παραθύρου για να επιλέξει το αντικείμενο window.

2. Επιλογή Declare UserEvents από τη γραμμή των μενού.
Το πλαίσιο διαλόγου Events εμφανίζεται.

3. Η γραμμή των τίτλων του πλαισίου διαλόγου θα πρέπει να είναι σωστή.
Στη γραμμή των τίτλων του πλαισίου διαλόγου θα πρέπει να υπάρχει:

Events-(Untitled)
Αν η γραμμή των τίτλων δεν είναι σωστή,πάτημα στο κουμπί Cancel και ξεκίνημα αυ
τής της διαδικασίας από την αρχή.

4. Πληκτρολόγηση uejetrieve στο πλαίσιο Event Name στο τέλος της λίστας.
Πάτημα δύο φορές στο TAB.

5-Πληκτρολόγηση uejnsert στο πλαίσιο Event Name στο τέλος της λίστας.
Πάτημα δύο φορές στο TAB.

Θ.Πληκτρολόγηση uejjpdate στο πλαίσιο Event Name στο τέλος της λίστας.
Πάτημα δύο φορές στο TAB.

7. Πληκτρολόγηση uejdelete στο πλαίσιο Event Name στο τέλος της λίστας.
8. Πάτημα ΟΚ.

To PowerBuilder επιστρέφει στο χώρο εργασίας της οθόνης Window.

Προσθήκη χειρογράφων για τα γεγονότα user
1. Κανένας από τους ελέγχους στο παράθυρο δεν πρέπει να είναι επιλεγμένος.

Πάτημα στο κουμπί Script στο PainterBar
ή
Επιλογή Script από το αναδυόμενο μενού του παραθύρου.

2. Πάτημα στο πλαίσιο καταλόγου Select Event και επιλογή uejetrieve.
Πληκτρολόγηση των παρακάτω γραμμών:

IF dw_master.Retrieve () < > -1 THEN 
dw_master.SetFocus () 
dw_master.SetRowFocus!ndicator (Hand!)

END IF
Οι γραμμές αυτές εκτελούν τη συνάρτηση Retrieve η οποία εκτελεί την εντολή SQL 
Select που συνεργάζεται με το αντικείμενο datawindow και τοποθετεί τις ανακτημένες 
σειρές στον (datawindow) έλεγχο dw_master.
Αν η λειτουργία ανάκτησης επιτύχει,εστιάζει στην πρώτη σειρά στον έλεγχο datawin
dow και καθιερώνει το δείκτη με τη μορφή χεριού σαν τον τρέχοντα δείκτη σειρών.
Αν η ανάκτηση αποτύχει,το PowerBuilder αυτόματα πυροδοτεί το γεγονός dberror και 
το χειρόγραφο που συνεργάζεται με το γεγονός αυτό εκτελείται.Στην εκπαιδευτική 
εφαρμογή,η λογική για το γεγονός DBError διαχειρίζεται στο αντικείμενο user, 
u dwstandard.
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3. Πάτημα του πλαισίου καταλόγου Select Event και επιλογή ue_insert.
Το χειρόγραφο μεταγλωττίζεται και το PowerBuilder ανοίγει το χειρόγραφο για το 
ueJnsert.To χειρόγραφο είναι άδειο.

4. Πληκτρολόγηση των παρακάτω γραμμών:
dw_detail.Reset () 
dw_detail.lnsertRow () 
dw_detail.SetFocus ()

Η πρώτη γραμμή καθαρίζει (επανατακτοποιεί) τον (datawindow) έλεγχο dw_detail.
Η δεύτερη γραμμή εισάγει μια νέα σειρά μετά την τελευταία σειρά.
Η τρίτη γραμμή τοποθετεί τον δείκτη στον έλεγχο dw_detail.
Η συνάρτηση InsertRow δεν εισάγει μια καινούργια γραμμή στη βάση δεδομένων.
Η σειρά στην πραγματικότητα δεν προστίθεται στη βάση δεδομένων μέχρι να εκτελε- 
στεί η συνάρτηση Update.

δ.Πάτημα στο πλαίσιο καταλόγου Select Event και επιλογή ue_update.
Το χειρόγραφο μεταγλωττίζεται και το PowerBuilder ανοίγει το χειρόγραφο για το 
ue_update.To χειρόγραφο είναι άδειο.

Θ.Πληκτρολόγηση των παρακάτω γραμμών:
IF dw_detail.Update () = 1 THEN 

COMMIT using SQLCA;
MessageBox (“Save”,“Save succeeded”)

ELSE
ROLLBACK using SQLCA;

END IF
Οι γραμμές αυτές ενημερώνουν τη βάση δεδομένων με όλες τις αλλαγές που πραγ
ματοποιήθηκαν στο (datawindow) dw_detail.
Αν η ενημέρωση επιτύχει,η βάση δεδομένων δεσμεύεται κι ένα μήνυμα εμφανίζεται 
που υποδεικνύει ότι η λειτουργία πέτυχε.Αν η ενημέρωση αποτύχει,η βάση δεδομένων 
αποδεσμεύεται και το PowerBuilder αυτόματα πυροδοτεί το γεγονός DBError.To χειρό
γραφο που συνεργάζεται με αυτό το γεγονός εκτελείται προκαλώντας το PowerBuil
der να εκθέσει ένα μήνυμα που θα υποδεικνύει πως η λειτουργία έχει αποτύχει.

7. Πάτημα στο πλαίσιο καταλόγου Select Event και επιλογή ue_delete.
Το χειρόγραφο μεταγλωττίζεται και το PowerBuilder ανοίγει το χειρόγραφο για το 
ue_delete.To χειρόγραφο είναι άδειο.

8. Πληκτρολόγηση της γραμμής:
dw_detail.DeleteRow (0)

Το όρισμα 0 στη συνάρτηση DeleteRow ορίζει ότι η τρέχουσα σειρά στον έλεγχο 
dw_detail θα διαγραφεί.Η συνάρτηση DeleteRow δεν διαγράφει τη σειρά από τη βάση 
δεδομένων.Στην πραγματικότητα η γραμμή δεν διαγράφεται από τη βάση δεδομένων 
μέχρι να εκτελεστεί η συνάρτηση Update.
Το πάνω χειρόγραφο δεν έχει καμμιά επίδραση στον (datawindow) έλεγχο dw_master. 
Ωστόσο,θα μπορούσαν να προστεθούν σειρές στο χειρόγραφο που να διαγράφουν 
την τρέχουσα σειρά στο (datawindow) dw_master.

Θ.Πάτημα στο κουμπί Return.
ή
Επιλογή File —> Return από τη γραμμή των μενού.
Το χειρόγραφο μεταγλωττίζεται και γίνεται επιστροφή στο χώρο εργασίας της οθό
νης Window.
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Προσθήκη ενός χειρογράφου για την ανάκτηση δεδομένων από το κύριο datawindow 
Αφού υπάρχει ένα χειρόγραφο για το γεγονός ue_retrieve/ro μόνο που χρειάζεται για την ανάκτηση 
δεδομένων στο (datawindow) dw_master είναι η πυροδότηση του γεγονότος.Στη συνέχεια,θα γραφεί 
ένα χειρόγραφο για να πυροδοτεί το γεγονός ue_retrieve από το γεγονός Open για το παράθυρο.
Με τον τρόπο αυτό τα δεδομένα ανακτούνται στο (datawindow) dw_master με το άνοιγμα του παρα
θύρου.

1. Κανένας από τους ελέγχους στο παράθυρο δεν πρέπει να είναι επιλεγμένος.
Πάτημα στο κουμπί Script στο PalnterBar
ή
Επιλογή Script από το αναδυόμενο μενού του παραθύρου.

2. Πάτημα στο πλαίσιο καταλόγου Select Event και επιλογή open.
Πληκτρολόγηση των παρακάτω σειρών:

dw_master.settransobject (sqlca) 
dw_detail.settransobject (sqlca) 
this.EVENT ue_retrieve ()

Οι δύο πρώτες γραμμές λένε στα (datawindows) dw_master και dw_detail να ψάξουν 
στο αντικείμενο transaction (κίνησης) SQLCA για τις τιμές των μεταβλητών της βάσης 
δεδομένων.
Η τελευταία γραμμή πυροδοτεί το γεγονός ue_retrieve.H λέξη κλειδί this αναφέρεται 
στο τρέχον αντικείμενο.
Στο παράδειγμα αυτό,το παράθυρο πάνω στο οποίο γίνεται η εργασία αποτελεί το 
τρέχον αντικείμενο.

3. Πάτημα στο κουμπί Return
ή
Επιλογή File -» Return από τη γραμμή των μενού.
Το χειρόγραφο μεταγλωττίζεται και γίνεται επιστροφή στο χώρο εργασίας της οθό
νης Window.

Προσθήκη ενός χειρογράφου για την ανάκτηση δεδομένων για το λεπτομερές datawindow 
Η ανάκτηση δεδομένων στο (datawindow) dw_detail απαιτεί την προσθήκη ενός χειρογράφου για το 
γεγονός RowFocusChanged του dw_master.O σκοπός λειτουργίας του χειρογράφου είναι:
■ Όταν αρχικά ανοίγει το παράθυρο,εμφανίζεται ένας κατάλογος όλων των πελατών ή των προϊόν
των στην κορυφή του ελέγχου datawindow ενώ παράλληλα εμφανίζονται λεπτομερείς πληροφορίες 
για τον πρώτο πελάτη ή προϊόν στο κάτω μέρος του ελέγχου datawindow.
■ Όταν ο χρήστης κινείται μέσα στον κατάλογο στην κορυφή του ελέγχου datawindow χρησιμοποι
ώντας τα πλήκτρα UP ARROW και DOWN ARROW ή πατώντας σε μια σειρά με το ποντίκι,οι λεπτο
μέρειες για την τρέχουσα σειρά εμφανίζονται στο κάτω μέρος του ελέγχου datawindow.
Για να πραγματοποιηθεί η παραπάνω λειτουργία,θα προστεθεί ένα χειρόγραφο για το γεγονός 
RowFocusChanged του πάνω μέρους του ελέγχου (datawindow) dw_master.Auro το χειρόγραφο θα 
απαιτήσει ανάκτηση σειρών και το νούμερο ID του επιλεγμένου πελάτη ή προϊόντος από το κάτω 
μέρος του ελέγχου DataWindow (dw_detaii).

1.Επιλογή Script από το αναδυόμενο μενού του (datawindow) ελέγχου dw master.
Πάτημα στο πλαίσιο καταλόγου Select Event και επιλογή rowfocuschanged. 
Πληκτρολόγηση της επόμενης γραμμής: 

long lljtemnum
Η γραμμή αυτή δηλώνει την τοπική μεταβλητή lljtemnum^ οποία έχει μεγάλο τύπο 
δεδομένων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Το γεγονός RowFocusChanged συμβαίνει επίσης πριν να εμφανιστεί το datawindow.Αυτό επι
τρέπει στην εφαρμογή να ανακτήσει και να εκθέσει λεητομερείς πληροφορίες για τον πρώτο 
πελάτη ή προϊόν στο κύριο datawindow.

193



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24 Παράδειγμα 1 με το PowerBuilder 5.0

2. Πληκτρολόγηση της επόμενης γραμμής:
lljtemnum = this.object.data [currentrow.l]

Η γραμμή αυτή χρησιμοποιεί μια έκφραση δεδομένων datawindow για να αποκτήσει 
τον αριθμό του στοιχείου στη στήλη 1 της τρέχουσας επιλεγμένης σειράς του 
όΝΛΜΠβεΙθΓ.Δηλαδή,αποθηκεύει τον αριθμό στη μεταβλητή lljtemnum.
CurrentRow είναι ένα όρισμα που περνά στο γεγονός RowFocusChangedjo οποίο 
ορίζει την τρέχουσα σειρά στον έλεγχο datawindow.H τρέχουσα σειρά είναι η σειρά 
που έχει επιλέξει ο χρήστης πατώντας το ποντίκι ή κυλώντας με το βέλος ή τα πλήκ
τρα tab.
Η παραπάνω έκφραση απαιτεί τετραγωνισμένες παρανθέσεις ([],brackets) κι όχι τις 
κανονικές παρενθέσεις.

3. Πληκτρολόγηση των επόμενων γραμμών:
IF dw_detail.Retrieve (lljtemnum) = -1 THEN 

MessageBox (“Retrieve",“Retrieve error-detail”)
END IF

Η ομάδα αυτή των γραμμών στέλνει μια απαίτηση ανάκτησης στο (datawindow) 
dw_detail μαζί με το όρισμα που περιμένει το datawindow (ένα Customer ID ή Pro
duct ID ανάλογα με το παράθυρο που εργάζεται ο χρήστης).
Η εντολή IF που περικλείει την συνάρτηση Retrieve ελέγχει για επιτυχή ολοκλήρωση. 
Αν η λειτουργία ανάκτησης αποτύχει,εμφανίζεται ένα πλαίσιο μηνύματος.

4. Πάτημα στο κουμπί Return
ή
Επιλογή File -> Return από τη γραμμή των μενού.
Το χειρόγραφο μεταγλωττίζεται και γίνεται επιστροφή στο χώρο εργασίας της οθό
νης Window.

Προσάρτηση ενός μενού στο παράθυρο
Το παράθυρο που έχει δημιουργηθεί χρειάζεται ένα μενού.Στη συγκεκριμένη ενότητα το μενού 
m_fileopen θα προσαρτηθεί στο παράθυρο.

1. Επιλογή Properties από το αναδυόμενο μενού του παραθύρου.
Ο δείκτης δεν θα πρέπει να βρίσκεται ούτε στο κύριο ούτε στο λεπτομερές datawin
dow.

2. Πληκτρολόγηση mjileopen στο πλαίσιο Menu Name.
3. Πάτημα OK.

To PowerBuilder προσαρτεί το μενού στο παράθυρο.
Κάθε φορά που το παράθυρο αυτό (ή τα θυγατρικά του) εμφανίζεται την ώρα της 
εκτέλεσηςη γραμμή των μενού θα αλλάζει αυτόματα στο mjileopen.

Αποθήκευση του παραθύρου
1. Επιλογή File -> Save από τη γραμμή των μενού.

Το πλαίσιο διαλόγου Save Window ανοίγει.Το σημείο εισαγωγής βρίσκεται στο πλαίσιο 
Windows.

2. Αν κριθεί απαραίτητο,επιλογή του αρχείου pbtutor.pbl στο πλαίσιο Application 
Libranes.
Πληκτρολόγηση w_master_detail σαν το όνομα του νέου παραθύρου.
Πληκτρολόγηση ενός σχολίου στο πλαίσιο Comments και πάτημα ΟΚ.
Το όνομα που μόλις έχει ανατεθεί στο παράθυρο εμφανίζεται στη γραμμή των τίτλων 
του χώρου εργασίας της οθόνης Window.

3. Κλείσιμο του παραθύρου w_master_detail.
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Προσθήκη χειρογράφων των μενού για την πυροδότηση των γεγονότων χρήστη
Ι.Στο σημείο αυτό ο χρήστης πρέπει να βρίσκεται στην οθόνη Menu με το 

m_flleopen ανοιχτό.
Άνοιγμα της οθόνης Menu και επιλογή ΠΊ_ίΐΙβορβη,μετά επιλογή ΟΚ.

2. Επιλογή του αναδυόμενου μενού Edit στο χώρο εργασίας της οθόνης Menu.
Το σημείο εισαγωγής μετακινείται στο μενού Edit.

3. Επιλογή του στοιχείου μενού Insert.
Πάτημα στο κουμπί Script του PainterBar.
Πληκτρολόγηση των επόμενων γραμμών:

w_master_detail lw_activesheet
lw_activesheet = w_genapp_frame.GetActiveSheet ()
lw_activesheet.EVENT ue_insert()

Οι δύο πρώτες γραμμές καθορίζουν το τρέχον ενεργό επίπεδο του σκελετού MDI.
Η τελευταία σειρά πυροδοτεί το γεγονός (user) uejnsert για το ενεργό επίπεδο.

4. Πάτημα στο κουμπί Return του PainterBar
ή
Επιλογή File Return από τη γραμμή των μενού.
Το χειρόγραφο μεταγλωττίζεται και γίνεται επιστροφή στο χώρο εργασίας της οθό
νης Menu.

5. Επιλογή του στοιχείου μενού Update στο χώρο εργασίας της οθόνης Menu. 
Πάτημα στο κουμπί Scnpt του PainterBar.
Πληκτρολόγηση των επόμενων γραμμών: 

w_master_detail lw_activesheet 
lw_activesheet = w_genapp_frame.GetActiveSheet () 
lw_activesheet.EVENT ue_update()

6. Πάτημα στο κουμπί Return
ή
Επιλογή File -» Return από τη γραμμή των μενού.
Το χειρόγραφο μεταγλωττίζεται και γίνεται επιστροφή στο χώρο εργασίας της οθό
νης Menu.

7. Επιλογή του στοιχείου μενού Delete στο χώρο εργασίας της οθόνης Menu. 
Μπορεί να χρειαστεί να γίνει κύλιση προς τα κάτω για να εμφανιστεί το στοιχείο.

8. Πάτημα στο κουμπί Script του PainterBar.
Πληκτρολόγηση των επόμενων γραμμών:

w_master_detail lw_activesheet
lw_activesheet = w_genapp_frame.GetActiveSheet ()
lw_activesheet.EVENT ue_delete ()

9. Πάτημα στο κουμπί Return 
Π
Επιλογή File -> Return από τη γραμμή των μενού.
Το χειρόγραφο μεταγλωττίζεται και γίνεται επιστροφή στο χώρο εργασίας της οθό
νης Menu.

ΙΟ.Επιλογή File Save από τη γραμμή των μενού.
To PowerBuilder αποθηκεύει το μενού.

11.Κλείσιμο του μενού mjiieopen.
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24.9 Δόμηση δύο θυγατρικών παραθύρων
Στα εκπαιδευτικά παραδείγματα που ακολουθούν δημιουργούνται δύο παράθυρα με πληρο

φορίες για τους πελάτες και τα προϊόντα καθώς και τα αντίστοιχα χειρόγραφα των μενού.Η διάρ- 
κειά τους είναι δεκαπέντε λεπτά περίπου.

Δημιουργία του παραθύρου πελατών Customer
1. Πάτημα στο κουμπί Window του PowerBar.

Το πλαίσιο διαλόγου Select Window ανοίγει.
2. Πάτημα στο κουμπί Inherit.

To PowerBuilder εμφανίζει το Inherit από το πλαίσιο διαλόγου Window.
3. Επιλογή w_master_detail.

Πάτημα ΟΚ.
To PowerBuilder εμφανίζει ένα παράθυρο χωρίς τίτλο που έχει όλα τα χαρακτηριστικά 
του w_master_detail.

4. Κανένας από τους ελέγχους στο παράθυρο δεν πρέπει να είναι επιλεγμένος.
Επιλογή Properties από το αναδυόμενο μενού του παραθύρου.
Πληκτρολόγηση Maintain Customers στο πλαίσιο Title.
Πάτημα ΟΚ.

δ.Επιλογή File -> Save από τη γραμμή των μενού.
Το πλαίσιο διαλόγου Save Window ανοίγει.Το σημείο εισαγωγής βρίσκεται στο πλαίσιο 
Windows.

6. Πληκτρολόγηση wjcustomers σαν το όνομα του νέου παραθύρου.
Πληκτρολόγηση ενός σχολίου στο πλαίσιο Comments.
Πάτημα ΟΚ.
Το όνομα που μόλις δόθηκε στο παράθυρο εμφανίζεται στη γραμμή των τίτλων του χώ
ρου εργασίας της οθόνης Window.

7. Κλείσιμο του παραθύρου wjcustomers.

Δημιουργία του παραθύρου προϊόντων Product
1. Πάτημα στο κουμπί Window του PowerBar.

Το πλαίσιο διαλόγου Select Window ανοίγει.
2. Πάτημα στο κουμπί Inherit.

To PowerBuilder εμφανίζει το Inherit από το πλαίσιο διαλόγου Window.
3. Επιλογή w_master_detaii.

Πάτημα ΟΚ.
To PowerBuilder εμφανίζει ένα παράθυρο χωρίς τίτλο που έχει όλα τα χαρακτηριστικά 
του w_master_detail.

4. Επιλογή Properties από το αναδυόμενο μενού του παραθύρου.
Πληκτρολόγηση Maintain Products στο πλαίσιο Title.
Πάτημα ΟΚ.

5. Επιλογή File -> Save από τη γραμμή των μενού.
Το πλαίσιο διαλόγου Save Window ανοίγει.Το σημείο εισαγωγής βρίσκεται στο πλαίσιο 
Windows.

6. Πληκτρολόγηση wproducts σαν το όνομα του νέου παραθύρου.
Πληκτρολόγηση ενός σχολίου στο πλαίσιο Comments.
Πάτημα ΟΚ.
Το όνομα που μόλις δόθηκε στο παράθυρο εμφανίζεται στη γραμμή των τίτλων του χώ
ρου εργασίας της οθόνης Window.

7. Κλείσιμο του παραθύρου wproducts.
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Προσθήκη ενός χειρογράφου μενού για το άνοιγμα του παραθύρου Customer
1. Άνοιγμα της οθόνης Μβηιι,επιλογή m_genapp_frame και πάτημα OK.
2. Επιλογή του πτυσσόμενου μενού File,αν δεν έχει ήδη επιλεγεί.

Πάτημα στο στοιχείο μενού Open.
3. Πάτημα στο κουμπί Next Lvl του PainterBar.

Επιλογή του στοιχείου μενού Customers,αν δεν έχει ήδη επιλεγεί.
Το σημείο εισαγωγής μετακινείται στο στοιχείο μενού Customers.

4. Πάτημα στο κουμπί Script του PainterBar.
Πληκτρολόγηση της επόμενης γραμμής:
OpenSheet (w_customers,ParentWindow,0,original!)
Η γραμμή ανοίγει ένα επίπεδο MDI για το παράθυρο w_customers και δημιουργεί ένα 
στοιχείο μενού που να επιλέγει το επίπεδο στο μενού Window.'Orav ορίζεται το μηδέν 0 
ως θέση,το PowerBuilder προσθέτει το όνομα του επιπέδου στο διπλανό του τελευταίου 
μενού στη γραμμή των μενού,το οποίο στην προκειμένη περίπτωση είναι το μενού Win
dow.
Το παράθυρο w_customers είναι ανοιχτό στο αρχικό του μέγεθος και βρίσκεται σε αλυσι
δωτή θέση σε σχέση με τα άλλα ανοιχτά επίπεδα.Η λέξη κλειδί ParentWindow υποδεικνύ
ει ότι το επίπεδο θα πρέπει να είναι ανοιχτό μέσα στο παράθυρο με το οποίο συνεργάζε
ται το m_genapp_frame,nou στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το w_genapp_frame.

5. Πάτημα στο κουμπί Return
ή
Επιλογή File -> Return από τη γραμμή των μενού.
Το χειρόγραφο μεταγλωττίζεται και γίνεται επιστροφή στο χώρο εργασίας της οθόνης 
Menu.

Προσθήκη νεός χειρογράφου μενού για το άνοιγμα του παραθύρου Product 
Ι.Όσο είναι ανοιχτό το μενού m_genapp_frame,πάτημα στο στοιχείο μενού Products.

Το σημείο εισαγωγής μετακινείται στο στοιχείο μενού Products.
2. Πάτημα στο κουμπί Script του PainterBar.

Πληκτρολόγηση της επόμενης γραμμής:
OpenSheet (w_products,ParentWindow,O.original!)

Η γραμμή ανοίγει ένα επίπεδο MDI για το παράθυρο w_products.
3. Πάτημα στο κουμπί Return

ή
Επιλογή File -> Return από τη γραμμή των μενού.
Το χειρόγραφο μεταγλωττίζεται και γίνεται επιστροφή στο χώρο εργασίας της οθόνης 
Menu.

4. Επιλογή File -» Save από τη γραμμή των μενού για να αποθηκευτεί το μενού.
To PowerBuilder αποθηκεύει το μενού m_genapp_frame.

5. Κλείσιμο του μενού m_genappjrame.

Τρέξιμο της εφαρμογής
1. Πάτημα στο κουμπί Run του PowerBar.

Το εναρκτήριο παράθυρο σύνδεσης της εφαρμογής εμφανίζεται.
2. Πληκτρολόγηση dba στο πλαίσιο User ID.

Πληκτρολόγηση sql στο πλαίσιο Password.
Πάτημα ΟΚ.
Η σύνδεση της βάσης δεδομένων καθιερώνεται και ο σκελετός MDI για την εφαρμογή 
εμφανίζεται.

3. Επιλογή File -> Open -> Customers από τη γραμμή των μενού.
Η γραμμή των μενού αλλάζει ώστε να συμπεριλάβει τα πτυσσόμενα μενού Edit και Win- 
dow.Ta μενού αυτά αποτελούν τμήμα του ορισμού του m _fileopen.
Το μενού m_fileopen προσαρτήθηκε στο παράθυρο w_master_detail που είναι το γονικό 
παράθυρο για το w_customers.An0 τη στιγμή που δεν ακυρώνεται η ανάθεση του μενού 
για το w_customers,TO παράθυρο,αυτό χρησιμοποιεί το m_fileopen.
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4. Επιλογή του μενού Edit.
Το μενού Edit παρουσιάζει τις επιλογές Insert.Update και Delete που έχουν προστεθεί.Οι 
επιλογές αυτές δεν λειτουργούν ακόμα επειδή οι έλεγχοι datawindow στο παράθυρο Cu
stomer δεν έχουν αντικείμενα datawindow που να συνεργάζονται μαζί τους.

5. Επιλογή του μενού Window.
Ένα καινούργιο στοιχείο μενού έχει προστεθεί για το επίπεδο που μόλις έχει ανοίξει.

6. Επιλογή File Open Products από τη γραμμή των μενού.
Ένα δεύτερο επίπεδο MDI ανοίγει.Το επίπεδο αυτό βρίσκεται σε αλυσιδωτή θέση σχετικά 
με το πρώτο επίπεδο.Η γραμμή των μενού δεν αλλάζει αφού το m_fileopen αποτελεί το 
μενού και για τα δύο w_customers και w_products.

7. Επιλογή του μενού Edit.
Επειδή το παράθυρο w_product χρησιμοποιεί το μενού m_fileopen,oi επιλογές Insert,Up
date και Delete είναι κι αυτές διαθέσιμες όταν το παράθυρο Product είναι ανοιχτό.

8. Επιλογή του μενού Window.
Ένα άλλο στοιχείο μενού έχει προστεθεί για το δεύτερο επίπεδο που άνοιξε.

Θ.Επιλογή File Exit από τη γραμμή των μενού.
Η εφαρμογή τελειώνει και πραγματοποιείται επιστροφή στο χώρο εργασίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η τεΜκή μορφή και των δύο παραθύρων μετά το τρέξιμο της εφαρμογής φαίνεται για τους πελάτες και 
τα προϊόντα αντίστοιχα στις Εικόνες 21 και 22,στην επόμενη σελίδα.

198



- Frame
£te £dt Window

ejjjjy:

mmm

,<- Maintain Customers

Customer First Name 
ID

\^i~’ i o' I®!
102 Beth

Last Name

Devlin

Reiser

Company Name

The Power Group 

AMF Corp.

Customer ID:

First Name: Michaels

Address:|3114 Pioneer Avenue 

City: Rutherford J
Last Name: |Devlin

State: NJ

Company Name: [The Power Gioup Zip Code:|07070-

Phone Number: |[2B^55E^396^J

i Ready....ίν.:

igfrEvttpftjj CorelDRAW PowerBuilder J ^PSDEMODB Ij'^Frame
«‘«««f»»»»»»»***»»»**·»»**»**·**·* ...........................................μ........ ..3 : ιΤΤΓΤΓ

ΕΙΚΟΝΑ 21
■7:19 ρμ

ΕΙΚΟΝΑ 22



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24 Παράδειγμα 1 με το PowerBuilder 5.0

24.10 Δόμηση του πρώτου αντικειμένου DataWindow
Τα αντικείμενα datawindow αποτελούν τα περισσότερο ισχυρά και χρήσιμα χαρακτηριστικά 

του PowerBuilder.Μπορούν να συνδεθούν σε μια βάση δεδομένων,να ανακτήσουν σειρές,να εκθέ
σουν σειρές σε διάφορα στιλ παρουσίασης και να ενημερώσουν τη βάση δεδομένων.

Στην ενότητα αυτή θα δομηθεί ένα ανπκείμενο datawindow που ανακτά και εκθέτει σειρές 
στον πίνακα Customer με διάρκεια περίπου δεκαπέντε λεπτά.

Δημιουργία του νέου αντικειμένου DataWindow
1. Πάτημα στο κουμπί DataWnd του PowerBar.

To PowerBuilder συνδέεται με την Powersoft Demo Database,η οθόνη DataWindow ανοίγει 
και το πλαίσιο διαλόγου Select DataWindow εμφανίζεται.
Στο πλαίσιο διαλόγου Select DataWindow μπορεί να επιλεγεί ένα υπάρχον ανπκείμενο 
datawindow και να μετατραπεί ή να δημιουργηθεί ένα καινούργιο,πράγμα που γίνεται 
στη συγκεκριμένη περίπτωση.

2. Πάτημα New.
Το πλαίσιο διαλόγου New DataWindow εμφανίζεται.

3. Επιλογή Quick Select σαν την πηγή δεδομένων.
Επιλογή Tabular σαν το σπλ παρουσίασης.
Το πλαίσιο ελέγχου Preview when built δεν θα πρέπει να είναι μαρκαρισμένο.

4. Πάτημα ΟΚ.
To PowerBuilder εμφανίζει το πλαίσιο διαλόγου Quick Select.To πλαίσιο Tables αυτόματα 
βάζει σε λίστα όλους τους πίνακες στην τρέχουσα βάση δεδομένων (Εικόνα 23).

5. Πάτημα customer.
Με τον τρόπο αυτό ανοίγει ο πίνακας και μπαίνουν σε λίστα οι στήλες του.Για το συγκε
κριμένο datawindow επιλέγονται τέσσερις στήλες.

6. Πάτημα πρώτα id.
Μετά πάτημα fname και Iname.
Στη συνέχεια κύλιση προς τα κάτω και πάτημα company_name.
To PowerBuilder εμφανίζει πς επιλεγμένες στήλες σε ένα πλέγμα στο κάτω μέρος του 
πλαισίου διαλόγου Quick Select.
Η σειρά με την οποία επιλέγονται οι στήλες καθορίζει τη σειρά έκθεσης από τα αριστε
ρά προς τα δεξιά μέσα στο datawindow.
Η περιοχή του πλέγματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ορίσει κριτήρια ταξινόμησης 
(για την πρόταση SQL ORDER BY) καθώς και κριτήρια επιλογής (για την πρόταση SQL 
WHERE).ir| στιγμή όμως αυτή ενδιαφέρουν μόνο τα κριτήρια ταξινόμησης και μάλιστα η 
ταξινόμηση θα γίνει με αύξουσα σειρά στη στήλη id.

7. Στο πλέγμα πάτημα μέσα στο κελί πίσω από το Sort και κάτω από το id.
Ένα κάθετο πλαίσιο καταλόγου εμφανίζεται.

8. Επιλογή Ascending από το κάθετο πλαίσιο καταλόγου.
Αυτό καθορίζει ότι η στήλη id θα ταξινομηθεί με αύξουσα σειρά.

9. Πάτημα ΟΚ.
To PowerBuilder δημιουργεί το νέο αντικείμενο datawindow και το εκθέτει στο χώρο ερ
γασίας της βασικής οθόνης DataWindow.
Στο τμήμα των κεφαλίδων το PowerBuilder εμφανίζει τις κεφαλίδες που είχαν οριστεί στις 
εκτεταμένες πληροφορίες ιδιοτήτων για τον πίνακα στην οθόνη Table.Αποτελούν απλώς 
σημεία έναρξης και μπορούν να παραληφθούν.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ο χώρος εργασίας της οθόνης DataWindow χωρίζεται σε τέσσερις περιοχές που καλούνται 
bands (τμήματα): κεφαλίδα,λεπτομέρεια,περίληψη κι υποσέλιδο,οι οποίες μπορούν να μετατρα
πούν. Για παράδειγμα,μπορεί να αλλάξει το μέγεθος τους,να προστεθεί κείμενο,γραμμές,πλαίσια 
ή ελλείψεις και ακόμη να αλλάξουν τα χρώματα και οι γραμματοσειρές.Όταν ένα τμήμα δεν είναι 
ανοιχτό,μπορεί να δημιουργηθεί όσος χώρος χρειάζεται τοποθετώντας το δείκτη του ποντικιού 
στη γραμμή (τη γκρι περιοχή με το πάνω βέλος),πατώντας και κρατώντας το αριστερό πλήκ
τρο του ποντικιού και σύροντας στη συνέχεια μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή ποσότητα χώρου.
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Προεπισκόπηση του αντικειμένου DataWindow
1. Επιλογή Design Preview από τη γραμμή των μενού.

To PowerBuilder εμφανίζει το datawindow όπως θα εμφανιζόταν κατά τη διάρκεια της εκ- 
τέλεσης.Το PowerBuilder εκθέτει πληροφορίες δεδομένων και κεφαλίδων οτο data- 
window.Av έχουν οριστεί πληροφορίες υποσέλιδου,θα εμφανιστούν κι αυτές επίσης.
Όλοι οι πελάτες στον πίνακα παρουσιάζονται ταξινομημένοι με το Customer ID,όπως είχε 
ζητηθεί.

2. Αποεπιλογή Design Preview από τη γραμμή των μενού.
Γίνεται επιστροφή στο χώρο εργασίας της οθόνης DataWindow.
Μερικές φορές αν αλλάξει η μορφή ενός datawindow,μπορεί να χρειαστεί πάτημα στο 
κουμπί Retrieve του PainterBar για την ανανέωση της έκθεσης.

Αποθήκευση του αντικειμένου DataWindow
1. Επιλογή Fife Save από τη γραμμή των μενού.

Το πλαίσιο διαλόγου Save DataWindow εμφανίζεται.Το σημείο εισαγωγής βρίσκεται στο 
πλαίσιο DataWindows.

2. Πληκτρολόγηση d_custlist.
Με τον τρόπο αυτό ονομάζεται το αντικείμενο datawindow.To πρόθεμα d αποτελεί πρότυ
πο για τα αντικείμενα datawindow.

3. Εισαγωγή σχολίων στο πλαίσιο Comments.
4. Πάτημα ΟΚ.

To PowerBuilder αποθηκεύει το αντικείμενο datawindow και κλείνει το πλαίσιο διαλόγου 
Save DataWindow.

Αλλαγές διακοσμηπκές
To datawindow μπορεί να χρειαστεί μερικές διακοσμηπκές αλλαγές.Χρειάζεται η επανατοποθέτηση 
των στηλών και των κεφαλίδων των στηλών για να δημιουργηθεί χώρος για το δείκτη με τη μορφή 
χεριού,ο οποίος εμφανίζεται στα αριστερά της τρέχουσας επιλεγμένης σειράς.Επιπλέον,απαιτείται 
η μετακίνηση μερικών στηλών για να ευθυγραμμιστούν με τις κεφαλίδες τους.

1. Επιλογή Ed/f-> Select -> Select All από τη γραμμή των μενού 
Π
Πάτημα CTRL+A.
Όλα τα στοιχεία στο αντικείμενο datawindow θα πρέπει να είναι τώρα επιλεγμένα.

2. Πάτημα του αριστερού πλήκτρου του ποντικιού πάνω σε ένα από τα επιλεγμένα ανπ- 
κείμενα και σύρσιμο προς τα δεξιά για μια ίντσα περίπου.
Απελευθέρωση του αριστερού πλήκτρου του πονπκιού.
Ελευθέρωση της επιλογής.
Όλα τα επιλεγμένα αντικείμενα κινούνται μαζί.

3. Πάτημα στην κεφαλίδα Customer ID.
Κράτημα του πλήκτρου TAB και πάτημα στη στήλη id.
Πάτημα του αριστερού πλήκτρου του πονπκιού πάνω σε ένα από τα επιλεγμένα ανπ- 
κείμενα και σύρσιμο στα αριστερά για μισή ίντσα περίπου.
Απελευθέρωση του αριστερού πλήκτρου του πονπκιού.
Ελευθέρωση της επιλογής.

4. Πάτημα στην κεφαλίδα First Name.
Κράτημα του πλήκτρου CTRL και πάτημα στις κεφαλίδες Last Name και Company Na
me.
Απελευθέρωση του πλήκτρου CTRL.
Πάτημα στο κουμπί Left στο StyleBar.

5. Επιλογή Design -> Preview από τη γραμμή των μενού για να εμφανιστεί η προεπισκό- 
πηση.

Θ.Αποεπιλογή Design -» Preview από τη γραμμή των μενού.
Γίνεται επιστροφή στο χώρο εργασίας της οθόνης DataWindow.

7.Επιλογή File -» Close από τη γραμμή των μενού.
To PowerBuilder παρακινεί να αποθηκευτούν οι αλλαγές.
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8.Πάτημα Yes.
To PowerBuilder αποθηκεύει το αντικείμενο datawindow και κλείνει την οθόνη DataWin- 
dow.

Μετά από αυτή τη διεργασία που περιγράφηκε παραπάνω,το αντικείμενο datawindow ονομάστηκε 
d_custlist.To αντικείμενο αυτό θα χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια στο παράθυρο.

24.10.1 Προσθήκη του πρώτου DataWindow
Αιρού δημιουργηθεί και αποθηκευτεί ένα αντικείμενο datawindow,είναι έτοιμο να χρησιμο

ποιηθεί σε κάποιο παράθυρο.Ο τρόπος συνεργασίας αυτών των δύο γίνεται μέσω ενός ελέγχου da
tawindow μέσα στο παράθυρο.

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα,το αντικείμενο datawindow που δομήθηκε προηγουμένως θα 
προστεθεί στο παράθυρο Customer.lTX| συνέχεια θα τρέξει η εφαρμογή για να ελεγχθεί ο τρόπος 
λειτουργίας του αντικειμένου datawindow,έργο που θα κρατήσει πέντε μόνο λεπτά.

Προσάρτηση του αντικειμένου DataWindow στον έλεγχο
1. Ανοιγμα της οθόνης Window,επιλογή wjsustomers και πάτημα ΟΚ.
2. Τοποθέτηση του δείκτη στον (datawindow) έλεγχο dw_master.

Επιλογή Properties από το αναδυόμενο μενού του (datawindow) ελέγχου dwjnaster.
3. Πληκτρολόγηση d_custlist στο πλαίσιο DataWindow Object Name.
4. Πάτημα OK.

To PowerBuilder συνδέει το (datawindow) αντικείμενο d_custlist με τον (datawindow) 
έλεγχο dw_master.O χώρος εργασίας της οθόνης Window δείχνει τώρα το (datawindow) 
αντικείμενο d_custlist μέσα στον έλεγχο dw_master.Em'OT^,εμφανίζονται κεφαλίδες για το 
αντικείμενο datawindow.Ωστόσο,δεν εμφανίζονται ακόμα δεδομένα.Το datawindow δεν θα 
εκτελέσει την εντολή SELECT μέχρι να τρέξει η εφαρμογή.

Τρέξιμο της εφαρμογής
1. Πάτημα στο κουμπί Run του PowerBar.

To PowerBuilder παρακινεί να αποθηκευτούν οι αλλαγές.
2. Πάτημα Yes.

Η εφαρμογή αρχίζει να τρέχει και το εναρκτήριο παράθυρο σύνδεσης (logon window) εμ
φανίζεται.

3. Πληκτρολόγηση dba στο πλαίσιο User ID.
Πληκτρολόγηση sql στο πλαίσιο Password.
Πάτημα ΟΚ.
Η σύνδεση της εφαρμογής καθιερώνεται και ο σκελετός MDI για την εφαρμογή εμφανί
ζεται.

4. Επιλογή File -» Open -> Customers από τη γραμμή των μενού.
Το παράθυρο Customer εμφανίζεται τώρα.Το πάνω μέρος του (datawindow) ελέγχου 
dw_master δείχνει δεδομένα που ανακτήθηκαν από τον πίνακα Customer.O δείκτης-χέρι 
υποδεικνύει πως η πρώτη σειρά είναι επιλεγμένη.
Το κάτω μέρος του ίδιου ελέγχου είναι άδειο.

5. Πάτημα στο εσωτερικό του ελέγχου datawindow για την επιλογή μιας διαφορετικής 
σειράς Customer.
Ο δείκτης-χέρι μετακινείται στην επιλεγμένη σειρά.

6. Επιλογή File -> Exit από τη γραμμή των μενού.
Η εφαρμογή κλείνει και γίνεται επιστροφή στην οθόνη Window.

7. Κλείσιμο της οθόνης Window.
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24.11 Δόμηση του δεύτερου αντικειμένου DataWindow
Το δεύτερο αντικείμενο datawindow που θα δημιουργηθεί θα δείχνει λεπτομέρειες για έναν 

επιλεγμένο πελάτη ενώ η δόμησή του θα κρατήσει περίπου είκοσι λεπτά.

Δημιουργία του νέου αντικειμένου DataWindow
Όταν δομήθηκε το πρώτο datawindow)χpησιμoπoιήθηκε το Quick Select για να οριστούν ο πίνακας 
και οι στήλες.Έτσι είναι επιτρεπτή η ανάκτηση όλων των πελατών χωρίς να είναι απαραίτητη η 
χρήση της οθόνης Select.Για τη δόμηση του δεύτερου datawindow απαιτείται η χρήση της βασικής 
οθόνης Select-Χρειάζεται ο ορισμός ενός ορίσματος ανάκτησης και ένα κριτήριο WHERE ώστε να 
μπορεί να περάσει ένα όρισμα στο datawindow κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης.Στην περίπτωση 
αυτή θα περαστεί το Customer ID.

Α) Επιλογή της πηγής δεδομένων και του στιλ
1. Πάτημα στο κουμπί DataWnd του PowerBar.

Η οθόνη DataWindow ανοίγει και το πλαίσιο διαλόγου Select DataWindow εμφανίζεται 
που δίνει σε μορφή λίστας το (datawindow) d_cust!ist/ro οποίο δημιουργήθηκε πριν.

2. Πάτημα New.
Το πλαίσιο διαλόγου New DataWindow εμφανίζεται.

3. Πάτημα SQL Select στο πλαίσιο Data Source.
4. Πάτημα FreeForm στο πλαίσιο Presentation Style.
5. Πάτημα OK.

Από τη στιγμή που η πηγή δεδομένων είναι η SQL Select,ο χρήστης οδηγείται στην οθόνη 
Select και το πλαίσιο διαλόγου Select Tables εμφανίζεται.

Β) Επιλογή του πίνακα και των στηλών
1. Πάτημα customer στην λίστα των πινάκων.
2. Πάτημα Open.

Η οθόνη Select εμφανίζει τον πίνακα και τις στήλες του.
3. Πάτημα των επόμενων ονομάτων στηλών με αυτή τη σειρά:

id
fname
Iname
company_name
phone
address
city
state
zip

Με το πάτημα του ποντικιού πάνω σε ένα όνομα στήλης,το όνομα φωτίζεται και εμφα
νίζεται στην περιοχή Selection List κατά μήκος του πάνω τμήματος του χώρου εργασίας. 
Η σειρά με την οποία επιλέγονται οι στήλες καθορίζει τη σειρά με την οποία θα εμφανί
ζονται στην περιοχή Selection List.

4. Πάτημα της καρτέλας Syntax αν δεν έχει ήδη επιλεγεί.
Η παραγόμενη εντολή SELECT εμφανίζεται στην περιοχή της καρτέλας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
To PowerBuilder παρέχει έναν εύκολο τρόπο για την επιλογή όλων των στηλών σε έναν πίνακα: 
με τον δείκτη στην περιοχή των κεφαλίδων,πάτημα στο δεξί πλήκτρο του ποντικιού και μετά πά
τημα Select All. To PowerBuilder φωτίζει τις στήλες στον πίνακα και τις εμφανίζει σε μια λίστα επι
λογής.Όταν χρησιμοποιείται η επιλογή Select All, οι στήλες προστίθονται με τη σειρά που εμφανί
ζονται στον ορισμό του πίνακα.Αφού προστεθούν οι στήλες,η σειρά στη λίστα επιλογής μπορεί 
να αλλάξει.
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Γ) Όρισμα ανάκτησης
1. Επιλογή Design -» Retrieval Arguments από π] γραμμή των μενού.

Το πλαίσιο διαλόγου Specify Retrieval Arguments εμφανίζεται.
2. Πληκτρολόγηση cust_id στο πλαίσιο Name.

Ο προεπιλεγμένος τύπος δεδομένων είναι Number (αριθμός) που είναι και το επιθυμητό.
3. Πάτημα ΟΚ.

Το όρισμα ανάκτησης ορίστηκε.
Στη συνέχεια χρειάζεται ο ορισμός μιας πρότασης WHERE που να χρησιμοποιεί το όρισμα ανάκτη
σης custJcLOq όρισμα ανάκτησης μπορεί να επιλεγεί ένα οποιοδήποτε όνομα αφού αποτελεί 
απλώς μια θέση κράτησης της τιμής που θα περάσει κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης.Παρόλα αυ
τά,είναι καλύτερο το όνομα να έχει και κάποια σημασία.

Δ) Ορισμός μιας πρότασης WHERE
Η πρόταση WHERE χρησιμοποιεί το όρισμα ανάκτησης για να ανακτήσει έναν συγκεκριμένο πελά
τη (Εικόνα 24).

1. Πάτημα στην καρτέλα Where.
Η καρτέλα Where εμφανίζεται.

2. Πάτημα στο πλαίσιο κάτω από το Column.
Ένα κάθετο βέλος εμφανίζεται.

3. Πάτημα στο κάθετο βέλος.
4. Πάτημα “customer”.“id".

Παρουσιάζεται αμέσως κάτω από την κεφαλίδα Column.
Ο χαρακτήρας ίσον (=) εμφανίζεται στο πλαίσιο Operator,πράγμα που είναι και το επιθυ
μητό.

δ.Τοποθέτηση του δείκτη του ποντικιού στο πλαίσιο κάτω από το Value και πάτημα του 
δεξιού του πλήκτρου.
Το αναδυόμενο μενού εμφανίζεται.

6. Πάτημα Arguments.
Τοπλαίσιο διαλόγου arguments (ορίσματα) εμφανίζεται.
Το πλαίσιο αυτό περιέχει το όρισμα ανάκτησης που ορίστηκε προηγουμένως,cust_id.Η ά
νω και κάτω τελεία (:) που παρουσιάζεται πριν από αυτό,υποδεικνύει ότι αποτελεί μια με
ταβλητή του PowerBuilder και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν ένα όρισμα σε μια εντολή 
SQL.

7. Πάτημα :cust_id.
8. Πάτημα Paste.

Η καρτέλα Where εμφανίζεται μαζί με το όρισμα ανάκτησης.
9. Πάτημα στην καρτέλα Syntax.

Η εντολή SELECT εκτίθεται στο πλέγμα της καρτέλας.
ΙΟ.Κύλιση προς τα κάτω μέχρι να εμφανιστεί η παραγόμενη πρόταση WHERE. 

Δημιουργήθηκε λοιπόν μία ολοκληρωμένη εντολή SQL SELECT που ανακτά δεδομένα 
από αρκετές στήλες του πίνακα customer (πελατών) όπου η στήλη id ισοδυναμεί σε ένα 
όρισμα το οποίο θα εφοδιαστεί κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης.

ΙΙ.Αποεπιλογή του κουμπιού Select στο PainterBar.
To PowerBuilder δημιουργεί το νέο αντικείμενο datawindow και το εκθέτει μέσα στον 
χώρο εργασίας της οθόνης DataWindow.
To PowerBuilder χρησιμοποιεί τις ετικέτες που ορίστηκαν στις εκτεταμένες πληροφο
ρίες ιδιοτήτων στην οθόνη Table.
Οι ετικέτες είναι απλώς τιμές έναρξης,που μπορούν όμως να μεταβληθούν,αν είναι επι
θυμητό.
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Προεπισκόπηση του αντικειμένου DataWindow
1. Επιλογή Design -> Preview από τη γραμμή των μενού.

Αφού αυτό το αντικείμενο datawindow απαιτεί ένα όρισμα ανάκτησης,το πλαίσιο διαλόγου 
Specify Retrieval Arguments εμφανίζεται.
To PowerBuilder παρακινεί για το όρισμα.Όταν το datawindow αστό τοποθετηθεί μέσα 
στην εφαρμογή,θα γραφεί ένα χειρόγραφο που θα περάσει το απαιτούμενο όρισμα αυτό
ματα στο datawindow.

2. Πληκτρολόγηση ενός Customer ID (κωδικού πελάτη),για παράδειγμα 101,102,103. 
Πάτημα ΟΚ.
Το αντικείμενο datawindow ανακτά τον πελάτη που ζητήθηκε.

Θ.Αποεπιλογή Design Preview από τη γραμμή των μενού.
Γίνεται επιστροφή στο χώρο εργασίας της οθόνης DataWindow (Σημείωση 1).

Αποθήκευση του αντικειμένου DataWindow
Η ονομασία και αποθήκευση του αντικειμένου datawindow θα μπορούσε να γίνει αφού κλείσει η 
βασική οθόνη,όμως είναι καλή πρακτική η συχνή αποθήκευση της δουλειάς.

1. Επιλογή File -> Save από τη γραμμή των μενού.
Το πλαίσιο διαλόγου Save DataWindow εμφανίζεται.

2. Πληκτρολόγηση d_customer στο πλαίσιο DataWindows.
Πληκτρολόγηση ενός σχολίου στο πλαίσιο Comments.

3. Πάτημα ΟΚ.
Γίνεται επιστροφή στην οθόνη DataWindow.

Βελτιστοποίηση της εμφάνισης του αντικειμένου DataWindow 
Στην ενότητα αυτή,στο αντικείμενο datawindow θα αλλάξει η θέση των στηλών και του κειμένου και 
θα στοιχιστούν οι ετικέτες και οι στήλες.

Α) Διευθέτηση των στηλών
1. Πάτημα στην ετικέτα Address:

Κράτημα του πλήκτρου CTRL και πάτημα στη στήλη column.
Τα δύο στοιχεία έχουν επιλεγεί.

2. Απελευθέρωση του πλήκτρου CTRL.
Πάτημα του αριστερού πλήκτρου του ποντικιού πάνω και στα δύο επιλεγμένα αντικεί
μενα.
Σύρσιμο των αντικειμένων στην πάνω αριστερή γωνία του datawindow.

3. Χρησιμοποίηση της τεχνικής CTRL+ πάτημα για να επιλεγούν οι επκέτες City: και 
State: και οι στήλες city και state.
Σύρσιμο αυτών των ανπκειμένων κάτω από την ετικέτα Address: και τη στήλη address. 
Ελευθέρωση της τρέχουσας επιλογής.

4. Κύλιση προς τα κάτω (αν είναι απαραίτητο) μέχρι να γίνει ορατή η στήλη zip και η επ- 
κέτα της.

5-Χρησιμοποίηση της τεχνικής CTRL + πάτημα για να επιλεγεί η επκέτα Zip Code: και η 
στήλη zip.
Σύρσιμο των αντικειμένων αυτών κάτω από την ετικέτα State: και τη στήλη state.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1
Την επόμενη φορά που θα γίνει προεπισκόπηση του datawindow,το PowerBuilder θα δώσει κα
τευθείαν το datawindow χρησιμοποιώντας το όρισμα ανάκτησης που ορίστηκε την πρώτη φορά.
To PowerBuilder αποθηκεύει το όρισμα μέχρι να εγκαταληφθεί η βασική οθόνη DataWindow.
Αν ο χρήστης ήθελε πρόσβαση σε πληροφορίες άλλων πελατών,θα έπρεπε να πατήσει το κουμ
πί Retrieve που θα επανεμφανιζόταν στο πλαίσιο διαλόγου Specify Retrieval Arguments.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2
Τα πεδία δεδομένων στο στιλ FreeForm (ελεύθερη μορφή) των datawindows καλούνται επίσης στή
λες αν και εκτίθονται μη πινακοποιημένα.
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Θ.Κύλιση προς τα κάτω (αν είναι απαραίτητο) μέχρι να είναι ορατές όλες οι στήλες μέ
σα στο datawlndow.

7.Μετακίνηση του περισσευούμενου χώρου στην περιοχή λεπτομέρειας σύροντας τη 
γραμμή Detail μέχρι οι στήλες να γεμίσουν την περιοχή.

Β) Στοίχιση ετικετών και στηλών
1. Επιλογή της επκέτας Zip Code:.

Η ετικέτα Zip Code: θα πρέπει να είναι το μόνο ανπκείμενο που έχει επιλεγεί.
2. Μετακίνηση της επκέτας Zip Code: όσο γίνεται πιο κοντά στη στήλη company_name. 
3/Οσο η επκέτα Zip Code: είναι ακόμα επιλεγμένη,χρησιμοποίηση της τεχνικής CTRL +

πάτημα για να επιλέγουν οι επκέτες Address:,City: και State:.
4.Επιλογή Edit -» Align Objects από τη γραμμή των μενού.

Οι επιλογές στοίχισης εμφανίζονται.
δ.Πάτημα στην πρώτη επιλογή (αριστερά) για να στοιχιστούν αριστερά οι επκέτες.

To PowerBuilder προσαρμόζει τη στοίχιση.Το PowerBuilder στοιχίζει τα αντικείμενα με το 
πρώτο στοιχείο που επιλέχτηκε (στη συγκεκριμένη περίπτωση την επκέτα Zip Code:).

6.Μετακίνηση της στήλης zip ώστε να τοποθετηθεί δεξιά δίπλα στην επκέτα Zip Code:. 
Στοίχιση των στηλών address,city και state με τη στήλη z/ρ,όπως ακριβώς στοιχίστηκαν 
οι επκέτες των στηλών.

Προεπισκόπηση του DataWindow
1. Επιλογή Design Preview από τη γραμμή των μενού.

To datawindow χρησιμοποιεί το όρισμα που ορίστηκε την τελευταία φορά που η προεπι- 
σκόπηση απαίτησε την ανάκτηση του συγκεκριμένου πελάτη.
Αν η οθόνη DataWindow είναι κλειστή από την τελευταία προεπισκόπηση,το PowerBuilder 
θα εμφανίσει το πλαίσιο διαλόγου Specify Retrieval Arguments.
Αν πράγμαπ συμβαίνει αυτό,πληκτρολόγηση του αριθμού του πελάτη (για παράδειγμα 
101,102 ή 103) και πάτημα ΟΚ.

2. Αποεπιλογή Design -> Preview από τη γραμμή των μενού.
Γίνεται επιστροφή στο χώρο εργασίας της οθόνης DataWindow.
Στο σημείο αυτό θα μπορούσαν να γίνουν πολλές άλλες αλλαγές στο ανπκείμενο data- 
window.Tia παράδειγμα,θα μπορούσαν να αλλάξουν τα χρώματα,να προστεθούν γραμ
μές,να μετακινηθούν στήλες,να αλλάξουν ετικέτες και να εκτεθούν διάφορες μορφές.
Για το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό παράδειγμα,το ανπκείμενο datawindow είναι έτοιμο να 
χρησιμοποιηθεί στο παράθυρο που δημιουργήθηκε νωρίτερα.

3. Επιλογή File -> Close από τη γραμμή των μενού.
To PowerBuilder παρακινεί την αποθήκευση των αλλαγών.

4. Πάτημα Yes.
To PowerBuilder αποθηκεύει το αντικείμενο datawindow και κλείνει την οθόνη DataWin- 
dow.

24.11.1 Προσθήκη του δεύτερου DataWindow
Το δεύτερο αντικείμενο datawindow που μόλις δομήθηκε θα προστεθεί στο παράθυρο Cu- 

δίοιτιβΓ.Στη συνέχεια,θα τρέξει η εφαρμογή πάλι για να δοκιμαστούν οι ικανότητες εισαγωγής,ενη
μέρωσης και διαγραφής του δεύτερου datawindow.To παράδειγμα θα διαρκέσει μόνο πέντε λεπτά.

Προσάρτηση του αντικειμένου DataWindow στον έλεγχο
1. Άνοιγμα της οθόνης Window,επιλογή w_customers και πάτημα ΟΚ.
2. Επιλογή Properties από το αναδυόμενο μενού του (datawindow) ελέγχου dw_detail.
3. Πληκτρολόγηση d_customer στο πλαίσιο DataWindow Object Name.
4. Πάτημα OK.

To PowerBuilder συνδέει το (datawindow) αντικείμενο d_customer με τον (datawindow) 
έλεγχο dw_detail.O χώρος εργασίας της οθόνης Window δείχνει το (datawindow) ανπκεί
μενο d_customer μέσα στον έλεγχο dw_detail.
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5.Αν κριθεί απαραίτητο,ο έλεγχος dw_detail θα πρέπει να μεγαλώσει ώστε να φαίνονται 
όλες οι στήλες που προστέθηκαν στο αντικείμενο datawlndow.
Αν χρειάζεται,μπορεί ακόμα να μεγαλώσει και το παράθυρο για να αυξηθεί ο χώρος.Αν ο 
έλεγχος dw_detail μεγαλώσει θα πρέπει ίσως να μεγαλώσει το ίδιο και ο έλεγχος 
dw_master.

Τρέξιμο της εφαρμογής
1. Πάτημα στο κουμπί Run του PowerBar.

To PowerBuilder παρακινεί για την αποθήκευση των αλλαγών.
2. Πάτημα Yes.

Η εφαρμογή αρχίζει να τρέχει και το εναρκτήριο παράθυρο σύνδεσης εμφανίζεται. 
3-Πληκτρολόγηση dba στο πλαίσιο User ID.

Πληκτρολόγηση sql στο πλαίσιο Password.
Πάτημα ΟΚ.
Η σύνδεση της βάσης δεδομένων καθιερώνεται και εμφανίζεται ο σκελετός MDI για την 
εφαρμογή.

4. Επιλογή File -> Open -> Customer από τη γραμμή των μενού.
Το παράθυρο Customer εμφανίζεται.
Το πάνω μέρος του (datawindow) ελέγχου dw_master δείχνει όλες τις σειρές που ανακτή
θηκαν από τον πίνακα Customer.O δείκτης-χέρι υποδεικνύει ότι η πρώτη σειρά των πελα
τών έχει επιλεγεί.Το κάτω μέρος του ίδιου ελέγχου δείχνει πληροφορίες σχετικές με τον 
πρώτο πελάτη (Εικόνα 21).

5. Πάτημα στο κουμπί Insert της γραμμής εργαλείων
ή
Επιλογή Edit -> Insert από τη γραμμή των μενού.
Με τον τρόπο αυτό καθαρίζει (επανεκκίνηση) ο (datawindow) έλεγχος dw_detail και προ
στίθεται μια νέα σειρά στο datawindow.Ο δείκτης βρίσκεται τοποθετημένος στο πλαίσιο 
Customer ID μέσα στον έλεγχο dw_detail.

6. Προσθήκη μιας νέας σειράς πελάτη εισάγοντας πληροφορίες στα πλαίσια στο κάτω 
τμήμα του datawindow (Σημείωση).

7. Πάτημα στο κουμπί Update της γραμμής εργαλείων
ή
Επιλογή Edit -> Update από τη γραμμή των μενού.
Η εργασία αυτή στέλνει τα νέα δεδομένα του πελάτη στη βάση δεδομένων και εκθέτει 
ένα μήνυμα επιβεβαίωσης,όπως κωδικοποιήθηκε στο χειρόγραφο για το γεγονός 
ue_update.
Στην εκπαιδευτική εφαρμογή,ο νέος πελάτης δεν εμφανίζεται στην κορυφή του datawin- 
dow.Bέβαια1θα μπορούσε να κωδικοποιηθεί στο χειρόγραφο για να συμπεριλάβει το χα
ρακτηριστικό αυτό.

8. Πάτημα στον πελάτη στο πάνω μέρος του datawindow.
Τα δεδομένα του πελάτη εμφανίζονται στο κάτω τμήμα του datawindow.

Θ.Αλλαγή της διεύθυνσης του πελάτη.
ΙΟ.Πάτημα στο κουμπί Update της γραμμής εργαλείων 

Π
Επιλογή Edit Update από τη γραμμή των μενού.
Τα αναθεωρημένα δεδομένα του πελάτη αποστέλνονται στη βάση δεδομένων και εμφα
νίζεται ένα ακόμα μήνυμα επιβεβαίωσης.

11.Επιλογή ενός άλλου πελάτη στο πάνω μέρος του datawindow.
Τα δεδομένα του πελάτη εκτίθονται στο κάτω μέρος του datawindow.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Για να καθοριστεί η κατάσταση στην οποία ο νέος πελάτης βρίσκεται,απαιτείται η χρήση ενός 
πτυσσόμενου πλαισίου καταλόγου.Πάτημα στο κάτω βέλος στα δεξιά του πλαισίου για να εμφα
νιστεί ο κατάλογος και επιλογή του πελάτη.Για την κύλιση μέσα στον κατάλογο μπορούν να χρη
σιμοποιηθούν τα πλήκτρα με τα βέλη ή να πληκτρολογηθεί ο πρώτος χαρακτήρας της επιθυμη
τής κατάστασης. Έτσι ο χρήστης θα οδηγηθεί κατευθείαν στην πρώτη κατάσταση μέσα στον κα
τάλογο, ο οποίος αρχίζει με τον χαρακτήρα που πληκτρολογήθηκε.
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12. Πάτημα στο κουμπί Delete της γραμμής εργαλείων
ή
Επιλογή Edit -4 Delete από τη γραμμή των μενού.
Ο πελάτης διαγράφεται αμέσως από το datawindow αλλά δεν θα διαγραφεί από τη βά
ση δεδομένων,εκτός κι αν επιλεγεί η εντολή Update στο μενού Ed it. Στη συγκεκριμένη 
περίπτωση,η λειτουργία Update μπορεί να αποτύχει επειδή οι σειρές στους άλλους πί
νακες στην Powersoft Demo Database μπορεί να αναφέρονται στη σειρά που ο χρή
στης προσπαθεί να σβήσει. Ο χρήστης θα πρέπει να μπορεί να διαγράφει όποια σειρά 
έχει προσθέσει στη βάση δεδομένων.

13. Επιλογή File -> Exit από τη γραμμή των μενού.
Η εφαρμογή τελειώνει και γίνεται επιστροφή στην οθόνη Window.

14. Κλείσιμο της οθόνης Window.
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24.12 Προσθήκη αντικειμένων datawindow στο παράθυρο Product
Στο σημείο αυτό θα προστεθούν δύο ακόμα αντικείμενα datawindow,αλλά στο κληρονομη

μένο παράθυρο των προϊόντων w_products,an0 τη βιβλιοθήκη tutor_pb.pbl με ανάλογη λειτουργία 
με τα προηγούμενα αντικείμενα datawindow.

Σύνδεση των αντικειμένων datawindow
1. Άνοιγμα της οθόνης WindowIεπιλoγή wproducts και πάτημα ΟΚ.
2. Επιλογή Properties για το αναδυόμενο μενού του (datawindow) ελέγχου dw_master. 
Θ.Πάτημα Browse.

To PowerBuilder εμφανίζει το πλαίσιο διαλόγου Select DataWindow.
4. Επιλογή του αρχείου tutor_pb.pbl από το πλαίσιο Application Libraries.

Επιλογή d_prodlist.
Πάτημα OK.
To PowerBuilder επιστρέφει στο φύλλο ιδιοτήτων του datawindow.

5. Πάτημα ΟΚ.
To PowerBuilder συνδέει το (datawindow) αντικείμενο d_prodlist με τον (datawindow) έλ
εγχο dw_master.O χώρος εργασίας της οθόνης Window δείχνει τώρα το (datawindow) αν
τικείμενο d_prodlist μέσα στον έλεγχο dw_master.Oaivovrai οι κεφαλίδες για το αντικείμε
νο datawindow.Ωστόσο,μπορεί να χρειαστεί να αλλάξει το μέγεθος του ελέγχου και/ή του 
παραθύρου.

Θ.Επιλογή Properties από το αναδυόμενο μενού του (datawindow) ελέγχου dw_detail. 
7.Πάτημα Browse.

To PowerBuilder εμφανίζει το πλαίσιο διαλόγου Select DataWindow.
Θ.Επιλογή του αρχείου tutorjpb.pbi από το πλαίσιο Application Libraries.

Επιλογή d_product.
Πάτημα OK.
To PowerBuilder επιστρέφει στο φύλλο ιδιοτήτων του datawindow.

Θ.Πάτημα ΟΚ.
To PowerBuilder συνδέει το (datawindow) αντικείμενο d_product με τον (datawindow) έλ- 
λεγχο dw_detail.O χώρος εργασίας της οθόνης Window δείχνει τώρα το (datawindow) 
αντικείμενο d_product μέσα στον έλεγχο dw_detail.To (datawindow) αντικείμενο 
d_product έχει επτά στήλες με τα ονόματα ProductlD,ProductName,ProductDescription, 
Size,Color,Quantity και UnitPrice.

ΙΟ.Αν κριθεί απαραίτητο,αλλαγή των διαστάσεων του ελέγχου dw detail ώστε να είναι 
ορατές όλες οι στήλες στο αντικείμενο datawindow.
Υπάρχει περίπτωση επίσης να αυξηθούν και οι διαστάσεις του παραθύρου για περισσό
τερο χώρο.

Τρέξιμο της εφαρμογής
Στο συγκεκριμένο σημείο η εφαρμογή τρέχει για να δοκιμαστεί το (window) αντικείμενο Product,™ 
οποίο θα πρέπει να παρουσιάζει όλες τις δυνατότητες του αντίστοιχου (window) αντικειμένου Cus- 
ίοηηβΓ.Επίσης,το παράθυρο Product θα πρέπει να λειτουργεί σαν ένα παράθυρο τύπου Κύριο/Λε
πτομερές παρέχοντας στήριξη για την ανάκτηση,εισαγωγή,ενημέρωση και διαγραφή των εγγραφών 
από τη βάση δεδομένων.

1. Πάτημα Run στο κουμπί του PowerBar.
To PowerBuilder προτρέπει την αποθήκευση των αλλαγών.

2. Πάτημα Yes.
Η εφαρμογή αρχίζει να τρέχει και εμφανίζεται το εναρκτήριο παράθυρο σύνδεσης.

Θ.Πληκτρολόγηση dba στο πλαίσιο User ID.
Πληκτρολόγηση sql στο πλαίσιο Password.
Πάτημα ΟΚ.
Η σύνδεση με τη βάση δεδομένων καθιερώνεται και ο σκελετός MDI για την εφαρμογή 
εμφανίζεται.
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4. Επιλογή File -> Open Products από τη γραμμή των μενού.
Το παράθυρο Product εμφανίζεται.Στο πάνω μέρος του (datawindow) ελέγχου dwjnaster 
εμφανίζονται όλες οι σειρές που ανακτήθηκαν από τον πίνακα Product.O δείκτης-χέρι 
υποδεικνύει ότι η πρώτη σειρά προϊόντος έχει επιλεγεί.Το κάτω μέρος του (datawindow) 
ελέγχου dw_detail εκθέτει πληροφορίες σχετικές με το πρώτο προϊόν (Εικόνα 22).

5. Επιλογή Edit Insert από τη γραμμή των μενού.
Με τον τρόπο αυτό καθαρίζει (επανεκκίνηση) το dw_detail και προστίθεται μία νέα σειρά 
στο datawindow.O δείκτης τοποθετείται στο πλαίσιο ProductID μέσα στον έλεγχο 
dw_detail.

6. Προσθήκη μιας νέας σειράς προϊόντος εισάγοντας πληροφορίες στα πλαίσια που 
βρίσκονται στο κάτω datawindow.
Χρήση του κλειδιού TAB για τη μετακίνηση από πλαίσιο σε πλαίσιο.

7. Επιλογή Edit -> Update από τη γραμμή των μενού.
Η συγκεκριμένη εντολή στέλνει τα νέα δεδομένα προϊόντων στη βάση δεδομένων εμφανί
ζοντας ένα μήνυμα επιβεβαίωσης,όπως κωδικοποιήθηκε στο χειρόγραφο για το γεγονός 
ue_update.
Ωστόσο,το νέο αυτό προϊόν δεν εκτίθεται στο πάνω datawindow αφού δεν έχει γραφεί 
χειρόγραφο που να συμπεριλαμβάνει κι αυτό το χαρακτηριστικό.

8. Πάτημα σ’ ένα προϊόν στο πάνω datawindow.
Τα δεδομένα αυτού του προϊόντος εκτίθονται στο κάτω datawindow.

Θ.Αλλαγή της τιμής για τη στήλη UnitPrice.
10. Επιλογή Edit -» Update από τη γραμμή των μενού.

Τα αναθεωρημένα δεδομένα των προϊόντων αποστέλλονται στη βάση δεδομένων και εκ
τίθεται ένα ακόμα μήνυμα επιβεβαίωσης.

11. Επιλογή ενός διαφορετικού προϊόντος στο πάνω datawindow.
Τα δεδομένα του παρουσιάζονται στο κάτω datawindow.

12. Επιλογή Edit Delete από τη γραμμή των μενού.
Το προϊόν διαγράφεται αμέσως από το datawindow,όχι όμως κι από τη βάση δεδομέ
νων αφού πρέπει πρώτα να επιλεγεί η διαταγή Update από το μενού Edit.Bέβαια,είναι 
δυνατόν να προγραμματιστεί να συμβαίνει αυτή η ενημέρωση αυτόματα.

13. Επιλογή File -> Exit από τη γραμμή των μενού.
Η εφαρμογή κλείνει και πραγματοποιείται επιστροφή στην οθόνη Window.

14. Κλείσιμο της οθόνης Window.
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24.13 Αποσφαλμάτωση (Debugging)
Υπάρχουν περιπτώσεις που η εφαρμογή δεν συμπεριφέρεται όπως αναμενόταν,για παρά

δειγμα δεν ανατίθεται η προσδοκόμενη τιμή σε μία μεταβλητή ή ένα χειρόγραφο δεν εκτελεί τις 
εντολές. Η αποσφαλμάτωση την ώρα που τρέχει η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα της προσεκπκής 
εξέτασης των περιπτώσεων αυτών.Στην αποσφαλμάτωση θέτονται σημεία stop στα χειρόγραφα 
και στις συναρτήσεις ώστε να εξετάζεται βηματικά ο κώδικας γραμμή προς γραμμή και εκτίθονται 
τα περιεχόμενα των μεταβλητών για να εντοπιστούν τα λογικά σφάλματα και λάθη που σίγουρα θα 
εμφανιστούν κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης.Από τη στιγμή δηλαδή που η εφαρμογή τρέχει με την 
αποσφαλμάτωση,το PowerBuilder σταματά την εκτέλεση ακριβώς πριν συναντήσει μία γραμμή που 
περιέχει ένα σημείο stop,οπότε μπορούν να αλλάξουν οι τιμές των μεταβλητών.Η αποσφαλμάτωση 
της εκπαιδευτικής εφαρμογής θα κρατήσει δέκα λεπτά περίπου.

Προσθήκη ενός stop για το αντικείμενο application
1. Πάτημα στο κουμπί Debug του PowerBar.

To PowerBuilder ανοίγει το παράθυρο Debug και εμφανίζει το πλαίσιο διαλόγου Select 
Script.

2. Επιλογή Application από το πλαίσιο Object Type.
3. Επιλογή του γεγονότος open για το pbtutor στο πλαίσιο Control or Object αν δεν έχει 

ήδη επιλεγεί.
4. Πάτημα ΟΚ.

To PowerBuilder εμφανίζει το χειρόγραφο για το γεγονός Open του αντικειμένου appli
cation στο παράθυρο Debug.

5. Διπλοπάτημα στην επόμενη εκτελέσιμη εντολή:
sqlca.DBMS = Profilestring (startupfile, “database”, “dbms”, “ ”)

Χρειάζεται η κύλιση μέσα στον κώδικα,ο οποίος καθορίζει το όνομα του αρχείου έναρξης. 
Το σήμα stop εκτίθεται στην αρχή της γραμμής.
Όταν το PowerBuilder τρέξει την εφαρμογή με αποσφαλμάτωση,θα σταματήσει ακριβώς 
πριν να εκτελέσει τη γραμμή που περιέχει το stop.

Προσθήκη σημείων stop για το παράθυρο Customer
1. Πάτημα στο κουμπί Select του PainterBar 

Π
Επιλογή Debug -> SelectScript από τη γραμμή των μενού.
To PowerBuilder εμφανίζει το πλαίσιο διαλόγου Select Script.

2. Επιλογή Window στο πλαίσιο Object Type.
3. Επιλογή w_master_detail στο πλαίσιο Name.
4. Επιλογή του γεγονότος rowfocuschanged για το dwjnaster στο πλαίσιο Control or Ob

ject αν δεν έχει ήδη επιλεγεί.
5. Πάτημα ΟΚ.
δ.Διπλοπάτημα στη γραμμή:

lljtemnum = this.object.data [currentrow.1]
Ένα σήμα stop εμφανίζεται στην αρχή αυτής της γραμμής.

7.Διπλοπάτημα στη γραμμή:
IF dw_detail.Retrieve (lljtemnum) = -1 THEN 

Ένα σήμα stop εμφανίζεται στην αρχή αυτής της γραμμής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Όταν εισέρχονται σημεία stop σ' ένα χειρόγραφο,επιλέγονται γραμμές που περιέχουν εκτελέσι- 
μες εντολές.Αντίθετα, δεν εισάγονται σημεία stop σε γραμμές δήλωσης μεταβλητών,γραμμές 
σχολίων ή κενές γραμμές.
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Τρέξιμο με αποσφαλμάτωση
1. Πάτημα στο κουμπί Start του PainterBar

ή
Επιλογή Run -> Start από τη γραμμή των μενού.
Η εφαρμογή ξεκινά και συνεχίζει μέχρι να συναντήσει το πρώτο stop που έχει προστεθεί. 
Αυτό συμβαίνει αμέσως επειδή η εντολή για την οποία προστέθηκε το πρώτο stop εκτε- 
λείται μόλις αρχίζει να τρέχει η εφαρμογή.Η εφαρμογή στη συνέχεια αποβάλλεται και γί
νεται επιστροφή στο παράθυρο Debug που εκθέτει τη γραμμή που περιέχει το stop.

2. Επιλογή Debug -4 Variables Window από τη γραμμή των μενού.
Αν το παράθυρο Variables είναι ήδη ανοιχτό στο κάτω μέρος της οθόνης,δεν χρειάζεται 
η εκτέλεση αυτού του βήματος.

Θ.Διπλοπάτημα Global στο παράθυρο Variables.
4. Διπλοπάτημα transaction sqlca.
5. Εντοπισμός των ιδιοτήτων dmbs και database.

Παρατηρείται ότι οι ιδιότητες αυτές δεν έχουν πάρει ακόμα τιμές αφού η αποσφαλμάτω
ση διέκοψε την εκτέλεση πριν να εκτελεστεί η συνάρτηση Profilestring.

'Ελεγχος του κώδικα γραμμή προς γραμμή
Ι.Για να πραγματοποιηθεί η εκτέλεση της επόμενης εντολής και το stop,πάτημα στο 

κουμπί Step του PainterBar
ή
Επιλογή Run Step από τη γραμμή των μενού.
Η ιδιότητα dbms έχει τώρα την τιμή ODBC που ανατέθηκε με την εκτέλεση της προηγού
μενης εντολής (Εικόνα 25).

Παύση στα σημεία stop
1. Πάτημα στο κουμπί Continue του PainterBar.

Η εφαρμογή επαναλαμβάνει την εκτέλεση και εμφανίζεται το εναρκτήριο παράθυρο σύν
δεσης.

2. Πληκτρολόγηση dba στο πλαίσιο User ID.
Πληκτρολόγηση sql στο πλαίσιο Password.
Πάτημα ΟΚ.
Η σύνδεση με τη βάση δεδομένων καθιερώνεται και ο σκελετός MDI για την εφαρμογή 
εμφανίζεται.

3. Επιλογή File -> Open -> Customers από τη γραμμή των μενού.
Η εφαρμογή αποβάλλεται και γίνεται επιστροφή στο παράθυρο Debug.To PowerBuilder 
εμφανίζει τη γραμμή στο γεγονός RowFocusChanged που περιέχει το επόμενο stop που 
έχει προστεθεί.
Το γεγονός RowFocusChanged για το datawindow συμβαίνει πριν αυτό να εμφανιστεί 
γι’ αυτό και η εκτέλεση σταματά πριν το παράθυρο Customer ανοίξει.

4. Διπλοπάτημα Global στο παράθυρο Variables για να κλείσει ο κατάλογος των καθολι
κών μεταβλητών.
Διπλοπάτημα Local για να ανοίξει ο κατάλογος με τις τοπικές μεταβλητές.
Εντοπισμός των currentrow και lljtemnum μεταβλητών.
Η μεταβλητή currentrow έχει τεθεί ίση με 1 και η μεταβλητή lljtemnum με 0.

5. Πάτημα στο κουμπί Step.
Η μεταβλητή lljtemnum έχει τεθεί τώρα ίση με 101,δηλαδή το ID του πρώτου πελάτη 
που ανακτήθηκε.

6. Πάτημα στο κουμπί Continue πάλι.
Η εφαρμογή επαναλαμβάνει την εκτέλεση.Το παράθυρο Customer εμφανίζεται και εκθέ
τει έναν κατάλογο πελατών που ανακτήθηκαν από τη βάση δεδομένων.Το λεπτομερές 
datawindow παρουσιάζει πληροφορίες σχετικές με τον πελάτη 101.

7. Επιλογή File -4 Exit από τη γραμμή των μενού.
Η εφαρμογή τελειώνει και πραγματοποιείται επιστροφή στο παράθυρο Debug.

8. Επιλογή File -4 Close από τη γραμμή των μενού για να κλείσει το παράθυρο Debug.
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24.14 Εκτελέσιμο αρχείο
Με τη δημιουργία της εκτελέσιμης έκδοσης της εφαρμογής για διανομή στους τελικούς 

χρήστες,δημιουργείται ένα πρόγραμμα το οποίο οι χρήστες θα μπορούν να χειρίζονται με τον ίδιο 
τρόπο όπως και τις υπόλοιπες εφαρμογές των Windows (π.χ. Microsoft Excel ή Word for Windows). 
Η διάρκειά της είναι δέκα περίπου λεπτά.

Δημιουργία του αρχείου ΕΧΕ
1. Κλείνουν όλα τα ανοιχτά παράθυρα.
2. Πάτημα στο κουμπί Project του PowerBar.

Το πλαίσιο διαλόγου Select Project εμφανίζεται.
3. Πάτημα New.

Το πλαίσιο διαλόγου Select Executable File εμφανίζεται.Το προεπιλεγμένο όνομα για το 
εκτελέσιμο αρχείο είναι το όνομα της εφαρμογής συν την προέκταση ΕΧΕ,στη συγκεκρι
μένη περίπτωση pbtutor.exe.Η προεπιλεγμένη θέση είναι ο κατάλογος στον οποίο πραγ
ματοποιείται η εργασία.Το προεπιλεγμένο όνομα και κατάλογος είναι αυτά που χρησιμο
ποιούνται τελικά (Εικόνα 26).

4. Πάτημα Save.
Για τα Windows 3.1 ή μία έκδοση των Windows NT με διασύνδεση Windows 3.1 ,πάτημα 
ΟΚ.
Στα στάδιο αυτό το PowerBuilder εμφανίζει το χώρο εργασίας της οθόνης Project.

5. Το πλαίσιο ελέγχου Machine Code θα πρέπει να είναι επιλεγμένο.
Η επιλογή Machine Code λέει στο PowerBuilder ότι η μεταγλωττισμένη μορφή κάθε αντι
κειμένου θα πρέπει να είναι σε γλώσσα μηχανής.

Θ.Δεν θα πρέπει να αλλάξουν τα περιεχόμενα του πλαισίου Library στο κάτω μέρος της 
οθόνης.
Το πλαίσιο Library επιτρέπει τη δημιουργία δυναμικών βιβλιοθηκών του PowerBuilder 
(PBD αρχεία) για την εφαρμογή.Τα αρχεία PBD μπορούν να χρησιμεύσουν στην αποθή
κευση των αντικειμένων στην εφαρμογή.Την ώρα της εκτέλεσης,τα αντικείμενα που δεν 
περιέχονται στο εκτελέσιμο αρχείο της εφαρμογής φορτώνονται δυναμικά.Με τη χρήση 
των αρχείων ΡΒϋ,η εφαρμογή μπορεί να διασπαστεί σε μικρότερες μονάδες,οι οποίες 
διαχειρίζονται πιο εύκολα κι επίσης μειώνουν το μέγεθος του εκτελέσιμου αρχείου.
Για τις μικρές εφαρμογές δεν απαιτείται η χρήση των δυναμικών βιβλιοθηκών,οπότε δεν 
γίνεται καμία επιλογή στο πλαίσιο Library στο κάτω μέρος της οθόνης.

7.Πάτημα στο κουμπί Build του PainterBar.
To PowerBuilder δημιουργεί ένα εκτελέσιμο αρχείο που περιέχει ορισμούς των αντικειμέ
νων (όπως windows,menuw.datawindows) μέσα στην εφαρμογή.Επίσης,το αρχείο ΕΧΕ πε
ριλαμβάνει το αρχείο εικόνων (bitmap) που χρησιμοποιήθηκε στο παράθυρο σύνδεσης,το 
αρχείο του εικονιδίου της εφαρμογής και τα μεταγλωττισμένα χειρόγραφα.
Η διαδικασία δημιουργίας του αρχείου ΕΧΕ μπορεί να πάρει λίγα λεπτά.Όση ώρα το Po
werBuilder δουλεύει,στο κάτω μέρος της οθόνης εμφανίζει π ακριβώς κάνει.Για να στα
ματήσει η διαδικασία δόμησης πατείται το κουμπί Cancel στο αναδυόμενο παράθυρο 
Build Library,το οποίο κλείνει μόλις τελειώσει το PowerBuilder.

Θ.Επιλογή File -> Save από τη γραμμή των μενού.
Το πλαίσιο διαλόγου Save Project εμφανίζεται.

Θ.Πληκτρολόγηση pbtutor στο πλαίσιο ονόματος του project.
ΙΟ.Πάτημα ΟΚ.

To PowerBuilder αποθηκεύει το νέο αντικείμενο project ώστε να δημιουργηθεί εύκολα 
μία νέα εκτελέσιμη έκδοση της εφαρμογής χωρίς να είναι απαραίτητος ο επαναπροσ
διορισμός των συστατικών της εφαρμογής ή των επιλογών που θέλει ο σχεδιαστής.
Η χρήση του project απαλλάσσει από χρονοβόρα δουλειά πάνω στην εφαρμογή που πε
ριλαμβάνει δυναμικές βιβλιοθήκες,οι οποίες θα αναδομούνται συχνά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Το όνομα της εφαρμογής καλό θα ήταν να έχει το πολύ οκτώ χαρακτήρες αλλιώς το PowerBuilder το 
κόβει με το προεπιλεγμένο όνομα αρχείου ΕΧΕ.
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Δοκιμή του αρχείου ΕΧΕ 
Στα Windows 95

Ι.Ελαχιστοποίηση του PowerBuilder.
To PowerBuilder ελαχιστοποιείται σ’ ένα μικρό εικονίδιο στη γραμμή εργασίας της οθόνης 
του υπολογιστή.

2. Πάτημα με το δεξί πλήκτρο του ποντικιού κάπου στο χώρο εργασίας της ίδιας οθόνης. 
Επιλογή New -> Shortcut από το αναδυόμενο μενού.
Το πλαίσιο διαλόγου Create Shortcut εμφανίζεται.

3. Εισαγωγή της πλήρως σχεπζόμενης διαδρομής στο αρχείο ΕΧΕ μέσα στο πλαίσιο
Command Line.
Για παράδειγμα,στα Windows 95 με συντμημένα ονόματα κι αφού έχει γίνει αποδεκτή 
η προεπιλεγμένη εγκατάσταση του φακέλου,θα πρέπει να πληκτρολογηθεί: 
c:\pwrs\pb5i32\pbtutor\pbtutor.exe.
Με το κουμπί Browse μπορεί εύκολα να εντοπιστεί το pbtutor.exe.

4. Πάτημα Next.
δ.Πληκτρολόγηση της περιγραφής Sportswear, Inc. στο πλαίσιο Select a name for the 

shortcut.
6. Πάτημα Finish.

To εικονίδιο και η περιγραφή εκθέτονται στη θέση που δημιουργήθηκε η σύντμηση.Πριν 
όμως τρέξει η εφαρμογή θα πρέπει να μετατραπεί μία ιδιότητα της σύντμησης.

7. Μετακίνηση του δείκτη στο εικονίδιο της εφαρμογής SportsWear, Inc και πάτημα στο 
δεξί κουμπί του πονπκιού.
Επιλογή Properties για να εμφανιστεί το φύλλο ιδιοτήτων της σύντμησης.
Επιλογή της καρτέλας Shortcut.
Πληκτρολόγηση της θέσης των μονάδων συστήματος της Powersoft στο πλαίσιο
Start in.
Πάτημα OK (Σημείωση 1).

δ.Διπλοπάτημα στο εικονίδιο.
Η εφαρμογή αρχίζει να τρέχει.

9-Δοκιμή της εφαρμογής.
ΙΟ.Αφού ολοκληρωθεί η εργασία με την εφαρμογή,επιλογή File Exit από τη γραμμή 

των μενού.
Πραγματοποιείται επιστροφή στο σημείο που ήταν ο χρήστης όταν ξεκίνησε την εφαρμο
γή·

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1
Με την εγκατάσταση του PowerBuilder,η διαδικασία εγκατάστασης αυτόματα τοποθετεί τα αρχεία 
DLL σ’ έναν φάκελο συστήματος.
Για τα Windows 95 με συντμημένα ονόματα,η προεπιλεγμένη διαδρομή φακέλου είναι 
c:\pwrs\sys32.
Για τα Windows 95 με ολόκληρα ονόματα,η προεπιλεγμένη διαδρομή φακέλου είναι 
c:\Program Files\Common Files\Powersoft Shared.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2
Αν ο χρήστης ανοίξει την οθόνη Library θα δει όλα τα αντικείμενα της εφαρμογής που έχει δημιουρ
γήσει στον κατάλογο ΡόΜοτ,όπως φαίνεται στην Εικόνα 27.
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Στα Windows 3.1 και Windows NT
Ι.Ελαχιστοποίηση του PowerBuilder.

To PowerBuilder ελαχιστοποιείται σε ένα εικονίδιο στο κάτω μέρος της οθόνης του υπο
λογιστή.

2/Ανοιγμα του Windows Program Manager.
3/Ανοιγμα της ομάδας προγράμματος όπου θα τοποθετηθεί το εικονίδιο της εφαρμο

γής·
4.Επιλογή File -» New από τη γραμμή των μενού του Program Manager.

Το πλαίσιο διαλόγου New Program Object εμφανίζεται.Το προεπιλεγμένο κουμπί είναι το 
Program Item που είναι και το επιθυμητό. 

δ.Πάτημα ΟΚ.
Το πλαίσιο διαλόγου Program Item Properties εμφανίζεται.

Θ.Πληκτρολόγηση της περιγραφής Sportswear, Inc.
7. Εισαγωγή της ολόκληρης της σχετιζόμενης διαδρομής για το αρχείο ΕΧΕ στο πλαίσιο 

Command Line.
Για παράδειγμα,στα Windows 3.1 και στην προεπιλεγμένη θέση εγκατάστασης του Po
werBuilder,πληκτρολόγηση: c:\pwrs\pb5\pbtutor\pbtutor.exe.

8. Εισαγωγή ολόκληρης της σχετιζόμενης διαδρομής στη θέση των μονάδων συστήμα
τος της Powersoft στο πλαίσιο Working Directory (Σημείωση).

9. Πάτημα ΟΚ.
Το εικονίδιο και η περιγραφή εμφανίζονται στην επιλεγμένη ομάδα προγράμματος μέσα 
στο Program Manager.

ΙΟ.Διπλοπάτημα στο εικονίδιο για την εφαρμογή SportsWear, Inc.
Η εφαρμογή αρχίζει να τρέχει.

ΙΙ.Δοκιμή της εφαρμογής.
12.Αφού ολοκληρωθεί η εργασία με την εφαρμογή,επιλογή File -> Exit από τη γραμμή 

των μενού.
Πραγματοποιείται επιστροφή στο Windows Program Manager.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Με την εγκατάσταση του PowerBuilder,η διαδικασία εγκατάστασης τοποθετεί αυτόματα τα αρχεία 
DLL σ' έναν φάκελο συστήματος.
Γία τα Windows 3.1 (16 bit),η προεπιλεγμένη διαδρομή φακέλου είναι c:\pwrs\sys.
Για τα Windows NT με συντμη μένα ονόματα,η προεπιλεγμένη διαδρομή φακέλου είναι 
c:\pwrs\sys32.
Για τα Windows NT με ολόκληρα ονόματα, η προεπιλεγμένη διαδρομή φακέλου είναι 
c:\Program Files\Common Files\Program Shared.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25

Παράδειγμα 1 με την Microsoft Access
Η Microsoft Access,όπως έχει ήδη αναφερθεί,αποτελεί ένα πρόγραμμα που χρησιμοποιεί 

περισσότερο το γραφικό σχεδίασμά για τη δημιουργία των εφαρμογών.Η εργασία λοιπόν για τη 
δημιουργία δύο παραθύρων ως μέρος της διασύνδεσης χρήστη που θα εκθέτουν πληροφορίες για 
τους πελάτες και τα προϊόντα μιας φανταστικής εταιρείας με το όνομα Prompt Computer Solutions 
είναι πολύ πιο απλή και σύντομη από την αντίστοιχη που έγινε με τη χρήση του PowerBuilder.
Ο χρήστης δεν χρειάζεται καν να συνδεθεί με τη βάση δεδομένων PROMPT μέσω ενός παραθύρου 
σύνδεσης ή ενός αντικειμένου transaction αφού η ίδια η Access με τη δημιουργία ή το άνοιγμα μιας 
βάσης δεδομένων δημιουργεί ή συνδέει και τα υπόλοιπα αντικείμενα (πίνακες,φόρμες,μακροεντο
λές, κ.τ.λ.) πάνω σ’ αυτή τη βάση δεδομένων.Έτσι δεν είναι απαραίτητη και η δημιουργία ενός εκ
τελώ σιμού αρχείου ΕΧΕ από τη στιγμή που μαζί με τη βάση δεδομένων υπάρχουν στους υπολογι
στές των τελικών χρηστών και όλες οι συλλογές αντικειμένων.Στην εισαγωγή της Microsoft Access 
περιγράφεται η αρχιτεκτονική των εφαρμογών της αναλυτικά.

Η βάση δεδομένων PROMPT βρίσκεται στον κατάλογο sampapps με το πρόθεμα mdb, 
δηλαδή c:\access\sampapps.An0 τη συγκεκριμένη βάση δεδομένων δημιουργείται μία συνεχόμε
νη φόρμα (είτε με είτε χωρίς τον Οδηγό Φορμών) που βασίζεται στον υπάρχοντα πίνακα Πελάτες 
και με το όνομα Pelates.lO-iv άποψη Σχεδίασης και στο τμήμα Detail δημιουργούνται από την ερ
γαλειοθήκη τρία πλαίσια κειμένου με έλεγχο πηγής (ιδιότητα Control Source) τα πεδία του πίνακα 
CustomerlD.CustomerName και CompanyName αντίστοιχα.Στο τμήμα κεφαλίδας της φόρμας σύ
ρονται με το ποντίκι από τον κατάλογο των πεδίων τα πεδία CustomerlD.CustomerName,Company 
Name,PhoneNumber.AddressI,State και PostalCode.Ta πεδία μετατρέπονται σε χειριστήρια με ετι
κέτες και στοιχίζονται κατάλληλα μέσα στον χώρο εργασίας.Ακολουθώντας παρόμοια βήματα δημι- 
ουργείται και η φόρμα Proionta με βάση τον πίνακα Κατάλογος της ίδιας βάσης δεδομένων.

Στην παρουσίαση και των δύο φορμών σε άποψη Φόρμας παρατηρείται ότι η εισαγωγή,η 
ανάκτηση,η διαγραφή πληροφοριών και η ενημέρωση της βάσης δεδομένων με αυτές τις πληροφο
ρίες μέσα από τις φόρμες γίνεται αυτόματα από την Microsoft Access χωρίς την ανάγκη γραφής 
κώδικα για το κάθε βήμα που πραγματοποιείται,χωρίς τη χρήση ορισμάτων για τη σύνδεση και τον 
συγχρονισμό των πλαισίων κειμένων με τα χειριστήρια ή εντολών SQL για την ταξινόμηση των εγ
γραφών (η λειτουργία του φίλτρου μπορεί να καλύψει απλές περιπτώσεις σαν κι αυτή).Ακόμη,αν 
σημειωθεί κάποια λανθασμένη εγγραφή ή οποιοδήποτε άλλο σφάλμα,η Access θα ειδοποιήσει το 
χρήστη με πλαίσια μηνυμάτων αφού οι κανόνες εγκυρότητας που ορίστηκαν για τα πεδία ισχύουν 
και για τα χειριστήρια της φόρμας (οι ιδιότητες κληρονομήθηκαν).Βέβαια υπάρχει και η εντολή 
On Error της Access Basic για την παγίδευση των σφαλμάτων αλλά δεν χρειάζεται στην απλή αυτή 
εφαρμογή.

Οι δύο πίνακες (Πελάτες και Κατάλογος) και οι δύο φόρμες που δημιουργήθηκαν για τους 
πελάτες και τα προϊόντα μεταφέρονται σε μία νέα βάση δεδομένων με το όνομα Test (στον ίδιο 
κατάλογο) ώστε να μην επηρεαστεί η Prompt.Av χρειαστούν άλλα αντικείμενα μπορούν κι αυτά να 
αντιγραφούν στη νέα βάση δεδομένων με την εντολή Import του μενού File: ως πηγή δεδομένων 
ορίζεται η Access,στο πλαίσιο Select File επιλέγεται η διαδρομή ονόματος των αντικειμένων που 
θα εισαχθούν και στο πλαίσιο Import Objects επιλέγεται το είδος των αντικειμένων.Παρατηρείται 
ότι στη βάση δεδομένων Test δεν υπάρχουν αντιστοιχίες μεταξύ των πινάκων και δεν χρειάζεται 
να οριστούν αφού πρόκειται απλώς για ένα παράδειγμα.

Στη νέα βάση δεδομένων Test οι τελικοί χρήστες θα πρέπει από τη στιγμή που την ανοί
γουν να βλέπουν πληροφορίες σχετικές με τους πελάτες και τα προϊόντα χωρίς να μπορούν να 
μετατρέψουν τη σχεδίασή τους.Η μόνη αλλαγή που θα τους επιτρέπεται είναι η εισαγωγή νέων εγ- 
γραφών.Επίσης για να μην χάνεται χρόνος με την επιλογή κάθε φορά της φόρμας ή του πίνακα, 
όπου θα εισαχθούν οι νέες πληροφορίες (αν και πρόκειται στη συγκεκριμένη περίπτωση για μια πε
ριορισμένης έκτασης εφαρμογή),με το άνοιγμα της βάσης δεδομένων θα εμφανίζεται μία φόρμα 
που θα οδηγεί με τη σειρά της στο άνοιγμα κάποιας από τις δύο υπάρχουσες φόρμες.

Η λύση στο πρόβλημα που τέθηκε ξεκινά με τη δημιουργία της νέας φόρμας Test-Στο αντι
κείμενο αυτό προστίθονται απλώς δύο κουμπιά διαταγών κι ένας τίτλος (πλαίσιο ετικέτας).Τα κουμ
πιά διαταγών είναι το Πελάτες και Προϊόντα.Για καθένα από αυτά μπορεί να οριστεί στην ιδιότητα 
Caption κι ένας ειδικός χαρακτήρας εμπορικού (&) πριν το γράμμα του ονόματος για να χρησιμο
ποιηθεί σαν πλήκτρο προσπέλασης (το ΠΕΛΑΤΕΣ και το ΠΡΟΪΟΝΤΑ αντίστοιχα).Επίσης στην ιδιό
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τητα On Click και των δυο κουμπιών προστίθεται μια διαδικασία συμβάντος με το κουμπί δόμησης 
Code Builder που θα ανοίγει την αντίστοιχη φόρμα.

Sub Pelates_Click () Sub Proionta_Click ()
‘Ανοιγμα φόρμας Pelates Άνοιγμα φόρμας Proionta

DoCmd OpenForm “Pelates” DoCmd OpenForm "Proionta"
End Sub End Sub

Για να εμφανίζεται αμέσως η κύρια φόρμα με το άνοιγμα της βάσης δεδομένων δημιουρ- 
γήθηκε μία μακροεντολή με το όνομα Autoexec,την οποία θα εκτελεί η Access στη συγκεκριμένη 
περίπτωση.Οι ρυθμίσεις για τις επτά ενέργειες μακροεντολής είναι:

Ενέργεια Μακροεντολής Πλαίσιο Ορίσματος Ρύθμιση Σχόλιο
Echo Echo On No Απόκρυψη
Hourglass Hourglass On Yes Κλεψύδρα
ShowToolbar Toolbar Name Database Απόκρυψη γραμμής

Show No εργαλείων Database
ShowToolbar Toolbar Name Form View Απόκρυψη γραμμής

Show No εργαλείων φόρμας
DoMenultem Menu Bar Database Απόκρυψη του παρα

Menu Name
Command
Subcommand

Window
Hide

θύρου Database

OpenForm Form Name Test Άνοιγμα του κύριου
View
Filter Name 
Where Condition 
Data Mode 
Window Mode

Form

Edit
Normal

μενού της εφαρμογής

Όταν η κύρια φόρμα κλείνει θα πρέπει όλα να επανέρχονται στην κανονική μορφή τους. 
Στην ιδιότητα On Unload της κύριας φόρμας ορίζεται με τις εντολές της Access Basic και με το 
κουμπί δόμησης Code Builder η ανάλογη διαδικασία συμβάντος:

Sub FormJJnload (Cancel As Integer)
"Οταν κλείσει ο χρήστης την κύρια φόρμα να τα επαναφέρει όλα όπως πριν

Εμφάνισε την κανονική γραμμή εργαλείων φόρμας “όπου πρέπει”
DoCmd ShowToolbar “Form View”, A_TOOLBAR_WHERE_APPROP 

Εμφάνισε τη γραμμή εργαλείων Database 
DoCmd ShowToolbar "Database”, A_TOOLBAR_WHERE_APPROP

Επανεμφάνισε το παράθυρο Database επιλέγοντας κάτι σ’ αυτό 
DoCmd SelectObject A_FORM, “Test”, True

End Sub

Η εργασία δεν έχει τελειώσει ακόμα,αφού στην εφαρμογή ο τελικός χρήστης δεν πρέπει να 
ανοίγει τα αντικείμενα στην άποψη Σχεδίασης.Επομένως,πρέπει να αφαιρεθούν όλες οι διαταγές 
New από το μενού File ενώ είναι περιττές οι εντολές Save Form και Save Form As.An0 το μενού 
View μπορούν να παραλειφθούν οι εντολές Form Design,Toolbars,Options κι από το μενού Window 
οι διαταγές Hide,Unhide,Size To Fit Ροππ.Στους πίνακες δεν πραγματοποιείται καμιά αλλαγή,πράγ
μα που σημαίνει ότι ο τελικός χρήστης μπορεί να επέμβει στις ιδιότητες των υπαρχόντων πεδίων 
ή και να προσθέσει νέα πεδία.

Η προσαρμοσμένη γραμμή των μενού ορίζεται στην ιδιότητα Menu Bar κάθε φόρμας,η ο
ποία δείχνει την μακροεντολή γραμμής μενού που δημιουργήθηκε.Ο ορισμός μιας μακροεντολής 
γραμμής μενού γίνεται στο αντικείμενο Macro στην άποψη Σχεδίασης χρησιμοποιώντας τις ενέρ
γειες μακροεντολής AddMenu με τα ανάλογα ορίσματα.Ωστόσο η δουλειά αυτή είναι κουραστική.
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Για το λόγο αυτό χρησιμοποιείται ο ειδικός οδηγός της Access Menu Builder,ο οποίος εμφανίζεται 
με την εντολή Add-ins του μενού File (το παράθυρο Database είναι ενεργό).Το πλαίσιο διαλόγου 
εμφανίζει όλες τις διαθέσιμες μακροεντολές,στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως επιλέγεται η δημι
ουργία νέας μακροεντολής.Η Microsoft Access δίνει τη δυνατότητα να επιλεγούν τα πρότυπα για 
το νέο σύνολο μακροεντολών γραμμής μενού.Έτσι αφού επιλεγεί το Form,στο πλαίσιο διόρθωσης 
της γραμμής μενού διαγράφονται οι εντολές που αναφέρθηκαν προηγουμένως κι επιπλέον προστί- 
θονται τρεις καινούργιες εντολές κάτω από την εντολή File:
a) η εντολή Open που θα τρέχει την μακροεντολή Macrol.H τελευταία ορίζεται από το σχεδιαστή 
με δύο ενέργειες AddMenu που θα προσθέτουν δύο υπομενού για την Open.Pelates και Proionta.
b) σε κατώτερο επίπεδο από την Open προστίθεται η εντολή Pelates που θα εκτελεί τη μακροεν
τολή Macro 2 (επίσης ορισμένη από τον χρήστη) με την ενέργεια OpenFormYia να ανοίγει η φόρμα 
Pelates.
c) στο ίδιο κατώτερο επίπεδο με την εντολή Pelates προστίθεται και η εντολή Proionta που με τη 
σειρά της θα εκτελεί την μακροεντολή Macro 3 με την ενέργεια OpenForm για να ανοίγει από τη 
γραμμή των μενού η φόρμα Proionta.
Στη συνέχεια δίνεται στην ιδιότητα Menu Bar και για τις τρεις φόρμες το ίδιο όνομα της μακροεντο
λής που μόλις δημιουργήθηκε Test Form Menubar που σημαίνει ότι θα εμφανίζεται σ’ αυτές η ίδια 
γραμμή εργαλείων.Ο οδηγός Menu Bar με την ολοκλήρωση της παραπάνω εργασίας δημιουργεί 
μόνος του τις μακροεντολές που αντιστοιχούν στις γραμμές των μενού και στις επιμέρους εντολές 
κάθε μενού.Τα αντικείμενα αυτά Macro φαίνονται όλα στο παράθυρο Macro της βάσης δεδομένων 
Test.

Στην Εικόνα 28 της επόμενηςς σελίδας φαίνεται η τελική μορφή που θα έχει η εφαρμογή 
που μόλις δημιουργήθηκε,με την κύρια φόρμα,τις δύο αποκρινόμενες φόρμες και την εισαγωγή της 
νέας εντολής μενού κάτω από το κύριο μενού File.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Στην περίπτωση που ο σχεδιαστής επιθυμεί την ενημέρωση της νέας βάσης δεδομένων με πληρο
φορίες από την Prompt, θα πρέπει να προσαρτήσει τους πίνακες (κι όχι να τους εισάγει) με την εν
τολή Attach Table του μενού File.Η ενημέρωση των πινάκων με πληροφορίες από τη βάση δεδομέ
νων πηγή θα πραγματοποιείται κάθε φορά που ο χρήστης θα επιλέγει την εντολή Attachment Ma
nager (Διαχειριστής Προσαρτήσεων) της διαταγής Add-ins από το μενού File.

221



^Microsoft Access
•£drt View Recotds Winder Help

Savs Recced 
Output Is

Prir.tSti.ui:.

Pont,,::;:

lllil

; fJsjrt M-acro.. 
Add-r.s

Κυρία Φόρμα Test

Meant

^τΕΡτΠροϊόντα

Alpha Products BA 800x600

Exit Ιος ΡοδόπουΑος Beta Consulting SA 1024x768

Κωδ. ΠεΒάτιη:
Όγομα Πελάτη: Δημήτρης Σιδέρης
Επωνυμία Εταιρείας: Alpha Products
Τηλέφωνο: (301) 551-6363
Διεύθυνση 1: Κεντρικής 123
Νομός/Επαρχία: ATT
Ταχ. Κωδικός: 98004

Ll! Record: |1 Ιοί 16 ΜΗΓΓ . ' ' Γ

GA 1024x768 Adaptei

Wonder XL

Είδους
ίΥΡαφη:

Τύπου:
ς Κατασκευ

11.400.00 Δρ

20 355.00 Δρ

33.900.00 Δρ

24.300.00 Δρ

1
Ex SVGA 1024x768 Ad
0G8

ifoii ! of 43 TEwTT

1 ϋ
««««r <««<««

- 5 MMi *
gB^Ewpln ^Microsoft Access 1:24 μμ

ΕΙΚΟΝΑ 28



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26 Παράδειγμα 2 με το PowerBuilder 5.0

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26

26.1 Διοχέτευση δεδομένων στο PowerBuilder 5.0
Η διοχέτευση δεδομένων από έναν πίνακα σε άλλον της ίδιας ή και διαφορετικής βάσης δε

δομένων αποτελεί μία από τις ισχυρότερες και χρησιμότερες δυνατότητες του PowerBuilder.rια 
παράδειγμα,στο παράθυρο w_sales_extract της βάσης δεδομένων ABNCSALE.DB (που εγκαθίστα
ται μαζί με το PowerBuilder) παρουσιάζονται πληροφορίες για τους αντιπροσώπους της φαντα
στικής εταιρείας Ancor Bay Nut Company σε σχέση με το τρίμηνο,την ομάδα εργασίας που ανή
κουν και τη διαφορά του αθροίσματος των πωλήσεων για το τρίμηνο από το πραγματικό άθροισμα. 
Ο κώδικας που απαιτείται για την αυτοματοποίηση του παραθύρου είναι απλός αρκεί ο σχεδιαστής 
του αντικειμένου να έχει κατανοήσει τον τρόπο λειτουργίας του PowerBuilder και να έχει εξοικει
ωθεί με τη λογική κωδικοποίησης της εργασίας του μέσα στο πρόγραμμα αυτό.

Ο χρήστης επιλέγοντας το τρίμηνο θέλει να έχει δυο επιλογές: να στείλει τις πληροφορίες 
που ανακτά σε κάποιον νέο πίνακα με τα ίδια πεδία που επιλέχτηκαν ή να τις προσθέσει σ’ έναν 
υπάρχοντα πίνακα μ’ αυτά τα πεδία που επιλέχτηκαν.Ο πίνακας των τριμηνιαίων αποτελεσμάτων 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί αργότερα για τη δημιουργία ερωτήματος ή αναφοράς και έχει το όνομα 
Quartely_Extract.To βασικό σημείο του παραθύρου w_sales_extract είναι ο έλεγχος (datawindow) 
dw_review_extract στον οποίο εκτίθονται οι πληροφορίες που ενδιαφέρουν.Ο έλεγχος συνδέεται με 
το αντικείμενο datawindow d_sales_extractjo οποίο δημιουργήθηκε με βάση τον πίνακα της βάσης 
δεδομένων Quartley_Extract επιλέγοντας απλώς τα πεδία srep_id,srep_lname,srep_fname και 
ssum_quarter,ssum_rep_team καθώς και το υπολογιζόμενο πεδίο Computed_Net ως η διαφορά των 
πεδίων: saies_summary.ssum_rep_actual - sales_summary.ssum_rep_quota.To αντικείμενο data
window έχει σαν βασική αποστολή να εμφανίζει τις τρέχουσες σειρές σε μορφή λίστας του πίνακα 
Quartely_Extract της βάσης δεδομένων Sales (αν υπάρχει).

Η διοχέτευση των δεδομένων πραγματοποιείται με τη δημιουργία δύο αντικειμένων pipeline 
στην οθόνη Data Pipeline έχοντας ως βάση δεδομένων πηγής και προορισμού την ίδια,δηλαδή τη 
Sales:
A) pipeline_sales_extract1 .Περιέχει τους ορισμούς για τη δημιουργία του νέου πίνακα αποτελεσμά
των στη βάση δεδομένων Sales.Zro πλαίσιο Table της οθόνης δίνεται το όνομα του πίνακα Quarte- 
ly_Extract με πρωτεύον κλειδί το extract_key.Ta πεδία που απαρτίζουν τον πίνακα επιλέγονται στην 
άποψη SQL και είναι τα srep_id,srep_lname,srep_fname από τον πίνακα sales_rep της βάσης δεδο
μένων και ssum_quarter,ssum_rep_team καθώς και το υπολογιζόμενο πεδίο που αναφέρθηκε από 
τον πίνακα sales_summary.Ωστόσο εδώ ορίζεται κι ένα όρισμα ανάκτησης :Quarter σαν το πεδίο 
sales_summary.ssum_quarter.lTT| βασική οθόνη δημιουργίας του αντικειμένου pipeline και στο 
πλαίσιο Options επιλέγεται ο τύπος του Create-Add Table ενώ στο πλαίσιο Commit δίνεται η δυνα
τότητα να δεσμεύονται όλα τα δεδομένα με την επιλογή All.
Β) pipe_sales_extract2.Περιέχει τους ορισμούς των δεδομένων για την εισαγωγή νέων σειρών σ’ έ
ναν υπάρχοντα πίνακα αποτελεσμάτων με το όνομα επίσης Quartely_Extract στη βάση δεδομένων 
Sales και πρωτεύον κλειδί quartely_extract.Zn-|v άποψη SQL επιλέγονται τα ίδια πεδία με το προη
γούμενο αντικείμενο pipeline και με το ίδιο ακριβώς όρισμα.Στο πλαίσιο Options δίνεται ο τύπος 
Append-Insert Rows και στο πλαίσιο Commit το All.

Μετά το σχεδίασμά του παραθύρου w_sales-extract (με κουμπιά διαταγών,ελέγχους, κ.τ.λ., 
όπως φαίνεται στην Εικόνα 29) αλλά πριν την κωδικοποίηση θα πρέπει να γίνει κάποια προετοιμασία 
για την εκτέλεση των δύο αντικειμένων pipeline,ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.
Βήμα 1
Επιβάλλεται η σύνδεση με μια βάση δεδομένων πηγή και μία βάση δεδομένων προορισμό.Ειδικότε
ρα αυτό σημαίνει:

α) Δημιουργία ενός αντικειμένου transaction για τη σύνδεση με τη βάση δεδομένων πηγής 
κι ενός ακόμα αντικειμένου transaction για τη σύνδεση με τη βάση δεδομένων προορισμού. 
Στο συγκεκριμένο παράδειγμα δε χρησιμοποιείται το προεπιλεγμένο SQLCA για να μην δη- 
μιουργηθεί σύγχυση αν και η βάση δεδομένων πηγή και προορισμός είναι η ίδια η Sales.Ta 
δύο διαφορετικά αντικείμενα transaction είναι τύπου συμβάντος (instance) οπότε υπάρχει η 
δυνατότητα να διαγραφούν στο τέλος της εργασίας για να μην καταλαμβάνουν χώρο στη 
μνήμη μετά την ολοκλήρωση της διοχέτευσης και το κλείσιμο του παραθύρου w_sales_ex- 
tract.
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β) Ανάθεση των σωστών τιμών σύνδεσης στις ιδιότητες αυτών των δύο αντικειμένων tran
saction συμβάντος.Τα αντικείμενα αυτά από τη στιγμή της δημιουργίας τους ανατίθονται 
σε δύο μεταβλητές συμβάντος με το όνομα itrans_source και itrans_destination αντίστοιχα. 
Έτσι διευκολύνονται να λάβουν τιμές οι ιδιότητές τους για να καθιερώσουν λίγο αργότερα 
τη σωστή σύνδεση με τη βάση δεδομένων.Οι τιμές των ιδιοτήτων ανακτούνται από το αρ
χείο ABNCG_DE.INI.Ito συγκεκριμένο παράδειγμα οι τιμές για τις ιδιότητες Userid, 
DBPass.LogID και LogPass των δύο αντικειμένων transaction λαμβάνονται από το αντικείμε
νο transaction του παραθύρου w_sales_inquiry,TO οποίο εμφανίζει ερευνητικές πληροφορί
ες για τη βάση δεδομένων ABNCSALES.DB.
γ) Καθιέρωση των συνδέσεων με τη βάση δεδομένων πηγή και προορισμός με τη χρήση 
των αντικειμένων transaction συμβάντος.

Βήμα 2
Δημιουργείται ένα αντικείμενο user (συμβάντος) με το όνομα u_sales_pipe_logistics.To αντικείμενο 
παρέχει τη στήριξη για το σχεδίασμά και την οργάνωση (logistics) της λειτουργίας εκτέλεσης των 
αντικειμένων ρΐρβΙΐηβ.Αυτό σημαίνει την παροχή των κατάλληλων ιδιοτήτων,γεγονότων και συναρ
τήσεων όπου κριθεί απαραίτητο.Όπως έχει ήδη αναφερθεί,τα δυο αντικείμενα pipeline έχουν ορι
στεί από τον ίδιο τον χρήστη,ο οποίος μόνος του έχει δώσει τον ορισμό δεδομένων και τους τομείς 
πρόσβασης των αντικειμένων.Η τιμή που επιστρέφεται από το αντικείμενο user συμβάντος αποθη
κεύεται στη μεταβλητή συμβάντος iuo_pipe_logistics που ορίζεται στο παράθυρο w_saies_extract.

Στο χειρόγραφο για το γεγονός Open του w_sales_extract αναφέρεται,εκτός των άλλων,η 
βηματική αυτή διαδικασία για τη χρήση των αντικειμένων pipeline ως ο σκοπός της αποστολής 
(post) ενός γεγονότος χρήστη με το όνομα uevent_pipe_setup κι όχι πυροδότησής του.Το γεγονός 
χρήστη αποστέλλεται ώστε το παράθυρο w_sales_extract ν’ ανοίξει αμέσως χωρίς να περιμένει να 
πραγματοποιηθούν πρώτα οι συνδέσεις με τη βάση δεδομένων πηγή και προορισμός.Επομένως,στο 
χειρόγραφο για το γεγονός χρήστη uevent_pipe_setup κωδικοποιείται στην πραγματικότητα η πα
ραπάνω βηματική διαδικασία.

Το αντικείμενο συστήματος pipeline διαθέτει τρεις ιδιότητες με το όνομα RowsRead, 
RowsWritten και RowsInError.oi οποίες δίνουν την τρέχουσα κατάσταση κατά την εκτέλεση ενός αν
τικειμένου pipeline και αντίστοιχα σημαίνουν τις σειρές που διαβάστηκαν,τις σειρές που γράφηκαν 
και τις σειρές με λάθος.Το αντικείμενο user u_sales_pipe_logistics έχει δημιουργηθεί ως κληρονο
μημένο αντικείμενο από αυτό,οπότε μπορεί άνετα να χρησιμοποιήσει και τις προαναφερόμενες ιδι
ότητάς του.Παράλληλα,στο αντικείμενο user υπάρχει το γεγονός PipeMeter που αναθέτει τις πλη
ροφορίες κατάστασης για την τρέχουσα εκτέλεση του αντικειμένου pipeline.Στους τρεις από τους 
ελέγχους statictext που υπάρχουν στο παράθυρο w_sales_extract μπορεί να ανατεθεί αυτή η λει
τουργία στην ιδιότητά τους Text ώστε να εμφανίζεται κάποιο σχετικό μήνυμα.Ωστόσο,στο αντικεί
μενο u_sales_pipe_logistics έχουν δηλωθεί μεταβλητές συμβάντος τύπου statictext για να κρατούν 
τέτοιους ελέγχους.Όταν ανοίγει το παράθυρο στο οποίο πραγματοποιείται η διοχέτευση,ανατίθον- 
ται οι έλεγχοι StaticText στις συγκεκριμένες μεταβλητές.Το χειρόγραφο επομένως για το γεγονός 
PipeMeter του αντικειμένου user διευκολύνεται αφού μπορεί να χειριστεί την ιδιότητα text των ε
λέγχων απευθείας.
Στη συνέχεια στο χειρόγραφο για το γεγονός χρήστη uevent_pipe_setup χρησιμοποιούνται οι με
ταβλητές συμβάντος τύπου statictext (που ορίστηκαν ως ιδιότητες της μεταβλητής συμβάντος 
iuo_pipe_!ogistics) για να εμφανίζουν κείμενο στους ελέγχους StaticText του παραθύρου,με το όνο
μα st_status_read,st_staus_written και st_status_error αντίστοιχα.Στο ίδιο χειρόγραφο ο σχεδιαστής 
θέλει τα κουμπιά διαταγών DropTable και Write να είναι ενεργά για όσο χρόνο διαρκεί η διοχέτευση 
των δεδομένων,οπότε στην ιδιότητά τους enabled δίνεται η τιμή true.Τέλος καλείται η συνάρτηση 
παραθύρου ορισμένη από το χρήστη wf_show_contets που ανακτά σειρές (αν υπάρχουν) από τον 
πίνακα Quartely_Extract (αν υπάρχει) και τις εμφανίζει στον έλεγχο dw_review_extract.

Από τη στιγμή που θα εμφανιστούν οι απαιτούμενες σειρές στον έλεγχο datawindow.o χρή
στης θα πατήσει το κουμπί Write για να τις στείλει στον πίνακα αποτελεσμάτων.Ωστόσο,στο χειρό
γραφο για το γεγονός Clicked του κουμπιού θα πρέπει να κωδικοποιήσει όλες τις εργασίες με τη 
σειρά που κανονικά θα τις εκτελούσε ο ίδιος,αφήνοντας έτσι στο PowerBuilder το πλεονέκτημα να 
τον προτρέπει αυτόματα για κάθε βήμα.
Βασική ενέργεια του χρήστη αποτελεί η διαγραφή των προηγούμενων πληροφοριών από τη διοχέ
τευση στον πίνακα Quartely_Extract (αν υπάρχουν).Αυτό πραγματοποιείται καλώνταςτη συνάρτηση 
τύπου window ορισμένη από τον χρήστη wf_reset_status,p8 αποτέλεσμα να καθαρίσει ο έλεγχος 
datawindow από τις προηγούμενες εγγραφές ώστε να δεχτεί νέες και ενημερωμένες.
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Στη συνέχεια καθορίζεται το ένα από τα δύο αντικείμενα pipeline που θα χρησιμοποιηθεί στη μετα
βλητή συμβάντος iuo_pipe_logistics.2uYKCKp^va,ανάλογα με το ραδιόπληκτρο που είναι ενεργό 
το αποκρινόμενο αντικείμενο pipeline ανατίθεται στη μεταβλητή iuo_pipe_logistics:

i) Αν το ραδιόπληκτρο Create Quartely Extract Table είναι πατημένο (ιδιότητα checked),χρη
σιμοποιείται το pipe_sales_extract1 που οδηγεί στη δημιουργία του πίνακα Quartely_Extract 
στη βάση δεδομένων Sales,υποθέτοντας ότι την τρέχουσα στιγμή δεν υπάρχει τέτοιος πί
νακας.
ϋ) Αν το ραδιόπληκτρο Add to Quartely Extract Table είναι πατημένο τότε χρησιμοποιείται το 
pipe_sales_extract2,TO οποίο εισάγει σειρές στον πίνακα Quartely_Extract της βάσης δεδο
μένων Sales (υποθέτοντας ότι υπάρχει τέτοιος πίνακας την τρέχουσα στιγμή).

Από το σημείο αυτό ξεκινά η πραγματική εκτέλεση του επιλεγμένου αντικειμένου pipeline.
Στο ίδιο χειρόγραφο παρατηρείται ότι χρησιμοποιείται η συνάρτηση Start του PowerBuilder 

και στην οποία πρέπει να δηλωθεί το αντικείμενο transaction για τη βάση δεδομένων πηγή και προ
ορισμός καθώς και το όνομα του ελέγχου datawindow στον οποίο αυτόματα η συνάρτηση Start θα 
εμφανίσει το αντικείμενο datawindow του PowerBuilder με τα λάθη που παρουσιάστηκαν κατά τη 
διοχέτευση.Η συνάρτηση Start επιτρέπει τον ορισμό ορισμάτων ανάκτησης για το τρέχον αντικεί
μενο pipeline.Ωστόσο,ο ορισμός τους έχει ήδη γίνει στην οθόνη DataPipeline που σημαίνει ότι η 
συνάρτηση θα προτρέψει το χρήστη να δώσει τιμές για το όρισμα την ώρα της εκτέλεσης.Ακόμα 
στη βασική οθόνη των αντικειμένων pipelines έχει δηλωθεί και η δέσμευση των δεδομένων (commit). 
Το κουμπί διαταγών Stop θα πρέπει να είναι ενεργό ώστε να είναι δυνατή η ανάκληση της εκτέλε
σης της διοχέτευσης δεδομένων.

Η διοχέτευση αρχίζει και στο χειρόγραφο δηλώνεται μία τοπική μεταβλητή συμβάντος τύ
που integer που θα δεχθεί την τιμή της μεταβλητής iuo_pipe_logistics.
Το αποτέλεσμα που δίνει η συνάρτηση Start θα πρέπει να δοκιμαστεί.Για παράδειγμα γίνεται έλεγ
χος για την επιλογή του σωστού ραδιόπληκτρου.(Στο χειρόγραφο δίνονται όλες οι περιπτώσεις). 
Μετά καλείται η συνάρτηση wf_show_contets για να ανακτήσει σειρές από τον πίνακα Quartely_Ex- 
tract και να τις παρουσιάσει στον έλεγχο dw_review_extract.
Υπάρχει πάντα η περίπτωση παρ’ όλο που το αντικείμενο pipeline θα δουλέψει,η συνάρτηση Start 
να βρει σειρές που δεν μπορεί να γράψει στον πίνακα προορισμού.Για το λόγο αυτό εμφανίζει τις 
λανθασμένες σειρές στον έλεγχο (datawindow) dw_pipe_errors του παραθύρου w_sales_extract,δι
ευκολύνοντας τον χρήστη να τις διορθώσει και να τις αποδώσει στον πίνακα προορισμού.Στην περί
πτωση λοιπόν που υπάρχουν σειρές στον έλεγχο αυτό τα κουμπιά διαταγών Apply Fixes και Forgo 
Fixes πρέπει να είναι ενεργά,με παράλληλη απενεργοποίηση των κουμπιών Write και Drop Table.

Αφού ολοκληρωθεί η διοχέτευση το παράθυρο κλείνει και στο χειρόγραφο για το γεγονός 
Close του παραθύρου w_sales_extract δίνονται οι εντολές να αποσυνδεθούν οι βάσεις δεδομένων 
πηγή και προορισμός μέσω των αντίστοιχων αντικειμένων transaction αλλά και καταστροφή των τε
λευταίων για να μην κρατάν περιττό χώρο στη μνήμη αφού χρησιμοποιούνται μόνο για τις τοπικές 
συνδέσεις.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα χειρόγραφα γεγονότων για μερικά αλλά βασικά από τα αν
τικείμενα που αναφέρθηκαν.

26.2 Γεγονός Open για το παράθυρο w_sales_extract 
th is. PostEve nt ("u eve nt_pipe_setu p")

26.3 Γεγονός uevent_pipe_setup για το παράθυρο w_sales_extract
// Change the pointer to let users know that they must wait.

SetPointer(hourglassl)

// CONNECTING TO THE SOURCE DATABASE:
// First, display a message in the w_sales_extract window to let the user know what is 
// happening.

st_status_connect.text = “Connecting to source..."

// Now, create a new instance of the transaction object and assign it to the variable 
// itrans_source (which we defined as an instance variable for the w_sales_extract window), 

itrans source = CREATE transaction
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// Next, assign values to the properties of the itrans_source transaction object.
// This enables these values to be used a little later to establish the appropriate database 
// connection. These values are retrieved from the INI file ABNC_GDE.INI: 

itrans_source.DBMS = ProfileString("abnc_gde.ini","Database",',DBMS“,"")
itrans_source.Database = Profilestring ("abnc_gde.ini",“Database","Database"," “)

// Get the appropriate IDs and passwords from the itrans_sales transaction object 
// of the w_sales_inquiry window:

itrans_source.Userld = w_sales_inquiry.itrans_sales.Userid
itrans_source.DBPass = w_sales_inquiry.itrans_sales.DBPass
itrans_source.LoglD = w_sales_inquiry.itrans_sales.LoglD
itrans_source.LogPass = w_sales_inquiry.itrans_sales.LogPass

// Now look back in the INI file for the remaining values:
itrans_source.ServerName = Profilestring ("abnc_gde.ini","Database","ServerName","") 
itrans_source.dbParm - Profilestring ("abnc_gde.ini",“Database","DBParm"," “)

// Now connect to the source database (in this case, the Sales database). 
CONNECT USING itrans_source;

// Check result of CONNECT statement.
IF itrans_source.SQLCode = -1 THEN 

Beep (1)
MessageBox("Database Connection Error", +&

"Unable to connect to source (Sales) database. “ +& 
"Please call the Anchor Bay support team." +& 
"~n~r~n~rDetails follow: “ +&
String(itrans_source.SQLDBCode) + “ “ +& 
itrans_source.SQLErrText, &
Exclamation!)

// Display the connection status in the w_sales_extract window 
// and exit from this script. 

st_status_connect.text = "Source connect failure"
RETURN

END IF

// CONNECTING TO THE DESTINATION DATABASE:
// First, display a message in the w_sales_extract window to let the user know what is 
// happening.

st_status_connect.text = “Connecting to destination..."

// Now, create a new instance of the transaction object and assign it to the variable 
// itrans_destination (which we defined as an instance variable for the w_sales_extract 
//window).

itrans_destination = CREATE transaction

// Next, assign values to the properties of the itrans_destination transaction object. This 
// enables these values to be used a little later to establish the appropriate database 
// connection. These values are retrieved from the INI file ABNC_GDE.INI: 

itrans_destination.DBMS = ProfileStringfabnc_gde.ini","Database","DBMS","")
itrans_destination.Database = Profilestring ("abnc_gde.ini",“Database","Database","")
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// Get the appropriate IDs and passwords from the itrans_sales transaction object 
// of the w_sales_inquiry window. (Exception: if the DBMS is Sybase SQL Server, 
// System 10, or System 11 then don’t assign any values to Userid and DBPass.) 

string ls_dbms
ls_dbms = Lower (Left (LeftTrim (itrans_destination.DBMS), 3))
IF NOT (ls_dbms = “syb" OR ls_dbms = "syc") THEN

itrans_destination.Userid = w_sales_inquiry.itrans_sales.Userid
itrans_destination.DBPass = w_sales_inquiry.itrans_sales.DBPass

END IF
itrans_destination.LoglD = w_sales_inquiry.itrans_sales.LoglD 
itrans_destination.LogPass = w_sales_inquiry.itrans_sales.LogPass

// Now look back in the INI file for the remaining values: 
itrans_destination.ServerName = ProfileStringCabnc_gde.ini","Database","ServerName'1,"") 
itrans_destination.dbParm = ProfileString("abnc_gde.ini","Database",''DBParm1'," “)

// Now connect to the destination database (in this case, the Sales database).
CONNECT USING itrans_destination;

// Check result of CONNECT statement.
IF itrans_destination.SQLCode = -1 THEN 

Beep (1)
MessageBox("Database Connection Error", +&

“Unable to connect to destination (Sales) database. “ +&
“Please call the Anchor Bay support team." +& 
“~n~r~n~rDetails follow:" +& 
String(itrans_destination.SQLDBCode) + " “ +& 
itrans_destination.SQLErrText, &
Exclamation!)

// Display the connection status in the w_sales_extract window 
// and exit from this script.

st_status_connect.text = “Destination connect failure"
RETURN

END IF

// Let the user know that the source and destination database connections were successfully 
// established.

st_status_connect.text = “Established"

// Create an instance of user object u_sales_pipe_logistics, using the variable iuo_pipe_logistics 
// that we defined as an instance variable of the w_sales_extract window. 
iuo_pipe_logistics = CREATE u_sales_pipe_logistics

// Assign particular statictext controls of the w_sales_extract window to instance variables in the 
// u_sales_pipe_logistics user object so that this user object can manipulate them directly. 
iuo_pipe_logistics.ist_status_read = st_status_read 
iuo_pipe_logistics.ist_status_written = st_status_written 
iuo_pipe_logistics.ist_status_error = st_status_error

// Enable any appropriate commandbutton controls in the w_sales_extract window. 
cb_droptable.enabled = true 
cb_write.enabled = true

// Call the user-defined window-level function wf_show_contents 
this.wf_show_contents ()
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26.4 Γεγονός Close για το παράθυρο w_sales_extract 
// Destroy the instance of the u_sales_pipe_logistics 
DESTROY iuo_pipe_logistics

// Next, disconnect from the source database. Then destroy the transaction object instance that 
// we created for it.
DISCONNECT USING itrans_source;

// Check result of DISCONNECT statement.
IF itrans_source.SGLCode = -1 THEN

Beep (1)
MessageBoxfDatabase Connection Error", &

"Problem when disconnecting from " +&
"the source (Sales) database. “ +&
"Please call the Anchor Bay support team." +&
“~n~r~n~rDetails follow: “ +&
String(itrans_source.SGLDBCode) + “" +& 
itrans_source.SGLErrText, &
Exclamation!)

END IF
DESTROY itrans_source

// Now, disconnect from the destination database. Then destroy the transaction object instance that 
// we created for it.
DISCONNECT USING itrans_destination;

// Check result of DISCONNECT statement.
IF itrans_destination.SQLCode = -1 THEN

Beep (1)
MessageBox("Database Connection Error", &

"Problem when disconnecting from “ +&
The destination (Sales) database." +&
“Please call the Anchor Bay support team.” +&
“~n~r~n~rDetails follow: “ +& 
String(itrans_destination.SQLDBCode) + " “ +& 
itrans_destination.SQLErrText, &
Exclamation!)

END IF
DESTROY itrans_destination

26.5 Γεγονός Clicked για το κουμπί διαταγών w_sales_extract.cb_write
wf_reset_status ()

IF rb_create.checked = true THEN
iuo_pipe_logistics.dataobject = "pipe_sa!es_extract1"

ELSE
iuo_pipe_logistics.dataobject = "pipe_sales_extract2"

END IF

// Enable the Stop commandbutton (so that users can cancel execution of the pipeline). 
cb_stop. enabled = true

// Now start piping, 
integer li_start_result
li_start_result = iuo_pipe_logistics.Start (itrans_source,itrans_destination,dw_pipe_errors)
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// Disable the Stop commandbutton.
cb_stop.enabled = false

CHOOSE CASE li_start_result 
CASE -3

Beep (1)
MessageBox("Piping Error", &

"Quarterly_Extract table already exists “ +&
"in Sales database." +&
'You can either: ~ n~r~n~r" +&
"* Add to it, or~n~r~n~r" +&
“* Drop it and then create a new version")

// Check the appropriate radio button for the user, 
rbjnsert.checked = true 
RETURN 

CASE-4
Beep (1)
MessageBox("Piping Error", &

"Quarterly_Extract table does not currently exist" +&
"in Sales database. “ +&
You must create it before you can add to it.")

II Check the appropriate radio button for the user. 
rb_create.checked = true

// Make sure that the Drop Table commandbutton is disabled. 
cb_droptable.enabled = false 
RETURN 

CASE IS < 0
Beep (1)
MessageBox("Piping Error", &

"Could not perform the requested operation “ + &
"due to pipeline Start error: “ +&
String (Ii_start_resuIt) +&
"~n~r~n~rLast source DBMS code and message:" +& 
String(itrans_source.SQLDBCode) + "" +& 
itrans_source.SQLErrText +&

“~n~r~n~rLast destination DBMS code and message:" +& 
String(itrans_destination.SQLDBCode) + "" +& 
itrans_destination.SQLErrText, &
Exclamation!)

cb_droptable.enabled = true 
RETURN

END CHOOSE

parent.wf_show_contents ()

IF dw_pipe_errors.RowCount 0 > 0 THEN 
cb_applyfixes.enabled = true 
cb_forgofixes.enabled = true 
cb_write.enabled = false 
cb_droptable.enabled = false

ELSE
cb_droptable.enabled = true

END IF
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26.6 Γεγονός DBError για τον έλεγχο (datawindow) w_sales_extract.dw_review_extract 
// It’s alright if the application is unable to retrieve rows into the dw_review_extract DataWindow 
// control.
// That’s because it is possible that the table to retrieve (Quarterly_Extract) doesn’t even exist.
// So return the value 1 from the DBError event to suppress its default error messagebox.
RETURN 1

26.7 Γεγονός Clicked για το κουμπί διαταγών w_sales_extract.cb_stop
// This script stops the execution of a pipeline during either a Start or Repair function.
// About committing: The pipeline object we are using (either pipe_sales_extract1 or 
// pipe_sales_extract2) is defined with a Commit property of ALL As a result, the Cancel function 
// will cause all rows piped by the current Start or Repair function to be rolled back.
IF iuo_pipe_logistics.Cancel() = 1 THEN 

Beep (1)
MessageBox("Operation Status", &

“Piping stopped (by your request).")
ELSE

Beep (1)
MessageBox("Operation Status", &

"Error when trying to stop piping.", &
Exclamation!)

END IF

26.8 Γεγονός Clicked για το κουμπί διαταγών w_sales_extract.cb_applyfixes
// This script tries to update the destination table with user-corrected error rows from the 
// dw_pipe_errors DataWindow control (which displays the PowerBuilder pipeline-error 
// DataWindow).

// To begin, clear any previous pipe meter information that is displayed in the 
// w_sales_extract window.
// To do that, call the user-defined window-level function wf_reset_status. 

wf_reset_status ()

// Enable the Stop commandbutton (so that users can cancel the upcoming Repair function). 
cb_stop. enabled = true

// Now apply the corrected error rows.
IF iuo_pipe_logistics.Repair(itrans_destination) <> 1 THEN 

Beep (1)
MessageBox("Operation Status", &

“Error when trying to apply fixes.", &
Exclamation!)

END IF

// Disable the Stop commandbutton. 
cb_stop.enabled = false

// If the dw_pipe_errors DataWindow control is now empty of rows, then make sure that the 
// Apply Fixes and Forgo Fixes commandbuttons are disabled. Also, enable the Write and Drop 
// Table commandbuttons.
IF dw_pipe_errors.RowCount 0 = 0 THEN 

cb_applyfixes. enabled = false 
cb_forgofixes.enabled = false 
cb_write.enabled = true 
cb_droptab!e.enabled = true

END IF
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// Call the user-defined window-level function named wf_show_contents to retrieve all rows (if any) 
// from the Quarterly_Extract table and display them in the dw_review_extract DataWindow control, 
parent.wf_show_contents ()

26.9 Γεγονός Clicked για το κουμπί διαταγών w_sales_extract.cb_forgofixes
// This script enables users to clear the rows from the dw_pipe_errors DataWindow control (which 
// displays the PowerBuilder pipeline-error DataWindow) if they choose not to fix any errors and 
// apply them to the destination table.

// To begin, clear any previous pipe meter information that is displayed in the 
// w_sales_extract window.
// To do that, call the user-defined window-level function wf_reset_status. 

wf_reset_status ()

// Now, clear dw_pipe_errors. 
dw_pipe_errors.Reset()

MessageBoxfOperation Status", &
"No fixes made to error rows (by your request).")

// Disable the Apply Fixes and Forgo Fixes commandbuttons.
// Enable the Write and Drop Table commandbuttons.
cb_applyfixes.enabled = false
cb_forgofixes.enabled = false
cb_write.enabled = true
cb_droptable.enabled = true

26.10 Γεγονός Clicked για το κουμπί διαταγών w_sales_extract.cb_droptable
// This script uses embedded SQL to drop the Quarterly_Extract table from the Sales database.

// To begin, clear any previous pipe meter information that is displayed in the 
// w_sales_extract window.
// To do that, call the user-defined window-level function wf_reset_status. 

wf_reset_status ()

// Then do a commit to make sure all locks on the Quarterly_Extract table are released. 
COMMIT USING itrans_destination;

//* code for SQL Server support
// We must set the transaction object’s AutoCommit property 
// to TRUE before issuing SQL DDL with EXECUTE IMMEDIATE. 

itrans_destination.AutoCommit = true

// Now do the drop operation.
EXECUTE IMMEDIATE “DROP TABLE quarterly_extract"

USING itrans_destination;

// code for SQL Server support
// Now we set the transaction object’s AutoCommit property back to FALSE, 

itrans destination.AutoCommit = false
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IF rtrans_destination.SQLCode ο 0 THEN 
Beep (1)
MessageBoxf'Database Error", &

"Unable to drop Quarterly_Extract table " +&
"from Sales database." +&
"~n~r~n~rDetails follow: “ +& 
String(itrans_destination.SQLDBCode) + "" +& 
itrans_destination.SQLErrText, &
Exclamation!)

ELSE
MessageBox("Operation Completed", &

"Quarterly_Extract table dropped from Sales database.")
// Clear the contents of the dw_review_extract DataWindow control (by using the 
// Reset function) to reflect the fact that the Quarterly_Extract table no longer exists. 

dw_review_extract.Reset()
END IF

// Housekeeping: Disable the Drop Table commandbutton. 
cb_droptable.enabled = false

26.11 Γεγονός PipeMeter για το αντικείμενο user u_sales_pipe_logistics 
// Assign status info about the current pipeline’s execution (from the RowsRead, RowsWritten, and 
// RowsInError properties of the pipeline system object) to the Text property of appropriate statictext 
// controls.

ist_status_read.text = String (rowsread) 
ist_status_written.text = String (rowswritten) 
ist_status_error.text = String (rowsinerror)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27

Παράδειγμα 2 με τη Microsoft Access 2.0
Το θέμα που τέθηκε στο δεύτερο παράδειγμα του PowerBuilder,δηλαδή η χρήση των αντι

κειμένων pipeline για εξαγωγή τριμηνιαίων αποτελεσμάτων,αντιμετωπίζεται λίγο διαφορετικά μέσα 
στην Access αν και η λογική παραμένει η ίδια.Στη βάση δεδομένων Prompt και στον πίνακα Μηνιαί
ες Πωλήσεις συμπληρώνεται ένα καινούργιο πεδίο Quarter στο οποίο δίνονται οι τιμές A,B,C ή D 
ως τα τρίμηνα που πραγματοποιήθηκαν οι πωλήσεις,δίπλα στο πεδίο των μηνών.Μ’ αυτόν τον τρό
πο δεν χρειάζεται αργότερα να προστίθονται οι μήνες ανά τρεις για να εξαχθούν αποτελέσματα 
και ταυτόχρονα στο πεδίο μπορεί να οριστεί μια παράμετρος που θα ζητά την τιμή του τριμήνου ό
ταν τρέχει το σχετικό ερώτημα.

Με βάση τους πίνακες Μηνιαίες Πωλήσεις,Τύπος,Κατάλογος,Παραγγελίες,Παραγγελίες-Εί- 
δη και Αντιπρόσωποι δημιουργείται ένα επιλεκτικό ερώτημα Queryl.To ζητούμενο είναι το σύνολο 
των πωλήσεων που πραγματοποίησε ο κάθε αντιπρόσωπος σε ποσότητα για όλα τα είδη ανά τρίμη- 
νο.Στο πλέγμα ΕΒΠ σύρονται με το ποντίκι τα πεδία: TypeDescription (Τύπος),Quarter και Quantity- 
Sold (Μηνιαίες Πωλήσεις),SalesRepID (Παραγγελίες),FirstName.MiddleName και LastName (Αντι- 
πρόσωποι).Το επιλεκτικό ερώτημα μετατρέπεται σε ερώτημα συνόλων παίρνοντας όλα τα πεδία 
την τιμή Group By εκτός από το πεδίο QuantitySold που παίρνει Sum για να αθροιστούν οι ποσότη- 
τες.Στη συνέχεια το ερώτημα μετατρέπεται σε διασταυρούμενο με ColumnHeading (κεφαλίδα στή
λης) το TypeDescription,RowHeading (κεφαλίδα σειράς) το Quarter αλλά και τα υπόλοιπα πεδία και 
Value (τιμή) το QuantitySold.Av το ερώτημα τρέξει θα εμφανιστούν ως επιπλέον πεδία όλα τα είδη 
των πρΐόντων για τα οποία οι αντιπρόσωποι έχουν πραγματοποιήσει κάποια πώληση ανά τρίμηνο 
παίρνοντας σαν τιμές το άθροισμα της ποσότητα για το κάθε τρίμηνο (το πεδίο QuantitySold δεν 
εμφανίζεται).

Με βάση το διασταυρούμενο αυτό ερώτημα δημιουργείται μία απλή φόρμα (χωρίς Οδηγό) 
Efficiency,στην οποία σύρονται όλα τα πεδία από το πλαίσιο των πεδίων.Στη φόρμα προστίθονται 
δύο σύνθετα πλαίσια,το PickQuar δίπλα στο χειριστήριο του τριμήνου Quarter και το PickRep δίπλα 
χειριστήριο του επωνύμου του αντιπροσώπου LastName.Με την επιλογή μιας τιμής μέσα στα πλαί
σια θα πρέπει να εκτελείται μια διαδικασία ώστε να μετακινείται ο χρήστης στην αντίστοιχη τιμή 
του χειριστηρίου μέσα στη φόρμα.Για το λόγο αυτό στην ιδιότητα After Update του καθένα ορίζεται 
μια διαδιακασία συμβάντος χρησιμοποιώντας το κουμπί δόμησης Code Builder:

Για το PickQuar Για το PickRep
Me! [Quarter]. SetFocus Me! [LastName], SetFocus
DoCmd FindRecord Me![PickQuar] DoCmd Find Record Me![PickRep]

Στην ιδιότητα Row Source του πλαισίου PickQuar επιλέγεται το ερώτημα συνόλων Κατάλογος τρι
μήνων απ’ όπου θα διαβάζει τις τιμές των τριμήνων.Το ερώτημα δημιουργήθηκε από τον πίνακα 
Μηνιαίες Πωλήσεις επιλέγοντας μόνο το πεδίο Quarter με Group By στη γραμμή Total-Στην ιδιότη
τα Row Source του PickRep επιλέγεται το ερώτημα Κατάλογος αντιπροσώπων απ’ όπου θα διαβά
ζει το επώνυμο των ανππροσώπων.Το επιλεκτικό ερώτημα δημιουργήθηκε με βάση τον πίνακα Αν
τιπρόσωποι επιλέγοντας μόνο το πεδίο LastName με αύξουσα ταξινόμηση.Παράλληλα στην ιδιότη
τα On Current της φόρμας δομείται μία ακόμα διαδικασία συμβάντος σχετική με τα δύο πλαίσια ώ
στε με την εμφάνιση μίας διαφορετικής εγγραφής,η Access να αντιγράφει την τιμή του χειριστη
ρίου στο πλαίσιο:

Γ ια το PickQuar Γ ια το PickRep
Me! [PickQuar] = Me! [Quarter] Me! [PickRep] = Me! [LastName]

To πλαίσιο καταλόγου ListQuant προστίθεται για να παρουσιάζει τα σύνολα των ποσοτήτων 
για όλα τα είδη ανά τρίμηνο.Στην ιδιότητα Row Source επιλέγεται το ερώτημα συνόλων QMacrl 
που δημιουργήθηκε με βάση τον πίνακα Μηνιαίες Πωλήσεις και Παραγγελίες και τα πεδία Quantity- 
Sold (Sum στη γραμμή Total),Quarter (Group By στη γραμμή Total και μη ορατό) και SalesRepID 
(Group By στη γραμμή Total με αύξουσα ταξινόμηση και μη ορατό).Επίσης το τελευταίο πεδίο τίθε
ται ως παράμετρος ID ώστε να εμφανίζει τις συνολικές ποσότητες των τρίμηνων μόνο αφού ζητη
θεί ο κωδικός κάποιου αντιπροσώπου.Η τιμή αυτή ζητείται τόσο όταν τρέχει το ερώτημα ανεξάρ
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τητα όσο κι όταν ανοίγει η φόρμα.Στην ιδιότητα Control Source δίνεται σαν πηγή των πληροφοριών 
που θα παρουσιάζει,το άθροισμα των χειριστηρίων με τα είδη των προϊόντων:
= [1] + [2] + [3] + [4] + [5] + [6] + [7] + [8] + [9]
(επειδή πωλήσεις έχουν κάνει μόνο δύο αντιπρόσωποι,δεν εμφανίζονται και τα 13 είδη των 
προϊόντων ως πεδία αλλά μόνο αυτά που παίρνουν τιμή συνολικής ποσότητας).
Προαιρετικά τοποθετήθηκε ένα πλαίσιο καταλόγου στο κάτω μέρος της φόρμας με πηγή Row 
Source το ερώτημα Τύποι ταξινομημένοι κατά Περιγραφή όπου απλώς παρουσιάζονται όλα τα είδη 
προϊόντων που διατίθενται στη βάση δεδομένων χωρίς να υπάρχει άλλη δυνατότητα σύνδεσης μέσα 
στη συγκεκριμένη φόρμα.

Παρατηρείται ότι τα ονόματα των χειριστηρίων έχουν αντικατασταθεί με αριθμούς για να 
διευκολυνθεί η πρόσθεσή τους αλλά και για ένα ακόμα λόγο.Σε όλα τα χειριστήρια η ιδιότητα Con
trol Source έχει αντικατασταθεί αντίστοιχα με την εντολή 
IIF(lsNull([0vo^a πεδιου]);0;[όνομα πεδίου])
ώστε αν δεν υπάρχει ποσότητα για κάποιο είδος που πωλήθηκε να τίθεται το χειριστήριο με μηδέν 
και να πραγματοποιείται η άθροιση.Η Access θα αδυνατούσε να εμφανίσει τιμή συνόλου αν το όνο
μα του πεδίου και το όνομα του χειριστηρίου παρέμενε ίδιο.

Κάτω από το πλαίσιο ListQuant τοποθετείται από την εργαλειοθήκη ένα αδέσμευτο πλαίσιο 
κειμένου TQ που θα αθροίζει και για τα τέσσερα τρίμηνα την ποσότητα πώλησης κάθε αντιπροσώ
που.Με την εμφάνιση μιας νέας εγγραφής ή την επιλογή ενός τριμήνου από το PickQuar στο TQ 
θα εμφανίζεται και το αντίστοιχο σύνολο, π.χ. στο Β τρίμηνο του αντιπροσώπου με κωδικό 1 στο 
πλαίσιο αυτό του ετήσιου συνόλου θα υπολογίζεται το άθροισμα του Α τριμήνου με το Β κ.ο.κ.,Για 
να πραγματοποιηθεί αυτή η λειτουργία,προστίθεται στην ιδιότητα On Current της φόρμας μία εν
τολή Select Case:

Select Case Me! [Quarter]
Case “A”

Me![TQ] = Me! [ListQuant]
Case“B”

Me![TQ] = Me![TQ]+ Me! [ListQuant]
Case “C"

Me![TQ] = Me![TQ]+ Me! [ListQuant]
Case “D”

Me![TQ] = Me![TQ]+ Me! [ListQuant]
End Select

Παράλληλα, για να μην επηρεάζεται το πλαίσιο TQ από το ListQuant αν η εγγραφή αναφέρεται σε 
νέο αντιπρόσωπο που επιλέχιηκε με το PickRep χωρίς να ζητηθεί τιμή παραμέτρου αλλά να συνε
χίζει να εκτελεί τη λειτουργία της άθροισης,στην ιδιότητα After Update της φόρμας ορίζεται μία 
διαδικασία συμβάντος με το Code Builder:

Me! [ListQuant].SetFocus 
DoCmd FindRecord Me![TQ]

Με την ολοκλήρωση της φόρμας Efficiency γίνεται φανερό ότι οι πληροφορίες που εκθέτει 
θα ήταν καλύτερα να αποθηκεύονται σ’ έναν πίνακα Ετήσια ενημέρωση που θα περιέχει την ποσό
τητα πωλήσεων που πραγματοποίησε ο κάθε αντιπρόσωπος στα διάφορα τρίμηνα.Ο πίνακας θα ε
νημερώνεται κάθε φορά που γίνεται μία απαίτηση,χωρίς να σβήνονται οι προηγούμενες εγγραφές. 
Τα πεδία του πίνακα θα είναι επομένως ο κωδικός του αντιπροσώπου (πρωτεύον κλειδί),το τρίμηνο 
και το σύνολο της ποσότητας.Ο ορισμός του πίνακα γίνεται στην άποψη Σχεδίασης των πινάκων.

Η αποθήκευση του πεδίου συνόλου στη βάση δεδομένων αλλάζει τη σχεδίασή της αν και 
μερικές φορές βελτιώνει την απόδοση και απλουστεύει τη διαδικασία.Ωστόσο ζητείται η ταυτόχρο
νη ενημέρωση του πεδίου συνόλου στον γονικό πίνακα όταν αλλάζει η σχετική τιμή στο θυγατρικό 
πίνακα.Η επιβολή της αναφορικής ακεραιότητας όταν ορίζονται οι σχέσεις μεταξύ των πινάκων,δί
νει δύο επιλογές που δεν ικανοποιούν αυτό το είδος της ενημέρωσης:

• Cascade Update Related Fields (Αλυσιδωτή Ενημέρωση Συσχετισμένων Πεδίων) που ση
μαίνει ότι κάθε φορά που αλλάζει το πρωτεύον κλειδί ενός γονικού πίνακα (πίνακας του 
«ενός» μιας αντιστοίχισης «ένα προς πολλά»),η Access θα ενημερώνει όλες τις τιμές των 
ξένων κλειδιών στους θυγατρικούς πίνακες (πίνακες από την πλευρά των «πολλών» μιας 
αντιστοίχισης «ένα προς πολλά»).
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• Cascade Delete Related Records (Αλυσιδωτή Διαγραφή Συσχετισμένων Εγγραφών) που 
σημαίνει ότι κάθε φορά που διαγράφεται μία γονική εγγραφή,η Access διαγράφει και τις 
θυγατρικές.

Η λύση στο πρόβλημα είναι η χρήση σύνθετων ερωτημάτων,τα οποία μπορούν αργότερα να αποτε
λόσουν «εργαλεία» στη δόμηση μακροεντολών για την καλύτερη απόδοση των φορμών ή αναφο
ρών μέσα στη βάση δεδομένων.Στις καταστάσεις αυτές,συνήθως κατασκευάζεται ένα ερώτημα 
προσάρτησης με βάση τους πίνακες στους οποίους γίνονται οι αλλαγές και το οποίο περιέχει ένα 
υποερώτημα για να βοηθά στην καταμέτρηση των αλλαγών.Ο προορισμός προσάρτησης αυτού 
του ερωτήματος είναι ένας πίνακας που δομείται εκείνη τη στιγμή και αποκαλείται πίνακας εργα
σίας,αφού περιέχει τα αποτελέσματα του ερωτήματος.

Ο πίνακας εργασίας θα μπορούσε να κατασκευάζεται μέσω ενός ερωτήματος δημιουργίας 
πίνακα (make table query) κάθε φορά που θα χρειαζόταν να λάβει χώρα η ενημέρωση του υπολο
γιζόμενου πεδίου.Ωστόσο,δεν υπάρχει τρόπος να οριστεί το πρωτεύον κλειδί ενός πίνακα που πα- 
ράγεται από ένα τέτοιο ερώτημα.Άλλωστε,θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να πληροφορείται η 
Access ότι η σχέση των δεδομένων ενημέρωσης με τον ενδιαφερόμενο πίνακα είναι αμφιμονοσή- 
μαντη και ο μόνος τρόπος για να γίνει αυτό είναι ένα μοναδικό ευρετήριο ή πρωτεύον κλειδί.Αν η 
Access δεν καταλαβαίνει ότι η παραπάνω αντιστοιχία είναι αμφιμονοσήμαντη,θα τοποθετήσει το 
επιλεκτικό ερώτημα (πριν μετατραπεί σε προσαρμογής) από την πλευρά των «πολλών» της ένωσης 
κι όχι στην πλευρά του «ενός»,οπότε ο ενδιαφερόμενος πίνακας με το υπολογιζόμενο πεδίο δεν θα 
μπορεί να ενωθεί με το ερώτημα και να ενημερωθεί απευθείας.
Στη συνέχεια δημιουργούνται δύο ακόμα ερωτήματα,ένα διαγραφής με βάση τον πίνακα εργασίας 
για να καθαρίζει τον πίνακα εργασίας ώστε να είναι κενός κάθε φορά που πρόκειται να γίνει νέος 
υπολογισμός,κι ένα ερώτημα ενημέρωσης με βάση τον πίνακα του υπολογιζόμενου πεδίου για τη 
σύνδεση του πίνακα εργασίας με τον πίνακα του υπολογιζόμενου πεδίου και την ενημέρωση των 
τιμών.
Κάθε φορά που συμβαίνει μια μετατροπή,πρώτα εκτελείται το ερώτημα διαγραφής,μετά το ερώτη
μα προσάρτησης και τέλος το ερώτημα ενημέρωσης για να ενημερώνονται σίγουρα όλες οι σχετι
κές εγγραφές με τη νέα τιμή.

Στο παράδειγμα που εξετάζεται,ο πίνακας εργασίας ονομάστηκε zSumQuantity με πεδία τα 
SalesRepID (πρωτεύον κλειδί),Quarter και QuantitySold.To ερώτημα προσάρτησης AppQuer είναι 
ένα ερώτημα συνόλων στο οποίο ανατέθηκε ο πίνακας εργασίας ως στόχος της προσάρτησης.Το 
ερώτημα βασίστηκε στους ίδιους πίνακες με το διασταυρούμενο ερώτημα Queryl και τα ίδια πεδία, 
χωρίς όμως να φαίνονται τα TypeDescription,FirstName,MiddleName και LastName καθώς και τους 
ίδιους συντελεστές ομαδοποίησης.Στη γραμμή Append Το: έχουν τοποθετηθεί τα αντίστοιχα πεδία 
του πίνακα zSumQuantity για τα ορατά πεδία ενώ προστέθηκαν και δύο παράμετροι,ID και Quarter, 
που θα ζητούν τον κωδικό του αντιπροσώπου και το τρίμηνο όταν εκτελείται η προσάρτηση.

Στο ερώτημα ενημέρωσης UpdQuer χρησιμοποιούνται οι πίνακες Ετήσια ενημέρωση και 
zSumQuantity^TO σημείο αυτό θα πρέπει να δοθεί προσοχή στην προέλευση των πεδίων πάνω στο 
πλέγμα ΕΒΠ.Όλα τα πεδία θα πρέπει να συρθούν από τον πίνακα Ετήσια ενημέρωση κι αφού το 
επιλεκτικό ερώτημα μετατραπεί σε ερώτημα ενημέρωσης.Επίσης,στη γραμμή Update Το: συμπλη
ρώνονται οι παραστάσεις

[Ετήσια ενημέρωση].[SReplD] + [zSumQuantity], [SalesRepID]
[Ετήσια ενημέρωση]. [Τρίμηνο] + [zSumQuantity]. [Quarter]
[Ετήσια ενημέρωση]. [Ποσότητα] + [zSumQuantity]. [QuantitySold] 

ώστε να προστίθεται στην τρέχουσα τιμή του πεδίου του πίνακα Ετήσια ενημέρωση η ανπστοιχη τι
μή του zSumQuantity.
Το ερώτημα διαγραφής DelQuerTou πίνακα zSumQuantity περιλαμβάνει μία απλή εντολή SQL: 

DELETE DISTINCTROW zSumQuantity.*
FROM zSumQuantity;
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Όπως έχει ήδη αναφερθεί,πρώτα θα εκτελείται το ερώτημα διαγραφής για να αδειάζει ο πί
νακας zSumQuantity από τις προηγούμενες εγγραφές,στη συνέχεια το ερώτημα AppQuer που θα 
εισάγει τις νέες πληροφορίες στον πίνακα εργασίας και τέλος το ερώτημα UpdQuer που θα ενημε
ρώνει τον πίνακα Ετήσια ενημέρωση με τις νέες αναζητήσεις εγγραφών.Ωστόσο,η εκτέλεση των ε
ρωτημάτων μπορεί να αυτοματοποιηθεί μέσα στη φόρμα.Στην ιδιότητα On Load της φόρμας επιλέ- 
γετια η μακροεντολή MClean ώστε με το άνοιγμα της φόρμας να καθαρίζει ο πίνακας εργασίας χω
ρίς να παρουσιάζονται τα προειδοποιητικά μηνύματα:

Ενέργεια Πλαίσιο ορίσματος Ρύθμιση
SetWarnings No
OpenQuery Query Name DelQuer

View Datasheet
Data Mode Edit

SetWarnings Yes

Στην ιδιότητα On υηΙοθότης φόρμας επιλέγεται η μακροεντολή ΜΑρρ ώστε με το κλείσιμο να εκτε- 
λούνται τα ερωτήματα προσάρτησης και ενημέρωσης αυτόματα.

Ενέργεια Πλαίσιο ορίσματος Ρύθμιση
OpenQuery Query Name AppQuer

View Datasheet
Data Mode Edit

SetWarnings No
OpenQuery Query Name UpdQuer

View Datasheet
Data Mode Edit

SetWarnings Yes

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Στην Εικόνα 30 που εκτίθεται σε προηγούμενη σελίδα φαίνεται η τελική μορφή της φόρμας 
Efficiency που έχει κατασκευαστεί.
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Παράδειγμα 3 με το PowerBuilder 5.0
Στο PowerBuilder δημιουργείται μία λειτουργία αποτροπής διαγραφής πελατών με εκκρε

μείς παραγγελίες στο παράθυρο w_customer της βάσης δεδομένων ABNCMAIN/Οταν ο χρήστης 
χρήστης προσπαθήσει με το κουμπί διαταγών Delete Customer να διαγράψει κάποιον πελάτη,στο 
χειρόγραφο για το γεγονός Clicked του κουμπιού καλείται μία συνάρτηση παραθύρου ορισμένη 
από το χρήστη με το όνομα wf_delcustomers^ οποία εξετάζει τις παραγγελίες και ανάλογα με το 
αποτέλεσμα εκθέτει και το σχετικό μήνυμα.Στην πραγματικότητα έχει οριστεί σε κάποιο άλλο χει
ρόγραφο μία τοπική μεταβλητή συμβάντος τύπου ακεραίου που χρησιμοποιεί ενσωματωμένες εντο
λές SQL για να πραγματοποιήσει τον έλεγχο,επιστρέφοντας ως όρισμα τον κωδικό του πελάτη 
ουεΗά.Στη συνέχεια στο χειρόγραφο του κουμπιού διαταγών ορίζεται η συνάρτηση να δέχεται την 
τιμή της μεταβλητής αυτής ως μία άλλη τοπική μεταβλητή συμβάντος τύπου ακεραίου.

Χειρόγραφο μεταβλητής
// Επιστρέφει τιμές:
// * Αν δεν υπάρχουν παραγγελίες, τότε 0
// * Αν υπάρχουν παραγγελίες, τότε τον αριθμό αυτό
// * Αν υπάρχει λάθος, τότε -1
integer li_delid = 0
SELECT Count(“order_header”.“order_id”)

INTO :li_delid 
FROM “order_header”
WHERE “order_cust_id” = :ai_custid 
USING sqlca;

IF sqlca.sqlcode = -1 THEN li_delid = -1 
RETURN ii_de!id

Χειρόγραφο για γεγονός Clicked του κουμπιού διαταγών 
// Κλήση της συνάρτησης wf_delcustomers () για να ελέγξει τις εκκρεμείς 
// παραγγελίες του πελάτη προς διαγραφή, αν υπάρχουν.
// Αν ναι, αποτρέπεται η διαγραφή.
integer li_returned_orders
li_returned_orders = wf_delcustomers (li_delid)
CHOOSE CASE li_returned_orders 

CASE IS > 0
MessageBox(“Delete Not Allowed”, &

“You can’t delete a customer who has orders on file.” +& 
ls_delname + “has” + String (li_returned_orders) +&
“orders on file.”, stopsign!)

RETURN 
CASE IS < 0

MessageBox(“Delete Failure”, &
“Could not determine whether” + ls_delname +&
“has any orders on file.” +&
“Please call the Anchor Bay support team.”, & 
exclamation!)

RETURN 
END CHOOSE

Παρατηρείται ότι το PowerBuilder δίνει στο χρήστη να καλύψει την περίπτωση αποτυχίας της δια
γραφής αν δεν μπορεί να πραγματοποιήσει τον έλεγχο των παραγγελιών.
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Παράδειγμα 3 με τη Microsoft Access
Το συγκεκριμένο παράδειγμα αφορά την αυτοματοποίηση της φόρμας Πελάτης στη βάση 

δεδομένων Prompt σε σχέση με τη διαγραφή μιας εγγραφής.Αν υπάρχουν εκκρεμείς παραγγελίες 
για τον πελάτη που πρόκειται να διαγράφει,θα πρέπει να εμφανίζεται ένα προσαρμοσμένο μήνυμα 
σφάλματος και η διαγραφή θα ακυρώνεται.Η εργασία ελέγχου για εκκρεμείς παραγγελίες γίνεται 
με τη γραφή κώδικα στην Access Basic,στην άποψη Σχεδίασης της φόρμας.Στην ιδιότητα On Dele
te της φόρμας με το κουμπί δόμησης Code Builder η Access ανοίγει τη λειτουργική μονάδα Form 
και τοποθετεί το δείκτη στην υποδιαδικασία ΡθΓΓη_ΟβΙβίβ.Αρχικά χρησιμοποιείται η συνάρτηση 
Dcount σε μια εντολή IF που ελέγχει τις παραγγελίες του πελάτη ενώ αν υπάρχουν παραγγελίες 
εμφανίζει ένα μήνυμα με την εντολή Msg Box.

Sub Form_Delete (Cancel As Integer)
Dim strNewLine As String, intFun As Integer 
Set intFun = Dcount (“[OrderlD]”,“[Παραγγελίες]”,

"[CustomerlD] = Forms! [Πελάτες] I [CustomerlD]’’)
Select Case Err ‘'Ελεγχος για το αν υπήρξε σφάλμα 
Case 0 ‘Δεν υπήρξε σφάλμα

‘Έλεγχος για εκκρεμείς παραγγελίες πελάτη 
If intFun ο 0 Then

Υπάρχουν παραγγελίες -απόδοση αρχικής τιμής στη μεταβλητή 
‘Carriage Retum/Line Feed 
strNewLine=Chr$(13) & Chr$(10)
Εμφάνιση μηνύματος προειδοποίησης 

MsgBox “Υπάρχουν εκκρεμείς παραγγελίες του πελάτη” & 
strNewLine & Me![CompanyName]
& “.” & strNewLine & strNewLine &
“Διαγράψτε όλες τις παραγγελίες του πελάτη” & strNewLine &
“για να μπορέσετε να συνεχίσετε.”, 48,
“Διαγραφή Πελάτη - Απαιτείται Ενέργεια”

'Δώσε στην παράμετρο Cancel την τιμή True για να διακοπεί η διαγραφή 
Cancel = True 

End If
Case 3011 To αντικείμενο δεν βρέθηκε

MsgBox “Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στον πίνακα Παραγγελίες”
Case Else

On Error GoTo 0 ‘Απενεργοποίηση της παγίδευσης σφαλμάτων 
End Select 
End Sub

Παρατηρείται ότι στη συνάρτηση DCount χρησιμοποιείται το ολοκληρωμένο όνομα αναφοράς στο 
χειριστήριο αφού δεν είναι δυνατή η χρήση της αντωνυμίας Μβ,π.χ. Me![CustomerlD],στη σύνταξη 
αλφαριθμητικών παραμέτρων που μεταβιβάζονται σε συναρτήσεις.Επίσης ο αριθμός 48 αντιστοιχεί 
σ’ ένα εικονίδιο θαυμαστικού προειδοποίησης Warning που πρέπει να εμφανιστεί.

Υπάρχει περίπτωση κατά την αναζήτηση των εκκρεμών παραγγελιών,η Microsoft Access να 
μην μπορέσει να συνδεθεί με τον πίνακα Παραγγελίες για να πραγματοποιήσει την αναζήτηση.Η 
συνάρτηση Err παγιδεύει το λάθος αυτό με τον κωδικό 3011.Τα υπόλοιπα σφάλματα (είναι περίπου 
32.767) δεν ενδιαφέρουν γι’ αυτό και απενεργοποιείται η δέσμευσή τους.
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30.1 dBASE IV
To dBASE IV είναι απλό εργαλείο διαχείρισης Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων και λειτουργεί 

πάνω στο σύστημα MS-DOS δηλαδή υποστηρίζει τη διασύνδεση χρήστη οθόνης χαρακτήρων.Το ίδιο 
το εργαλείο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μια γλώσσα ανάπτυξης μη σύνθετων εφαρμογών χω
ρίς ωστόσο να χρησιμοποιεί μεμονωμένες εντολές.

Το βασικότερο χαρακτηριστικό του είναι η οθόνη Κέντρου Ελέγχου (Control Center),στην 
οποία φαίνονται οι στήλες δηλαδή τα επιμέρους συστατικά που οδηγούν στην ολοκλήρωση μιας εφ- 
αρμογής.Από την κύρια αυτή οθόνη ο χρήστης οδηγείται είτε στην οθόνη Σχεδιασμού Δομής (Modi
fy Structure)^ οποία διαμορφώνει τις στήλες,είτε στην οθόνη Δεδομένων (Display Data),η οποία χει
ρίζεται τα δεδομένα κάθε στήλης.

Ειδικότερα,στη στήλη Data δημιουργούνται οι πίνακες και πραγματοποιείται η αρχική
επεξερ

γασία των πληροφοριών της βάσης δεδομένων.Στη στήλη Guery διαμορφώνονται οι φιλτραρισμένες 
απόψεις των δεδομένων (π.χ. ομαδοποίηση δεδομένων,υπολογιζόμενα πεδία, κ.τ.λ.) πάνω στις 
οποίες
δομείται η τελική εμφάνιση των πληροφοριών στη στήλη Form.Επίσης από τη στήλη Form υπάρχει 
και η δυνατότητα προσθήκης νέων εγγραφών ενημερώνοντας παράλληλα και τους σχετικούς πίνα- 
κες.Στη στήλη Report ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει αναφορές τόσο για την έκθεση όσο και για 
την εκτύπωση των δεδομένων.Τέλος,στη στήλη Application παράγεται η ολοκληρωμένη εφαρμογή 
που αποτελείται από τα προηγούμενα συστατικά μαζί με κάποια επιπρόσθετα (π.χ. όνομα εφαρ
μογής,τύπος του κυρίου μενού , κ.ά.) και η οποία είναι έτοιμη να παραδοθεί για χρήση.

Το εργαλείο dBASE IV παρέχει επίσης τη δυνατότητα σύνδεσης με άλλες βάσεις δεδομένων 
αρκεί αυτές να έχουν αναπτυχθεί με τη γλώσσα SCL ή να την υποστηρίζουν.Η χρήση του είναι απλή 
και είναι από τα πρώτα εργαλεία που βασίστηκε στην οργάνωση των δεδομένων με τους πίνακες 
ορί
ζοντας σχέσεις μεταξύ τους (κανονικοποίηση).Γι’ αυτό άλλωστε και χρησιμοποιήθηκε αρχικά ευρέως 
ενώ τώρα τείνει να αντικατασταθεί από πιο τελειοποιημένα εργαλεία αφού οι εφαρμογές που μπορεί 
να αναπτύξει δεν είναι υψηλών απαιτήσεων και δεν εκμεταλλεύεται τη γραφική διασύνδεση χρήστη.

30.2 Microsoft Access 2.0
Η Microsoft Access αποτελεί ένα σύστημα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων που 

διαθέτει ένα ισχυρό σύστημα ανάπτυξης εφαρμογών για το λειτουργικό σύστημα των Windows.A- 
νάμεσα στις υπηρεσίες που προσφέρει είναι τα εργαλεία διαχείρισης και ελέγχου δεδομένων που 
χρειάζονται,ευκολίες καταγραφής διαφόρων τμημάτων της εφαρμογής και διαχείρισης των αλληλε- 
ξαρτήσεων.Παράλληλα,δίνει μία πλήρης γλώσσα προγραμματισμού αλλά και εργαλεία αποσφαλμά- 
τωσης.

Η αρχή της ανάπτυξης μιας εφαρμογής στην Access περιλαμβάνει τον ορισμό των πινά
κων,των πεδίων των πινάκων με τα δεδομένα καθώς και τις αντιστοιχίες (relationships) μεταξύ των 
πινάκων για να ολοκληρωθεί η σχεδίαση της βάσης δεδομένων.Τα δεδομένα μπορούν να περιο
ριστούν,να επιλεγούν ή και να αθροιστούν με τη χρήση των ερωτημάτων (πλέγμα ΕΒΠ).Οι εφαρμο
γές που δομούνται στην Microsoft Access κυριολεκτικά «ζωγραφίζονται» στην οθόνη με τη δημιουρ
γία των φορμών και των αναφορών που βασίζονται στα δεδομένα.Η Access διευκολύνει τη σύνδε
ση των δεδομένων με φόρμες και αναφορές με τη χρήση των μακροεντολών που αυτοματοποιούν 
πλήρως την εφαρμογή.Παράλληλα,διαθέτει τη δυνατή γλώσσα προγραμματισμού Access Basic σε 
περιπτώσεις πολύπλοκων εφαρμογών (π.χ. κλήσεις σε ρουτίνες των Windows).

Παρ' όλο που οι φόρμες (και οι αναφορές) κληρονομούν τις ιδιότητες του πίνακα ή του ε
ρωτήματος στον οποίο βασίζονται,υπάρχει μεγάλη ελευθερία στη χρήση των πληροφοριών με δια
φορετικούς και ποικίλους τρόπους χωρίς οι τελευταίες να επηρεάζονται (π.χ. δημιουργία χειριστη
ρίων με υπολογιζόμενα πεδία).Η κληρονομικότητα επομένως ως χαρακτηριστικό του ανπκειμενο- 
στρεφούς προγραμματισμού δεν ισχύει για τα περισσότερα από τα αντικείμενα της Access,όπως 
άλλωστε και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά (περιεκτικότητα και πολυμορφισμός).Ωστόσο,υπάρχει η 
δυνατότητα αντιγραφής μακροεντολών ή λειτουργικών μονάδων (αλλά και των υπόλοιπων αντικει
μένων) σε μία νέα βάση δεδομένων με τη λειτουργία της εισαγωγής και προσάρτησης.Μ’ αυτόν τον 
τρόπο ο έτοιμος σκελετός του κώδικα μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκ νέου αλλάζοντας απλώς κάποι
ες τιμές (π.χ. τον ορισμό μιας ακέραιος μεταβλητής σε ρουτίνα της Access Basic ή την ονομασία 
μιας φόρμας που υπάρχει ως τμήμα μιας μακροεντολής).
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Ανάμεσα στα ισχυρότερα χαρακτηριστικά της Access είναι και οι οδηγοί (Wizards) που χρη
σιμοποιούνται για την κατασκευή πινάκων και ερωτημάτων και τον ορισμό μίας μεγάλης ποικιλίας 
φορμών και αναφορών,επιλέγοντας απλώς λειτουργίες με το ποντίκι.

Όλες οι δυνατότητες ανάπτυξης που αναφέρθηκαν δεν είναι διαθέσιμες μόνο για την επε
ξεργασία των βάσεων δεδομένων της Access,αλλά και για τη σύνδεση και εργασία με δεδομένα 
που είναι αποθηκευμένα σε πολλές άλλες δημοφιλείς μορφές.Μία εφαρμογή της Microsoft Access 
μπορεί να κατασκευαστεί για να επεξεργάζεται απευθείας αρχεία της dBASE,βάσεις δεδομένων 
της Paradox,του Btrieve ή της FoxPro καθώς και κάθε βάση δεδομένων SQL που υποστηρίζει το 
πρότυπο Ανοιχτής Συνδεσιμότητας Βάσεων Δεδομένων ODBC.Εύκολα μπορούν να εισαχθούν και 
εξαχθούν δεδομένα σαν κείμενο,σαν αρχεία επεξεργαστή κειμένου ή σαν αρχεία λογιστικών φύλ
λων. Επιπλέον, με την υλοποίηση της εξελιγμένης τεχνικής OLE 2.0 συνεργάζεται τέλεια με τις άλ
λες εφαρμογές του πακέτου Microsoft Office: Microsoft Word 6,Microsoft Excel 5,PowerPoint 3 
και Microsoft Mail.

Για μικρές επιχειρήσεις (και για προγραμματιστές που δημιουργούν εφαρμογές για μικρές 
επιχειρήσεις),η Microsoft Access είναι αυτό που χρειάζονται για την αποθήκευση και τη διαχείριση 
των δεδομένων που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία της επιχείρησης.Η Microsoft Access μαζί 
με τον SQL Server,είναι μια ιδανική λύση για πολλές εταιρείες μεσαίου μεγέθους σε ό,τι αφορά τη 
δημιουργία νέων εφαρμογών για Windows,πολύ γρήγορα και με μικρό κόστος.Σε μεγάλους οργα
νισμούς που επενδύουν πολλά χρήματα τόσο σε εφαρμογές σχεσιακών βάσεων δεδομένων για με
γάλα σύστηματα όσο και για την εξάπλωση των εφαρμογών γραφείου που βασίζονται σε βάσεις 
δεδομένων για PC,η Microsoft Access παρέχει τα εργαλεία για την εύκολη σύνδεση των δεδομένων 
που είναι αποθηκευμένα στους υπολογιστές υπηρεσίας (host computers) και των δεδομένων που 
βρίσκονται στα PC σε μια απλή εφαρμογή που θα βασίζεται στα Windows.

30.3 PowerBuilder 5.0
To PowerBuilder αποτελεί ένα γραφικό πρόγραμμα ανάπτυξης εφαρμογών με καθαρά αντι

κειμενικό προγραμματισμό ενεργώντας ανάλογα μετά γεγονότα που συμβαίνουν (event-driven).Το 
PowerBuilder θεωρεί ο,τιδήποτε αυτοπεριεχόμενο ως αντικείμενο,δηλαδή ο,τιδήποτε διαθέτει ιδιό
τητες,γεγονότα και συναρτήσεις.Ωστόσο,είναι ενήμερο για τα γεγονότα που μπορεί να συμβούν: ο 
χρήστης μπορεί να ορίσει τον τρόπο χειρισμού κάθε γεγονότος αν θέλει,αλλά το μεγαλύτερο μέ
ρος της διαχείρισης της αλληλεπίδρασης πραγματοποιείται από τα προεπιλεγμένα συστατικά που 
δομούνται στις εφαρμογές του PowerBuilder.

Η επιλογή δημιουργίας ενός προτύπου αντικειμένου application από το PowerBuilder στην 
εκκίνηση της χρήσης του προγράμματος δίνει σημαντικό προβάδισμα στη δόμηση της εφαρμογής 
από το χρήστη,αφού με την πλήρη εκμετάλλευση των χαρακτηριστικών του αντικειμενοστρεφούς 
προγραμματισμού πάνω στα παραγόμενα πρότυπα αντικείμενα με τους κώδικές τους,δίνεται η δυ
νατότητα δόμησης πολλών άλλων αντικειμένων αλλά και ολόκληρων εφαρμογών σε ανανεωμένες 
εκδόσεις.Βέβαια,οι ιδιότητες του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού ισχύουν και για όλα τα 
υπάρχοντα αντικείμενα,άσχετα αν έχουν δημιουργηθεί πάνω στο πρότυπο ή όχι.

Οι βασικές οθόνες (painters) που παρέχει το PowerBuilder για τη δόμηση των αντικειμένων 
(π.χ. window,pipeline) και για άλλες λειτουργίες (π.χ. αποσφαλμάτωση,προφίλ βάσης δεδομένων) 
σε συνδυασμό με τα ανάλογα εργαλεία μέσα σ’ αυτές,εξυπηρετούν και βοηθούν την εργασία του 
χρήστη.

To PowerBuilder δεν αποτελεί μία συνηθισμένη σχεσιακή βάση δεδομένων αλλά ένα περι
βάλλον που περιέχει σχεσιακές βάσεις δεδομένων με πολλές δυνατότητες ορισμού και σύνδεσης 
βάσεων δεδομένων πάνω σε πολλά λειτουργικά συστήματα (UNIX,Macintosh,Windows) καθώς και 
διασυνδέσεις μέσω των τεχνικών ODBC και OLE (για εφαρμογές μέσα στο Microsoft Office).Οι δυ
νατότητες αυτές ισχύουν τόσο για μία τοπική βάση δεδομένων - οπότε χρησιμοποιείται η διασύνδε
ση Powersoft βάσης δεδομένων,όσο και για περιπτώσεις πελάτη διακομιστή - με τη διασύνδεση 
Powersoft ODBC βάσης δεδομένων.

Ο σχεδιασμός μιας σχεσιακής βάσης δεδομένων γίνεται με τη βοήθεια των βασικών οθό
νών Database και Alter Table και περιλαμβάνει τον ορισμό των πινάκων,των πεδίων με τις ιδιότητές 
τους (οθόνη Alter Table),των πρωτευόντων και ξένων κλειδιών (οθόνη Database).Παρατηρείται,ό
μως,σε σχέση με την Microsoft Access ότι το PowerBuilder δεν εμφανίζει σύμβολα μονοσήμαντων 
και αμφιμονοσήμαντων σχέσεων μεταξύ των πινάκων,πράγμα που ίσως δυσκολέψει το χρήστη κα
τά την ανάπτυξη της εφαρμογής.Στο σημείο αυτό αξίζει ν’ αναφερθεί το ταμιευτήριο (repository), 
όπου αποθηκεύονται όλοι οι πίνακες της βάσης δεδομένων μαζί με τους πίνακες συστήματος.

242



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30 Περίληψη

To PowerBuilder επιτρέπει τη σύνδεση των αντικειμένων με τη βάση δεδομένων μόνο μέσω 
ενός αντικειμένου transaction που μπορεί να είναι το προεπιλεγμένο SQLCA όταν η σύνδεση αφο
ρά μία μόνο βάση δεδομένων ή κάποιο ορισμένο από τον ίδιο τον χρήστη όταν πρόκειται να συνδε
θούν περισσότερες από μία βάσεις δεδομένων.

Ο χειρισμός των δεδομένων (ανάκτηση,εισαγωγή,διαγραφή και ενημέρωση πληροφοριών) 
παρουσιάζει μία ακόμα ιδιαιτερότητα: το PowerBuilder δεν περιορίζεται στη σύνταξη εντολών της 
SQL ή τη δημιουργία ερωτημάτων αλλά με το αντικείμενο datawindow κάνει δυνατή την επεξεργα
σία και παρουσίαση των δεδομένων με ποικίλους τρόπους και πολλαπλούς συνδυασμούς.Το ίδιο 
αντικείμενο λοιπόν χρησιμοποιείται σαν ερώτημα με όλους τους τύπους αυτών (π.χ. ενεργείας,δια
σταυρούμενα, κ.τ.λ.),φόρμα,αναφορά,άποψη Φύλλου Δεδομένων,γράφημα.Ωστόσο,χρειάζεται τη 
βοήθεια ενός ορίσματος ανάκτησης (retrieval argument) που θα πραγματοποιήσει τη σύνδεση με τη 
βάση δεδομένων και το οποίο ορίζει ο χρήστης μόνος του.

Ανάμεσα στις ισχυρές λειτουργίες του PowerBuilder συγκαταλέγεται και ο ορισμός ενός 
αντικειμένου user (χρήστη),στο οποίο μπορούν να δοθούν πολλές ιδιότητες και να ανατεθούν λει
τουργίες που θα εξυπηρετούν την κωδικοποίηση άμεσα αλλά και τη δόμηση της εφαρμογής,σε 
συνδυασμό πάντα με την ικανότητα μεταβίβασης των ιδιοτήτων,συναρτήσεων και γεγονότων που 
το συνοδεύουν (logistics) σε άλλα θυγατρικά αντικείμενα.

Η κωδικοποίηση των λειτουργιών,των συμβάντων και γενικά όλης της επεξεργασίας κατά 
την ανάπτυξη της εφαρμογής πραγματοποιείται στην οθόνη PowerScript με τη χρήση της γλώσσας 
PowerScript σε οποιοδήποτε σημείο μέσα στο PowerBuilder.O προγραμματισμός δεν είναι δύσκο
λος αρκεί ο σχεδιαστής να εξοικειωθεί με τη λογική επεξεργασίας των διάφορων λειτουργιών και 
απόκρισης στα γεγονότα ώστε να συντάσσει μικρά και περιεκτικά χειρόγραφα (scripts).Η γλώσσα 
PowerScript επιτρέπει τη χρήση εσωτερικά δομημένων συναρτήσεων αλλά και εξωτερικών ή συ
ναρτήσεις ορισμένες από το χρήστη καθώς και τον ορισμό μεταβλητών και γεγονότων (χρήστη).

To PowerBuilder αφήνει τον ίδιο τον προγραμματιστή να παγιδεύσει τα σφάλματα και να κα
λύψει μόνος του όλες τις περιπτώσεις που θα εμφανιστούν,αν και σε ορισμέες περιπτώσεις εκθέ
τει κάποιο μήνυμα λάθους (π.χ. όταν αδυνατεί η σύνδεση με τη βάση δεδομένων που επιλέχτηκε 
αν δεν υπάρχει ο κατάλληλος οδηγός δίσκου).Το κουμπί της αποσφαλμάτωσης (debuger) τον βοη
θά να εντοπίσει τα λάθη και τοποθετείται από το χρήστη στο σημείο του κώδικα που υποψιάζεται 
ότι θα παρουσιαστούν λάθη,οπότε και τα διορθώνει βηματικά.

Η δημιουργία ενός εκτελέσιμου αρχείου ΕΧΕ της εφαρμογής για να δωθεί στους τελικούς 
χρήστες αφήνει πολλά περιθώρια στον προγραμματιστή να επιλέξει τα αντικείμενα που θα παρα- 
δώσει.Μ’ αυτόν τον τρόπο είναι δυνατή η ανάπτυξη των τμημάτων της εφαρμογής σε διαφορετι
κούς υπολογιστές,περιβάλλοντα,βάσεις δεδομένων,ομάδες εργασίας και η σύνδεση στη συνέχεια 
των συστατικών σ’ ένα ενιαίο σύνολο.Η οθόνη Library που εμφανίζει τις υπάρχουσες βιβλιοθήκες 
με τη θέση των αντικειμένων στο αντικείμενο Library που περιέχονται,διευκολύνει σημαντικά την 
εύρεση της διαδρομής ονόματος του κάθε αντικειμένου κατά τη διάρκεια ανάπτυξης και σύνδεσης 
της εφαρμογής καθώς και στη δημιουργία μίας νέας και ενημερωμένης έκδοσής της.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 31

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Από την κριτική επισκόπηση και σύγκριση που έχει προηγηθεί έχουν εξαχθεί κάποια χρή

σιμα συμπεράσματα που δίνουν απαντήσεις στα σημαντικά ερωτήματα που αναφέρονται στον 
πρόλογο.

Σχετικά με το πρόγραμμα dBASE IV θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένα παλαιότερης 
τεχνολογίας εργαλείο διαχείρισης βάσεων δεδομένων αφού προηγείται των περισσότερων προ- 
γραμμμάτων που διατίθονται στον τομέα του.Η χρήση του είναι απλή και εύκολη ακόμα και για κά
ποιον χειριστή που δεν είναι εξοικειωμένος με τα συστήματα πληροφορικής.Η λειτουργία του βα
σίζεται πάνω στην οργάνωση μιας σχεσικής βάσης δεδομένων που σημαίνει ότι αποθηκεύει τα δε
δομένα σε πίνακες,χρησιμοποιεί τα ερωτήματα για να εξάγει φιλτραρισμένες απόψεις δεδομένων 
ενώ με τις φόρμες και τις αναφορές εμφανίζει αλλά και εκτυπώνει τις επιλεγμένες απόψεις δεδο- 
μένων.Οι εντολές που εκτελούν αυτή τη λογική επεξεργασίας των δεδομένων οδηγούν γρήγορα 
και εύκολα στη διαμόρφωση μιας τελικής εφαρμογής που όμως μπορεί να χαρακτηριστεί απλή και 
περιορισμένης δυνατότητας ανάπτυξης και αναβάθμισης σε σχέση με τις εφαρμογές που μπορούν 
να αναπτυχθούν με τα άλλα δύο εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών,Microsoft Access και Power- 
Builder.O όγκος των δεδομένων που μπορεί να επεξεργαστεί,η δυσκολία δημιουργίας βάσεων δε
δομένων με πολλούς πίνακες και πολύπλοκες διασυνδέσεις μεταξύ τους,ο μη γραφικός σχεδια- 
σμός της διασύνδεσης χρήστη και η λειτουργικότητα της τελικής εφαρμογής αποδεικνύονται πε
ριοριστικά για επιχειρήσεις μεσαίου και μεγάλου μεγέθους ενώ και για τις μικρές επιχειρήσεις μοι
άζει να μην εξυπηρετεί την ανταγωνιστική διάθεση που ίσως να αναπτύξει η εταρεία.Το χαμηλότα
το κόστος απόκτησης και ο μικρός χρόνος εκμάθησης του προγράμματος από το προσωπικό σί
γουρα αποτελούν πλεονεκτήματα του εργαλείου,ιδίως όταν δεν υπάρχει πρόθεση αντικατάστασης 
από άλλο εργαλείο μέσα στην επιχείρηση.

Σχετικά με το πρόγραμμα Microsoft Access 2.0,θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί σαν ένα 
«μαύρο κουτί» πάνω στο οποίο δεν μπορεί να επέμβει ριζικά ο χρήστης.Το ίδιο το εργαλείο καθο
δηγεί το χειριστή για τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ώστε να γίνει πλήρης εκμετάλλευση 
των γραφικών χαρακτηριστικών του στην κατασκευή των κύριων αντικειμένων (π.χ. οι Οδηγοί ή 
Wizards πινάκων,ερωτημάτων,φορμών και αναφορών δημιουργούν γρήγορα κάποιους βασικούς 
τύπους αυτών των αντικειμένων) και να δημιουργηθεί επομένως μια σωστή και ολοκληρωμένη ε
φαρμογή. Παρατηρείται ταυτόχρονα ότι η Access δίνει αποτελεσματικά μηνύματα σφαλμάτων.
Η αναβάθμιση μιας υπάρχουσας εφαρμογής στην Access με το ίδιο εργαλείο δεν σημαίνει ότι μπο
ρούν να γίνουν θεμελιώδεις αλλαγές στο σκελετό της εφαρμογής.Συνήθως δημιουργούνται νέοι 
τρόποι εμφάνισης των δεδομένων (με τις φόρμες και τις αναφορές) ή προχωρά η αυτοματοποίηση 
των λειτουργιών της με την εμβάθυνση στη χρήση της γλώσσας προγραμματισμού Access Basic 
και των μακροεντολών.Η Microsoft Access μπορεί να χρησιμοποιήσει δεδομένα από άλλες βάσεις 
δεδομένων ακόμα και μέσω δικτύου,οι οποίες όμως θα πρέπει να υποστηρίζουν τις ίδιες τεχνικές 
σύνδεσης των Microsoft Windows με το συγκεκριμένο εργαλείο (π.χ. dBASE IV,FoxPro,λογιστικά 
φύλλα,αρχεία κειμένου, κ.τ.λ.).Λόγω του γραφικού περιβάλλοντος υπερέχει από την dBASE IV στην 
ευκολία και ταχύτητα δημιουργίας βάσεων δεδομένων και ανάπτυξης εφαρμογών.Παράλληλα,το 
μικρό σχετικά κόστος αγοράς αλλά και η ευκολία χειρισμού του προγράμματος από λίγο προσωπι
κό που δεν χρειάζεται να έχει εξειδικευμένες γνώσεις προγραμματισμού και διαχείρισης συστημά
των βάσεων δεδομένων,δίνει σημανπκό προβάδισμα στην ανταγωνιστικότητα και οικονομική ανά
πτυξη μιας μικρής ή μεσαίας επιχείρησης μέσα στην αγορά αν και πρέπει να δουλεύει πάνω στο 
λειτουργικό σύστημα των Microsoft Windows (π.χ. δεν αναπτύσσεται στο σύστημα UNIX).

To PowerBuilder,τέλος,αποτελεί ένα ολοκληρωμένο εργαλείο ανάπτυξης υψηλών επιπέδων 
εφαρμογών που εκμεταλλεύεται στο μέγιστο δυνατό τα χαρακτηριστικά του αντικειμενοστρεφούς 
προγραμματισμού τόσο κατά την ανάπτυξη του σκελετού εφαρμογής (πρότυπου και μη) όσο και 
στο επίπεδο δόμησης των αντικειμένων.Το ισχυρό αυτό πλεονέκτημα σε σχέση με τις δυνατότητες 
συνεργασίας με πολλές από τις υπάρχουσες βάσεις δεδομένων,μπορεί να οδηγήσει στην αναβάθ
μιση μιας υπάρχουσας εφαρμογής με λίγο κόπο και χρόνο από πλευράς χειριστή αφού οι ιδιότητες 
και ο κώδικας που γράφεται για τα διάφορα γεγονότα μπορούν να κληρονομηθούν και στα παρα- 
γόμενα (θυγατρικά) συστατικά της νέας εφαρμογής ακόμα κι αν η νέα εφαρμογή αναπτύσσεται 
σε διαφορετικό λειτουργικό περιβάλλον από το αρχικό (π.χ. Windows ή UNIX).Παράλληλα,μπορεί 
να πραγματοποιηθεί διανομή των εργασιών δόμησης των συστατικών της εφαρμογής σε διαφορε

244



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 31 Συμπεράσματα

τικές λειτουργικές πλατφόρμες και σε απομακρυσμένους υπολογιστές (σε διαφορετικούς χρή
στες) χωρίς να υπάρχει πρόβλημα στη μεταξύ τους σύνδεση.Επιπλέον το συγκεκριμένο εργαλείο 
υποστηρίζει αρκετές ειδικές τεχνικές σύνδεσης με ποικίλους τύπους βάσεων δεδομένων.Το πρό
γραμμα PowerBuilder μπορεί να βρει άμεση εφαρμογή σε μεγάλες επιχειρήσεις αφού ικανοποιεί 
τις αυξημένες ανάγκες τους για τη διαχείριση συστημάτων βάσεων δεδομένων γρήγορα και απο- 
δοτικά.Αν για παράδειγμα,μια εταιρεία δέχεται παραγγελίες μέσω δικτύου και οι πελάτες της δου
λεύουν σε διαφορετικό λειτουργικό περιβάλλον από το δικό της,το PowerBuilder μπορεί να αναπτύ
ξει διαφορετικές εφαρμογές ή κομμάτι εφαρμογής που θα καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις των 
παραγγελιών και παράλληλα θα επεξεργάζονται τα δεδομένα στο βασικό κορμό της επιχείρησης. 
Άλλωστε μια μεγάλη επιχείρηση μπορεί να καλύψει το κόστος ύπαρξης εξειδικευμένου προσωπι
κού για τον προγραμματισμό που απαιτείται για να δουλέψει σωστά το εργαλείο.Σίγουρα υπερέχει 
σημαντικά των προηγούμενων εργαλείων για την ανάπτυξη και επέκταση πολύπλοκων εφαρμογών.

Το γενικότερο συμπέρασμα είναι ότι η τάση που υπάρχει στον τομέα της ανάπτυξης εργα
λείων είναι η δημιουργία εκείνων των εργαλείων που θα διαθέτουν μεγάλες δυνατότητες ανάπτυ
ξης πολύπλοκων και εύχρηστων εφαρμογών στο μικρότερο δυνατό χρόνο.Αυτό όμως σημαίνει ότι 
τα εργαλεία θα γίνονται όλο και περισσότερο πολύπλοκα στη χρήση τους άρα θα απαιτούνται προ
γραμματιστές με ειδική εκπαίδευση και μεγάλη εμπειρία ώστε να αξιοποιούνται στο έπακρο οι δυ
νατότητες των εργαλείων,οπότε θα αυξάνει και το κόστος αμοιβής τους.Οι μικρομεσαίες επιχειρή
σεις σίγουρα θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα αφού αδυνατούν να απασχολήσουν τόσο υψηλής εξει- 
δίκευσης και προσόντων προσωπικό.Η κατάσταση αυτή οδηγεί στην απομάκρυνση της ανάπτυξης 
λογισμικού από τις μονάδες πληροφορικής των επιχειρήσεων και τη συγκέντρωσή του σε εξειδι- 
κευμένες εταιρείες ανάπτυξης λογισμικού.Επομένως,το κύριο πρόβλημα για τις περισσότερες επι
χειρήσεις θα είναι όχι να αναπτύξουν μόνες τους κάποιο εργαλείο που χρειάζονται αλλά να παρα
κολουθήσουν τα αναπτυσσόμενα εργαλεία από τις εξωτερικές εταιρείες (διατύπωση των ακριβών 
απιτήσεων,λειτουργικές προδιαγραφές,παραλαβή και έλεγχος ποιότητας, κ.τ.λ.) καθώς επίσης να 
λειτουργήσουν κεντρικά το παραλαμβανόμενο πρόγραμμα και να υποστηρίζουν τους άμεσους 
χρήστες του.

Ο στόχος της διαχείρισης της ορθολογικής σχέσης των περισσότερων επιχειρήσεων με 
τις υψηλής τεχνογνωσίας και εξειδικευμένες εταιρείες παραγωγής λογισμικού είναι σίγουρα μια 
σημαντική πρόκληση και απαιτεί διοικητικές και τεχνολογικές γνώσεις σε αντίθεση με τις καθαρά 
τεχνολογικές γνώσεις που χρειαζόταν στο παρελθόν.Η μεταστροφή αυτή αποτελεί σίγουρα κρί
σιμο θέμα για τις περισσότερες επιχειρήσεις και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως θέμα ιδιαίτερης 
διερεύνησης τόσο από την ακαδημαϊκή όσο και από την επιχειρηματική κοινότητα.
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Συχνά μέσα στην περιγραφή κάθε προγράμματος αναφέρονται οι λέξεις χρήστης,σχεδιαστής και 
προγραμματιστής.Στην πραγματικότητα πρόκειται για το ίδιο άτομο στο οποίο έχει ανατεθεί η δη
μιουργία της εφαρμογής με την εκμετάλλευση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του κάθε προγράμ
ματος και τη γραφή κώδικα για τα διάφορα συστατικά που αναπτύσσει.Όταν γίνεται αναφορά στα 
άτομα που θα χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή με τη μορφή που θα της δώσει ο σχεδιαστής (ή οι 
σχεδιαστές αν πρόκειται για μία ομάδα) .χρησιμοποιείται ο όρος τελικοί χρήστες.

2. Στη σχετική ενότητα με το PowerBuilder παρατηρείται η χρήση άλλοτε της λέξης πρωτοτυπο
ποίησης κι άλλοτε της λέξης προτυποποίησης.Στο εγχειρίδιο του PowerBuilder απ’ όπου αντλήθη
καν και οι πληροφορίες,η αντίστοιχη αγγλική λέξη είναι prototyping,δηλαδή πρωτοτυποποίηση.Αν 
και οι δύο αυτοί όροι διαφέρουν λίγο στην πραγματική σημασία τους και η χρήση τους έγινε από 
απροσεξία,το τελικό μήνυμα που δίνουν μπορεί να θεωρηθεί το ίδιο.Για παράδειγμα,η εφαρμογή 
πρωτοτυποποιείται σημαίνει τη δημιουργία από το PowerBuilder ενός πρωτοτύπου,από το οποίο ο 
χρήστης μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιήσει αυτούσια τα παραγόμενα συστατικά του και να τα 
συνδέσει με δικά του αντικείμενα ή να εκμεταλλευτεί τις ιδιότητές τους (κληρονομικότητα).Η πα
ραγωγή μιας πρότυπης εφαρμογής από το PowerBuilder θα σήμαινε ότι ο σχεδιαστής παραδειγμα
τίζεται από τα αντικείμενα που δημιουργήθηκαν για να αναπτύξει την εφαρμογή του χρησιμοποιών
τας στις περιπτώσεις που κρίνει αναγκαίο κάποιες από τις ιδιότητες,γεγονότα ή συναρτήσεις που 
τα συνοδεύουν.Παρατηρείται ότι το αποτέλεσμα και στα δύο παραδείγματα παραμένει ίδιο σε τελι
κή ανάλυση.

3. Η εργασία στη Microsoft Access έγινε ακολουθώντας τις οδηγίες του αντίστοιχου οδηγού βιβλί
ου για τη δημιουργία της βάσης δεδομένων Prompt. Αφού ολοκληρώθηκε μέρος της εφαρμογής 
έγινε εγκατάσταση της Prompt από τη συνοδευτική δισκέτα του βιβλίου,τόσο για να χρησιμοποιη
θούν οι εγγραφές των πινάκων όσο και για να μελετηθεί ο κώδικας που γράφηκε για διαδικασίες 
που δεν αναφέρονται.

4. Στο PowerBuilder χρησιμοποιήθηκαν οι υπάρχουσες βάσεις δεδομένων Demo DB V5.ABNC MAIN 
ΚΑΙ ABNC SALES για την παρουσίαση των παραδειγμάτων παράλληλα με αυτά της Access,αφού
η σύνδεση του PowerBuilder με την Prompt αδυνατούσε να πραγματοποιηθεί λόγω σφάλματος που 
παρουσιάστηκε κατά την εγκατάσταση του PowerBuilder στον υπολογιστή.Επίσης δεν μπορούσε να 
πραγματοποιηθεί και η δημιουργία νέας βάσης δεδομένων είτε με τη διασύνδεση Powersoft ODBC 
είτε με την τοπική διασύνδεση Powersoft βάσης δεδομένων.
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