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1. Πρόλογος
Είναι συχνό φαινόµενο, άνθρωποι οι οποίοι πρωτοεισάγονται στον χώρο των
βάσεων δεδοµένων να µαθαίνουν αρχικά έννοιες αλλά και χαρακτηριστικά των
βάσεων δεδοµένων µόνο σε ένα θεωρητικό επίπεδο χωρίς να µπορούν να
πειραµατιστούν εύκολα (λόγω των περιορισµένων γνώσεών τους στον τοµέα αυτό)
µε κάποιο Σύστηµα Διαχείρισης Βάσεων Δεδοµένων (ΣΔΒΔ). Αυτό έχει ως
αποτέλεσµα να µην υπάρχει η «πειραµατική» επιβεβαίωση όσων διδάσκονται σε
θεωρητικό επίπεδο µε αποτέλεσµα να µην έρχονται στην επιφάνεια πιθανές και
θεµιτές απορίες αλλά και να µην τους αποτυπώνονται όλα όσα µαθαίνουν σε
θεωρητικό επίπεδο εύκολα.
Ένα άλλο ζήτηµα είναι το ότι µπορεί να υπάρχουν οι γνώσεις για να εξάγει ο
εκπαιδευόµενος από ένα ΣΔΒΔ τα στοιχεία που θέλει αλλά να µην είναι εύκολα
αξιοποιήσιµα µε τον τρόπο που του δίνονται. Για παράδειγµα θα αποδειχθεί δύσκολο
να συγκρίνει ο εκπαιδευόµενος τους δέκα δείκτες απόδοσης που θα του δώσει το
ΣΔΒΔ για κάθε µια από πέντε επερωτήσεις που θα υποβάλει στο σύστηµα χωρίς να
κάνει µια γραφική παράσταση ή κάποιου είδους γράφηµα.
Θα είναι ακόµα πιο δύσκολο να κρατάει τέτοιες µετρήσεις για µεγάλα χρονικά
διαστήµατα αποθηκευµένες χωρίς τον φόβο απώλειας κάποιας από αυτές.
Σκοπός του «Εργαλείου Παρακολούθησης Απόδοσης και Συµπεριφοράς
Συστηµάτων Βάσεων Δεδοµένων» (στη συνέχεια θα αναφερόµαστε σε αυτό µε τον
όρο «εφαρµογή») είναι να κάνει την διεξαγωγή των παραπάνω διεργασιών πιο
εύκολη, δίνοντας στον χρήστη ένα εύχρηστο περιβάλλον όπου
• µπορεί να κάνει εύκολα επερωτήσεις σε ένα ΣΔΒΔ,
• µπορεί να τροποποιήσει εύκολα διάφορες παραµέτρους που αφορούν την
εκτέλεση µιας επερώτησης στη βάση αλλά και την απόδοση του ΣΔΒΔ
στην συγκεκριµένη ερώτηση,
• µπορεί να αποθηκεύσει µετρήσεις για µετέπειτα επεξεργασία,
• µπορεί να συγκρίνει µετρήσεις που έχουν αποθηκευτεί δηµιουργώντας
κατανοητά γραφήµατα.

4

2. Περιγραφή Προβλήµατος
Το πρόβληµα παρουσιάζεται κυρίως στην παρακολούθηση των φοιτητών
προπτυχιακών µαθηµάτων κατά τη διάρκεια εισαγωγής τους στις έννοιες των Βάσεων
Δεδοµένων. Σε αυτά τα µαθήµατα οι φοιτητές µαθαίνουν, µεταξύ άλλων, και τις
έννοιες των ευρετηρίων, των αλγορίθµων ζεύξης αλλά και τρόπους να βελτιώσουν τις
επερωτήσεις που πραγµατοποιούν.
Όλα αυτά όµως γίνονται σε θεωρητικό επίπεδο και αναλώνονται σε
παραδείγµατα που πραγµατοποιούνται είτε στον πίνακα, είτε στο χαρτί. Ο λόγος είναι
ότι οι φοιτητές δεν γνωρίζουν ακόµα πως να αλληλεπιδράσουν µε ένα ΣΔΒΔ και να
υποβάλλουν ερωτήσεις σε αυτό. Ακόµα χρειάζεται µια επιπλέον εξοικείωση µε το
ΣΔΒΔ αλλά και τη γλώσσα υποβολής επερωτήσεων για να µπορέσουν να δώσουν
συγκεκριµένες εντολές στο ΣΔΒΔ. Τέτοιες εντολές είναι :
• η δηµιουργία ευρετηρίων,
• η επιλογή των ευρετηρίων που θα χρησιµοποιηθούν σε µια
συγκεκριµένη επερώτηση,
• η επιλογή συγκεκριµένου αλγόριθµου ζεύξης που θα χρησιµοποιηθεί
σε µια επερώτηση,
• οι προτροπές προς το ΣΔΒΔ για βελτιστοποίηση της ερώτησης ώστε
να έρθει γρήγορα η πρώτη εγγραφή,
καθώς και άλλες σχετικές εντολές που δεν αναφέρονται παραπάνω.
Αρκετές από τις παραπάνω εντολές δεν είναι εύκολο να διατυπωθούν και
είναι δυνατόν να προβληµατίσουν, τουλάχιστον στην αποµνηµόνευση, ακόµα και
ανθρώπους που έχουν γνώση της γλώσσας σύνταξης επερωτήσεων SQL. Αυτό
συµβαίνει διότι ορισµένες από τις εντολές είναι διαφορετικές σε κάθε ΣΔΒΔ
δεδοµένου ότι πρόκειται για εντολές προς το συγκεκριµένο ΣΔΒΔ και δεν
περιλαµβάνονται στο σύνολο των εντολών της SQL.
Όλες οι δυσκολίες που περιγράφηκαν παραπάνω αφορούν την υποβολή
επερωτήσεων σε ένα ΣΔΒΔ όπως και τις σχετικές εντολές που αφορούν το τρόπο
εκτέλεσης της συγκεκριµένης επερώτησης. Μέχρι στιγµής δεν έχουµε αναφερθεί
καθόλου στη δυσκολία λήψης στατιστικών µετρήσεων µετά την εκτέλεση των
παραπάνω επερωτήσεων. Αυτό αποτελεί µια επιπλέον εργασία και απαιτεί
προσπάθεια που πρέπει να προστεθεί σε όλα τα προηγούµενα.
Οπότε συνοπτικά, ένας φοιτητής που θέλει να πάρει µετρήσεις από ένα ΣΔΒΔ
διατυπώνοντας τις κατάλληλες επερωτήσεις δεν πρέπει να έχει µόνο µια εξοικείωση
µε την γλώσσα υποβολής επερωτήσεων (SQL) αλλά και να οπλιστεί µε αρκετή
υποµονή για να πραγµατοποιήσει τις παραπάνω ενέργειες. Συνεπώς καταλαβαίνουµε
ότι ο φοιτητής που παρακολουθεί το πρώτο µάθηµά του για Βάσεις Δεδοµένων, ούτε
τις γνώσεις έχει για σύνταξη επερωτήσεων σε γλώσσα SQL αλλά ούτε βοηθάει την
εκπαίδευσή του η σπατάλη χρόνου σε στρυφνές επαναληπτικές διαδικασίες.
Αν θεωρήσουµε ότι ο φοιτητής προχωράει και πραγµατοποιεί την παραπάνω
διαδικασία τότε προκύπτουν άλλα δύο προβλήµατα.
Το πρώτο αφορά την σύγκριση των αποτελεσµάτων των µετρήσεων κάθε
επερώτησης που υποβλήθηκε στο ΣΔΒΔ. Η σύγκριση απλών αριθµών δεν δείχνει µε
πρώτη µατιά όλες τις διαφορές και απαιτείται δηµιουργία γραφηµάτων για σύγκριση
των µετρήσεων, το οποίο συνιστά µια ακόµα διαδικασία εκτέλεσης πέρα από το
αντικείµενο µάθησης του φοιτητή.
Το δεύτερο, µικρότερο, πρόβληµα αφορά την αποθήκευση των µετρήσεων. Η
αποθήκευση ενός µεγάλου όγκου µετρήσεων µπορεί να αποδειχθεί και αυτή
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προβληµατική µε αποτέλεσµα να χαθούν ορισµένες µετρήσεις που πιθανόν να έχουν
φυλαχτεί για περαιτέρω επεξεργασία στο µέλλον.
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3. Στόχοι της Εφαρµογής – Επιλογές Σχεδιασµού
Η εφαρµογή που παρουσιάζεται στην παρούσα εργασία έχει σχεδιαστεί µε
σκοπό να βοηθήσει τον φοιτητή, αλλά και οποιονδήποτε άλλο επιθυµεί, να
πειραµατιστεί µε διάφορες τεχνικές βελτιστοποίησης των επερωτήσεων αλλά και να
δει και να συγκρίνει µε εύκολο τρόπο τις διαφορές στις αποδώσεις εκτέλεσης των
επερωτήσεων µέσω γραφηµάτων. Όλα αυτά τα κατορθώνει ο χρήστης χωρίς να
απαιτούνται από µέρους του εξειδικευµένες γνώσεις στο συγκεκριµένο ΣΔΒΔ που
χρησιµοποιείται είτε γνώσεις SQL.
Κατά τον σχεδιασµό έχουν προσεχθεί ορισµένα σηµεία έτσι ώστε να γίνει πιο
εύκολη η δουλειά του διαχειριστή αλλά και του απλού χρήστη της εφαρµογής. Τα
σηµεία αυτά είναι τα εξής :
• Τύπος εφαρµογής
• Σχήµα Βάσης Δεδοµένων
• Εµφάνιση εφαρµογής

3.1 Τύπος εφαρµογής
Η συγκεκριµένη εφαρµογή που παρουσιάζεται εδώ είναι µια εφαρµογή µέσω
διαδικτύου. Χρειάζεται έναν κεντρικό υπολογιστή, µε σύνδεση στο διαδίκτυο, στον
οποίο θα βρίσκεται εγκατεστηµένο το ΣΔΒΔ που έχει επιλεγεί, ο WWW
εξυπηρετητής που έχει επιλεγεί καθώς και η συγκεκριµένη εφαρµογή. Οι χρήστες θα
µπορούν να συνδέονται από όποιον υπολογιστή θέλουν και το µόνο προαπαιτούµενο
για τους χρήστες θα είναι η ύπαρξη σύνδεσης µε το διαδίκτυο καθώς και να είναι
εγκατεστηµένος στον τοπικό υπολογιστή τους ένας WWW browser. Μπορεί βέβαια
να αντικατασταθεί το διαδίκτυο από ένα τοπικό δίκτυο αλλά τότε ο αριθµός των
χρηστών θα περιορίζεται από τις δυνατότητες του συγκεκριµένου τοπικού δικτύου.
Οι απαιτήσεις σε λογισµικό (WWW browser) αλλά και οι υπολογιστικές απαιτήσεις
(ύπαρξης σύνδεσης µε το διαδίκτυο) είναι πολύ λίγες για τους χρήστες. Αυτό έχει
γίνει σκόπιµα µε το σκεπτικό να µπορεί να εξασφαλιστεί συµβατότητα µεταξύ
διαφορετικών υπολογιστών, λειτουργικών συστηµάτων αλλά και browser που µπορεί
να έχουν οι χρήστες. Έτσι δεν χρειάζεται η απόκτηση συγκεκριµένου υπολογιστή,
εγκατάσταση συγκεκριµένου λειτουργικού συστήµατος καθώς και λογισµικού. Στην
αντίθετη περίπτωση, θα µειωνόταν αισθητά ο αριθµός των χρηστών που θα
µπορούσαν να χρησιµοποιήσουν την συγκεκριµένη εφαρµογή. Ίσως τότε και η
χρησιµοποίηση της εφαρµογής αναγκαστικά να περιοριζόταν στο χώρο του
εργαστηρίου της κάθε σχολής. Οι δυσκολίες αυτές ξεπερνιούνται µε τη βοήθεια του
διαδικτύου το οποίο είναι σε θέση να προσφέρει την δυνατότητα σε οποιονδήποτε
χρήστη που έχει σύνδεση µε αυτό να συνδεθεί στον κεντρικό υπολογιστή απ’ όπου
και αν βρίσκεται.

3.2 Σχήµα Βάσης Δεδοµένων
Στη συγκεκριµένη εφαρµογή έχει δοθεί προσοχή ώστε το σχήµα της Βάσης
Δεδοµένων που χρησιµοποιείται να µην σχετίζεται µε κανέναν τρόπο µε τον κώδικα
της εφαρµογής. Αυτό σηµαίνει ότι είναι δυνατόν να γίνει αλλαγή του σχήµατος
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(εννοείται και των δεδοµένων) της βάσης δεδοµένων χωρίς να χρειάζεται να γίνει
καµία επέµβαση στην ίδια την εφαρµογή.
Η δυνατότητα αυτή λύνει τα χέρια των διαχειριστών που µπορούν να
προσαρµόσουν το σχήµα της βάσης αλλά και το πλήθος των δεδοµένων µε βάση τις
δυνατότητες και τις απαιτήσεις των χρηστών αλλά και των συστηµάτων που
χρησιµοποιούνται.

3.3 Εµφάνιση εφαρµογής
Τέλος έχει δοθεί προσοχή τόσο στην εµφάνιση όσο και στη διευκόλυνση της
χρήσης της εφαρµογής. Έγινε προσπάθεια να είναι ευχάριστη, εύχρηστη,
λειτουργική και φιλική προς τον χρήστη.
Συγκεκριµένα έχουν επιλεγεί χρώµατα που δεν κουράζουν τον χρήστη και
ταιριάζουν µεταξύ τους. Η τοποθέτηση αλλά και η οργάνωση των διαφόρων
κουµπιών και επιλογέων έχει γίνει έτσι ώστε να είναι κατανοητή η χρήση τους και να
µην προβληµατίζουν τον χρήστη για το είδος της λειτουργίας που επιτελούν. Επίσης
πρέπει να προσθέσουµε ότι έχει γίνει προσπάθεια ο δικτυακός τόπος να είναι συνεπής
και να ακολουθεί µια ενιαία πολιτική ως προς εµφάνιση των δεδοµένων σε παρόµοιες
οθόνες.
Ακόµα η οργάνωση του δικτυακού τόπου είναι τέτοια που δίνει στον χρήστη
την δυνατότητα να καταλάβει κάθε στιγµή σε ποιο σηµείο βρίσκεται αλλά και ποία
επιλογή έκανε και βρέθηκε εκεί.
Τέλος έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη φιλικότητα του δικτυακού τόπου προς
τον χρήστη. Σε αρκετά σηµεία του υπάρχουν µικρές επεξηγήσεις που δίνουν στον
χρήστη να καταλάβει µε συντοµία τι γίνεται στην σελίδα που βρίσκεται (για τους πιο
πεπειραµένους χρήστες είναι δυνατή η απόκρυψη αυτών των επεξηγήσεων). Ακόµα
σε κεντρικές σελίδες βρίσκονται και σύνδεσµοι που παραπέµπουν σε εκτενή κείµενα
βοήθειας έτσι ώστε να αποσαφηνιστεί κάθε είδους απορία του χρήστη. Έχει δοθεί
ιδιαίτερη έµφαση στο θέµα της βοήθειας γιατί η εφαρµογή µπορεί να χρειαστεί να
χρησιµοποιηθεί από το σπίτι του χρήστη ή από κάποιον άλλο χώρο όπου δεν θα είναι
παρών κάποιος ειδικός για να τον βοηθήσει όταν θα παρουσιαστεί κάποιο πρόβληµα.
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4. Παρουσίαση Εφαρµογής
Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει µια αρκετά αναλυτική παρουσίαση της εφαρµογής,
καθώς και των δυνατοτήτων της.

4.1 Εισαγωγική Οθόνη

Οθόνη 1 – Οθόνη Συνθηµατικού

Η παραπάνω οθόνη είναι η εισαγωγική οθόνη της εφαρµογής. Σε αυτήν την
οθόνη ο χρήστης εισάγει το όνοµά του καθώς και το συνθηµατικό που του έχει δοθεί
από τον διαχειριστή της εφαρµογής έτσι ώστε να πιστοποιήσει την ταυτότητά του.
Αφού γίνει η απαραίτητη πιστοποίηση οδηγείται στην κεντρική οθόνη της
εφαρµογής.

4.2 Κεντρική Οθόνη
Η Οθόνη 2 είναι η κεντρική οθόνη της εφαρµογής και αποτελείται από δύο
τµήµατα. Το αριστερό τµήµα (χρώµατος βαθύ κόκκινου) στο οποίο υπάρχει το
βασικό µενού της εφαρµογής και αναφέρεται το όνοµα του συνδεδεµένου χρήστη
καθώς και το δεξί τµήµα (χρώµατος υποκίτρινου) που στην αρχή περιέχει ένα
εισαγωγικό κείµενο. Αν ο χρήστης επιθυµεί να πληροφορηθεί αναλυτικότερα για τον
τρόπο λειτουργίας της εφαρµογής, τότε µπορεί να επιλέξει τον σύνδεσµο που
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υποδεικνύεται στο τέλος του εισαγωγικού κειµένου, ο οποίος θα ανοίξει µια νέα
σελίδα µε αναλυτικές επεξηγήσεις για κάθε µια από τις επιλογές του µενού.

Οθόνη 2 – Κεντρική Οθόνη

4.3 Κεντρικό Μενού
Στο αριστερό τµήµα της οθόνης υπάρχει το κεντρικό µενού της εφαρµογής.
Πατώντας κάθε µια από τις επιλογές του έχει ως αποτέλεσµα να αλλάζει το δεξί
τµήµα της κεντρικής σελίδας, να ανοίγουν νέα παράθυρα αλλά και να πηγαίνει ο
χρήστης σε µια εντελώς άλλη σελίδα. Ακολουθούν οι επιλογές του µενού µε µια
επεξήγηση της λειτουργίας της κάθε µίας.
• Καλωσήρθατε
Πατώντας αυτό του κουµπί από όπου και αν βρίσκεται ο χρήστης µέσα
στην εφαρµογή έχει ως αποτέλεσµα να µεταφέρεται στην Οθόνη 2 που
παρουσιάζεται στο παραπάνω σχήµα.
• Επερωτήσεις
Πατώντας το κουµπί των επερωτήσεων έχει ως αποτέλεσµα να αλλάζει το
δεξί τµήµα της οθόνης και να µεταφέρεται στην αρχική οθόνη ενός
οδηγού που θα τον βοηθήσει στη σύνταξη επερωτήσεων. Ακολουθώντας
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•

•

•

•

•

τα βήµατα που περιγράφονται στον οδηγό και προχωρώντας στις επόµενες
οθόνες µπορεί να δηµιουργήσει εύκολα µια επερώτηση, εισάγοντας
περιορισµούς και δίνοντας στοιχεία για τον τρόπο εκτέλεσή της. Όλα αυτά
θα αναφερθούν σε επόµενη παράγραφο όπου θα αναλυθεί ο οδηγός των
επερωτήσεων.
Ευρετήρια
Επιλέγοντας το κουµπί των ευρετηρίων θα αλλάξει το δεξί τµήµα της
οθόνης και θα παρουσιαστεί µια οθόνη µε τα διαθέσιµα ευρετήρια του
συγκεκριµένου χρήστη, καθώς και διάφορες ενέργειες που µπορεί να
κάνει πάνω σε αυτά και όχι µόνο. Και αυτή η επιλογή θα αναπτυχθεί
αναλυτικότερα σε άλλη παράγραφο.
Κατάλογος
Πατώντας το κουµπί του κατάλογου αλλάζει το δεξί τµήµα της οθόνης και
παρουσιάζεται ένας κατάλογος µε τα στατιστικά στοιχεία των
επερωτήσεων που έχει αποθηκεύσει ο συγκεκριµένος χρήστης. Στον
κατάλογο αυτό µπορεί να δει στατιστικά στοιχεία που έχουν αποθηκευτεί,
µπορεί να διαγράψει εκείνα που δεν του χρειάζονται πια και τέλος µπορεί
να συγκρίνει µέσω γραφηµάτων στατιστικά στοιχεία διαφόρων
επερωτήσεων.
Διαχείριση
Πατώντας το κουµπί της διαχείρισης, ανάλογα µε το είδος του χρήστη
πραγµατοποιούνται δύο διαφορετικές διαδικασίες.
1. Αν πρόκειται για απλό χρήστη ανοίγει ένα νέο παράθυρο το οποίο
του δίνει την δυνατότητα να αλλάξει τον κωδικό πρόσβασης που
έχει για την συγκεκριµένη εφαρµογή.
2. Αν πρόκειται για χρήστη µε δικαιώµατα διαχείρισης (δηλαδή
διαχειριστή) τότε αλλάζει το δεξιό τµήµα της οθόνης και
εµφανίζεται µια οθόνη µε τους υπάρχοντες χρήστες της εφαρµογές
και δίνονται δυνατότητες τροποποίησης των λογαριασµών τους
καθώς και δυνατότητες δηµιουργίας νέου λογαριασµού.
Και οι δύο παραπάνω περιπτώσεις θα περιγραφούν αναλυτικά σε επόµενη
παράγραφο όπου θα παρουσιασθούν και οι αντίστοιχες οθόνες.
Βοήθεια
Πατώντας το κουµπί της βοήθειας ανοίγει ένα νέο παράθυρο που περιέχει
βοήθεια για τις επιλογές που µπορούν να γίνουν στο κεντρικό µενού. Σε
αυτό το σηµείο πρέπει να σηµειωθεί ότι είναι το ίδιο παράθυρο που θα
ανοίξει αν πατήσει ο χρήστης τον σύνδεσµο που του υποδεικνύεται στην
Οθόνη 2.
Έξοδος
Πατώντας αυτό το κουµπί σηµατοδοτεί την έξοδό του από την εφαρµογή
και οδηγείται στην Οθόνη 1.

4.4 Επερωτήσεις
4.4.1 Σύνταξη Επερώτησης (Βήµα 1)
Το παράθυρο που παρουσιάζεται στην Οθόνη 3 εµφανίζεται όταν επιλέξει ο
χρήστης από το κεντρικό µενού το κουµπί «Επερωτήσεις». Όπως µπορείτε να
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καταλάβετε είναι το πρώτο από µια σειρά βηµάτων που µπορούν να ακολουθηθούν
για να συνταχθεί µια επερώτηση.

Οθόνη 3 – Σύνταξη Επερώτησης (Βήµα 1)

Στο πάνω µέρος της σελίδας βρίσκεται ο τίτλος της συγκεκριµένης σελίδας
και δεξιά του τίτλου υπάρχει ένας σύνδεσµος ο οποίος τον παραπέµπει (ανοίγοντας
νέο παράθυρο) στο κοµµάτι της βοήθειας που αντιστοιχεί στην σύνταξη επερώτησης.
Αυτού του είδους η αναλυτική βοήθεια αναφέρεται στις επόµενες παραγράφους ως
«εκτεταµένη βοήθεια».
Κάτω από τον τίτλο της σελίδας βρίσκεται µια σύντοµη επεξήγηση για το τι
βλέπει ο χρήστης στην σελίδα. Σκοπός αυτής της επεξήγησης είναι να δώσει στον
χρήστη µε λίγα λόγια να καταλάβει τι πρέπει να κάνει στην σελίδα χωρίς να είναι
αναγκασµένος να διαβάσει την πλήρη τεκµηρίωση που υπάρχει στην εκτεταµένη
βοήθεια. Η συγκεκριµένη σύντοµη επεξήγηση µπορεί να «κρυφτεί» πατώντας το
βελάκι που δείχνει προς τα πάνω που βρίσκεται δίπλα της. Με τον τρόπο αυτό
χρήστες που την έχουν διαβάσει ή δεν την χρειάζονται πια µπορούν να την
αποκρύψουν εξοικονοµώντας χώρο για τα κουµπιά και τους επιλογείς που
ακολουθούν. Αυτού του είδους τη βοήθεια θα την αποκαλούµε «αναδιπλούµενη
βοήθεια».
Ας ασχοληθούµε τώρα µε την ουσία της σελίδας. Στην σελίδα αυτή
αποφασίζει ο χρήστης ποια πεδία από τους διάφορους πίνακες που έχει η Βάση θα δει
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στο αποτέλεσµα της επερώτησης του. Κάτω από την αναδιπλούµενη βοήθεια
βρίσκεται ένα µενού που περιέχει τους πίνακες της Βάσης. Επιλέγοντας έναν από
αυτούς τους πίνακες εµφανίζονται τα πεδία του στην λίστα που ακολουθεί και
τιτλοφορείται «Πεδία Πίνακα»
Επιλέγοντας ένα πεδίο από την αριστερή λίστα και πατώντας το κουµπί «>»
τότε εµφανίζεται στην δεξιά λίστα, που είναι τα πεδία που θα εµφανισθούν στο
αποτέλεσµα. Αν τώρα θέλει να αποµακρύνει το συγκεκριµένο πεδίο από την λίστα
πεδίων του αποτελέσµατος (ή ένα οποιοδήποτε πεδίο το υπάρχει στην λίστα πεδίων
του αποτελέσµατος), το επιλέγει στην λίστα πεδίων του αποτελέσµατος και πατάει το
πλήκτρο «<».
Σε περίπτωση που θέλει να µεταφέρει όλα τα πεδία που υπάρχουν στη λίστα
πεδίων πίνακα στη λίστα πεδίων αποτελέσµατος τότε πρέπει να πιέσει το κουµπί
«επιλογή όλων». Σε περίπτωση που προσπαθήσει να εισάγει για δεύτερη φορά το ίδιο
πεδίο στη λίστα πεδίων αποτελέσµατος τότε θα εµφανισθεί ένα µήνυµα λάθους το
οποίο θα τον προειδοποιήσει για την ενέργειά του.
Πιέζοντας το πλήκτρο «Διαγραφή Όλων» θα καθαρίσουν οι δύο λίστες από
τις τιµές που περιέχουν και στο µενού δεν θα είναι επιλεγµένος κανένας πίνακας.
Στο τέλος της σελίδας ο χρήστης επιλέγει αν θα υποβάλει συνθήκες για την
επερώτησή του ή όχι. Σε περίπτωση που δεν επιθυµεί να υποβάλει συνθήκες,
προσπερνάει την παράγραφο που ακολουθεί και πηγαίνει στην επόµενη.
4.4.2 Σύνταξη Επερώτησης (Βήµα 2)
Η συγκεκριµένη οθόνη (Οθόνη 4) εµφανίζεται όταν επιλέξει ο χρήστης να
υποβάλει συνθήκες στην επερώτησή του, κατά την ερώτηση που του γίνεται στο
κάτω µέρος της Οθόνης 3. Παρατηρώντας την Οθόνη 4 βλέπουµε ότι υπάρχει και εδώ
και η εκτεταµένη Βοήθεια αλλά και η αναδιπλούµενη βοήθεια για την οποία έγινε
µνεία στην προηγούµενη παράγραφο.
Στο κέντρο της οθόνης παρατηρούµε τρεις λίστες, µια περιοχή κειµένου και
διάφορα κουµπιά. Η λίστα «Πίνακες» περιέχει τους πίνακες της Βάσης. Επιλέγοντας
ο χρήστης έναν πίνακα από την αντίστοιχη λίστα εµφανίζονται στην διπλανή λίστα τα
πεδία του πίνακα που επιλέχθηκε. Αν επιλέξει κάποιο πεδίο από την λίστα «Πεδία
Πίνακα» τότε αυτό το πεδίο προστίθεται στην περιοχή κειµένου που βρίσκεται κάτω
από τις λίστες αυτές. Παράλληλα εµφανίζονται και στην λίστα «Τιµές», οι τιµές που
έχουν αποθηκευτεί γι’ αυτό το πεδίο στη βάση. Με αυτόν τον τρόπο δίνεται στον
χρήστη µια αίσθηση των τιµών που έχει πάρει αυτό το πεδίο, είτε είναι αριθµητικές
είτε αλφαριθµητικές.
Αφού εισαγάγει ο χρήστης ένα πεδίο ενός πίνακα στην περιοχή κειµένου τότε
µπορεί να επιλέξει ένα από τα κουµπιά «<» , «<=» , «>» , «>=» , «=» καθώς και «!=»
για να πραγµατοποιήσει την αντίστοιχη πράξη εισάγοντας µετά το σύµβολο είτε
κάποια τιµή (σηµείωση: επιλέγοντάς τη, εµφανίζεται στην περιοχή κειµένου) είτε
κάποιο άλλο πεδίο κάποιου άλλου ή ακόµα και του ίδιου πίνακα. Ολοκληρώνοντας
µια συνθήκη µπορεί να πραγµατοποιήσει σύζευξη (κουµπί «And») ή διάζευξη
(κουµπί «Or») µε κάποια άλλη συνθήκη. Ακόµα µπορούν να χρησιµοποιηθούν οι
παρενθέσεις « ( « και « ) » για δηµιουργία πιο πολύπλοκων συνθηκών. Μια τέτοια
συνθήκη είναι αυτή που φαίνεται στην Οθόνη 4. Την γράφουµε παρακάτω για να
είναι πιο καθαρή :
( [AUTHOR.NAME] != 'Codd' and [AUTHOR.CITIZENSHIP] = 'Greece' ) or
( [AUTHOR.BYEAR] <= '1950' )
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Οθόνη 4 – Σύνταξη Επερώτησης (Βήµα 2)

Για να δηµιουργήσει ο χρήστης την παραπάνω συνθήκη µπορεί να ακολουθήσει δύο
τρόπους:
1. Να χρησιµοποιήσει αποκλειστικά τις λίστες και τα κουµπιά για να
συµπληρώσει την περιοχή κειµένου
Αν θέλει να χρησιµοποιήσει τα κουµπιά και τις λίστες πρέπει να
πατήσει διαδοχικά το κουµπί « ( «, το πεδίο «NAME» από τη λίστα
«Πεδία Πίνακα», το κουµπί «!=», την τιµή «Codd» από τη λίστα
«Τιµές», το κουµπί «And», το πεδίο «CITIZENSHIP» από τη λίστα
«Πεδία Πίνακα», το κουµπί «=», την τιµή «Greece» από τη λίστα
«Τιµές», το κουµπί « ) », το κουµπί «Or», το κουµπί « ( «, το πεδίο
«BYEAR» από τη λίστα «Πεδία Πίνακα» , το κουµπί «<=», την τιµή
«1950» από τη λίστα «Τιµές» και τέλος το κουµπί « ) ».
Πρέπει να σηµειώσουµε ότι κάθε φορά που πατάµε ένα κουµπί αλλά
και επιλέγουµε ένα πεδίο από µία λίστα γίνεται έλεγχος για το αν
µπορεί να τοποθετηθεί το αντικείµενο που θέλουµε στην θέση που
πάµε να το βάλουµε. Αυτός είναι ένας συντακτικός έλεγχος πρώτου
επιπέδου. Στην συνέχεια θα αναφερθεί και ο γενικός συντακτικός
έλεγχος.
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2. Να γράψει απευθείας στην περιοχή κειµένου χωρίς να χρησιµοποιήσει τα
παραπάνω βοηθήµατα ( κουµπιά – λίστες ).
Τα βοηθήµατα που περιγράφηκαν παραπάνω µπορούν να µην
χρησιµοποιηθούν και να προχωρήσει απευθείας ο χρήστης στην
πληκτρολόγηση των συνθηκών στην περιοχή κειµένου. Ακολουθώντας
αυτήν την εκδοχή ο χρήστης δεν θα έχει τον συντακτικό έλεγχο
πρώτου επιπέδου που περιγράφηκε παραπάνω.
3. Να χρησιµοποιήσει σε κάποια σηµεία τις λίστες και τα κουµπιά και σε άλλα
να πληκτρολογήσει απευθείας στην περιοχή κειµένου.
¨Όπως µπορείτε να παρατηρήσετε υπάρχουν αρκετές εναλλακτικές που µπορεί να
ακολουθήσει ένας χρηστής για να διατυπώσει τις συνθήκες του.
Ένας χρήστης στην πρώτη του επαφή µε το σύστηµα θα ήταν καλό να
χρησιµοποιήσει τον πρώτο τρόπο για την διατύπωση των συνθηκών του. Δίνεται αυτή
η συµβουλή διότι αναλαµβάνει την συµπλήρωση της περιοχής κειµένου αποκλειστικά
το σύστηµα και προλαµβάνει πιθανά λάθη. Αργότερα που θα εξοικειωθεί µε τον
τρόπο γραφής στην περιοχή περιορισµών µπορεί να προχωρήσει και στους επόµενους
δυο προτεινόµενους τρόπους.
Ανεξάρτητα του τρόπου που θα διαλέξει για να συµπληρώσει την περιοχή
κειµένου, όταν θα επιλέξει το κουµπί «Επόµενο» για να οδηγηθεί στην επόµενη
σελίδα θα πραγµατοποιηθεί ένας τελικός συντακτικός έλεγχος σε αυτά που έχουν
γραφτεί. Τα µικρά λάθη όπως πολλαπλά κενά αντί για ένα, αλλαγή γραµµής αντί για
κενό κ.α. διορθώνονται ‘σιωπηλά’ χωρίς να ενοχληθεί ο χρήστης. Αν εντοπιστεί
κάποιο πιο σοβαρό λάθος τότε εµφανίζεται ένα µήνυµα λάθους όπως το παρακάτω.

Οθόνη 5 – Λάθος στον Τελικό Συντακτικό Έλεγχο

Όπως βλέπουµε αναφέρεται η θέση που βρέθηκε το λάθος, δίνεται ένα
απόσπασµα του κειµένου µέσα στο οποίο βρέθηκε το λάθος καθώς και µια πιθανή
αιτιολογία του λάθους.
Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε για το πως εµφανίστηκε το παραπάνω λάθος
δώσαµε αντί για το κείµενο συνθηκών που φαίνεται στην Οθόνη 4 το παρακάτω
κείµενο :
( [AUTHOR.NAME] != 'Codd' and [AUTHOR.CITIZENSHIP] = 'Greece' ) or
( [AUTHOR.BYEAR] <= '1950 )
όπου το µόνο που έχουµε αλλάξει είναι να µην κλείσουµε το εισαγωγικό στην τιµή
1950.
Τέλος, αναφέρουµε ότι στο κάτω µέρος της σελίδας υπάρχουν τρία κουµπιά.
Το «Καθαρισµός Όλων» που αναλαµβάνει να καθαρίσει την περιοχή κειµένου και
όλες τις λίστες πλην της λίστας «Πίνακες» από τα δεδοµένα τους, το κουµπί
«Επόµενο» που οδηγεί τον χρήστη στην επόµενη οθόνη καθώς και το κουµπί
«Προηγούµενο» που τον οδηγεί στην οθόνη που προηγήθηκε (Οθόνη 3).

15

4.4.3 Σύνταξη Επερώτησης (Βήµα 3)

Οθόνη 6 – Σύνταξη Επερώτησης (Βήµα 3)

Η παραπάνω οθόνη αποτελεί το τρίτο βήµα του οδηγού που βοηθάει τον
χρήστη να συντάξει επερωτήσεις. Στο τρίτο βήµα µπορεί ο χρήστης να φτάσει είτε
από το πρώτο, επιλέγοντας ότι δεν θέλει να υποβάλλει συνθήκες, είτε από το δεύτερο
ενώ έχει υποβάλλει κανονικά τις συνθήκες που επιθυµεί.
Μπορείτε να παρατηρήσετε ότι και σε αυτή την σελίδα ακολουθείται η ίδια
δοµή όπως και στις προηγούµενες, εµφανίζοντας τον τίτλο της αλλά και τις συνήθεις
βοήθειες.
Σε αυτή τη σελίδα γίνονται οι τελικές ρυθµίσεις που αφορούν την επερώτησή
που συνέταξε ο χρήστης. Αν παρατηρήσετε προσεκτικά την σελίδα θα παρατηρήσετε
ότι χωρίζεται σε τοµείς που ορίζονται από οριζόντιες µαύρες γραµµές. Ο κάθε τοµέας
αφορά και κάποιου είδους επιλογή ή ενέργεια που θέλει να πραγµατοποιήσει ο
χρήστης κατά την εκτέλεση της επερώτησης.
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Στην αρχή υπάρχει η επιλογή για να απαλειφθούν τα διπλότυπα από το
αποτέλεσµα. Η επιθυµητή απάντηση δίνεται επιλέγοντας ένα από τα δυο
ραδιόπληκτρα. Αρχικά είναι επιλεγµένο το ραδιόπληκτρο που αντιστοιχεί στο «Όχι»
Στη συνέχεια δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να δώσει εντολή για να
ταξινοµηθεί το αποτέλεσµα ( αρχικά είναι επιλεγµένο το ραδιόπληκτρο «Όχι» ). Αν
επιθυµεί να ταξινοµήσει τις εγγραφές του αποτελέσµατος ( επιλέγοντας το
ραδιόπληκτρο «Ναι» ) τότε θα γίνει ενεργό το µενού που βρίσκεται κάτω από τα δύο
ραδιόπληκτρα. Από το συγκεκριµένο µενού µπορεί να επιλέξει µε βάση ποιο πεδίο
του αποτελέσµατος θα πραγµατοποιηθεί η ταξινόµηση. Δίπλα στο µενού υπάρχουν
δύο ραδιόπληκτρα που αφορούν την διάταξη της ταξινόµησης (αύξουσα ή φθίνουσα).
Αµέσως µετά υπάρχει ο τοµέας που αφορά τα διαθέσιµα ευρετήρια. Ο τοµέας
αυτός είναι ακριβώς ο ίδιος µε την οθόνη που θα εµφανιστεί κατά την επιλογή του
κουµπιού «Ευρετήρια» από το κεντρικό µενού. Για τον λόγο αυτό η ανάλυση των
λειτουργιών των ευρετηρίων θα γίνει σε επόµενη παράγραφο που θα αναπτυχθεί και
η λειτουργία της οθόνης που αναφέρθηκε.
Ακολουθεί ο τοµέας που αφορά τον αλγόριθµο ζεύξης που θα
χρησιµοποιηθεί.. Οι διαθέσιµοι αλγοριθµοι ζεύξης είναι οι εξής :
• Συγχώνευση Σάρωση (Merge Scan)
• Εµφωλευµένοι Βρόχοι (Nested Loops)
• Σύζευξη µε Κατακερµατισµό (Hash Join)
καθώς υπάρχει στο τέλος και η επιλογή ώστε να διαλέξει το ΣΔΒΔ τον αλγόριθµο
που θεωρεί βέλτιστο για την συγκεκριµένη επερώτηση. Πρέπει να σηµειώσουµε ότι ο
συγκεκριµένος τοµέας εµφανίζεται µόνο όταν έχουµε υποβάλει συνθήκες (στο Βήµα
2) σύζευξης δύο πινάκων.
Συνεχίζοντας, στον επόµενο τοµέα δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να
βελτιστοποιήσει της επερώτησή του µε βάση δύο κριτήρια.
• Με βάση τον χρόνο της πρώτης εγγραφής.
Κάνοντας αυτήν την επιλογή ο χρήστης, δίνεται εντολή στη βάση να
βελτιστοποιήσει την επερώτηση µε τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να
επιστρέψει όσο γίνεται πιο γρήγορα η πρώτη εγγραφή.
• Με βάση το συνολικό έργο
Κάνοντας αυτήν την επιλογή ο χρήστης, δίνεται εντολή στη βάση να
βελτιστοποιήσει την επερώτηση µε τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να
επιστρέψει το σύνολο των εγγραφών όσο γίνεται πιο γρήγορα.
Στον προτελευταίο τοµέα υπάρχει η δυνατότητα να επιλέξει ο χρήστης το
µέγεθος της βάσης στην οποία θα εκτελέσει την επερώτησή του. Διαφορετικά µεγέθη
βάσης έχουν αντίκτυπο στους χρόνους που θα σηµειώσει κάθε επερώτηση.
Κλείνοντας και αυτήν την παράγραφό αναφέρουµε και τα κουµπιά που
υπάρχουν στον τελευταίο τοµέα. Είναι τα «Προηγούµενο» και «Επόµενο» που µας
οδηγούν στην προηγούµενη και στην επόµενη σελίδα αντίστοιχα. Με το που
προχωράει ο χρήστης στην επόµενη σελίδα έχει σηµατοδοτήσει και την ολοκλήρωση
της σύνταξης επερώτησης καθώς και των παραµέτρων που την αφορούν.
4.4.4 Επιλογή Επόµενης Κίνησης
Η Οθόνη 7 ακολουθεί την Οθόνη 6. Σε αυτό το στάδιο επιλέγει ο χρήστης τι
θα κάνει µε την επερώτηση που έχει συντάξει.
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Οθόνη 7 – Επιλογή Επόµενης Κίνησης

Πριν αναφερθούµε στις επιλογές που έχει ο χρήστης πρέπει να σηµειώσουµε
ότι και σε αυτή τη σελίδα υπάρχει η εκτεταµένη βοήθειά η οποία θα λύσει τυχών
απορίες που µπορεί να προκύψουν εκείνη τη στιγµή και αφορούν τις επιλογές.
Ας αναφερθούµε όµως στις εξής τρεις επιλογές που δίνονται στον χρήστη :
• Εκτέλεση και Παρουσίαση των Αποτελεσµάτων της Επερώτησης
Διαλέγοντας αυτή την επιλογή ανοίγει ένα νέο παράθυρο που
παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της επερώτησης που έχει συντάξει
• Εκτέλεση και Παρουσίαση των Στατιστικών Μετρήσεων της
Επερώτησης
Σε αυτή την περίπτωση η επερώτηση εκτελείται και παρουσιάζονται
στον χρήστη οι στατιστικές µετρήσεις που αφορούν την συγκεκριµένη
επερώτηση.
• Εκτέλεση και Αποθήκευση των Στατιστικών Μετρήσεων της
Επερώτησης
Ενώ σε αυτή την επιλογή αποθηκεύει ο χρήστης τις στατιστικές
µετρήσεις που αφορούν την επερώτηση, χωρίς να τις δει.
Πρέπει να σηµειωθεί ότι η εκτέλεση µιας ή περισσοτέρων φορών κάποιας από τις
παραπάνω ενέργειες δεν συνεπάγεται αδυναµία εκτέλεσης κάποιας άλλης. Με απλά
λόγια µπορεί να εκτελέσει ο χρήστης όποια ενέργεια θέλει, όσες φορές θέλει και µε
όποια σειρά θέλει.
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Τέλος αναφέρουµε ότι το κουµπί «Προηγούµενο» µεταφέρει τον χρήστη στο
τρίτο βήµα του οδηγού σύνταξης επερώτησης.
4.4.4.1 Εκτέλεση και Παρουσίαση των Αποτελεσµάτων της Επερώτησης
Όταν επιλέξει ο χρήστης την αντίστοιχη εντολή από την Οθόνη 7 ανοίγει ένα
παράθυρο σαν το παρακάτω στο οποίο παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της
επερώτησης. Στο παράθυρο αυτό υπάρχει και ένα κουµπί µε τίτλο «Εµφάνιση SQL».
Πατώντας το µπορεί όποιος χρήστης επιθυµεί να δει την επερώτησή που έχει
υποβάλει διατυπωµένη σε SQL. Σε περίπτωση που είναι αρκετά τα αποτελέσµατα (
πάνω από τριάντα ), εµφανίζονται αρχικά τα τριάντα πρώτα και υπάρχει κουµπί για
την εµφάνιση και των επόµενων τριάντα. Αυτό επαναλαµβάνεται µέχρι την
εξάντληση των αποτελεσµάτων. Αυτή η πολιτική ακολουθείται για να µην
κατακλύζεται ξαφνικά η οθόνη του χρήστη από δεδοµένα αλλά και για να µην
µεταφέρονται µεγάλοι όγκοι δεδοµένων µέσω του δικτύου που στην τελική µπορεί
και να µην τα χρειάζεται όλα

Οθόνη 8 – Αποτελέσµατα

4.4.4.2 Εκτέλεση και Παρουσίαση των Στατιστικών Μετρήσεων της Επερώτησης
Στην συγκεκριµένη σελίδα (Οθόνη 9) παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα των
στατιστικών µετρήσεων της εκτέλεσης της επερώτησης του χρήστη στη βάση. Με µια
πρώτη µάτια µπορείτε να παρατηρήσετε ότι η σελίδα αποτελείται από τοµείς που
διαχωρίζονται µεταξύ τους µε µαύρες οριζόντιες γραµµές.
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Στον πρώτο τοµέα συναντάµε τον τίτλο της σελίδας. Στη συνέχεια
ακολουθούν στοιχεία που αφορούν το µέγεθος της βάσης στην οποία υποβλήθηκε η
ερώτηση καθώς και την ακριβή ηµεροµηνία υποβολής της επερώτησης στη βάση.

Οθόνη 9 –Προβολή Μετρήσεων Επερώτησης

Στον τρίτο τοµέα παρουσιάζεται ο πίνακας των στατιστικών µετρήσεων της
επερώτησης. Στην κατακόρυφη στήλη του πίνακα συναντάµε τα Ανάλυση, Εκτέλεση
και Εξαγωγή. Αυτά αποτελούν τα τρία στάδια που περνά µια επερώτηση που
υποβάλει ο χρήστης στη βάση µέχρι να επιστραφούν τα δεδοµένα που ζήτησε. Πιο
συγκεκριµένα :
•

•

Ανάλυση (Parse) : Κατά την ανάλυση µετατρέπεται η επερώτηση σε ένα
σχέδιο εκτέλεσης (execution plan). Κατά την διαδικασία µετατροπής
διενεργούνται έλεγχοι ασφάλειας και έλεγχοι για το αν υπάρχουν οι πίνακες,
οι στήλες και άλλα σχετικά αντικείµενα.
Εκτέλεση (Execute) : Στο στάδιο αυτό εκτελείται πραγµατικά η επερώτηση
από την βάση δεδοµένων και προσδιορίζονται οι επιλεγµένες σειρές οι οποίες
αργότερα θα επιστραφούν.
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•

Εξαγωγή (Fetch) : Στο στάδιο αυτό ανακτώνται (επιστρέφονται στον χρήστη)
οι σειρές που έχουν επιλεγεί από την επερώτηση που υποβάλαµε στη βάση.

Στην οριζόντια στήλη του πίνακα υπάρχουν τα Χρόνος ΚΜΕ, Διαν. Χρόνος,
Δίσκος, Ερώτηµα και Γραµµές. Αυτά είναι µετρήσεις που αναφέρονται σε κάθε ένα
από τα παραπάνω τρία στάδια εκτέλεσης της επερώτησης. Πιο συγκεκριµένα :
•
•
•
•
•

Χρόνος ΚΜΕ (CPU Time) : Ο ολικός χρόνος του επεξεργαστή (CPU) σε
δευτερόλεπτα που χρειάστηκε κάποιο από τα στάδια για να ολοκληρωθεί.
Διαν. Χρόνος (Elapsed Time) : Ο ολικός χρόνος που πέρασε (ο χρόνος που
έχει διανυθεί) σε δευτερόλεπτα για κάποιο από τα στάδια για να ολοκληρωθεί.
Δίσκος (Disk) : Ο συνολικός αριθµός από block δεδοµένων που διαβάστηκαν
από τα αρχεία της βάσης σε κάθε ένα από τα στάδια.
Ερώτηµα (Query) : Ο συνολικός αριθµός των buffer που ανακτήθηκαν σε
κάθε ένα από τα στάδια.
Γραµµές (Rows) : Ο συνολικός αριθµός από σειρές που επεστράφησαν στον
χρήστη (ισχύει µόνο για την Ανάλυση).

Ο επόµενος τοµέας είναι ο τέταρτος και σε αυτόν παρουσιάζεται το πλάνο
εκτέλεσης της επερώτησης. Το πλάνο εκτέλεσης είναι µια ακολουθία από πράξεις λειτουργίες που ακολουθεί η βάση δεδοµένων για να εκτελέσει την επερώτηση που
ζήτησε ο χρήστης. Σε αυτό το πλάνο θα φαίνονται πίνακες οι οποίοι
προσπελαύνονται από την βάση κάθε φορά, τους τρόπους προσπέλασης τους (π.χ. µε
χρήση ευρετηρίου - index) καθώς και τους αλγορίθµους ζεύξης που
χρησιµοποιούνται κάθε φορά από τη βάση. Οπότε όπως καταλαβαίνετε το πλάνο
εκτέλεσης είναι ο καλύτερος τρόπος για να δει ο χρήστης πως εκτέλεσε η βάση την
ερώτηση του.
Για να γίνουν πιο κατανοητά αυτά που περιγράφηκαν παραπάνω παρουσιάζεται το
παράδειγµα που ακολουθεί :
SELECT STATEMENT
MERGE JOIN
TABLE ACCESS BY INDEX ROWID AUTHOR
INDEX FULL SCAN IND10
SORT JOIN
TABLE ACCESS FULL BOOK

Σε αυτό το πλάνο εκτέλεσης συµβαίνουν τα εξής (από άποψη βάσης δεδοµένων):
•
•
•
•

Αποκτά πρόσβαση στον πίνακα AUTHOR µέσω του ευρετηρίου (index)
IND10
Προσπελαύνει τον πίνακα BOOK κανονικά (χωρίς ευρετήριο)
Ταξινοµεί τον πίνακα BOOK
Διατρέχει τον πίνακα BOOK σειριακά ενώ προσπελαύνει τον πίνακα
AUTHOR µέσω του IND1 και έτσι υλοποιεί και το MERGE JOIN.

Στον τελευταίο τοµέα υπάρχουν τρία κουµπιά. Με το «Εµφάνιση SQL»
παρουσιάζεται η επερώτηση εκφρασµένη σε SQL. Πατώντας το «Βοήθεια» ανοίγει
ένα νέο παράθυρο που περιέχει την εκτεταµένη βοήθεια που αναφέρεται στα
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στατιστικά. Το τρίτο κουµπί είναι το «Αποθήκευση Μετρήσεων» το οποίο αν
επιλεχθεί, εµφανίζεται το παρακάτω παράθυρο :

Οθόνη 10 – Αποθήκευση Μετρήσεων

Σε αυτό το παράθυρο δίνει ο χρήστης όνοµα µε το οποίο θα αποθηκευτούν οι
στατιστικές µετρήσεις της επερώτησης στη Βάση. Πρέπει να σηµειωθεί σε αυτό το
σηµείο ότι οι επιτρεπτοί χαρακτήρες για το όνοµα είναι όλοι εκτός « ’ » , « “ » και
του κενού. Στο παράθυρο αυτό υπάρχουν τρία κουµπιά. Πατώντας το «Άκυρο»
κλείνει το παράθυρο και δεν αποθηκεύεται τίποτα. Πατώντας το «Αποστολή» γίνεται
έλεγχος αν υπάρχουν αποθηκευµένα στατιστικά µε το συγκεκριµένο όνοµα στην
βάση και αν όχι προχωρά στην αποθήκευση. Σε περίπτωση όπου υπάρχουν ειδοποιεί
τον χρήστη µε κατάλληλο µήνυµα λάθους.

Οθόνη 11 – Προβολή Ονοµάτων Αποθηκευµένων Μετρήσεων

Πατώντας το «Αποθηκευµένα Ονόµατα» εµφανίζεται ένα νέο παράθυρο
(Οθόνη 11) στο οποίο παρουσιάζονται τα ονόµατα µε τα οποία στατιστικά των
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επερωτήσεων του χρήστη έχουν ήδη αποθηκευτεί στη Βάση. Δίνοντας στο χρήστη τη
δυνατότητα να δει τα αποθηκευµένα ονόµατα, διευκολύνεται η δουλεία του και
γίνεται την ίδια στιγµή και το σύστηµα πιο πρακτικό και ευέλικτο.
4.4.4.3 Εκτέλεση και Αποθήκευση των Στατιστικών Μετρήσεων της Επερώτησης
Όταν επιλέξει ο χρήστης την συγκεκριµένη εντολή από την Οθόνη 7 θα έχει
ως αποτέλεσµα να ανοίξει το παράθυρο που παρουσιάζεται στην Οθόνη 10 µε τις
ίδιες ακριβώς λειτουργίες που περιγράφηκαν στη παράγραφο που παρουσιάστηκε η
λειτουργία του.

4.5 Ευρετήρια
4.5.1 Βασικές Επιλογές Ευρετηρίων

Οθόνη 12 – Ευρετήρια
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Το παράθυρο µε τα ευρετήρια (Οθόνη 12) παρουσιάζεται όταν επιλέξει ο
χρήστης από το κεντρικό µενού το κουµπί που γράφει «Ευρετήρια». Πρέπει να
σηµειώσουµε ότι και στην Οθόνη 12 αλλά και στην Οθόνη 6 (στον τοµέα που
αναφέρεται στα ευρετήρια) έχουµε τις ίδιες λειτουργίες αλλά και την ίδια µορφή
παρουσίασης των ευρετηρίων, οπότε ότι γράφεται εδώ αφορά και τις επιλογές για τον
τοµέα εκείνης της σελίδας.
Πριν αρχίσουµε την ανάλυση των επιλογών των ευρετηρίων πρέπει να
σηµειώσουµε ότι και σε αυτή τη σελίδα υπάρχει η εκτεταµένη Βοήθεια η οποία θα
βοηθήσει τον χρήστη να λύσει όλες τις απορίες που µπορεί να προκύψουν κατά τον
πειραµατισµό του µε τα ευρετήρια.
Όπως και οι προηγούµενες σελίδες, έτσι και αυτή χωρίζεται σε τοµείς. Ο
πρώτος τοµέας περιέχει τον τίτλο της σελίδας καθώς και τον σύνδεσµο για την
εκτεταµένη Βοήθεια.
Ο δεύτερος τοµέας περιέχει τα ευρετήρια (ανά γραµµές) και κάθε γραµµή
χωρίζεται σε πέντε στήλες. Η πρώτη στήλη περιέχει το όνοµα του ευρετηρίου. Η
δεύτερη περιέχει τα πεδία πάνω στα οποία βασίζεται το ευρετήριο. Η τρίτη αφορά το
αν θα χρησιµοποιείται το ευρετήριο. Η τέταρτη περιέχει ένα µολύβι που αν το
επιλέξει ο χρήστης του δίνεται η δυνατότητα να τροποποιήσει το όνοµα του
ευρετηρίου. Τέλος, η πέµπτη και τελευταία στήλη περιέχει ένα Χ το οποίο αν το
επιλέξει ο χρήστης τότε διαγράφεται το ευρετήριο.
Αξίζει να ειπωθούν λίγα παραπάνω λόγια όσο αφορά τις επιλογές που
δίνονται για τη χρήση του ευρετηρίου. Αυτές είναι οι :
• Ναι
Επιλέγοντας «Ναι» δίνει εντολή ο χρήστης στο ΣΔΒΔ να
χρησιµοποιήσει το ευρετήριο αν υπάρχει ερώτηση που µπορεί να
χρησιµοποιηθεί.
• Όχι
Επιλέγοντας «Όχι» δίνει εντολή ο χρήστης στο ΣΔΒΔ να µη
χρησιµοποιήσει το ευρετήριο ακόµα και αν είναι χρήσιµο σε κάποια
επερώτησή του.
• Αδιάφορο
Επιλέγοντας «Αδιάφορο» ο χρήστης δε δίνει καµία εντολή στο ΣΔΒΔ
και αποφασίζει µόνο του για το αν θα χρησιµοποιήσει το
συγκεκριµένο ευρετήριο. Η διαφορά µεταξύ της επιλογής «Ναι» και
«Αδιάφορο» είναι ότι στο «Ναι» ακόµα και αν δεν βοηθάει στην
βελτίωση της ταχύτητας της επερώτησης χρησιµοποιείται το ευρετήριο
ενώ αν είχε επιλεγεί αδιάφορο δεν θα χρησιµοποιούνταν.
Όπως αναφέραµε και παραπάνω το κουµπί που παρουσιάζει ένα µολύβι
επιτρέπει στον χρήστη να τροποποιήσει το όνοµα του ευρετηρίου. Πατώντας το
εµφανίζεται στον χρήστη το παράθυρο που παρουσιάζεται στην Οθόνη 13.
Σε αυτό το παράθυρο παρουσιάζεται το παλιό όνοµα του ευρετηρίου και
παράλληλα δίνεται η επιλογή να το αλλάξει ο χρήστης. Ακόµα δίνεται η δυνατότητα
στον χρήστη να δει και τα χαρακτηριστικά του ευρετηρίου, όπως τον πίνακα-πεδία
στα οποία βασίζεται καθώς και αν είναι µοναδικό (unique).
Στον τρίτο τοµέα της σελίδας παρουσιάζονται δύο κουµπιά. Το πρώτο είναι το
«Δηµιουργία νέου Ευρετηρίου» και το δεύτερο το «Εφαρµογή Αλλαγών».
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Οθόνη 13 – Ενηµέρωση Ονόµατος Ευρετηρίου

4.5.2 Δηµιουργία νέου Ευρετηρίου
Πατώντας το «Δηµιουργία νέου Ευρετηρίου» εµφανίζεται το παράθυρο που
παρουσιάζεται στην Οθόνη 14.
Στο συγκεκριµένο παράθυρο έχουν συµπληρωθεί και οι επιθυµητές τιµές και
είναι έτοιµο προς υποβολή στο ΣΔΒΔ. Και αυτό το παράθυρο είναι χωρισµένο σε
τοµείς.

Οθόνη 14 – Δηµιουργία Ευρετηρίου
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Στον πρώτο τοµέα ζητείται από τον χρήστη να δώσει ένα όνοµα µε το οποίο
θα αναγνωρίζεται το ευρετήριό του. Σε αυτό το σηµείο πρέπει να πούµε ότι οι
επιτρεπόµενοι χαρακτήρες είναι όλοι οι λατινικοί χαρακτήρες καθώς και τα νούµερα.
Στον δεύτερο τοµέα αποφασίζει ο χρήστης µε ποιον πίνακα θα σχετίζεται το
ευρετήριο (ποιος δηλαδή θα είναι ο ευρετηριαζόµενος πίνακας).
Διαλέγοντας πίνακα γεµίζει η λίστα «Πεδία Πίνακα», που βρίσκεται στον
τρίτο τοµέα του παραθύρου, µε τα πεδία του επιλεγµένου πίνακα. Τώρα ο χρήστης
µπορεί να επιλέξει τα πεδία που θα χρησιµοποιηθούν στο ευρετήριο. Με το που
επιλέγει ένα πεδίο αυτό τοποθετείται στην περιοχή κειµένου που περιέχεται στον
τέταρτο τοµέα και γίνεται ανενεργό στη λίστα «Πεδία Πίνακα». Σε περίπτωση που
θέλει να αναιρέσει την τελευταία εισαγωγή πεδίου στην περιοχή κειµένου µπορεί να
πατήσει το κουµπί «Αναίρεση» που βρίσκεται στον πέµπτο τοµέα. Ακόµα στον τρίτο
τοµέα υπάρχει και η επιλογή για το αν το ευρετήριο θα είναι µοναδικό (unique) ή όχι.
Για να είναι ένα ευρετήριο µοναδικό πρέπει τα πεδία που έχουµε επιλέξει να
αποτελούν κλειδί. Ανάλογα µε το αν το ευρετήριο δηµιουργείται σε πεδία µε
µοναδικές τιµές ή µε πολλαπλές ίδιες τιµές η απόδοση και η µορφή του αλλάζει.
Συνεπώς είναι χρήσιµο να διατυπώνει ρητά ο χρήστης τι τύπου ευρετήριο θέλει να
φτιάξει ανάλογα µε το τι συνδυασµό πεδίων έχει κάνει.
Στον τέταρτο τοµέα υπάρχει µια περιοχή κειµένου στην οποία γίνεται η
κωδικοποιηµένη εµφάνιση του ορισµού του ευρετηρίου. Σε κάθε τέτοιο ορισµό την
φράση "Index on" ακολουθεί ο επιλεγµένος πίνακας και τα πεδία στα οποία θα
δηµιουργηθεί το ευρετήριο, µέσα σε παρένθεση.
Στον πέµπτο και τελευταίο τοµέα υπάρχουν τέσσερα κουµπιά τα οποία είναι
τα εξής :
• Βοήθεια
Κάνοντας αυτή την επιλογή ο χρήστης, ανοίγει ένα νέο παράθυρο στο
οποίο εµφανίζεται η εκτεταµένη Βοήθεια.
• Δηµιουργία
Επιλέγοντας αυτό το κουµπί ζητάει ο χρήστης από το ΣΔΒΔ να
δηµιουργήσει ένα ευρετήριο σύµφωνα µε της τιµές που συµπλήρωσε
στο συγκεκριµένο παράθυρο. Για την δηµιουργία ενός ευρετηρίου
είναι απαραίτητο όλα τα πεδία να έχουν συµπληρωθεί πριν το πάτηµα
του κουµπιού "Δηµιουργία".
• Αναίρεση
Για την αλλαγή της σειράς των επιλεγµένων πεδίων στην περιοχή
κειµένου ορισµού του ευρετηρίου πρέπει να γίνει ένας συνδυασµός
του κουµπιού "Αναίρεση" µε την επιλογή πεδίων από την λίστα
πεδίων πίνακα. Το κουµπί "Αναίρεση" αναιρεί κάθε φορά µόνο την
ακριβώς προηγούµενη προσθήκη πεδίου του χρήστη.
• Άκυρο
Με το πάτηµα αυτού του κουµπιού το παράθυρο κλείνει χωρίς να
αποθηκευθεί καµία αλλαγή.
4.5.3 Εφαρµογή Αλλαγών
Πατώντας το «Εφαρµογή Αλλαγών» εφαρµόζονται οι τροποποιήσεις που
έχουν γίνει στα ευρετήρια (όπως π.χ. δηµιουργία νέων - διαγραφή – αλλαγή
ονόµατος)

26

4.5.4 Συµπληρωµατικά περί Ευρετηρίων
Σε περίπτωση όπου κάνει κάποια επιλογή ο χρήστης από το κεντρικό µενού
και δεν έχει επιλέξει προηγουµένως «Εφαρµογή Αλλαγών» (σε περίπτωση που έχει
κάνει αλλαγές) τότε εµφανίζεται το παρακάτω παράθυρο το οποίο τον ρωτάει για το
αν θα αποθηκευτούν οι αλλαγές που έχει κάνει και µετά του επιτρέπει να συνεχίσει
την περιήγησή του.

Οθόνη 15 – Επιβεβαίωση

Ένα τελευταίο ζήτηµα που πρέπει να θίξουµε στην παράγραφο αυτή είναι ότι
στην Οθόνη 6 στον τοµέα που αφορά τα ευρετήρια δεν υπάρχει κουµπί για την
αποθήκευση των αλλαγών που πραγµατοποιεί ο χρήστης. Οι αλλαγές αυτές
πραγµατοποιούνται αυτόµατα µε το που ο χρήστης επιλέξει να µεταβεί σε επόµενη ή
προηγούµενη οθόνη του οδηγού επερωτήσεων επιλέγοντας «Προηγούµενο» ή
«Επόµενο» αντίστοιχα. Σε περίπτωση που και εδώ επιλέξει κάποιο από τα κουµπιά
του µενού για µετάβαση σε µια εντελώς διαφορετική σελίδα, ενώ έχει
πραγµατοποιήσει αλλαγές στα ευρετήρια, εµφανίζεται το παράθυρο που
παρουσιάζεται στην Οθόνη 15.

4.6 Κατάλογος
Το παράθυρο µε τον κατάλογο των αποθηκευµένων µετρήσεων των
επερωτήσεων που έχει κάνει ο χρήστης εµφανίζεται όταν επιλέξει ο χρήστης το
κουµπί «Κατάλογος» από το κεντρικό µενού. Κάνοντας αυτή την επιλογή,
εµφανίζεται µια παρόµοια οθόνη µε αυτή που παρουσιάζεται στην Οθόνη 16.
Στην οθόνη αυτή παρατηρούµε ότι στο πάνω µέρος της υπάρχει ο τίτλος και
δεξιά του τίτλου υπάρχει ένας σύνδεσµος που παραπέµπει στην εκτεταµένη Βοήθεια
που αφορά αυτή τη σελίδα αυτή.
Στο κύριο µέρος της σελίδας υπάρχει ένας κατάλογος µε τα ονόµατα των
µετρήσεων των επερωτήσεων που έχει αποθηκεύσει ο συγκεκριµένος χρήστης. Τα
ονόµατα των µετρήσεων είναι σύνδεσµοι οι οποίοι, αν τους επιλέξει ο χρήστης,
ανοίγουν ένα καινούριο παράθυρο στο οποίο παρουσιάζονται οι µετρήσεις που
αφορούν την επερώτηση που έχει αποθηκευτεί µε το συγκεκριµένο όνοµα. Το
παράθυρο που θα ανοίξει είναι το ίδιο µε το παράθυρο που παρουσιάζεται στην
Οθόνη 10. Η µόνη διαφορά που υπάρχει είναι ότι στη τέλος της σελίδας δεν υπάρχει
το κουµπί «Αποθήκευση Μετρήσεων» γιατί η επερώτηση είναι ήδη αποθηκευµένη!
Αριστερά από το όνοµα της κάθε αποθηκευµένης µέτρησης υπάρχει ένα
πλαίσιο επιλογής το οποίο συµπεριλαµβάνει ή όχι τη συγκεκριµένη µέτρηση στο
σύνολο των µετρήσεων που θα συγκριθούν ή θα διαγραφούν. Για την ταχεία επιλογή
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και αποεπιλογή όλων των µετρήσεων υπάρχουν τα κουµπιά «Επιλογή Όλων» «Αποεπιλογή Όλων» αντίστοιχα, τα οποία βρίσκονται στο πάνω αριστερά και κάτω
αριστερά του καταλόγου. Όταν έχει δηµιουργήσει ο χρήστης το σύνολο που επιθυµεί
µπορεί να επιλέξει το κουµπί «Γραφική Εµφάνιση», αν επιθυµεί να συγκρίνει
γραφικά τις επιλεγµένες µετρήσεις µεταξύ τους, ή το κουµπί «Διαγραφή» αν επιθυµεί
να τις διαγράψει.

Οθόνη 16 – Κατάλογος Επερωτήσεων

Πατώντας το κουµπί «Γραφική Εµφάνιση» παρουσιάζεται το παρακάτω
παράθυρο

28

Οθόνη 17 – Προβολή Γραφηµάτων

Στο συγκεκριµένο παράθυρο εµφανίζονται δύο γραφήµατα καθώς και οι
στατιστικές µετρήσεις των επερωτήσεων που επιλέχθηκαν.
Κάθε γράφηµα έχει από πάνω του ένα µενού καθώς και ένα κουµπί το οποίο
γράφει «2D / 3D». Από το µενού ο χρήστης µπορεί να επιλέξει το είδος του
διαγράµµατος που θέλει. Οι διαθέσιµες επιλογές είναι «Με µπάρες» το οποίο είναι
αυτό που παρουσιάζεται στην Οθόνη 17 και η δεύτερη επιλογή είναι µε «Με
συνεχόµενη γραµµή» το οποίο παρουσιάζεται στην οθόνη που ακολουθεί.

Οθόνη 18 – Τρισδιάστατο διάγραµµα µε συνεχόµενη γραµµή
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Ο χρήστης µπορεί χρησιµοποιώντας το κουµπί «2D / 3D» να µεταβεί στη
δυσδιάστατη µορφή των διαγραµµάτων «Με µπάρες» και «Με συνεχόµενη γραµµή».
Η δυδιάστατη µορφή βοηθάει περισσότερο να δούµε µικρές διαφορές µεταξύ των
συγκρινόµενων µετρήσεων ενώ η τρισδιάστατη δίνει καλύτερη αίσθηση του χώρου
και είναι πιο εντυπωσιακή. Ακολουθούν τα σχήµατα που αφορούν τη δυδιάστατη
µορφή και των δύο τύπων διαγραµµάτων.

Οθόνη 19 – Δυδιάστατο διάγραµµα µε συνεχόµενη γραµµή

Οθόνη 20 – Δυδιάστατο διάγραµµα µε µπάρες

Μια επιπλέον επιλογή που δίνεται στον χρήστη είναι η δυνατότητα να δει την
ακριβή τιµή κάποιας µπάρας του γραφήµατος ή σε κάποιο σηµείο της γραµµής του
γραφήµατος (ανάλογα τον τύπο του γραφήµατος που έχει επιλέξει). Αυτό µπορεί να
γίνει τοποθετώντας τον κέρσορα πάνω από κάποια µπάρα ή γραµµή. Μόλις κάνει
αυτήν την κίνηση ο χρήστης, θα εµφανιστεί δίπλα στον κέρσορα ένα πλαίσιο το
οποίο θα περιέχει τα πεδία που αφορά η συγκεκριµένη τιµή καθώς και την ακριβή
τιµή στο σηµείο που δείχνει ο κέρσορας. Ένα παράδειγµα για τα παραπάνω φαίνεται
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στην Οθόνη 17 όπου ο χρήστης έχει τον κέρσορα πάνω στον κίτρινο κύλινδρο.
Παρατηρούµε ότι εµφανίζεται ένα κίτρινο πλαίσιο το οποίο δείχνει τα πεδία τα οποία
αφορά η τιµή, «Ερώτηση 1» και «Εκτ-Διαν. Χρ.» καθώς και κάτω από αυτά φαίνεται
η ακριβής τιµή που παρουσιάζει ο κύλινδρος. Ο κύλινδρος είναι κίτρινος και όχι
κόκκινος όπως θα έπρεπε διότι τον έχει επιλέξει ο χρήστης (έχει κάνει «κλικ» πάνω
του). Όταν επιλέγει έναν κύλινδρο του γραφήµατος ή ένα σηµείο της γραµµής του
γραφήµατος από τον χρήστη τότε γίνεται κίτρινή η επιλογή του στο γράφηµα και
γίνεται αυτόµατα κίτρινη και η τιµή που αφορά την επιλογή του στον πίνακα τιµών
που βρίσκεται κάτω από τα γραφήµατα.
Στην Οθόνη 17 πέρα από τα δύο γραφήµατα που συναντάµε στην αρχή της
σελίδας αναφέρονται κάτω από αυτά, ανά γραµµή, τα ονόµατα των µετρήσεων των
επερωτήσεων που παρουσιάζονται στο συγκεκριµένο παράθυρο καθώς και πότε
καταχωρήθηκαν στη Βάση.
Τέλος στο κάτω µέρος της σελίδας υπάρχει ο πίνακας που περιέχει τις
στατιστικές µετρήσεις που αφορούν την κάθε επερώτηση και που µε βάση αυτές
δηµιουργήθηκαν τα γραφήµατα. Πάνω και δεξιά από τον πίνακα αυτόν υπάρχει και
το κουµπί «Άλλαξε Σειρές µε Στήλες» το οποίο αλλάζει τις σειρές µε τις στήλες του
πίνακα. Μαζί µε τις αλλαγές που γίνονται στον πίνακα γίνονται και οι αντίστοιχες
αλλαγές και στα γραφήµατα για να συµβαδίζουν µε αυτόν. Ο λόγος ύπαρξης αυτής
της επιλογής αλλά και των άλλων επιλογών που δίνονται ξεχωριστά σε κάθε γράφηµα
(είδος γραφήµατος αλλά και αλλαγή διάστασης) είναι για να δοθεί στον χρήστη ένα
πλήθος επιλογών διαµόρφωσης του παρουσιαζόµενου αποτελέσµατος. Με τον τρόπο
αυτό θα µπορέσει ο εκάστοτε χρήστης να διακρίνει πιο εύκολα τις διαφορές στις
µετρήσεις και να κάνει πιο εύκολα τις συγκρίσεις του.

4.7 Διαχείριση
4.7.1 Δυνατότητες χρήστη µε δικαιώµατα διαχείρισης
Η Οθόνη 21 παρουσιάζεται στον χρήστη που θα επιλέξει «Διαχείριση» από το
κεντρικό µενού και διαθέτει δικαιώµατα διαχείρισης στην εφαρµογή.
Η συγκεκριµένη οθόνη χωρίζεται σε τρεις τοµείς. Ο πρώτος περιέχει τον τίτλο
της συγκεκριµένης σελίδας. Ο δεύτερος περιέχει µια λίστα µε τους εγγεγραµµένους
χρήστες στο σύστηµα καθώς και δύο κουµπιά. Τα κουµπιά αυτά λειτουργούν σε
συνδυασµό µε κάποιον επιλεγµένο χρήστη από την λίστα. Συνεπώς επιλέγοντας έναν
χρήστη από την λίστα και πατώντας «Διαγραφή Χρήστη» θα έχει ως αποτέλεσµα την
διαγραφή του συγκεκριµένου χρήστη. Στην περίπτωση που επιλέγει ένας χρήστης
από την λίστα και πιεστεί το κουµπί «Επεξεργασία Στοιχείων Χρήστη» θα εµφανιστεί
το παράθυρο που παρουσιάζεται στην Οθόνη 22.
Σε αυτό το παράθυρο επιτρέπεται στον χρήστη να αλλάξει το συνθηµατικό
του επιλεγµένου χρήστη καθώς και να του δώσει δικαιώµατα διαχείρισης. Αφού
τελειώσει µε τις αλλαγές που θέλει να πραγµατοποιήσει µπορεί να επιλέξει
«Αποθήκευση Αλλαγών» σε περίπτωση που επιθυµεί να αποθηκευτούν οι αλλαγές ή
«Άκυρο» σε περίπτωση που επιθυµεί να κλείσει το παράθυρο χωρίς να εφαρµοστεί
καµία αλλαγή. Αξίζει να σηµειώσουµε σε αυτό το σηµείο ότι οι επιτρεπτοί
χαρακτήρες στο «Όνοµα Χρήστη» καθώς και στο συνθηµατικό είναι όλοι οι λατινικοί
χαρακτήρες από Α έως Ζ.
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Οθόνη 21 – Διαχείριση Χρηστών

Οθόνη 22 – Επεξεργασία Στοιχείων Υπάρχοντος Χρήστη

32

Ο τρίτος τοµέας της Οθόνης 21 αφορά την δηµιουργία νέου χρήστη.
Πατώντας αυτό το κουµπί εµφανίζεται το παρακάτω παράθυρο.

Οθόνη 23 – Δηµιουργία Νέου Χρήστη

Στο παράθυρο αυτό καλείται ο χρήστης να συµπληρώσει το όνοµα και το
συνθηµατικό του νέου χρήστη καθώς και να απαντήσει στο ερώτηµα, αν επιθυµεί ο
δηµιουργούµενος χρήστης να έχει δικαιώµατα διαχείρισης. Αφού συµπληρώσει
κατάλληλα τα πεδία µπορεί να επιλέξει «Δηµιουργία Χρήστη» για να δηµιουργηθεί ο
νέος χρήστης. Ακόµα οποιαδήποτε στιγµή µπορεί να επιλέξει «Άκυρο» για να κλείσει
το παράθυρο χωρίς να πραγµατοποιηθεί καµία ενέργεια. Όπως και στην
«επεξεργασία στοιχείων υπάρχοντος χρήστη» έτσι και εδώ, δεν επιτρέπονται στα
πλαίσια κείµένου άλλοι χαρακτήρες πέρα από τους λατινικούς Α έως Ζ.
4.7.2 Δυνατότητες χρήστη χωρίς δικαιώµατα διαχείρισης
Σε περίπτωση που ο χρήστης που επιλέγει από το κεντρικό µενού το κουµπί
«Διαχείριση» είναι ένας απλός χρήστης µε κανένα δικαίωµα διαχείρισης, τότε ανοίγει
το παρακάτω παράθυρο.

Οθόνη 24 – Επεξεργασία Προσωπικών Στοιχείων
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Στο παράθυρο αυτό συµπληρώνεται αυτόµατα το όνοµά του και του δίνεται
µόνο η δυνατότητα να αλλάξει το συνθηµατικό του. Και εδώ δεν επιτρέπονται στα
πλαίσια κείµένου άλλοι χαρακτήρες πέρα από τους λατινικούς Α έως Ζ.

4.8 Βοήθεια
Πατώντας το κουµπί της βοήθειας ανοίγει ένα νέο παράθυρο (Οθόνη 25) που
περιέχει βοήθεια για τις επιλογές που µπορούν να γίνουν στο κεντρικό µενού. Σε αυτό
το σηµείο πρέπει να σηµειωθεί ότι είναι το ίδιο παράθυρο που θα ανοίξει αν πατήσει
ο χρήστης τον σύνδεσµο που υποδεικνύεται στην Οθόνη 2.
Το παράθυρο που παρουσιάζεται στην Οθόνη 25 είναι εισαγωγικό και οδηγεί
τον χρήστη µέσω συνδέσµων σε άλλα πιο εξειδικευµένα παράθυρα όπου είναι πιθανό
να βρει απάντηση σε ερωτήµατα που του γεννήθηκαν κατά την περιήγησή του στις
σελίδες της εφαρµογής. Ένα άλλο σηµείο που πρέπει να αναφέρουµε είναι ότι τα
εξειδικευµένα παράθυρα εµφανίζονται (χωρίς την ανάγκη να περάσει από το
εισαγωγικό της Βοήθειας ) και από τους συνδέσµους που γράφουν «Βοήθεια» και
βρίσκονται συνήθως δεξιά του τίτλου της σελίδας. Τα παράθυρα αυτά αναφέρονταν
πιο πάνω και ως «εκτεταµένη βοήθεια».

Οθόνη 25 – Αρχική Οθόνη Εκτεταµένης Βοήθειας
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5. Απαιτήσεις Εφαρµογής
5.1 Λίγα λόγια για τον κώδικα
Η εφαρµογή στην πλειονότητά της έχει γραφεί σε ASP (JavaScript) αλλά και
σε απλή Client-sided JavaScript. Υπάρχουν όµως και τµήµατα που έχουν γραφεί σε
γλώσσα C (χρησιµοποιώντας το Microsoft Visual Studio) αλλά και σε Java (ένα Java
Applet).
Πιο συγκεκριµένα, ο συνολικός αριθµός των αρχείων της εφαρµογής είναι
115. Σε αυτά συµπεριλαµβάνονται αρχεία *.htm , *.asp , *.css , *.js , *.jar , *.cpp που
είναι τα βασικά λειτουργικά αρχεία της εφαρµογής.
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω το βασικό κοµµάτι της εφαρµογής είναι
γραµµένο σε ASP (JavaScript) αλλά και σε απλή Client-sided JavaScript. Το τµήµα
που έχει γραφεί σε C είναι το κοµµάτι που αλληλεπιδρά µε την βάση και ζητάει από
αυτήν τα στατιστικά στοιχεία για κάθε υποβληθείσα επερώτηση. Σε Java είναι
γραµµένο το applet που παρουσιάζει γραφικά τα αποτελέσµατα των µετρήσεων όταν
ο χρήστης θέλει να τις συγκρίνει µεταξύ τους. Το συγκεκριµένο applet είναι και το
µόνο κοµµάτι της πτυχιακής το οποίο δεν έχει γραφτεί από εµάς.
Έχει διατηρηθεί και µια τάξη στην οργάνωση των αρχείων της εφαρµογής για
να είναι πιο εύκολος ο εντοπισµός του κάθε αρχείου. Σε γενικές γραµµές ισχύουν τα
εξής:
• Όλα τα αρχεία *.htm , *.asp , *.css βρίσκονται κάτω από τον κεντρικό
κατάλογο.
• Τα αρχεία *.js βρίσκονται κάτω από τον κατάλογο JscriptsDir
• Τα αρχεία της C εφαρµογής βρίσκονται κάτω από τον κατάλογο
Statistics_exe
• Τα αρχεία του Java applet βρίσκονται κάτω από τον κατάλογο
WebCharts3D

5.2 Απαιτήσεις Εφαρµογής (Υλικό & Λογισµικό)
Η εφαρµογή έχει διαφορετικές απαιτήσεις από τον υπολογιστή (κεντρικός
υπολογιστής) ο οποίος θα την ‘στεγάσει’ και διαφορετικές από τους υπολογιστές των
χρηστών που θα συνδέονται στον κεντρικό αυτό υπολογιστή

5.2.1 Απαιτήσεις από τον Κεντρικό Υπολογιστή
5.2.1.1 Σε Υλικό
Οι απαιτήσεις από τον κεντρικό υπολογιστή σε υλικό είναι ανάλογες του
αριθµού των χρηστών που θα συνδέονται και του όγκου της εργασίας που θα
ανατίθεται στον υπολογιστή αυτό. Επειδή η εφαρµογή δεν έχει δοκιµαστεί σε
πραγµατικές συνθήκες, δεν έχουµε σαφή εικόνα των προδιαγραφών που απαιτούνται.
Σε γενικές γραµµές πρέπει να είναι ένα µηχάνηµα που έχει προδιαγραφές server το
οποίο θα είναι αποκλειστικά αφιερωµένο στην εξυπηρέτηση των αναγκών της
συγκεκριµένης εφαρµογής. Ακόµα ζητούνται επιπλέον και οι παρακάτω ελάχιστες
απαιτήσεις
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•
•

4 Gigabyte διαθέσιµο χώρο για εγκατάσταση
Σύνδεση µε δίκτυο (τοπικό ή internet) 384 kbps ( < 10 χρήστες )

5.2.1.2 Σε Λογισµικό
Για την λειτουργία της εφαρµογής είναι απαραίτητο να είναι εγκατεστηµένα
στον υπολογιστή τα παρακάτω πακέτα λογισµικού.
• Microsoft’s Windows XP Server
• Microsoft’s Internet Information Services
• Oracle 9i
Τα παραπάνω αποτελούν τα πακέτα που χρησιµοποιήσαµε εµείς κατά την
ανάπτυξη της εφαρµογής οπότε µε αυτά λειτουργεί απρόσκοπτα.
Λογικά µπορούν να χρησιµοποιηθούν αντί για Microsoft’s Windows XP
Server τα Microsoft’s Windows 2000 Server καθώς και επόµενες εκδόσεις των
Microsoft’s Windows που περιέχουν τον Microsoft’s Internet Information Services.
Οι τροποποιήσεις που θα χρειαστεί η εφαρµογή για να λειτουργήσει σε αυτά τα
λειτουργικά θα είναι από καµία έως πολύ µικρές.
Πιο σηµαντικά προβλήµατα ίσος αντιµετωπισθούν αν χρησιµοποιηθούν άλλες
εκδόσεις της Oracle πέρα από την 9i. Αν εµφανιστούν προβλήµατα θα εµφανισθούν
στον τρόπο εξαγωγής των στατιστικών µετρήσεων των επερωτήσεων από το ΣΔΒΔ
αλλά και αυτά είναι αντιµετωπίσιµα.
5.2.2 Απαιτήσεις από τους υπολογιστές των χρηστών
5.2.2.1 Σε Υλικό
Οι απαιτήσεις από τους υπολογιστές των χρηστών σε υλικό είναι πολύ µικρές.
Απαιτείται να υπάρχει µια οθόνη µε ανάλυση 800 * 600 ενώ προτείνεται να υπάρχει
οθόνη µε ανάλυση 1024 * 768. Ακόµα απαιτείται να υπάρχει σύνδεση µε τον
κεντρικό υπολογιστή είτε µέσω τοπικού δικτύου είτε µέσω διαδικτύου. Τέλος δεν
υπάρχει καµία συγκεκριµένη απαίτηση για υπολογιστική ισχύ ή για την
αρχιτεκτονική του επεξεργαστή και το µόνο που ζητείται είναι να µπορεί να
λειτουργήσει άνετα ένας σύγχρονος web browser.
5.2.2.2 Σε Λογισµικό
Οι απαιτήσεις σε λογισµικό είναι και εδώ πολύ µικρές. Το µόνο που
απαιτείται είναι ένας σύγχρονος web browser όπως ο Internet Explorer 6 (διατίθεται
προεγκατεστηµένος µε τα Microsoft’s Windows XP) και ο Netscape Navigator 7.1.
Λογικά δεν πρέπει να υπάρχει πρόβληµα και µε άλλους web browsers αλλά δεν
µπορούµε να εγγυηθούµε την σωστή λειτουργία της εφαρµογής αν δεν τους έχουµε
δοκιµάσει. Ακόµα πρέπει να έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή και κάποια
σύγχρονη έκδοσή της µηχανής Java όπως το Java 2 Runtime Environment, SE 1.4.
Οποιαδήποτε άλλη απαίτηση όσον αφορά λειτουργικά συστήµατα ή άλλες εφαρµογές
δεν υπάρχει.
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5.3 Κλείνοντας την αναφορά µας στις απαιτήσεις...
Όπως µπορείτε να παρατηρήσετε οι απαιτήσεις που υπάρχουν για τους
χρήστες είναι πολύ µικρές και όλοι οι σύγχρονοι (και µη) υπολογιστές τις πληρούν.
Αυτό έχει γίνει εσκεµµένα, όπως αναλύσαµε και στην παράγραφο που αναφερόµαστε
στις επιλογές σχεδιασµού, διότι η εφαρµογή έχει ως στόχο να χρησιµοποιείται από
όσο το δυνατόν περισσότερους χρήστες οπότε πρέπει να υπάρχει όσο το δυνατόν
µεγαλύτερη ευελιξία στο λογισµικό αλλά και στο υλικό που απαιτείται από τον
χρήστη.
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6. Οδηγίες Εγκατάστασης
Σε αυτήν την παράγραφο θα δοθούν οδηγίες εγκατάστασης για το λογισµικό
που αφορά τον κεντρικό υπολογιστή. Θεωρούµε ότι στον κεντρικό υπολογιστή είναι
ήδη εγκατεστηµένα τα εξής :
• Microsoft’s Windows XP Professional
• Microsoft’s Internet Information Services
• Oracle 9i (να εγκατασταθεί στο ‘οποιοδήποτε partition’:\oracle )
Πρώτα απ’ όλα πρέπει να εγκαταστήσουµε την εφαρµογή. Πηγαίνετε στον
κατάλογο που είναι εγκατεστηµένο το λειτουργικό σας και µετά πηγαίνετε στο
Inetpub\wwwroot. Εκεί δηµιουργήστε έναν κατάλογο (έστω MySite) που θα περιέχει
την εφαρµογή. Αντιγράψτε στον κατάλογο αυτό όλα τα αρχεία που περιέχονται στον
κατάλογο “Application” του οπτικού δίσκου που συνοδεύει την εργασία.
Στη συνέχεια πρέπει να εγκατασταθεί ένα .dll αρχείο το οποίο θα δώσει την
δυνατότητα να εκτελούνται εκτελέσιµα αρχεία µέσω ASP στον κεντρικό υπολογιστή.
Το συγκεκριµένο dll βρίσκεται στον κατάλογο MySite\Aspexec και για την
εγκατάστασή του πρέπει να ακολουθηθεί η παρακάτω διαδικασία.
• Αντιγράψτε το aspexec.dll στον κατάλογο windows\system32 (windows είναι
ο κατάλογος που έχετε εγκαταστήσει τα Microsoft’s Windows
• Επιλέξτε Start -> Run και πληκτρολογείστε regsvr32 aspexec.dll
• Επιλέξτε Start -> Settings -> Control Panel -> Administrative Tools ->
Services -> World Wide Web Publishing Service και τσεκάρετε την επιλογή
‘Allow service to interact with desktop’
• Επιλέξτε Start -> Settings -> Control Panel -> Administrative Tools ->
Internet Information Services. Επιλέξτε τον υπολογιστή στον οποίο εργάζεστε
, επιλέξτε µετά το ‘Web Sites’, κάντε δεξί κλικ πάνω στο ‘Default Web Site’
και επιλέξτε Properties. Στο παράθυρο που ανοίγει επιλέγεται τον
σελιδοδείκτη που γράφει ‘Home Directory’ και θα έχετε επιλεγµένα τα ‘Script
source access’ , ‘Read’ , ‘Log Visits’ , ‘Index this resource’. Στα ‘Execute
Permissions’ εισάγετε τα Scripts and Executables ενώ στο ‘Application
Protection’ βάζετε ‘Low (IIS Process)’. Τα υπόλοιπα τα αφήνετε ως έχουν.
Ακολουθεί η εγκατάσταση του αρχείου Statistics.exe (MySite\Statistics_exe). Το
συγκεκριµένο αρχείο πρέπει να εγκατασταθεί σε διαφορετικό partition από αυτό που
είναι εγκατεστηµένο το λειτουργικό σύστηµα. Κατά τις δοκιµές µας εµείς το είχαµε
στο partition D: ,στον root κατάλογό του. Σε περίπτωση που το βάλετε σε κάποιο
άλλο partition ή γενικότερα σε κάποιο άλλο κατάλογο πρέπει να πάτε στα αρχεία
ResStatServ.asp (γραµµή 92) και store_statistics.asp (γραµµή 118) και να αλλάξετε το
"D:\Statistics.exe " µε τον κατάλογο που επιθυµείτε. Και τα δύο αυτά αρχεία
βρίσκονται στον κατάλογο MySite\ . Το συγκεκριµένο αρχείο θεωρεί ότι η βάση
δεδοµένων (Oracle 9i) είναι εγκατεστηµένη στον κατάλογο F:\oracle . Σε περίπτωση
όπου κάτι τέτοιο δεν είναι αληθές πρέπει να αλλάξετε τα F:\oracle σε ‘οποιοδήποτε
partition’:\oracle . Αφού κάνετε όλες τις απαιτούµενες αλλαγές στο statistics.cpp το
κάνετε compile και το τοποθετείτε στον επιθυµητό κατάλογο.
Πρέπει τώρα να δηµιουργήσετε µια βάση στο ΣΔΒΔ που να ονοµάζεται DB1.
Κατά την δηµιουργία της αφήστε τις default επιλογές και αφού την δηµιουργήσετε
τρέξτε ως sysdba όλα τα scripts που βρίσκονται στον κατάλογο MySite\Scripts. Αυτά
θα αναλάβουν να πραγµατοποιήσουν όλες τις απαραίτητες ρυθµίσεις στη βάση.
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Τέλος πρέπει να διασφαλιστεί η επικοινωνία της Oracle µε τον IIS. Για να
επιτευχθεί αυτό πρέπει να κάνετε ορισµένες τροποποιήσεις και ορισµένες από αυτές
είναι στην registry. Οπότε πηγαίνετε Start -> Run και πληκτρολογείτε regedit.
Πατώντας ΟΚ σας εµφανίζετε το παρακάτω παράθυρο:

Οθόνη 26 – Επιλογές που πρέπει να αλλάξουν στην Registry των Windows

Πρέπει να πάτε στην επιλογή My Computer\ HKEY_LOCAL_MACHINE\
SOFTWARE\ Microsoft\ MSDTC\ MTxOCI και αλλάζετε - συµπληρώνετε τις
παρακάτω τιµές.
Name
OracleOciLib
OracleSqlLib
OracleXaLib

Data
Oci.dll
Orasql9.dll
Oraclient9.dll

Αφού ολοκληρώσατε τις τροποποιήσεις στην registry στην συνέχεια επιλέγετε Start > Settings -> Control Panel -> Administrative Tools -> Data Sources. Πηγαίνετε στον
σελιδοδείκτη µε τίτλο System DSN και δηµιουργήστε τα παρακάτω :
Data Source Name
GetStats
Large User
Log
Medium User
Small User

Description
GetStats
Large User
Log
Medium User
Small User

User Name
getstat
large
log
medium
small

Server
db1
db1
db1
db1
db1

Όλα τα παραπάνω DSN έχουν ως driver το Microsoft ODBC for Oracle.
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Μόλις ολοκληρώσετε τα παραπάνω βήµατα µπορείτε να ανοίξετε έναν web
browser και να πληκτρολογήσετε ως διεύθυνση το http://localhost/MySite/ και θα
εµφανισθεί η αρχική σελίδα της εφαρµογής µπροστά σας.
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7. Επίλογος
Συµπερασµατικά έχει γίνει µια συστηµατική προσπάθεια για να αναπτυχθεί
µια εφαρµογή η οποία όχι µόνο θα λύνει επαρκώς τα προβλήµατα που αναπτύχθηκαν
στην περιγραφή προβλήµατος αλλά θα έχει και φιλική παρουσία προς τον χρήστη.
Για τον λόγο αυτό έχει δοθεί βάρος τόσο σε επεξηγήσεις που δίνονται online όσο και
στην οργάνωση του δικτυακού τόπου της εφαρµογής µε όσο γίνεται πιο λειτουργικό
τρόπο.
Αυτοκριτικά πρέπει να αναφερθεί ότι δεν υπήρχε αρκετός χρόνος ώστε να
ενσωµατωθούν και ορισµένα άλλα χαρακτηριστικά τα οποία θα ήταν πιθανόν
χρήσιµα στους χρήστες. Για παράδειγµα υπάρχουν χρήστες οι οποίοι πιθανόν να µη
γνωρίζουν SQL αλλά γνωρίζουν σχεσιακή άλγεβρα. Μια καλή ιδέα θα ήταν να
εµφανίζονται οι επερωτήσεις και σε αυτή την µορφή.
Ένα άλλο σηµείο που ίσως να χρειαστεί βελτίωση είναι η συµπεριφορά της
εφαρµογής µε πολλούς χρήστες. Καθ’ όλη την διάρκεια ανάπτυξής της, η εφαρµογή
δούλευε µε έναν χρήστη. Έχει ληφθεί µέριµνα για να δουλεύει απρόσκοπτα και µε
µεγάλο αριθµό χρηστών αλλά η όλη µελέτη έχει γίνει µε θεωρητικά σενάρια που
αρκετές φορές απέχουν από την πραγµατική διάσταση των πραγµάτων.
Τέλος ένα άλλο ζήτηµα που πρέπει να προσεχθεί είναι η συµβατότητα και µε
άλλους web browsers πέρα από τον Internet Explorer και τον Netscape Navigator.
Τότε το κυριότερο πρόβληµα που ίσως προκύψει είναι εµφανησιακό.
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