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Θέμα: Εισήγηση πτυχιακής εργασίας με τίτλο:
"Εκπαιδευτικό λογισμικό για το αντικείμενο των «ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΙ»
βασισμένο σε λογισμικό ελεύθερου /ανοιχτού κώδικα."
Σύντομη περιγραφή
To ελεύθερο λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί, να τροποποιηθεί, να αντιγραφεί και να
διανεμηθεί, χωρίς περιορισμούς. Το ελεύθερο λογισμικό συνοδεύεται απ' τον πηγαίο κώδικα.
Πρακτικά αυτό σημαίνει πως οποιοσδήποτε έχει τη δυνατότητα/ δικαίωμα να μελετήσει τον
τρόπο λειτουργίας του προγράμματος και να το τροποποιήσει. Η αναθεώρηση και διεύρυνση
των εργαστηριακών ασκήσεων του μαθήματος ΒΔ ΙΙ με χρήση ελεύθερου /ανοιχτού κώδικα
λογισμικού αποτελεί αναγκαίο βήμα για την εξέλιξη και βελτίωση του μαθήματος.

Παραδοτέα : Στην εργασία αυτή ζητούνται τα ακόλουθα:
1) Μελέτη της θεωρίας και των ασκήσεων του μαθήματος ΒΔ ΙΙ.
2) Μελέτη και εξοικείωση με γλώσσες και RDBMS ελεύθερου/ ανοιχτού κώδικα
λογισμικού (QT C++, MySQL, PHP, NetBeans...).
3) Αναθεώρηση και διεύρυνση των υπαρχόντων εργαστηριακών ασκήσεων με χρήση
του παραπάνω ελεύθερου /ανοιχτού κώδικα λογισμικού.
4) Ενσωμάτωση νέων εργαστηριακών ασκήσεων στο ανωτέρω λογισμικό.
Η διαδικτυακή εφαρμογή που θα αναπτυχθεί θα αποτελεί ένα διαδραστικό
περιβάλλον που θα περιλαμβάνει: α) εφαρμογές βάσεων δεδομένων (με τη μορφή
παραδειγμάτων και ασκήσεων), β) εργαστηριακές (βήμα προς βήμα) ασκήσεις
βάσεων δεδομένων με ελεύθερο / ανοιχτού κώδικα. λογισμικό.
Ενδεχόμενα προαπαιτούμενα μαθήματα ή ειδικές γνώσεις ή κλίσεις του
σπουδαστή
Βάσεις Ι, Βάσεις ΙΙ, Προγραμματισμός, Matlab, Ανάπτυξη Διαδικτυακών εφαρμογών
Παραδοτέα
Τα παραδοτέα θα είναι το σχετικό λογισμικό με τις ασκήσεις και το βιβλίο της
πτυχιακής εργασίας
Οφέλη για τον σπουδαστή, το τμήμα, τρίτους
Το όφελος του σπουδαστή προέρχεται από την μελέτη και εξοικείωση με γλώσσες
και RDBMS ανοιχτού κώδικα καθώς και με την προγραμματιστική εμπειρία. Το
λογισμικό θα αποτελέσει εκπαιδευτικό βοήθημα για διδάσκοντες και σπουδαστές.
Απαιτούμενος εξοπλισμός: Qt C++, Java, PHP, MySQL, SQL Server 2000
Πλήθος Σπουδαστών: Ένας (1)

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Ένα πολύ σημαντικό και εξελίξιμο κομμάτι της επιστήμης της πληροφορικής είναι η
ανάπτυξη λογισμικού. Οι απαιτήσεις των χρηστών για νέα, ταχύτερα, απλούστερα στη χρήση
και με περισσότερες δυνατότητες προγράμματα, ολοένα και αυξάνονται . Η ανάπτυξη
λογισμικού, αναμφισβήτητα, κατέχει τις πρώτες θέσεις σε εξέλιξη νέων τεχνολογιών και
μεθόδων. Επίσης μεγάλη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει η δημιουργία
ιστοσελίδων, αντικείμενο για το οποίο καθημερινά παράγονται νέες πλατφόρμες και τεχνικές
για ταχύτερες και πιο λειτουργικές ιστοσελίδες.
Αναπόσπαστο κομμάτι της κατασκευής software και δημιουργίας ιστοσελίδων, είναι
οι Βάσεις Δεδομένων. Είναι οι “αποθήκες” που το κάθε software καλείται να αποθηκεύσει
και να αναπαράγει δεδομένα που χρησιμοποιεί. Πολλά πράγματα στην καθημερινότητά μας,
κινούνται γύρω από το αντικείμενο των Βάσεων Δεδομένων, χωρίς ίσως να μπορούμε να το
αντιληφθούμε. Ένας τηλεφωνικός κατάλογος, αποτελεί μια Βάση Δεδομένων, καθώς
διατηρεί οργανωμένες και σχετιζόμενες πληροφορίες, όπως είναι το ονοματεπώνυμο και το
σταθερό τηλέφωνο. Μια αναζήτηση σε μια μηχανή αναζήτησης όπως το Google, διατρέχει σε
τεράστιες Βάσεις Δεδομένων και αναζητά πληροφορίες σχετιζόμενες με την πληροφορία που
πληκτρολογήσαμε. Η ανάγκη λοιπόν αποθήκευσης και επεξεργασίας μεγάλου όγκου
δεδομένων, οδήγησαν στη δημιουργία των Βάσεων Δεδομένων (Databases) και των
προγραμμάτων που τις διαχειρίζονται. Το λογισμικό που συμβάλλει στην φύλαξη,
τροποποίηση, πρόσβαση, ασφάλιση και ανάκληση στοιχείων από μια Σχεσιακή Βάση
Δεδομένων, ονομάζεται Σχεσιακό Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων (Relational
Database Management System, RDBMS ). Στα πιο δημοφιλή Συστήματα Διαχείρισης
Βάσεων Δεδομένων συμπεριλαμβάνονται ο Microsoft SQL Server, MySQL Server, DB2 και
η Oracle. Στην παρούσα πτυχιακή εργασία θα ασχοληθούμε με τα δύο πρώτα RDBMS.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι η εξοικείωση του σπουδαστή, του προγραμματιστή και
του κάθε ενδιαφερόμενου με το αντικείμενο, με τα ευρέως χρησιμοποιούμενα RDBMS και τη
σύνδεσή τους με τις πιο χρήσιμες και αναπτυσσόμενες γλώσσες προγραμματισμού. Το
όφελος του σπουδαστή μετά το πέρας της ανάγνωσης αυτού του βιβλίου, είναι η κατανόηση
της λειτουργίας των Βάσεων Δεδομένων και της επεξεργασίας των δεδομένων τους, με
προγραμματιστικές τεχνικές. Έμφαση δόθηκε στη σύνδεση των εφαρμογών με τους Database
Servers και στην εκτέλεση απλών ερωτημάτων σε γλώσσα SQL.
•

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: Επικοινωνία μεταξύ Microsoft SQL Server 2000 και Borland C++
Builder 6.0

Στο πρώτο κεφάλαιο μελετήθηκε η σύνδεση C++ εφαρμογών με Microsoft SQL Server 2000,
μέσω του Borland C++ 6.0 Editor. Για τη σύνδεση και την εκτέλεση ερωτημάτων
χρησιμοποιήθηκαν components, που περιλαμβάνει ο Builder. Αν και παλιό εργαλείο, είναι
ένας πλήρες editor για C++, που περιλαμβάνει ποικιλία components και βιβλιοθηκών και
προτείνεται για εκπαιδευτική χρήση.

•

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ: Επικοινωνία μεταξύ Microsoft SQL Server 2000 και Codegear RAD

Ακολουθούν παρόμοιες ασκήσεις με αυτές του πρώτου κεφαλαίου, με τη διαφορά ότι
αναπτύσσονται στο περιβάλλον του Codegear C++ Builder 2007. O Codegear είναι μια
εξέλιξη του C++ Builder 6.0 και περιέχει πρόσθετα components, όπως τα Rave Reports, που
χρησιμοποιούνται στην έβδομη εργαστηριακή άσκηση του κεφαλαίου.

•

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III: Επικοινωνία μεταξύ MySQL Server και C++

Το τρίτο κεφάλαιο περιέχει ασκήσεις για τη δημιουργία Βάσης, πινάκων και ερωτημάτων
SQL σε MySQL Server και ανάπτυξη αντικειμενοστραφών εφαρμογών για το χειρισμό των
δεδομένων αυτών, μέσω του Codegear C++ Builder 2007. Επίσης αναπτύσσονται
παραδείγματα σύνδεσης με τη βοήθεια των κλάσεων στη θέση των components που
χρησιμοποιούνται στα προηγούμενα κεφάλαια.

•

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV: Επικοινωνία μεταξύ MySQL Server και PHP.

Η πιο δημοφιλής και ευρέως χρησιμοποιούμενη γλώσσα scripting για τη δημιουργία
δυναμικών ιστοσελίδων είναι η PHP. Παρουσιάζεται λοιπόν σε αυτό το κεφάλαιο η ανάπτυξη
scripts, που συνεργάζονται με Βάση σε MySQL Server και προβάλλουν τα δεδομένα σε
απλές ιστοσελίδες με τη μορφή πινάκων.

•

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V: Επικοινωνία μεταξύ MySQL Server και JAVA

Την απαιτητική περίοδο που διανύουμε από άποψη της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας
και ειδικότερα στον τομέα του λογισμικού, ήρθε να καταλάβει ένα σημαντικό κομμάτι της
αγοράς η αντικειμενοστραφής γλώσσα προγραμματισμού Java. Σε αυτό το κεφάλαιο
αναπτύσσονται εφαρμογές που προβάλλουν και επεξεργάζονται δεδομένα από Βάσεις του
MySQL Server.
•

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI: Επικοινωνία μεταξύ MySQL Server και QT C++.

Μια από τις πιο γνωστές και έμπιστες εταιρείες παρασκευής ηλεκτρονικών συσκευών και
ιδιαίτερα επιτυχημένη στο χώρο της κινητής τηλεφωνίας, η NOKIA, δημιούργησε ένα
framework που ονομάζεται QT C++. Είναι μια αντικειμενοστραφής γλώσσα
προγραμματισμού, που μοιάζει ιδιαίτερα με τη C++, επιτρέπει όμως επιπλέον την ανάπτυξη
εφαρμογών Symbian, που χρησιμοποιήθηκαν στο λογισμικό των κινητών της NOKIA. Στο
πέμπτο κεφάλαιο λοιπόν, θα μελετηθεί η σύνδεση μιας εφαρμογής με Βάση Δεδομένων του
MySQL Server.

Περιεχόμενα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: Επικοινωνία μεταξύ Microsoft SQL Server 2000 και Borland c++
Builder 6.0......................................................................................................................9
Απαιτούμενο Υλικό: ............................................................................................9
1.1. 1η Εργαστηριακή Άσκηση: Δημιουργία Βάσης Δεδομένων σε MS SQL Server
2000.........................................................................................................................10
Δημιουργία Βάσης Δεδομένων:..........................................................................10
Δημιουργία Πίνακα.............................................................................................11
Καταχώρηση Εγγραφής στον Πίνακα: ..............................................................13
Δημιουργία Όψεων (Views)...............................................................................14
Εκτέλεση Ερωτημάτων (queries) :.....................................................................17
Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας (Backup) και επαναφορά...........................19
Επαναφορά αντιγράφου ασφαλείας (Restore)....................................................20
Εξαγωγή της Βάσης από Microsoft SQL Server, σε Microsoft Access.............21
1.2. 2η Εργαστηριακή Άσκηση: Προβολή Πινάκων σε Φόρμα.............................24
1.3. 3η Εργαστηριακή Άσκηση: Δημιουργία Βάσης- Όψεων – Συσχετίσεων στον
MS SQL Server 2000..............................................................................................30
Δημιουργία Βάσης :............................................................................................30
Δημιουργία Πινάκων :........................................................................................31
Δημιουργία Συσχετίσεων :..................................................................................33
Καταχώρηση Εγγραφών στους πίνακες :............................................................35
Δημιουργία Όψεων :...........................................................................................36
Ερωτήματα εμπέδωσης :.....................................................................................37
Δημιουργία Backup :..........................................................................................38
Δημιουργία Αντιγράφου Ασφαλείας με Χρονοπρογραμματισμό :....................39
1.4. 4η Εργαστηριακή Άσκηση: Προβολή εγγραφών σε φόρμα με δυνατότητα
πλοήγησης...............................................................................................................41
1.5. 5η Εργαστηριακή Άσκηση: Εκτέλεση δυναμικών ερωτημάτων......................46
1.6. 6η Εργαστηριακή Άσκηση: Εκτέλεση διαδοχικών δυναμικών ερωτημάτων...53
1.7. 7η Εργαστηριακή Άσκηση: Προβολή εικόνας στη φόρμα με εκτέλεση
ερωτήματος..............................................................................................................58
1.8. 8η Εργαστηριακή Άσκηση: Εκτύπωση Αναφορών (QReports).......................65
1.9. 9η Εργαστηριακή Άσκηση: Strored Procedures - Triggers..............................71
Αποθηκευμένες Διαδικασίες (Stored Procedures):.............................................71
Λόγος χρήσης των αποθηκευμένων διαδικασιών(Stored Procedures) :.............73
Σκανδάλες (Triggers):.........................................................................................76
1.10. 10η Εργαστηριακή Άσκηση: Query Analyzer ...............................................82
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ: Επικοινωνία μεταξύ Microsoft SQL Server 2000 και Codegear
RAD Studio C++ Builder 2007....................................................................................86
Απαιτούμενο Υλικό: ..........................................................................................86
2.1. 1η Εργαστηριακή Άσκηση: Εξοικείωση με Codegear – Εκτύπωση δεδομένων
σε πίνακες................................................................................................................86
2.2. 2η Εργαστηριακή Άσκηση: Κατασκευή εφαρμογής με Page Control –
Εκτύπωση εγγραφών με δυνατότητα πλοήγησης....................................................93
2.3. 3η Εργαστηριακή Άσκηση: Εκτέλεση δυναμικών ερωτημάτων στον Codegear
C++ Builder 2007....................................................................................................99
2.4.4η Εργαστηριακή Άσκηση: Εκτέλεση διαδοχικών δυναμικών ερωτημάτων..105

2.5. 5η Εργαστηριακή Άσκηση: Προβολή εικόνων από πεδίο του πίνακα του MS
SQL Server 2000...................................................................................................109
2.6. 6η Εργαστηριακή Άσκηση: Εισαγωγή Quick Reports στον Codegear..........115
2.7. 7η Εργαστηριακή Άσκηση: Εξαγωγή Αναφοράς με Rave Reports – Εξαγωγή
PDF........................................................................................................................123
Εξαγωγή Αναφοράς σε PDF αρχείο :...............................................................132
ΚΕΦΑΛΑΙΟ III: Επικοινωνία μεταξύ MySQL και C++.........................................133
Απαιτούμενο Υλικό: ........................................................................................133
3.1. 1η Εργαστηριακή Άσκηση : Εξοικείωση με MySQL Server.........................134
Δημιουργία Βάσης Δεδομένων :.......................................................................137
Δημιουργία Πίνακα :.........................................................................................137
Εισαγωγή εγγραφής στον πίνακα :...................................................................140
Δημιουργία ερωτήματος :.................................................................................141
Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας :................................................................142
Επαναφορά αντιγράφου ασφαλείας :................................................................143
3.2. 2η Εργαστηριακή Άσκηση: Σύνδεση Codegear με MySQL Server με VCL
βιβλιοθήκη.............................................................................................................144
Σύνδεση της Βάσης με ODBC :........................................................................144
3.3. 3η Εργαστηριακή Άσκηση: Δημιουργία εφαρμογής C++ -MySQL – εισαγωγή
εγγραφής σε πίνακα...............................................................................................150
3.4. 4η Εργαστηριακή Άσκηση: Δημιουργία εφαρμογής C++ -MySQL με τη
χρήση κλάσεων......................................................................................................154
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV: Επικοινωνία μεταξύ MySQL και PHP.........................................163
Απαιτούμενο Υλικό: ........................................................................................163
4.1. 1η Εργαστηριακή Άσκηση: Εκτύπωση αποτελεσμάτων ερωτήματος sql σε
πίνακα, μέσω php script.........................................................................................164
Δημιουργία Βάσης Δεδομένων :.......................................................................166
Δημιουργία Πίνακα :.........................................................................................168
Εισαγωγή εγγραφών στον πίνακα :...................................................................169
Δημιουργία ερωτήματος και εμφάνιση σε πίνακα :..........................................170
4.2. 2η Εργαστηριακή Άσκηση: Δημιουργία Βάσης- Πινάκων – εγγραφών σε
MySQL με PHP scripts..........................................................................................178
Δημιουργία Βάσης Δεδομένων : ......................................................................178
Script createDb.php :........................................................................................178
Δημιουργία Πινάκων :......................................................................................178
Εισαγωγή εγγραφών στους πίνακες :................................................................179
Εκτέλεση ερωτημάτων και προβολή αποτελεσμάτων σε πίνακες μέσω PHP και
HTML :.............................................................................................................181
4.3. 3η Εργαστηριακή Άσκηση : Δημιουργία menu σε html και προβολή πινάκων
με php scripts.........................................................................................................186
4.4. 4η Εργαστηριακή Άσκηση : Εκτέλεση δυναμικών ερωτημάτων σε php script
...............................................................................................................................192
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V: Επικοινωνία μεταξύ MySQL και JAVA........................................196
Απαιτούμενο Υλικό: ........................................................................................196
5.1. 1η Εργαστηριακή Άσκηση : Προβολή ερωτημάτων σε πίνακες με τη βοήθεια
κλάσεων σε Java....................................................................................................197
Εισαγωγή MySQL JDBC Driver :....................................................................202

Δημιουργία κλάσης “Filos” :............................................................................203
Δημιουργία κλάσης “Database” :......................................................................207
Επεξήγηση κώδικα :..........................................................................................210
5.2. 2η Εργαστηριακή Άσκηση : Εκτέλεση δυναμικών ερωτημάτων...................214
Εισαγωγή MySQL JDBC Driver :....................................................................215
Δημιουργία κλάσης “Pelatis” :..........................................................................216
Δημιουργία κλάσης “Aytokinhto” :..................................................................219
Δημιουργία κλάσης “Queries” :........................................................................221
Επεξήγηση κώδικα :..........................................................................................224
5.3. 3η Εργαστηριακή Άσκηση : Εκτέλεση διαδοχικών δυναμικών ερωτημάτων227
Εισαγωγή MySQL JDBC Driver :....................................................................228
Επεξήγηση κώδικα :..........................................................................................230
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI: Επικοινωνία μεταξύ MySQL και QT C++...................................232
Απαιτούμενο Υλικό: ........................................................................................232
Διαδικασία εγκατάστασης του QODBC Driver στον QT SDK editor, για
σύνδεση των εφαρμογών με MySQL :.............................................................233
Σύνδεση της Βάσης με ODBC :........................................................................236
6.1.1η Εργαστηριακή Άσκηση : Εισαγωγή εγγραφής σε πίνακα..........................237
Επεξήγηση Κώδικα :.........................................................................................243
7 Project επανάληψης των εργαστηριακών ασκήσεων.........................................245
Διαδικτυακός τόπος :................................................................................................249
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.....................................................................................................252

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: Επικοινωνία μεταξύ Microsoft SQL Server 2000
και Borland c++ Builder 6.0.
Στο παρακάτω κεφάλαιο θα μελετηθεί η Επικοινωνία Βάσης Δεδομένων σε MS SQL
Server 2000 και στο προγραμματιστικό περιβάλλον της Borland C++ Builder 6.0 με
τη βοήθεια της VCL βιβλιοθήκης.

Απαιτούμενο Υλικό:
•
•

Microsoft SQL Server 2000 Developer Edition
Borland c++ Builder 6.0

Microsoft SQL Server :

O SQL Server είναι μια σχεσιακή βάση δεδομένων, η οποία αναπτύσσεται από τη Microsoft.
Οι κύριες γλώσσες που χρησιμοποιούνται είναι η T-SQL και η ANSI SQL. O SQL Server
βγήκε για πρώτη φορά στην αγορά το 1989 σε συνεργασία με την Sybase. Η κύρια μονάδα
αποθήκευσης στοιχείων είναι μια βάση δεδομένων, η οποία αποτελείται από μια συλλογή
πινάκων και κώδικα.

Borland C++ Builder 6.0 :
Ο C++ Builder είναι λογισμικό ανάπτυξης εφαρμογών σε γλώσσα C και C++ που
αναπτύχθηκε από τη Borland και από το 2009, ανήκει στην Embarcadero Technologies.
Συνδιάζει τη VCL βιβλιοθήκη (Visual Component Library) με περιβάλλον συγγραφής
κώδικα.

1.1. 1η Εργαστηριακή Άσκηση: Δημιουργία Βάσης Δεδομένων
σε MS SQL Server 2000
Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να εξοικειωθεί ο σπουδαστής με το περιβάλλον εργασίας
του Microsoft SQL Server 2000. Θα ασχοληθεί με τη δημιουργία μιας Βάσης Δεδομένων, τη
δημιουργία ερωτημάτων(SQL), την εξαγωγή και εισαγωγή αντιγράφων ασφαλείας της βάσης
καθώς επίσης και με τη μετατροπή και εξαγωγή των δεδομένων σε άλλο RDBMS * (π.χ
Microsoft Access).
Απαιτούμενο Υλικό:
• Microsoft SQL Server 2000 Developer Edition

Δημιουργία Βάσης Δεδομένων:
Το περιβάλλον που χρησιμοποιούμε για να γίνει η δημιουργία και διαχείριση της Βάσης
λέγεται “Enterprise Manager” :

Εικόνα 1.1:1:

Για να ξεκινήσουμε τη δημιουργία και διαχείριση Βάσης Δεδομένων πρέπει να βεβαιωθούμε
ότι ο Server έχει ήδη γίνει Started και τρέχει. Στη μπάρα εργασίας των Windows πρέπει να
εμφανίζεται όπως στην ακόλουθη εικόνα :

Εικόνα 1.1:2: O Server εκτελείται

*

RDBMS(Relational DataBase Management System):
Το σχεσιακό σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων ορίζεται ως ένα σύνολο
προγραμμάτων(software), για τη δημιουργία, διατήρηση και επεξεργασία μιας Βάσης Δεδομένων.

Για να δημιουργήσουμε μια νέα Βάση Δεδομένων κάνουμε δεξί κλικ στο “Databases” →
“New Database” (βλ. Εικόνα 1.1.3) και στη συνέχεια δίνουμε το όνομα που θέλουμε. Στο
παράδειγμά μας την ονομάζουμε ΑΤΖΕΝΤΑ_ΕΠΙΘΕΤΟ, όπου επίθετο βάζει ο σπουδαστής
το επίθετό του(βλ. Εικόνα 1.1.4).

Εικόνα 1.1:3: Δημιουργία Βάσης

Εικόνα 1.1:4: Δημιουργία Βάσης -2

Δημιουργία Πίνακα
Για να δημιουργήσουμε έναν πίνακα στη Βάση μας κάνουμε δεξί κλικ στο “Tables” → ”New
Table”(βλ. Εικόνα 1.1.5) και συμπληρώνουμε τα πεδία που θέλουμε να έχει. Στο παράδειγμα
μας θα δημιουργήσουμε τον Πίνακα FILOI (πεδία: ΑΑ *, EPITHETO, ONOMA,
ON_PATROS, HM_GENNHSIS, ODOS, AR, TK, POLH, THL_ERGASIAS,
THL_SPITIOY, KINHTO, SXOLIA). (βλ. Εικόνα 1.1.6).

Εικόνα 1.1:5: Δημιουργία Πίνακα

Εικόνα 1.1:6: Δημιουργία Πίνακα -2

*Αυτόματη Αρίθμηση πεδίου. Το πρώτο πεδίο του πίνακα FILOI, το ΑΑ, θέλουμε να
παρέχει αυτόματη αρίθμηση. Να ξεκινάει με τη τιμή 1 από την πρώτη εγγραφή και να
συνεχίζει με βήμα 1 στις υπόλοιπες. Αυτό επιτυγχάνεται αλλάζοντας τη ρύθμιση “Identity”
όπως φαίνεται και στην εικόνα 1.4 σε “ Yes (Not for Replication)”. Από ποια εγγραφή θα
ξεκινάει η αρίθμηση εξαρτάται από το πεδίο “Identity Seed”, στην περίπτωσή μας 1 και με τι
βήμα θα αυξάνεται η αρίθμηση ρυθμίζεται στο πεδίο “Identity Increment”, στο οποίο πάλι
για το παράδειγμά μας δίνουμε τιμή 1.

Βοηθητική Σημείωση:
Καλό είναι στα ονόματα Βάσεων Δεδομένων, Πινάκων και Όψεων να υπάρχουν μόνο κεφαλαίοι
Λατινικοί χαρακτήρες και ο διαχωρισμός λέξεων να γίνεται με “_” για ευκολία στην
επεξεργασία και κλήση τους. (π.χ ATZENTA_PAPADOPOULOS, ONOMATA_FILON)

Καταχώρηση Εγγραφής στον Πίνακα:
Για να καταχωρήσουμε μια η περισσότερες εγγραφές στον πίνακα, επιλέγουμε τον
πίνακα, δεξί κλικ → ”Open Table” → ”Return all Rows” (βλ. Εικόνα 1.1.7, 1.1.8).

Εικόνα 1.1:7: Καταχώρηση εγγραφής

Εικόνα 1.1:8: Καταχώρηση εγγραφής -2

Για τον πίνακα “FILOI” εισάγουμε τις παρακάτω εγγραφές:
Σημείωση: Στο πεδίο ΑΑ δεν συμπληρώνουμε κάτι, αφού έχει επιλεγεί ως πεδίο
Αυτόματης Αρίθμησης.

ΑΑ

EPITHETO

ONOMA

ON_PATROS

HM_GENNHSIS

ODOS

1
2
3
4
5

Γεωργίου
Παπαδόπουλος
Μιχαηλίδης
Καραλής
Τριανταφύλλου

Απόστολος
Γεώργιος
Αντώνιος
Ανδρέας
Γρηγόριος

Δημήτριος
Ιωάννης
Αθανάσιος
Περικλής
Βασίλειος

7/4/1997
4/5/1999
4/5/1997
3/3/1984
7/8/1997

Βενιζέλου
Μεραρχίας
Δελφών
Κηφισίας
Δωδώνης

Συνέχεια του πίνακα...
AR

TK

POLH

THL_ERGASIAS

THL_SPITIOY

KINHTO

12
7
34
67
90

62100
62100
45678
12345
65100

ΣΕΡΡΕΣ
ΣΕΡΡΕΣ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΑΘΗΝΑ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

23210-73234
23210-45667
2310-554566
210-3456790
26510-32145

23210-74321
23210-56789
2310-567890
210-2345678
26510-89076

6973434343
6789032455
6945342312
6967345673
6978987654

Δημιουργία Όψεων (Views)
Για να δημιουργήσουμε μια όψη, αρκεί να κάνουμε δεξί κλικ στο “Views” → ”New View”
(βλ. Εικόνα 1.1.9). Εκεί γράφουμε την όψη που θέλουμε(βλ. Εικόνα 1.1.10) και πατάμε στο
εικονίδιο με το θαυμαστικό
από τη μπάρα εργαλείων. Έτσι εκτελείται η όψη και
αποθηκεύεται με το όνομα που ορίσαμε στον κώδικα.

Εικόνα 1.1:9: Δημιουργία όψης

Εικόνα 1.1:10: Δημιουργία όψης -2

Κλείνοντας το παράθυρο του view, επιστρέφουμε στον Enterprise Manager και κάτω από
τη βάση FILOI, επεκτείνουμε την επιλογή Views, κάνουμε δεξί κλικ πάνω της και
επιλέγουμε “Ανανέωση” (βλ. Εικόνα 1.1.11). Έτσι, εμφανίζεται η όψη που δημιουργήσαμε
στη λίστα του δεξιού παραθύρου (βλ. Εικόνα 1.1.12).

Εικόνα 1.1:11: Refresh Views

Εικόνα 1.1:12: Εμφάνιση όψης

Για να δούμε τον κώδικα της όψης, κάνουμε διπλό κλικ στο όνομα της (βλ. Εικόνα
1.1.13)

Εικόνα 1.1:13:

Έστω ότι θέλουμε να εμφανίσουμε τα αποτελέσματα της εκτέλεσης της όψης.
Ακολουθούμε την εξής διαδικασία :
Επιλέγουμε την όψη που θέλουμε (SHOW_FILOI) → Δεξί κλικ → Open
View → Return all Rows (βλ. Εικόνα 1.1.14). Έτσι εμφανίζεται πίνακας με τα
αποτέλεσματα της όψης που εκτελέσαμε (βλ. Εικόνα 1.1.15).

Εικόνα 1.1:14: Αποτελέσματα όψης

Εικόνα 1.1:15: Αποτελέσματα όψης -2

Για την παρούσα εργαστηριακή άσκηση να αποθηκευτούν και να εκτελεστούν οι παρακάτω
Όψεις (Views) :
1. Να εμφανιστούν όλα τα στοιχεία των φίλων, που το επίθετό τους ξεκινάει από “K”.
2. Να εμφανιστούν το Επίθετο, το Όνομα και το Κινητό των φίλων που γεννήθηκαν
μετά το 1997 και είναι από την πόλη Σέρρες.
3. Να γίνει ομαδοποίηση των φίλων ανά Πόλη και να καταμετρηθεί πόσοι είναι από
κάθε Πόλη.
4. Να γίνει ομαδοποίηση των φίλων ανά Σχόλιο και να καταμετρηθεί πόσοι είναι φίλοι
και πόσοι γνωστοί
5. Να εμφανιστούν τα στοιχεία των φίλων που κατάγονται από την ίδια πόλη που
κατάγεται ο Γεωργίου. (Φωλιασμένο Ερώτημα *)
6. Να εμφανιστούν τα στοιχεία των φίλων που κατάγονται από Αθήνα και
Θεσσαλονίκη.

*Απαντήσεις Όψεων
1.

CREATE VIEW VIEW_NAME AS(SELECT
FROM
FILOI
WHERE
EPITHETO LIKE 'Κ%')

2.

CREATE VIEW VIEW_NAME AS(SELECT
EPITHETO, ONOMA, KINHTO
FROM
FILOI
WHERE
(POLH = 'ΣΕΡΡΕΣ') AND (HM_GENNHSIS >= '1/1/1998'))

*

3.

CREATE VIEW VIEW_NAME AS(SELECT POLH, Count(AA) As PLITHOS
FROM FILOI
Group By POLH)

4.

CREATE VIEW VIEW_NAME AS(SELECT SXOLIA, Count(AA) As PLITHOS
From FILOI
Group By SXOLIΑ)

5.

CREATE VIEW VIEW_NAME AS(SELECT
*
FROM
FILOI
WHERE
(POLH =
(SELECT
POLH
FROM
WHERE

6.

FILOI
EPITHETO = 'Γεωργίου')))

CREATE VIEW VIEW_NAME AS(SELECT
*
FROM
FILOI
WHERE
(POLH = 'ΑΘΗΝΑ') OR (POLH = 'ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ'))

Εκτέλεση Ερωτημάτων (queries) :
Για να εκτελέσουμε ένα απλό ερώτημα για τον πίνακα “FILOI”, επιλέγουμε τον
πίνακα → Open Table → Query (βλ. Εικόνα 1.1.16).

Εικόνα 1.1:16: Εκτέλεση query

Εμφανίζεται νέα καρτέλα, στην οποία γράφουμε τον SQL κώδικα του ερωτήματος.
Έστω ότι θέλουμε να εμφανίσουμε το ονοματεπώνυμο των φίλων που κατάγονται
από ΑΘΗΝΑ και των φίλων που κατάγονται από ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Γράφουμε τον
κώδικα στο σημείο που φαίνεται στην Εικόνα 1.1.17

Εικόνα 1.1:17: Εκτέλεση query -2

Εκτελείται το ερώτημα πατώντας το εικονίδιο Run
από τη γραμμή εργαλείων και
εμφανίζονται τα αποτελέσματα σε πίνακα (βλ. Εικόνα 1.1.18)

Εικόνα 1.1:18: Αποτελέσματα query
*

Φωλιασμένο Ερώτημα :
Η SQL Επιτρέπει υποερωτήματα μέσα σε κάποιο ερώτημα. Αυτά αναφέρονται ως φωλιασμένα.
Π.χ SELECT TITLOS, DIARKEIA FROM TRAGOUDIA
WHERE DIARKEIA > (SELECT AVG(DIARKEIA) FROM ΤRAGOUDIA).

Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας (Backup) και επαναφορά
Για να πάρουμε αντίγραφο της Βάσης που δημιουργήσαμε, αρκεί να ακολουθήσουμε την
εξής διαδικασία :
Κάνουμε δεξί κλικ στη Βάση Δεδομένων που θέλουμε να δημιουργήσουμε Backup → Όλες
οι Εργασίες → Backup Database (βλ. Εικόνα 1.1.19).

Εικόνα 1.1:19: Δημιουργία Backup

Στη συνέχεια εμφανίζεται φόρμα στην οποία μπορούμε να καθορίσουμε το όνομα του
αντιγράφου ασφαλείας και τη θέση στην οποία θα αποθηκευτεί, πατώντας το πλήκτρο
«Add». Έπειτα επιλέγουμε τη διαδρομή του δίσκου του φακέλου που θέλουμε να
αποθηκευτεί και το όνομα του αρχείου.(βλ. Εικόνα 1.1.20, 1.1.21)

Εικόνα 1.1:20: Δημιουργία Backup -2

Εικόνα 1.1:21: Δημιουργία Backup -3

Επαναφορά αντιγράφου ασφαλείας (Restore).
Αφού διαγράψουμε τη βάση μας, μπορούμε να την επαναφέρουμε ώς εξής:
Κάνουμε Δεξί κλικ στο φάκελο Databases → Όλες οι εργασίες → Restore Database. Στη νέα
φόρμα που εμφανίζεται πληκτρολογούμε το όνομα της Βάσης όπως θέλουμε να
εμφανίζεται(ATZENTA_EPITHETO), στο πεδίο “Restore as database:”. Για να επιλέξουμε
το αντίγραφο ασφαλείας, αρκεί να επιλέξουμε το “Select Devices” και πατώντας “Add”,
επιλέγουμε τη διαδρομή του δίσκου όπου είναι αποθηκευμένο το Backup. Με αυτή τη
διαδικασία έχουμε ανακτήσει την Βάση μας, στην κατάσταση που βρισκόταν όταν πήραμε το
Backup.(βλ. Εικόνα 1.1.22, 1.1.23).

Εικόνα 1.1:22: Ανάκτηση Backup

Εικόνα 1.1:23: Ανάκτηση Backup -2

Εξαγωγή της Βάσης από Microsoft SQL Server, σε Microsoft Access.
Για να εξαχθεί η βάση σε Microsoft Access, αρκεί να δημιουργήσουμε μια κενή βάση σε
Access δίνοντας το ίδιο όνομα (ATZENTA_EPITHETO). Στη συνέχεια επιστρέφουμε στον
ΜS SQL Server και ακολουθούμε την εξής διαδικασία :
1. Tools → Data Transformation Services → Export Data και πατάμε επόμενο στην
αρχική φόρμα που εμφανίζεται.
2. Στην
επόμενη
φόρμα
επιλέγουμε
τη
βάση
που
θέλουμε
να
εξάγουμε(ΑΤΖΕΝΤΑ_EPITHETO). (βλ. Εικόνα 1.1.24)
3. Επιλέγουμε στην φόρμα προορισμού “Microsoft Access” και στο “Filename” την
κενή βάση σε Access που δημιουργήσαμε (βλ. Εικόνα 1.1.25)
4. Αφήνουμε επιλεγμένο το “Copy table(s) and view(s) from the source database” και
συνεχίζουμε πατώντας επόμενο (βλ. Εικόνα 1.1.26)
5. Επιλέγουμε όλους τους πίνακες και ερωτήματα ώστε να εξαχθούν στην νέα μας βάση
(βλ Εικόνα 1.1.27).
6. Αφήνουμε επιλεγμένο το “Run immediately” και πατάμε “Επόμενο”. Έτσι
αντιγράφονται τα δεδομένα στη νέα βάση μας σε Microsoft Access (βλ. Εικόνα
1.1.28).

Εικόνα 1.1:24: Εξαγωγή σε MS-Access

Εικόνα 1.1:25: Εξαγωγή σε MS-Access -2

Εικόνα 1.1:26: Εξαγωγή σε MS-Access -3

Εικόνα 1.1:27: Εξαγωγή σε MS-Access -4

Εικόνα 1.1:28:

1.2. 2η Εργαστηριακή Άσκηση: Προβολή Πινάκων σε Φόρμα
Σκοπός της παρούσας εργαστηριακής άσκησης είναι η δημιουργία μιας σύνδεσης σε MSSQL
Server Βάση Δεδομένων, η δημιουργία και εκτέλεση ερωτήματος, καθώς και η εμφάνιση
των αποτελεσμάτων κάποιου ερωτήματος.
Εκκινώντας τον Builder 6.0 της Borland, εμφανίζεται μια κενή φόρμα με όνομα “Form1” (βλ.
Εικόνα 1.2.1). Θα δουλέψουμε στην ήδη υπάρχουσα φόρμα. Σε όλα τα components που θα
χρησιμοποιήσουμε υπάρχει η επιλογή της μετονομασίας τους στο Property “Name” του
Object Inspector που βρίσκεται κάτω αριστερά στον editor. Στα παραδείγματά μας θα
χρησιμοποιούμε τα default ονόματα.

Εικόνα 1.2:1: Εικόνα φόρμας

Σε αυτή τη φόρμα τοποθετούμε τα παρακάτω Components:
•
•
•
•
•

ADOConnection (γραμμή εργαλείων ADO)
ADOQuery (γραμμή εργαλείων ADO)
DataSource (γραμμή εργαλείων Data Access)
DBGrid (γραμμή εργαλείων Data Controls)
DBNavigator(γραμμή εργαλείων DataControls)

Η εικόνα της Φόρμας μας είναι κάπως έτσι (βλ Εικόνα 1.2.2) :

Εικόνα 1.2:2: Εικόνα φόρμας -2

Για να ενεργοποιήσουμε τη σύνδεση της εφαρμογής μας με τη βάση σε MSSQL Server,
αρκεί να παραμετροποιήσουμε το component ADOConnection1(Αρκεί ΜΟΝΟ ένα
ADOConnection για ολόκληρη την εφαρμογή). Το επιλέγουμε και ρυθμίζουμε το
ConnectionString από τα Properties του Object Inspector (βλ. Εικόνα 1.2.3 ), πατώντας στις
τρεις τελείες.

Εικόνα 1.2:3: Σύνδεση με
MSSQL ΒΔ -1

Εμφανίζεται μια φόρμα στην οποία πατάμε “Build” (βλ. Εικόνα 1.2.4).

Εικόνα 1.2:4: Σύνδεση με MSSQL ΒΔ -2

Στην επόμενη φόρμα επιλέγουμε τον τύπο της Σύνδεσης(MSSQL Server στην περίπτωσή
μας), οπότε επιλέγουμε “Microsoft Ole DB Provider for SQL Server” και πατάμε “Επόμενο”.
(βλ. Εικόνα 1.2.5)

Εικόνα 1.2:5: Σύνδεση με MSSQL ΒΔ -3

Στην επόμενη καρτέλα επιλέγουμε διακομιστή, σαν όνομα χρήστη πληκτρολογούμε “sa” που
είναι το default και το password κενό. Παρακάτω επιλέγουμε τη Βάση
Δεδομένων(ATZENTA_EPITHETO) και εφόσον η δοκιμή σύνδεσης είναι επιτυχής(βλ.
Εικόνα 1.2.6) συνεχίζουμε επιστρέφοντας στη φόρμα και αλλάζοντας το Property του
ADOConnection1 “Connected” σε “True”.
Με αυτό το τρόπο έχουμε συνδεθεί με τη Βάση.

Εικόνα 1.2:6: Σύνδεση με MSSQL ΒΔ -4

Ακολούθως πρέπει να ρυθμίσουμε το ερώτημα(ADOQuery1). Επιλέγοντας το Component, το
ρυθμίζουμε ώστε να συνδεθεί και αυτό με τη Βάση, μέσω του Property “Connection”, στο
οποίο δίνουμε τη τιμή της σύνδεσης που κάναμε(ADOConnection1). Για να γράψουμε τον
κώδικα SQL που θέλουμε να εκτελεί το συγκεκριμένο ερώτημα ανοίγουμε το Property
“SQL” και εκεί πληκτρολογούμε τον κώδικα. (βλ. Εικόνα 1.2.7). Για να ενεργοποιηθεί,
αλλάζουμε το “Active” σε “true”.

*Σημαντικό να σώζουμε συχνά τη δουλειά μας στον Builder πατώντας το εικονίδιο της
δισκέτας ή File → Save, έστω και με τα default ονόματα (Project1, Unit1), όπως στα
παραδείγματά μας.

Εικόνα 1.2:7: Κώδικας ερωτήματος

Ρυθμίζουμε το DataSource1, μέσω του Property “DataSet” = “ADOQuery1”, ώστε να πάρει
τα αποτελέσματα του ερωτήματος που εκτελείται.
Για να εμφανιστούν τα αποτελέσματα στο DB Grid αρκεί να αλλάξουμε το Property
“DataSource” σε “DataSource1”.Την ίδια αλλαγή κάνουμε και στο DBNavigator1, ώστε να
προσπελαύνει, να διαγράφει και να επεξεργάζεται τα δεδομένα μας.
Τρέχουμε την εφαρμογή μας πατώντας το πλήκτρο “Run” .

Βλέπουμε ότι τα αποτελέσματα του ερωτήματος που εκτελέσαμε εμφανίζονται στο DBGrid
και με το DBNavigator μπορούμε να μεταβούμε στις επόμενες εγγραφές και να
επεξεργαστούμε η να προσθέσουμε δεδομένα. (βλ. Εικόνα 1.2.8)

Εικόνα 1.2:8: Εκτέλεδη εφαρμογής

Με τον ίδιο τρόπο προσθέτουμε στην εφαρμογή μας 2ADOQuery, 2 DataSet, 2 DBGrid, 2
DBNavigator για να προβάλλουμε τα αποτελέσματα των παρακάτω όψεων :
1.
2.

Select * from FILOI where POLH = 'ΣΕΡΡΕΣ'
Select EPITHETO, ONOMA, KINHTO from FILOI where KINHTO
Like '69%'

Οπότε το αποτέλεσμα της εφαρμογής θα είναι όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα :

Εικόνα 1.2:9: Εκτέλεση επέκτασης της εφαρμογής

Σημείωση: Δεν χρειάζεται πάνω από 1 ADOConnection για να εκτελεσθούν τα 3
διαφορετικά ADOQuery, αφού εκτελούνται για την ίδια Βάση.

1.3. 3η Εργαστηριακή Άσκηση: Δημιουργία Βάσης- Όψεων –
Συσχετίσεων στον MS SQL Server 2000
Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι η δημιουργία μιας Βάσης Δεδομένων σε MSSQL
Server για μια επιχείρηση ενοικίασης αυτοκινήτων, ώστε να δημιουργηθούν εφαρμογές σε
C++ διαχείρισης αυτής της βάσης σε επόμενες εργαστηριακές ασκήσεις.
Η βάση, οι πίνακες και οι όψεις θα δημιουργηθούν ακολουθώντας τα βήματα της 1ης
Εργαστηριακής Άσκησης. Η παρούσα βάση θα περιέχει τα σταθερά στοιχεία των πελατών
και των αυτοκινήτων, καθώς και πληροφορίες για την κάθε ενοικίαση.

Δημιουργία Βάσης :
Αρχικά δημιουργούμε τη Βάση με όνομα ENOIKIASEIS_AYTOKINHTON_EPITHETO
(όπου επίθετο ο σπουδαστής τοποθετεί το επίθετό του).

Εικόνα 1.3:1: Δημιουργία Βάσης Δεδομένων

Δημιουργία Πινάκων :
Στη συνέχεια δημιουργούμε 3 πίνακες, με τα πεδία που φαίνονται παρακάτω:
Πίνακας PELATES

Πρωτεύον Κλειδί : KP(πεδίο αυτόματης Αρίθμησης).
*

Υπενθυμίζουμε ότι ένα πεδίο για να αποκτήσει Αυτόματη Αρίθμηση, πρέπει οι ιδιότητές του,
να τροποποιηθούν όπως παρακάτω:

Πίνακας AYTOKINITA

Πρωτεύον Κλειδί : KA(πεδίο αυτόματης Αρίθμησης).
Πίνακας ENOIKIASH

Πρωτεύον Κλειδί : KEN(πεδίο αυτόματης Αρίθμησης).

Δημιουργία Συσχετίσεων :
Για να δημιουργηθούν οι σχέσεις μεταξύ των πινάκων, αρκεί να κάνουμε δεξί κλικ στο
“Diagrams” → New Database Diagram(βλ. Εικόνα 1.3.2).

Εικόνα 1.3:2: Δημιουργία Συσχετίσεων -1

Έπειτα, ακολουθούμε τον οδηγό και προσθέτουμε στο διάγραμμα τους 3 πίνακες
(PELATES,AYTOKINITA,ENOIKIASH), ώστε να ορίσουμε τις συσχετίσεις τους(βλ.
Εικόνα 1.3.3). Πατώντας επόμενο, ορίζουμε τις σχέσεις(βλ. Εικόνα 1.3.4), σύροντας το
ποντίκι από τον έναν πίνακα συσχέτισης στον άλλον. Αποθηκεύουμε το διάγραμμα με το
default όνομα “DIAGRAM1”.

Εικόνα 1.3:3: Δημιουργία Συσχετίσεων -2

Εικόνα 1.3:4: Δημιουργία Συσχετίσεων -3

Καταχώρηση Εγγραφών στους πίνακες :

•

Πίνακας PELATES :

Συνέχεια του πίνακα...

Συνέχεια του πίνακα...

•

Πίνακας AYTOKINITA :

Συνέχεια του πίνακα...

•

Πίνακας ENOIKIASH :

Συνέχεια του πίνακα...

Δημιουργία Όψεων :
Θέλουμε να δημιουργήσουμε τις παρακάτω όψεις:
1.
2.
3.
4.
5.

Να εμφανιστεί αναλυτικά το ιστορικό των ενοικιάσεων των πελατών.
Να εμφανιστούν τα αυτοκίνητα που δεν έχουν ενοικιαστεί ποτέ.
Να προβληθούν τα στοιχεία του κάθε πελάτη με το συνολικό ποσό που πλήρωσε.
Να προβληθούν τα στοιχεία πελάτη με το μέγιστο συνολικό ποσό.
Να προβληθούν τα στοιχεία του αυτοκινήτου που προτιμούν να νοικιάζουν οι
πελάτες.
6. Να εμφανιστεί το ποσοστό των ενοικιάσεων κατά το οποίο συνέβη ζημιά σε
ενοικιαζόμενο όχημα.

Απαντήσεις Όψεων :
1. CREATE VIEW ISTORIKO_ENOIKIASEON AS(SELECT AYTOKINITA.MARKA,
AYTOKINITA.MONTELO,
ENOIKIASH.KP,ENOIKIASH.KA,ENOIKIASH.HMER_ENOIKIASHS,
ENOIKIASH.HMER_EPISTROFHS, ENOIKIASH.POSO_PLHROMHS,
ENOIKIASH.PERIGRAFH_ZHMIAS,ENOIKIASH.XREOSH_ZHMIAS,
ENOIKIASH.TELIKO_POSO
FROM AYTOKINITA INNER JOIN ENOIKIASH ON AYTOKINITA.KA =
ENOIKIASH.KA INNER JOIN PELATES ON ENOIKIASH.KP = PELATES.KP)

2. CREATE VIEW VIEW_NAME AS(SELECT
FROM AYTOKINITA
WHERE (KA NOT IN
(SELECT
KA
FROM ENOIKIASH)))

*

3. CREATE VIEW SINOLIKO_POSO AS(SELECT ENOIKIASH.KP,
SUM(dbo.ENOIKIASH.TELIKO_POSO) AS TZIROS

FROM ENOIKIASH INNER JOIN PELATES ON ENOIKIASH.KP = PELATES.KP
GROUP BY ENOIKIASH.KP)

4. CREATE VIEW VIEW_NAME AS(SELECT PELATES.EPITHETO,
PELATES.ONOMA, PELATES.KINHTO, PELATES.POLH,
SINOLIKO_POSO.TZIROS
FROM SINOLIKO_POSO INNER JOIN
PELATES ON SINOLIKO_POSO.KP = PELATES.KP
WHERE (SINOLIKO_POSO.TZIROS =
(SELECT MAX(TZIROS)
FROM SINOLIKO_POSO)))

5. CREATE VIEW VIEW_NAME AS(SELECT
PERISSOTERES_ENOIKIASEIS.PE AS PE

AYTOKINITA.*,

FROM AYTOKINITA INNER JOIN
PERISSOTERES_ENOIKIASEIS ON AYTOKINITA.KA =
PERISSOTERES_ENOIKIASEIS.KA
WHERE (PERISSOTERES_ENOIKIASEIS.PE =
(SELECT
MAX(PE)
FROM PERISSOTERES_ENOIKIASEIS)))

6. SELECT
CAST(COUNT(PERIGRAFH_ZHMIAS) * 100 / COUNT(KEN) AS
varchar(5)) + ' %' AS POSOSTO
FROM
ENOIKIASH

Ερωτήματα εμπέδωσης :

1. Δημιουργήστε μια όψη με τίτλο «V6» όπου θα εμφανίζονται

η MARKA, το
MONTELO, το επώνυμο και όνομα του πελάτη και η ημερομηνία γέννησης
ταξινομημένα αλφαβητικά κατά επώνυμο.

2. Δημιουργήστε μια όψη με τίτλο «V7» όπου θα εμφανίζονται η μάρκα του
αυτοκινήτου και το σύνολο των αυτοκινήτων που υπάρχουν στην βάση για την
κάθε μάρκα.
Χρησιμοποιήστε το γραφικό περιβάλλον δημιουργίας ερωτημάτων που παρέχει ο SQL
Server.

Δημιουργία Backup :
Δημιουργούμε
αντίγραφο
ασφαλείας
της
Βάσης
ENOIKIASEIS_AYTOKINHTON_EPITHETO_backup(βλ. Εικόνα 1.3.5).

Εικόνα 1.3:5: Δημιουργία Backup

με

όνομα

Δημιουργία Αντιγράφου Ασφαλείας με Χρονοπρογραμματισμό :
Έστω ότι θέλουμε να προγραμματίσουμε αυτόματα τη δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας
κάθε Τετάρτη στις 22:00. Αρκεί να ακολουθήσουμε την εξής διαδικασία:
Μεταβαίνουμε στην ενότητα “Tools” → Database Maintenance Planner, επιλέγουμε τη
Βάση(βλ. Εικόνα 1.3.6) και πατάμε “Επόμενο” μέχρι να φτάσουμε στην καρτέλα για να
προγραμματίσουμε το αντίγραφο ασφαλείας(βλ. Εικόνα 1.3.7) .

Εικόνα 1.3:6: Δημιουργία Backup με χρονοπρογραμματισμό - 1

Εικόνα 1.3:7: Δημιουργία Backup με χρονοπρογραμματισμό - 2

Πατώντας στο “Change”, ρυθμίζουμε κάθε πότε θέλουμε να πραγματοποιείται η εξαγωγή
Backup(βλ. Εικόνα 1.3.8).Στην επόμενη καρτέλα καθορίζουμε τη θέση στο δίσκο που
θέλουμε να αποθηκευτεί(βλ. Εικόνα 1.3.9).

Εικόνα 1.3:8: Δημιουργία Backup με χρονοπρογραμματισμό - 3

Εικόνα 1.3:9: Δημιουργία Backup με χρονοπρογραμματισμό - 4

1.4. 4η Εργαστηριακή Άσκηση: Προβολή εγγραφών σε φόρμα με
δυνατότητα πλοήγησης
Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι η δημιουργία μιας εφαρμογής πολλαπλών
καρτελών με κοινή σύνδεση σε Βάση Δεδομένων και προβολή δεδομένων από διαφορετικούς
πίνακες της ίδιας Βάσης.
Components που χρησιμοποιούνται:
1 x ADOConnection
3 x ADOQuery
3 x DataSource
1 x PageControl
3 x DBGrid
3 x DBNavigator
35 x Labels
35 x DBEdit

(γραμμή εργαλείων ADO)
(γραμμή εργαλείων ADO)
(γραμμή εργαλείων DataAccess)
(γραμμή εργαλείων Win32)
(γραμμή εργαλείων DataControls)
(γραμμή εργαλείων DataControls)
(γραμμή εργαλείων Standard ένα για κάθε πεδίο)
(γραμμή εργαλείων DataControls ένα για κάθε πεδίο)

Ανοίγοντας τη Borland C++ Builder, τοποθετούμε τα παραπάνω components με τον τρόπο
που εμφανίζονται στις παρακάτω εικόνες:

Τοποθετούμε το ADOConnection1, ADOQuery1 , ADOQuery2, ADOQuery3 και το
PageControl1. Έχοντας επιλεγμένο το PageControl1 με δεξί κλικ → New Page δημιουργείται
νέα καρτέλα. Επαναλαμβάνουμε το ίδιο 3 φορές, αφού θέλουμε να δημιουργήσουμε 3
καρτέλες. Επιλέγοντας την κάθε καρτέλα ξεχωριστά και όχι όλο το PageControl στο
Property “caption” τη μετονομάζουμε. Έτσι δίνουμε τα εξής ονόματα στις καρτέλες μας :
Πελάτες, Αυτοκίνητα, Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων.
Σημείωση: Δεν ξεχνάμε ΠΟΤΕ να αποθηκεύουμε το Project, όσο πιο συχνά γίνεται.

Η φόρμα λοιπόν έχει την εξής μορφή:

Συνδεόμαστε στη βάση μέσω του ADOConnection1 όπως συνδεθήκαμε στην εργαστηριακή
άσκηση 2 :
ADOConnection1 → ConnectionString → Επιλέγουμε διακομιστή, σαν όνομα χρήστη
πληκτρολογούμε “sa” που είναι το default και το password κενό. Παρακάτω επιλέγουμε τη
Βάση Δεδομένων(ENOIKIASEIS_AYTOKINHTON_EPITHETO) και εφόσον η δοκιμή
σύνδεσης είναι επιτυχής συνεχίζουμε επιστρέφοντας στη φόρμα και αλλάζοντας το Property
του ADOConnection1 “Connected” σε “True”. Με αυτό το τρόπο έχουμε συνδεθεί με τη
Βάση.
•

Ρυθμίζουμε το ADOQuery1 για προβολή των πελατών :
ADOQuery1 → Connection = ADOConnection1
ADOQuery1 → SQL = SELECT * FROM PELATES
ADOQuery1 → Active = true

•

Ρυθμίζουμε το DataSource1 :
DataSource1 → DataSet = ADOQuery1

•

Ρυθμίζουμε το DBNavigator:
DBNavigator1 → DataSource = DataSource1

Στη συνέχεια τοποθετούμε ένα Label και ένα DBEdit για κάθε πεδίο του πίνακα και
μετονομάζουμε μέσω του Property “Caption” του Label στο όνομα που θέλουμε να φαίνεται
για το κάθε πεδίο, όπως στην παρακάτω φόρμα.
Σημείωση: Για να τοποθετηθούν τα Labels και τα DBEdits μέσα σε μια καρτέλα, πρέπει να
έχουμε επιλέξει ΜΟΝΟ αυτήν και όχι ολόκληρο το PageControl.

•

Ρυθμίζουμε τα DBEdits, ώστε κάθε ένα από αυτά να προβάλλει τα σωστά δεδομένα:
DBEdit1 → DataSource = DataSource1
DBEdit1 → DataField = KP
DBEdit2 → DataSource = DataSource1
DBEdit2 → DataField = EPITHETO

Ανάλογα ρυθμίζουμε και τα υπόλοιπα DBEdits.

•

Ρυθμίζουμε το ADOQuery2 για προβολή των αυτοκινήτων :
ADOQuery2 → Connection = ADOConnection1
ADOQuery2 → SQL = SELECT * FROM ΑΥΤΟΚΙΝΙΤΑ
ADOQuery2 → Active = true

•

Ρυθμίζουμε το DataSource2 :
DataSource2 → DataSet = ADOQuery2

•

Ρυθμίζουμε το DBNavigator:
DBNavigator2 → DataSource = DataSource2

Τοποθετούμε τα απαραίτητα Labels και DBEdits για τον πίνακα των ενοικιάσεων:

•

Ρυθμίζουμε τα DBEdits, ώστε κάθε ένα από αυτά να προβάλλει τα σωστά δεδομένα:
DBEdit16 → DataSource = DataSource2
DBEdit16 → DataField = KA
DBEdit17 → DataSource = DataSource2
DBEdit17 → DataField = MARKA

Ανάλογα ρυθμίζουμε και τα υπόλοιπα DBEdits.

•

Ρυθμίζουμε το ADOQuery3 για προβολή των ενοικιάσεων :
ADOQuery3 → Connection = ADOConnection1
ADOQuery3 → SQL = SELECT * FROM ΑΥΤΟΚΙΝΙΤΑ
ADOQuery3 → Active = true

•

Ρυθμίζουμε το DataSource3 :
DataSource3 → DataSet = ADOQuery3

•

Ρυθμίζουμε το DBNavigator:
DBNavigator3 → DataSource = DataSource3

Τοποθετούμε τα απαραίτητα Labels και DBEdits για τον πίνακα των αυτοκινήτων:

•

Ρυθμίζουμε τα DBEdits, ώστε κάθε ένα από αυτά να προβάλλει τα σωστά δεδομένα:
DBEdit27 → DataSource = DataSource3
DBEdit27 → DataField = ΚΕΝ
DBEdit28 → DataSource = DataSource3
DBEdit28 → DataField = KP

Ανάλογα ρυθμίζουμε και τα υπόλοιπα DBEdits.
Τρέχουμε την εφαρμογή μας πατώντας το πλήκτρο “Run” .

Βλέπουμε ότι τα αποτελέσματα κάθε ερωτήματος, εμφανίζονται στα DBEdit και με τη χρήση
του DBNavigator μπορούμε να επεξεργαστούμε τα δεδομένα και να μετακινηθούμε σε
επόμενες ή προηγούμενες εγγραφές.

1.5.

5η Εργαστηριακή
ερωτημάτων

Άσκηση:

Εκτέλεση

δυναμικών

Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι η επίδειξη εκτέλεσης δυναμικών ερωτημάτων
μέσα απο το προγραμματιστικό περιβάλλον του Borland C++ Builder 6.0. Η εφαρμογή αυτή
είναι συνέχεια της προηγούμενης εργαστηριακής άσκησης.
Ανοίγουμε τον Builder και θέλουμε να επαναφέρουμε το Project της προηγούμενης
εργαστηριακής άσκησης :
File → Close All
File → Open → Project1.bpr (από τον φάκελο που το έχουμε αποθηκεύσει).
File → Save As (για να το σώσουμε σαν διαφορετικό Project από το προηγούμενο, σε
διαφορετικό φάκελο).
Για τις ανάγκες της νέας εργαστηριακής άσκησης, θα προσθέσουμε μια νέα φόρμα στο
υπάρχον Project (File → New Form).
Για να μεταβούμε από τη μια φόρμα στην άλλη, χρησιμοποιούμε το εικονίδιο “View Form”
απο τη γραμμή εργαλείων ή πατώντας τα πλήκτρα (Shift + F12).

Εικονίδιο View Form

Για να επικοινωνεί η μια φόρμα με την άλλη πρέπει να γίνει include. Οπότε μεταβαίνουμε
στη Form1 → File → Include Unit Hdr (βλ. Εικόνα 1.5.1) και επιλέγουμε το Unit2 που είναι
η Form2 (βλ. Εικόνα 1.5.2). Κάνουμε και το αντίστροφο (Μεταβαίνουμε στη Form2 και
κάνουμε include το Unit1 στο Unit2).

Εικόνα 1.5:1: Επικοινωνία φορμών -1

Εικόνα 1.5:2: Επικοινωνία φορμών -2

Components που χρησιμοποιούνται :

•

Στη Form1 θα προσθέσουμε ένα κουμπί

1 x Button

•

(γραμμή εργαλείων Standard)

Στη Form2 θα τοποθετήσουμε τα εξής:

2 x ADOQuery
1 x DataSource
1 x DBLookupComboBox
1 x DBGrid
4 x Labels

(γραμμή εργαλείων ADO)
(γραμμή εργαλείων DataAccess)
(γραμμή εργαλείων Win32)
(γραμμή εργαλείων DataControls)
(γραμμή εργαλείων Standard)

Στη 2η φόρμα (Form2), τοποθετούμε τα components με τρόπο όπως φαίνονται στην
παρακάτω εικόνα :

Εικόνα 1.5:3: Εικόνα φόρμας

•

Ρυθμίζουμε το ADOQuery1 (ο κώδικας SQL και η ενεργοποίηση του θα γίνει
παρακάτω με κώδικα) :
ADOQuery1 → Connection = Form1 → ADOConnection1

•

Ρυθμίζουμε το ADOQuery2 (ο κώδικας SQL και η ενεργοποίηση του θα γίνει
παρακάτω με κώδικα) :
ADOQuery2 → Connection = Form1 → ADOConnection1

•

Ρυθμίζουμε το DataSource1 :
DataSource1 → DataSet = ADOQuery1

•

Ρυθμίζουμε το DBGrid1
DBGrid1 → Datasource = DataSource1

•

Ρυθμίζουμε DBLookupComboBox1
DBLookupComboBox1 → ListSource = Form1 → DataSource1(Από Form1)
DBLookupComboBox1 → ListField = EPITHETO (Το πεδίο που θα
εμφανίζεται)
DBLookupComboBox1 → KeyField = KP (πρωτεύον κλειδί)

•

Ρυθμίζουμε labels :
Label1 → Caption = ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ
Label1 → Color = ClMedGray
Label1 → Font → Size = 14
Label2 → Caption = ΔΩΣΕ ΕΠΙΘΕΤΟ ΠΡΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ :
Label3 → Caption = ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ :
Label4 → Caption = 0

Οπότε στο DBLookupComboBox1 θα εμφανίζονται τα επίθετα των πελατών. Όταν θα
επιλέγεται κάποιος πελάτης, θέλουμε δυναμικά να εμφανίζεται στο DBGrid1 το ιστορικό
ενοικιάσεών του. Αυτό θα γίνεται με την εκτέλεση ερωτήματος SQL στο OnClick event του
DBLookupComboBox1.
Επιλέγουμε το DBLookupComboBox1 και μεταβαίνουμε στα events του, κάτω
αριστερά στον Object Inspector(βλ. Εικόνα 1.5.4).

Εικόνα 1.5:4: onClick event

Κάνουμε διπλό κλικ στο “OnClick” και γράφουμε τον κώδικα για το συγκεκριμένο event:
// Εκτέλεση του ADOQuery1 - εκτύπωση του ιστορικού ενοικιάσεων στο
DBGrid1.
ADOQuery1->SQL->Text="SELECT
MARKA,MONTELO,XROMA,HMER_ENOIKIASHS,HMER_EPISTROFHS,PERIGRAFH_ZHMIAS,
TELIKO_POSO FROM PELATES INNER JOIN (ENOIKIASH INNER JOIN AYTOKINITA
ON ENOIKIASH.KA=AYTOKINITA.KA) ON PELATES.KP=ENOIKIASH.KP \
WHERE PELATES.EPITHETO='"+ DBLookupComboBox1->Text +"'";
ADOQuery1->ExecSQL();
ADOQuery1->Active=true;
// Εκτέλεση του ADOQuery2 – υπολογισμός συνολικού ποσού και εκτύπωσή
του στο // Label4
ADOQuery2->SQL->Text="SELECT SUM(TELIKO_POSO)AS TP FROM PELATES INNER
JOIN ENOIKIASH ON PELATES.KP=ENOIKIASH.KP WHERE
PELATES.EPITHETO='"+DBLookupComboBox1->Text+"'";
ADOQuery2->ExecSQL();
ADOQuery2->Open();
// Μεταβαίνουμε στην πρώτη εγγραφή απο τα αποτελέσματα του Query
ADOQuery2->FindFirst();
// Με αυτό τον τρόπο παίρνουμε τιμή απο ένα πεδίο της εγγραφής που
βρισκόμαστε
Label4->Caption=ADOQuery2->FieldValues["TP"];
ADOQuery2->Close();

Μεταβαίνουμε στην πρώτη φόρμα τοποθετούμε το Button και αλλάζουμε το Caption σε
“Form2”. Με διπλό κλικ πάνω του, ή απο τα events, μεταβαίνουμε στο OnClick και θα
γράψουμε κώδικα για την εμφάνιση της δεύτερης φόρμας :
void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
{
//Ανοίγει τη 2η φόρμα χωρίς τη δυνατότητα μετακίνησης της 1ης μέχρι
να κλείσει
Form2->ShowModal();
}

Τρέχουμε την εφαρμογή μας πατώντας το πλήκτρο “Run” .

Έστω ότι θέλουμε σε μια 3η φόρμα να εμφανίσουμε το ιστορικό ενοικιάσεων για κάθε
αυτοκίνητο, καθώς και το συνολικό τζίρο χρημάτων που αποφέρει. Για να γίνει αυτό
ακολουθούμε ακριβώς την ίδια διαδικασία, εισάγοντας μια νέα φόρμα, και τα components
που χρησιμοποιήσαμε στη 2η φόρμα.(Δεν ξεχνάμε να κάνουμε Include τις φόρμες που
επικοινωνούν μεταξύ τους, μετά την εισαγωγή της νέας).

Εικόνα 1.5:5: Εικόνα φόρμας

Ακολουθούμε ίδια διαδικασία, με κάποιες μικρές διαφορές :
•

Στη ρύθμιση του DBLookupComboBox1:
DBLookupComboBox1 → ListSource = Form1 → DataSource2(Από Form1)
DBLookupComboBox1 → ListField = MARKA (Το πεδίο που θα
εμφανίζεται)
DBLookupComboBox1 → KeyField = KA (πρωτεύον κλειδί)

•

OnClick Event του DBLookupComboBox1 :

void __fastcall TForm3::DBLookupComboBox1Click(TObject *Sender)
{
ADOQuery1->SQL->Text="SELECT
MARKA,MONTELO,XROMA,HMER_ENOIKIASHS,HMER_EPISTROFHS,PERIGRAFH_ZHMIAS,
TELIKO_POSO FROM PELATES INNER JOIN (ENOIKIASH INNER JOIN AYTOKINITA
ON ENOIKIASH.KA=AYTOKINITA.KA) ON PELATES.KP=ENOIKIASH.KP \
WHERE AYTOKINITA.MARKA='"+ DBLookupComboBox1->Text +"'";
ADOQuery1->ExecSQL();
ADOQuery1->Active=true;
ADOQuery2->SQL->Text="SELECT SUM(POSO_PLHROMHS)AS TZIROS FROM
ENOIKIASH INNER JOIN AYTOKINITA ON ENOIKIASH.KA=AYTOKINITA.KA WHERE
AYTOKINITA.MARKA='"+DBLookupComboBox1->Text+"'";
ADOQuery2->ExecSQL();
ADOQuery2->Open();
ADOQuery2->FindFirst();
Label4->Caption=ADOQuery2->FieldValues["TZIROS"];
ADOQuery2->Close();
}

•

Το OnClick event του νέου Button στην αρχική φόρμα

void __fastcall TForm1::Button2Click(TObject *Sender)
{
Form3->ShowModal();
}

Οπότε κατά την εκτέλεση του προγράμματος τα αποτελέσματα απεικονίζονται όπως στην
παρακάτω εικόνα (βλ. Εικόνα 1.5.6):

Εικόνα 1.5:6: Εκτέλεση εφαρμογής

1.6. 6η Εργαστηριακή Άσκηση: Εκτέλεση διαδοχικών δυναμικών
ερωτημάτων
Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι η εξοικείωση του σπουδαστή με την εκτέλεση
διαδοχικών ερωτημάτων που καταλήγουν να εμφανίζουν αποτέλεσμα όλων αυτών.
Συγκεκριμένα, ο χρήστης θα επιλέγει διαδοχικά ΜΑΡΚΑ, ΜΟΝΤΕΛΟ, ΧΡΩΜΑ και ΤΙΜΗ
και θα εμφανίζονται τα διαθέσιμα αυτοκίνητα με αυτά τα κριτήρια.
Components που χρησιμοποιούνται:
1 x ADOConnection
5 x ADOQuery
5 x DataSource
4 x DBLookupComboBox
1 x DBGrid
6 x Labels

(γραμμή εργαλείων ADO)
(γραμμή εργαλείων ADO)
(γραμμή εργαλείων DataAccess)
(γραμμή εργαλείων DataControls)
(γραμμή εργαλείων DataControls)
(γραμμή εργαλείων Standard)

Ανοίγουμε το Borland C++ Builder 6.0. Εμφανίζεται η αρχική φόρμα του Application. Εκεί
τοποθετούμε τα components με τον παρακάτω τρόπο:

Εικόνα 1.6:1: Εικόνα φόρμας

Σώζουμε το Project1 και το Unit1 σε νέο φάκελο. Μετονομάζουμε τα Labels μέσω του
Property “Caption” με τα εξής ονόματα :
Label1
Label2
Label3
Label4
Label5

→
→
→
→
→

Caption
Caption
Caption
Caption
Caption

= ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
= ΔΙΑΛΕΞΕ ΜΑΡΚΑ
= ΔΙΑΛΕΞΕ ΜΟΝΤΕΛΟ
= ΔΙΑΛΕΞΕ ΧΡΩΜΑ
= ΔΙΑΛΕΞΕ ΤΙΜΗ

Μπορούμε να κάνουμε διάφορες μορφοποιήσεις στα Labels, όπως παρακάτω:
Label1 → Font → Size = 14
Label1 → Font → Color = clGradientInactiveCaption
Label1 → Font → Style → FsBold = true

(Αυτά γίνονται μέσω των Property ενός Label).
Οπότε η φόρμα μας θα πάρει τη μορφή της Εικόνας 1.6.2 :

Εικόνα 1.6:2: Εικόνα φόρμας -2

Στη συνέχεια ρυθμίζουμε το ADOConnection1, ώστε να εδραιωθεί η σύνδεση με τη βάση :
•

ADOConnection1 → ConnectionString → Επιλέγουμε διακομιστή, σαν όνομα
χρήστη πληκτρολογούμε “sa” που είναι το default και το password κενό. Παρακάτω
επιλέγουμε τη Βάση Δεδομένων(ENOIKIASEIS_AYTOKINHTON_EPITHETO)
και εφόσον η δοκιμή σύνδεσης είναι επιτυχής συνεχίζουμε επιστρέφοντας στη φόρμα
και αλλάζοντας το Property του ADOConnection1 “Connected” σε “True”. Με αυτό
το τρόπο έχουμε συνδεθεί με τη Βάση.

•

Ρυθμίζουμε το ADOQuery1 για προβολή των αυτοκινήτων :
ADOQuery1 → Connection = ADOConnection1
ADOQuery1 → SQL = SELECT * FROM AYTOKINITA
ADOQuery1 → Active = true

•

Ρυθμίζουμε το Datasource1
Datasource1 → Dataset

= ADOQuery1

•

Ρυθμίζουμε το DBLookupComboBox1, ώστε να προβάλλεται σε αυτό η λίστα με το
πεδίο της “Μάρκας” των αυτοκινήτων:
DBLookupComboBox1 → ListSource = DataSource1
DBLookupComboBox1 → ListField = MARKA
DBLookupComboBox1 → KeyField = KA

Στην εφαρμογή μας θέλουμε όταν επιλέγουμε κάποια μάρκα από την πρώτη λίστα, στο
επόμενο DBLookupComboBox να εμφανίζονται τα Μοντέλα της συγκεκριμένης μάρκας, στο
επόμενο τα χρώματα της συγκεκριμένης μάρκας και του συγκεκριμένου μοντέλου που
επέλεξε ο χρήστης κ.οκ. Οπότε τα υπόλοιπα ερωτήματα, θα εκτελούνται δυναμικά.
Αρχικά επιλέγοντας μια μάρκα από το DBLookupComboBox1, θέλουμε στο
DBLookupComboBox2 να εμφανίζονται τα διαθέσιμα μοντέλα ΜΟΝΟ της συγκεκριμένης
μάρκας. Για να γίνει αυτό πρέπει να εκτελέσουμε το ερώτημα στο “OnClick” event του
DBLookupComboBox1. Για να μεταβούμε στο συγκεκριμένο event, υπάρχουν δύο τρόποι :
είτε με διπλό κλικ πάνω στο component “DBLookupComboBox1”, είτε επιλέγοντάς το,
μεταβαίνουμε από τα events του Object Inspector στο “OnClick”. Εφόσον μεταβούμε σε αυτό
το event, γράφουμε τον παρακάτω κώδικα :

void __fastcall TForm1::DBLookupComboBox1Click(TObject *Sender)
{
ADOQuery2->Connection = ADOConnection1;
ADOQuery2->SQL->Text = "SELECT KA,MONTELO FROM AYTOKINITA
WHERE MARKA='"+DBLookupComboBox1->Text+"'";
ADOQuery2->ExecSQL();
ADOQuery2->Active = true;
DataSource2->DataSet = ADOQuery2;
DBLookupComboBox2->ListSource = DataSource2;
DBLookupComboBox2->ListField = "MONTELO";
DBLookupComboBox2->KeyField = "KA";
}

Ο παραπάνω κώδικας ενεργοποιεί το DBLookupComboBox2, δίνοντας λίστα με τα
διαθέσιμα μοντέλα της μάρκας που επιλέχθηκαν από την παραπάνω λίστα.
Με τον ίδιο τρόπο ο κώδικας για το OnClick Event του DBLookupComboBox2 είναι ο εξής:
void __fastcall TForm1::DBLookupComboBox2Click(TObject *Sender)
{
ADOQuery3->Connection = ADOConnection1;
ADOQuery3->SQL->Text = "SELECT KA,XROMA FROM AYTOKINITA \
WHERE MARKA = '"+DBLookupComboBox1->Text+"' \
AND MONTELO = '"+DBLookupComboBox2->Text+"'";
ADOQuery3->ExecSQL();
ADOQuery3->Active = true;
DataSource3->DataSet = ADOQuery3;
DBLookupComboBox3->ListSource = DataSource3;
DBLookupComboBox3->ListField = "XROMA";
DBLookupComboBox3->KeyField = "KA";
}

Ο παραπάνω κώδικας ενεργοποιεί το DBLookupComboBox3, δίνοντας λίστα με τα
διαθέσιμα χρώματα της μάρκας, μοντέλου που επιλέχθηκαν στις παραπάνω λίστες.

Με τον ίδιο τρόπο ο κώδικας για το OnClick Event του DBLookupComboBox3 είναι ο εξής:
void __fastcall TForm1::DBLookupComboBox3Click(TObject *Sender)
{
ADOQuery4->Connection = ADOConnection1;
ADOQuery4->SQL->Text = "SELECT KA,TIMH_ENOIKIASIS \
FROM AYTOKINITA WHERE MARKA = '"+DBLookupComboBox1->Text+"' \
AND MONTELO = '"+DBLookupComboBox2->Text+"' AND \
XROMA = '"+DBLookupComboBox3->Text+"'";
ADOQuery4->Active = true;
DataSource4->DataSet = ADOQuery4;
DBLookupComboBox4->ListSource = DataSource4;
DBLookupComboBox4->ListField = "TIMH_ENOIKIASIS";
DBLookupComboBox4->KeyField = "KA";
}

Δοκιμάζοντας να τρέξουμε το πρόγραμμα μας δίνει αποτελέσματα όπως παρακάτω :

Εικόνα 1.6:3: Εκτέλεση της εφαρμογής

Τελευταία λειτουργία που θέλουμε να προσθέσουμε, είναι επιλέγοντας και τα 4 πεδία να
εμφανίζονται στο DBGrid1 τα αναλυτικά στοιχεία του αυτοκινήτου που επιλέξαμε. Αυτό θα
γίνει γράφοντας τον παρακάτω κώδικα στο OnClick event της τελευταίας λίστας
(DBLookupComboBox4):
void __fastcall TForm1::DBLookupComboBox4Click(TObject *Sender)
{
ADOQuery5->Connection = ADOConnection1;
ADOQuery5->SQL->Text = "SELECT * FROM AYTOKINITA \
WHERE MARKA = '"+DBLookupComboBox1->Text+"' \
AND MONTELO = '"+DBLookupComboBox2->Text+"' \
AND XROMA = '"+DBLookupComboBox3->Text+"' \
AND TIMH_ENOIKIASIS = '"+DBLookupComboBox4->Text+"'";
ADOQuery5->Active = true;
DataSource5->DataSet = ADOQuery5;
DBGrid1->DataSource = DataSource5;
}

Αποθηκεύοντας το Project και τρέχοντας την εφαρμογή μας πατώντας το πλήκτρο “Run”,
παρατηρούμε τα εξής αποτελέσματα:

Εικόνα 1.6:4: Εκτέλεση της εφαρμογής -2

1.7. 7η Εργαστηριακή Άσκηση: Προβολή εικόνας στη φόρμα με
εκτέλεση ερωτήματος
Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι να διδαχθεί ο σπουδαστής να δημιουργεί πεδία σε
πίνακα που να περιέχουν κάποιες διαδρομές αρχείων σε εικόνες και να προβάλλει αυτές τις
εικόνες μέσω μιας εφαρμογής σε C++.
Αρχικά θα δούμε πώς θα προσθέσουμε ένα πεδίο στη Βάση μας στον πίνακα
“AYTOKINITA” μέσω ερωτήματος :
Ανοίγουμε τον Enterprise Manager του Microsoft SQL Server 2000, επιλέγουμε τον πίνακα
AYTOKINITA → Δεξί κλικ → Open Table → Query (βλ. Εικόνα 1.7.1), και γράφουμε το
εξής ερώτημα: “ALTER TABLE AYTOKINITA ADD FOTO VARCHAR(100)”(βλ. Εικόνα
1.7.2). Το εκτελούμε πατώντας το πλήκτρο run που έχει εικονίδιο ένα θαυμαστικό(βλ. Εικόνα
1.7.3).
Έστω ότι έχουμε έναν φάκελο με φωτογραφίες αυτοκινήτων (C:\photos). Θέλουμε να
αποθηκέυσουμε το path μιας εικόνας στην πρώτη εγγραφή εκτελώντας ερώτημα.
Ακολουθούμε την προηγούμενη διαδικασία και γράφουμε το εξής ερώτημα(βλ. Εικόνα 7.4):
UPDATE

AYTOKINITA

SET FOTO = 'C:\Photos\fiat_stilo.bmp'
WHERE KA = '1'

Εικόνα 1.7:1: Εκτέλεση Query

Εικόνα 1.7:2: Κώδικας ερωτήματος

Εικόνα 1.7:3: Εκτέλεση ερωτήματος

Εικόνα 1.7:4: Εκτέλεση Query -2

Ανοίγουμε τον Borland c++ Builder 6.0, ώστε να δημιουργήσουμε την εφαρμογή μας.
Components που χρησιμοποιούνται:
1 x ADOConnection
2 x ADOQuery
2 x DataSource
4 x DBEdit
1 x DBLookupComboBox
1 x DBNavigator
4 x Labels
1 x Button
1 x Image
1 x OpenPictureDialog

(γραμμή εργαλείων ADO)
(γραμμή εργαλείων ADO)
(γραμμή εργαλείων DataAccess)
(γραμμή εργαλείων DataControls)
(γραμμή εργαλείων DataControls)
(γραμμή εργαλείων DataControls)
(γραμμή εργαλείων Standard)
(γραμμή εργαλείων Standard)
(γραμμή εργαλείων Adidtional)
(γραμμή εργαλείων Dialogs)

Τα τοποθετούμε στην αρχική φόρμα του Builder(βλ. Εικόνα 7.5), μετονομάζοντας
κατάλληλα τα Labels και το Button (μέσω του Property “Caption”).
Label1 → Caption = KA
Label2 → Caption = MARKA
Label3 → Caption = MONTELO
Label4 → Caption = FOTO
Button1 → Caption = FIND FOTO

και έπειτα αποθηκεύουμε το Project1 και το Unit1 στο νέο φάκελο της εργαστηριακής
Άσκησης.

Εικόνα 1.7:5: Εικόνα φόρμας

Στη συνέχεια ρυθμίζουμε το ADOConnection1, ώστε να εδραιωθεί η σύνδεση με τη βάση :
•

ADOConnection1 → ConnectionString → Επιλέγουμε διακομιστή, σαν όνομα
χρήστη πληκτρολογούμε “sa” που είναι το default και το password κενό. Παρακάτω
επιλέγουμε τη Βάση Δεδομένων(ENOIKIASEIS_AYTOKINHTON_EPITHETO)
και εφόσον η δοκιμή σύνδεσης είναι επιτυχής συνεχίζουμε επιστρέφοντας στη φόρμα
και αλλάζοντας το Property του ADOConnection1 “Connected” σε “True”. Με αυτό
το τρόπο έχουμε συνδεθεί με τη Βάση.

•

Ρυθμίζουμε το ADOQuery1 :
ADOQuery1 → Connection = ADOConnection1
ADOQuery1 → SQL = SELECT KA, MARKA+' '+MONTELO AS MM
FROM AYTOKINITA
ADOQuery1 → Active = true

•

Ρυθμίζουμε το Datasource1
Datasource1 → Dataset

•

= ADOQuery1

Ρυθμίζουμε το ADOQuery2 :
ADOQuery2 → Connection = ADOConnection1

•

Ρυθμίζουμε το DBEdit1, ώστε να πάρει τη τιμή του πεδίου ΚΑ :
DBEdit1 →
DBEdit1 →

•

Ρυθμίζουμε το DBEdit2, ώστε να πάρει τη τιμή του πεδίου MARKA :
DBEdit2 →
DBEdit2 →

•

DataSource = DataSource1
DataField = MONTELO

Ρυθμίζουμε το DBEdit4, ώστε να πάρει τη τιμή του πεδίου FOTO :
DBEdit4 →
DBEdit4 →

•

DataSource = DataSource1
DataField = MARKA

Ρυθμίζουμε το DBEdit3, ώστε να πάρει τη τιμή του πεδίου MONTELO :
DBEdit3 →
DBEdit3 →

•

DataSource = DataSource1
DataField = KA

DataSource = DataSource1
DataField = FOTO

Ρυθμίζουμε το DBLookupComboBox1, ώστε να προβάλλεται σε αυτό η λίστα με το
πεδίο της “MM” των αυτοκινήτων(ΜΑΡΚΑ ΜΟΝΤΕΛΟ πεδίο που ορίσαμε στο
ADOQuery1):
DBLookupComboBox1 → ListSource = DataSource1
DBLookupComboBox1 → ListField = MM
DBLookupComboBox1 → KeyField = KA

Τα υπόλοιπα Components θα ρυθμιστούν μέσω κώδικα. Θα χρησιμοποιήσουμε το
OpenPictureDialog1 για να επιλέγεται η διαδρομή του δίσκου που βρίσκεται η φωτογραφία
που θέλουμε να αποθηκεύεται για το αυτοκίνητο που επιλέγεται από τη λίστα στο πεδίο
“FOTO” που δημιουργήσαμε. Το Image θα εμφανίζει την φωτογραφία του αυτοκινήτου που
επιλέγει ο χρήστης.
Κώδικας για το OnClick Event του Button1 :
void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
{
/* όταν πατίεται αυτό το Button, εκτελείται το OpenPictureDialog
και η μεταβλήτή fotoname τύπου AnsiString αποθηκεύει το path της
φωτογραφίας
που επιλέγι ο χρήστης και την εμφανίζει στο DBEdit4. */
AnsiString fotoname;
OpenPictureDialog1->Execute();
fotoname = OpenPictureDialog1->FileName;
DBEdit4->Text = fotoname;
// Το ADOQuery2 αποθηκεύει το path της φωτογραφίας στο πεδίο FOTO του
πίνακα AYTOKINITA
ADOQuery2->SQL->Text = "UPDATE AYTOKINITA SET FOTO =
'"+fotoname+"' WHERE KA = '"+DBEdit1->Text+"'";
ADOQuery2->ExecSQL();
ADOQuery1->Active = false;
ADOQuery1->Active = true;
/*Αν έχει οριστεί φωτογραφία φορτώνεται στο component Image1, αλλιώς
φορτώνει μια κενή εικόνα.
*/
if(DBEdit4->Text != ""){
Image1->Picture->LoadFromFile(DBEdit4->Text);
}
if(DBEdit4->Text == ""){
Image1->Picture>LoadFromFile("C:\\photos\\Blank.bmp");
}
}

Όταν τρέχουμε το πρόγραμμα θέλουμε αρχικά να εμφανίζεται η εικόνα της πρώτης εγγραφής
στο component Image1. Αυτό θα το πετύχουμε γράφοντας τον εξής κώδικα στο OnCreate
Event της Form1 :
void __fastcall TForm1::FormCreate(TObject *Sender)
{
}

Image1->Picture->LoadFromFile(DBEdit4->Text);

Όταν πιέζουμε τα πλήκτρα πλοήγησης του DBNavigator1, θέλουμε να εμφανίζεται η
φωτογραφία του path που βρίσκεται στο DBEdit4. Ο κώδικας για αυτή τη λειτουργία
γράφεται στο OnClick Event του DBNavigator1 και είναι ο εξής :
void __fastcall TForm1::DBNavigator1Click(TObject *Sender,
TNavigateBtn Button)
{
if(DBEdit4->Text!="")
Image1->Picture->LoadFromFile(DBEdit4->Text);
if(DBEdit4->Text=="")

Image1->Picture>LoadFromFile("C:\\photos\\Blank.bmp");
}

Για να φορτώνεται η εικόνα του κάθε αυτοκινήτου που επιλέγεται(αν υπάρχει καταχωρημένη
εικόνα θα υπάρχει το path στο πεδίο FOTO, αλλιώς θα εμφανίζεται η κενή εικόνα), αρκεί να
γράψουμε τον παρακάτω κώδικα στο OnClick Event του DBLOokupComboBox1 :
void __fastcall TForm1::DBLookupComboBox1Click(TObject *Sender)
{
if(DBEdit4->Text!="")
Image1->Picture->LoadFromFile(DBEdit4->Text);
if(DBEdit4->Text=="")
Image1->Picture>LoadFromFile("C:\\photos\\Blank.bmp");
}

Τρέχουμε την εφαρμογή μας πατώντας το πλήκτρο “Run”

Και εμφανίζονται αποτελέσματα, όπως τα παρακάτω :

Εικόνα 1.7:6: Εκτέλεση της εφαρμογής

Εικόνα 1.7:7: Εκτέλεση της εφαρμογής-2

Εικόνα 1.7:8: Εκτέλεση της εφαρμογής -3

Εικόνα 1.7:9: Εκτέλεση της εφαρμογής -4

1.8.

8η Εργαστηριακή
(QReports)

Άσκηση:

Εκτύπωση

Αναφορών

Σκοπός της παρούσας εργαστηριακής άσκησης, είναι η εξοικείωση του σπουδαστή με τη
δημιουργία αναφορών(QuickReports). Οι αναφορές βοηθούν στην απεικόνιση των
αποτελεσμάτων ερωτημάτων με τη δυνατότητα εκτύπωσή τους.
Ανοίγουμε τον Borland c++ Builder 6.0, ώστε να δημιουργήσουμε την εφαρμογή μας.
Components που χρησιμοποιούνται:
1 x ADOConnection
1 x ADOQuery
1 x Button
1 x QuickRep
5 x QRDBText
8 x QRLabel

(γραμμή εργαλείων ADO)
(γραμμή εργαλείων ADO)
(γραμμή εργαλείων Standard)
(γραμμή εργαλείων QReport)
(γραμμή εργαλείων QReport)
(γραμμή εργαλείων QReport)

Τοποθετούμε τα components ADOConnection1, ADOQuery1, Button1 και Quickrep1, όπως
εμφανίζονται στην παρακάτω εικόνα(βλ. Εικόνα 1.8.1) :

Εικόνα 1.8:1: Εικόνα φόρμας

Μετονομάζουμε κατάλληλα το Button (μέσω του Property “Caption”).
Button1 → Caption = Show Report

και έπειτα αποθηκεύουμε το Project1 και το Unit1 στο νέο φάκελο της εργαστηριακής
Άσκησης.
•

Ρυθμίζουμε το QuickRep1 :
QuickRep1
QuickRep1
QuickRep1
QuickRep1

→
→
→
→

Bands
Bands
Bands
Bands

→
→
→
→

HasColumnHeader = true
HasDetail = true
HasPageFooter = true
HasPageHeader = true

Έχοντας επιλεγμένο το Column Header του QuickRep1(βλ. Εικόνα 1.8.2), τοποθετούμε σε
αυτό 5 QRLabels. Με την ίδια διαδικασία τοποθετούμε τα QRLabes στις περιοχές Page
Header και PageFooter του QuickRep1 και τα μετονομάζουμε(βλ. Εικόνα 1.8.3) :
QRLabel1
QRLabel2
QRLabel3
QRLabel4
QRLabel5
QRLabel6
QRLabel7
QRLabel8

→
→
→
→
→
→
→
→

Caption
Caption
Caption
Caption
Caption
Caption
Caption
Caption

=
=
=
=
=
=
=
=

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΤΗΛ_ΣΤΑΘΕΡΟ
ΤΗΛ_ΚΙΝΗΤΟ
ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΙ
ΑΣΚΗΣΗ 8

Εικόνα 1.8:2: Εικόνα φόρμας -2

Εικόνα 1.8:3: Εικόνα φόρμας -3

Έχοντας επιλεγμένο το Detail του QuickRep1, τοποθετούμε σε αυτό 5 QRDBText(βλ. Εικόνα
1.8.4).

Εικόνα 1.8:4: Εικόνα φόρμας -4

Στη συνέχεια ρυθμίζουμε το ADOConnection1, ώστε να εδραιωθεί η σύνδεση με τη βάση :
•

ADOConnection1 → ConnectionString → Επιλέγουμε διακομιστή, σαν όνομα
χρήστη πληκτρολογούμε “sa” που είναι το default και το password κενό. Παρακάτω
επιλέγουμε τη Βάση Δεδομένων(ENOIKIASEIS_AYTOKINHTON_EPITHETO)
και εφόσον η δοκιμή σύνδεσης είναι επιτυχής συνεχίζουμε επιστρέφοντας στη φόρμα
και αλλάζοντας το Property του ADOConnection1 “Connected” σε “True”. Με αυτό
το τρόπο έχουμε συνδεθεί με τη Βάση.

•

Ρυθμίζουμε το ADOQuery1 :
ADOQuery1 → Connection = ADOConnection1
ADOQuery1 → SQL = SELECT * FROM PELATES ORDER BY
EPITHETO
ADOQuery1 → Active = true

•

Ρυθμίζουμε το QuickRep1 :
QuickRep1 → DataSet = ADOQuery1

•

Πρέπει να καθορίσουμε ποιο πεδίο θα εμφανίζεται σε κάθε QRDBText :
QRDBText1 → Dataset = ADOQuery1
QRDBText1 → DataField = KP
QRDBText2 → Dataset = ADOQuery1
QRDBText2 → DataField = EPITHETO
QRDBText3 → Dataset = ADOQuery1
QRDBText3 → DataField = ONOMA

QRDBText4 → Dataset = ADOQuery1
QRDBText4 → DataField = THL_SPITIOY
QRDBText5 → Dataset = ADOQuery1
QRDBText5 → DataField = KINHTO

Οπότε η εικόνα της εφαρμογής μας είναι κάπως έτσι:

Εικόνα 1.8:5: Εικόνα φόρμας -5

•

Για να εμφανιστεί η αναφορά πρέπει να εκτελεστεί πατώντας το Button1. Αυτό
επιτυγχάνεται γράφοντας τον εξής κώδικα στο OnClick Event του Button1 :

void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
{
QuickRep1->Preview();
}

Τρέχουμε την εφαρμογή μας πατώντας το πλήκτρο “Run”

Και εμφανίζονται αποτελέσματα, όπως τα παρακάτω :

Εικόνα 1.8:6: Εκτέλεση εφαρμογής -1

Εικόνα 1.8:7: Εκτέλεση εφαρμογής -2

Επαναλαμβάνοντας τα ίδια βήματα, δημιουργούμε μια νέα αναφορά, αυτή τη φορά για
προβολή των αυτοκινήτων. Τα αποτελέσματα απεικονίζονται παρακάτω :

Εικόνα 1.8:8: Εκτέλεση εφαρμογής -3

Εικόνα 1.8:9: Εκτέλεση εφαρμογής -4

1.9. 9η Εργαστηριακή Άσκηση: Strored Procedures - Triggers
Σκοπός της παρούσας εργαστηριακής άσκησης, είναι η εξοικείωση του σπουδαστή με τη
δημιουργία αποθηκευμένων διαδικασιών (Stored Procedures) και σκανδάλης (trigger) στον
MICROSOFT SQL SERVER 2000.

Αποθηκευμένες Διαδικασίες (Stored Procedures):
Μια store procedure είναι ένα πρόγραμμα που αποτελείται από SQL
εντολές, που αποθηκεύεται και εκτελείται στον database server χωρίς ενδιάμεση επικοινωνία
με το πρόγραμμα εφαρμογής.
Παράδειγμα 1 :
Μεταβαίνουμε στον Enterprise Manager, επιλέγουμε τη βάση μας και στο “Stored
Procedures” → Δεξί κλικ → New Stored Procedure (Βλ. Εικόνα 1.9.1) και στο παράθυρο που
ανοίγει γράφουμε τον κώδικα της διαδικασίας (βλ. Εικόνα 1.9.2). Για να εκτελεστεί
πηγαίνουμε σε κάποιον πίνακα(π.χ PELATES) → Δεξί κλικ → Open Table → Query και
γράφουμε το όνομα της διαδικασίας(βλ. Εικόνα 1.9.3). Το εκτελούμε πατώντας το Run στη
μπάρα εργαλείων (εικονίδιο με θαυμαστικό) και βλέπουμε τα αποτελέσματα(βλ. Εικόνα
1.9.3). Το συγκεκριμένο παράδειγμα τυπώνει “hello world”.

Εικόνα 1.9:1: New Stored Procedure

Εικόνα 1.9:2: κώδικας του Stored Procedure

Εικόνα 1.9:3: Εκτέλεση του Stored Procedure

Λόγος χρήσης των αποθηκευμένων διαδικασιών(Stored Procedures) :
Κάθε διαδικασία εκτελείται στον Database Server, επομένως είναι ανεξάρτητο από την
πλατφόρμα εφαρμογής. Επιπλέον λαμβάνουμε ταχύτατα τα αποτελέσματα για τον λόγο ότι η
εκτέλεση γίνεται στον Database Server και δεν χρειάζεται η επικοινωνία μέσω δικτύου με την
πλατφόρμα εφαρμογής.
Στο παράδειγμα 1, εκτελέσαμε Procedure μιας εντολής. Για να εκτελέσουμε πολλές εντολές
σε μια διαδικασία δημιουργούμε ένα μπλοκ begin-end
π.χ
CREATE PROCEDURE test2 AS
BEGIN
select "ASKISI 9 VASEIS DEDOMENON II"
END

Χρήση μεταβλητών σε διαδικασία :
Οι μεταβλητές δηλώνονται με το σύμβολο “@” πριν τον ορισμό τους.
π.χ
CREATE PROCEDURE test3 (@var1 INT,@var2 INT)
SELECT @var1+@var2;
END
GO

AS BEGIN

το καλούμε με 2 ορίσματα :
test3 4,6
αποτέλεσμα :
10

Παράδειγμα διαδικασίας που επηρεάζει τις τιμές του πίνακα (βλ. Εικόνα 1.9.4) :
CREATE PROCEDURE AFXISI_TIMIS (@POSOSTO INT) AS
BEGIN
UPDATE AYTOKINITA
SET TIMH_ENOIKIASIS =
TIMH_ENOIKIASIS+TIMH_ENOIKIASIS*@POSOSTO/100
END
GO

Έστω ότι θέλουμε να γίνει αύξηση τιμών κατά 10%. Παρατηρούμε τις τιμές του πίνακα πριν
την αύξηση(βλ. Εικόνα 1.9.6).

Εφόσον γράψουμε τον παραπάνω κώδικα και πατήσουμε “Check Syntax”(βλ. Εικόνα 1.9.5),
μεταβαίνουμε στον πίνακα AYTOKINITA → Δεξί κλικ → Open Table → Query για να
καλέσουμε και να εκτελέσουμε τη διαδικασία γράφοντας “AFXISI_TIMIS 10”(βλ. Εικόνα
1.9.7). Πατώντας Run(Εικονίδιο θαυμαστικού), εκτελείται η διαδικασία. Παρατηρούμε τις
νέες τιμές ενοικίασης στον πίνακα(βλ. Εικόνα 1.9.8).

Εικόνα 1.9:4: Κώδικας Stored Procedure

Εικόνα 1.9:5: Testing κώδικα Stored Procedure

Εικόνα 1.9:6: Εγγραφές πίνακα πριν την εκτέλεση Procedure

Εικόνα 1.9:7: Εκτέλεση Stored Procedure

Εικόνα 1.9:8: Εγγραφές πίνακα μετά την εκτέλεση Procedure

Σκανδάλες (Triggers):

Trigger (Σκανδάλη), ονομάζεται ένα αντικείμενο Βάσης Δεδομένων, το οποίο απευθύνεται σε
συγκεκριμένο πίνακα και εκτελείται όταν συμβεί ένα συγκεκριμένο γεγονός σε αυτόν τον
πίνακα.
Η δήλωση μιας σκανδάλης ακολουθεί το εξής πρότυπο:
CREATE [DEFINER = { user | CURRENT_USER }]
TRIGGER trigger_name trigger_time trigger_event
ON tbl_name FOR EACH ROW trigger_stmt
όπου:

•

trigger_name : Το όνομα ενός σταθερού πίνακα της Βάσης και όχι προσωρινού
πίνακα ή όψης.

•

trigger_time : Χρόνος δράσης της σκανδάλης. Παίρνει δύο τιμές(BEFORE, AFTER).
Εκτελείται πριν ή μετά από το γεγονός που την ενεργοποιεί.

•

trigger_event : Το γεγονός που θα ενεργοποιήσει τη σκανδάλη (INSERT , UPDATE,
DELETE ή συνδυασμός αυτών).

•

tbl_name : Το όνομα του πίνακα που αφορά η σκανδάλη

•

trigger_stmt : Ο κώδικας της σκανδάλης που θα εκτελεστεί υπό τις παραπάνω
συνθήκες.

Για εκτέλεση πολλαπλών ενεργειών, όπως και στις Stored Procedures, χρησιμοποιείται η
δομή BEGIN {εντολές} END.
Παράδειγμα 1 :
Έστω ότι θέλουμε να υπολογίζεται αυτόματα το πεδίο του πίνακα ENOIKIASH,
TELIKO_POSO να ισούται με το άθροισμα του TELIKO_POSO συν XREOSH_ZHMIAS σε
κάθε ενέργεια INSERT, UPDATE, DELETE στον πίνακα.
Δημιουργία σκανδάλης :
Αφορά τον πίνακα ENOIKIASH, οπότε τον επιλέγουμε ENOIKIASH → Δεξί κλικ →
Όλες οι εργασίες → Manage Triggers (βλ. Εικόνα 1.9.9 )

Εικόνα 1.9:9: New Trigger

Στο παράθυρο που εμφανίζεται γράφουμε τον παρακάτω κώδικα(βλ. Εικόνα 1.9.10) :
CREATE TRIGGER TEL_POSO ON [dbo].[ENOIKIASH]
FOR INSERT, UPDATE, DELETE
AS
BEGIN
UPDATE ENOIKIASH SET TELIKO_POSO = POSO_PLHROMHS +
XREOSH_ZHMIAS
END

Εφόσον γράψαμε τον κώδικα του Trigger, ελέγχουμε αν είναι σωστή η σύνταξη πατώντας
“Check Syntax”(βλ. Εικόνα 1.9.11). Πατάμε “OK” και έχει δημιουργηθεί επιτυχώς η
σκανδάλη. Για να δούμε τα αποτελέσματα θα δημιουργήσουμε μια νέα εγγραφή στον πίνακα
ENOIKIASH(βλ Εικόνα 1.9.12). Αφού εισάγουμε τα απαραίτητα πεδία, φτάνοντας στο πεδίο
“TELIKO_POSO” πατώντας το πλήκτρο “TAB”, παρατηρούμε ότι το πεδίο υπολογίζεται
αυτόματα(βλ Εικόνα 1.9.13)

Εικόνα 1.9:10: Κώδικας Trigger

Εικόνα 1.9:11: Testing κώδικα Trigger

Εικόνα 1.9:12: Δημιουργία νέας εγγραφής

Εικόνα 1.9:13: Αποτελέσματα Trigger

Παράδειγμα 2 :
Εισάγουμε ένα νέο πεδίο στον πίνακα PELATES, με όνομα HLIKIA τύπου INT, στο οποίο
θέλουμε να υπολογίζεται αυτόματα η ηλικία του κάθε πελάτη(βλ Εικόνα 1.9.14), από την
ημερομηνία γέννησης που υπάρχει ήδη στον πίνακα. Για να δημιουργηθεί αυτή η σκανδάλη
πρέπει να γνωρίζουμε δύο συναρτήσεις :
•

DATEDIFF ( YEAR, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ_ΑΡΧΗΣ , ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ_ΤΕΛΟΥΣ )

η οποία υπολογίζει τη διαφορά δυο ημερομηνιών(ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ_ΑΡΧΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ_ΤΕΛΟΥΣ) σε χρόνια, εβδομάδες μέρες (YEAR, WEEK, DAY).
•

,

GETDATE ()

η οποία επιστρέφει τη τρέχουσα ημερομηνία.
Οπότε ο κώδικας της σκανδάλης για τον πίνακα PELATES, διαμορφώνεται όπως
παρακάτω(βλ. Εικόνα 1.9.15) :
CREATE TRIGGER HLIKIA_PELATH ON [dbo].[PELATES]
FOR INSERT, UPDATE, DELETE
AS
BEGIN
UPDATE PELATES SET HLIKIA = DATEDIFF ( YEAR , HM_GENNISIS ,
GETDATE() )
END

Εικόνα 1.9:14: Προσθήκη πεδίου HLIKIA

Εικόνα 1.9:15: Testing Κώδικα σκανδάλης

Καταχωρώντας μια νέα εγγραφή στον πίνακα πελάτες παρατηρούμε ότι υπολογίζεται η
ηλικία του πελάτη αυτόματα(βλ. Εικόνα 1.9.16).

Συνέχεια πίνακα...

Εικόνα 1.9:16: Αποτελέσματα σκανδάλης

Παράδειγμα 3 :
Δημιουργούμε έναν πίνακα με όνομα LOG_AUTO(βλ. Εικόνα 1.9.17) στον οποίο με την
ενεργοποίηση μιας σκανδάλης (TRIGGER) που θα εφαρμόζεται πάνω στον βασικό πίνακα
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ, θα αποθηκεύονται οι τροποποιήσεις που θα γίνονται στο πεδίο
ΤΙΜΗ_ΕΝΟΙΚΙΑSIS του πίνακα ΑΥΤΟΚΙΝIΤΑ.
Ο πίνακας LOG_AUTO περιλαμβάνει τα εξής πεδία :

Εικόνα 1.9:17: πεδία πίνακα LOG_AUTO

Ο πίνακας μπορεί να δημιουργηθεί είτε χειροκίνητα, όπως δημιουργήσαμε πίνακες στις
πρώτες εργαστηριακές ασκήσεις, είτε εκτελώντας το παρακάτω Query :
CREATE TABLE LOG_AUTO(AUTO_NUM VARCHAR(10),
USER_ID VARCHAR(20),
HMEROMHNIA DATETIME,
OLD FLOAT,
NEW FLOAT)

Δημιουργούμε λοιπόν ένα Trigger για τον πίνακα “AYTOKINITA” με τον παρακάτω κώδικα
:

Αλλάζουμε τη τιμή ενοικίασης του FIAT STILO από 22 σε 30 και του MERCEDES SLK
από 77 σε 100(βλ Εικόνα 1.9.18, 1.9.19).

Εικόνα 1.9:18: Πίνακας πριν την αλλαγή τιμών

Εικόνα 1.9:19: Πίνακας μετά την αλλαγή τιμών

Ανοίγουμε τον πίνακα AUTO_LOG και παρατηρούμε τις καταχωρήσεις που έκανε
αυτόματα, με τη βοήθεια της σκανδάλης :

Εικόνα 1.9:20: Εγγραφές πίνακα log_auto

To παράδειγμα αυτό δείχνει το πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι σκανδάλες για να
υλοποιήσουν ένα ημερολόγιο παρακολούθησης της κίνησης των συναλλαγών των χρηστών
πάνω σε έναν πίνακα. Σε κάθε τροποποίηση της στήλης TIMH_ENOIKIASIS
χρησιμοποιώντας την πρόταση UPDATE ενεργοποιείται η σκανδάλη. Έτσι, οι τιμές των
γραμμών των εικονικών πινάκων deleted και inserted εκχωρούνται στις αντίστοιχες
μεταβλητές @TIMH_old, @TIMH_new και @auto_number. Οι εκχωρημένες τιμές, μαζί με
το όνομα χρήστη και την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα, εισάγονται κατόπιν στον πίνακα
LOG_AUTO.

1.10. 10η Εργαστηριακή Άσκηση: Query Analyzer
Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι να εξοικειωθεί ο σπουδαστής με το περιβάλλον
του Query Analyzer.
O Query Analyzer είναι ένα γραφικό εργαλείο που περιλαμβάνεται στο πακέτο του Microsoft
SQL Server 2000 και μας προσφέρει τις εξής λειτουργίες :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Δημιουργία SQL ερωτημάτων και εκτέλεσή τους σε διακομιστές βάσεων δεδομένων
από το Query Window
Δημιουργία γρήγορων αντικειμένων, όπως πίνακες μέσω κάποιων scripts (Templates)
Εισαγωγή, ανανέωση, διαγραφή γραμμών πινάκων μέσω scripts.
Γρήγορη αντιγραφή υπαρχόντων αντικειμένων Βάσεων Δεδομένων (Object Browser)
Εκτέλεση Stored Procedures(Object Browser Procedure Execution Feature)
Διόρθωση Stored Procedures (T-SQL Debugger)
Διόρθωση προβλημάτων απόδοσης ερώτησης
Εντοπισμός αντικειμένων μέσα στις ΒΔ από ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα
Δημιουργία συντομεύσεων για τις περισσότερο χρησιμοποιούμενες ερωτήσεις και
προσθήκη εντολών στις γραμμές εργαλείων.

Ο SQL Query Analyzer είναι ένα εργαλείο με γραφικό περιβάλλον (GUI) που μας επιτρέπει
τον σχεδιασμό, έλεγχο, και την εκτέλεση Transact-SQL δηλώσεων, stored procedures,
batches, και scripts αλληλεπιδραστικά. Μπορούμε να τρέξουμε τον SQL Query Analyzer
μέσα από τον Enterprise Manager (είτε κατευθείαν από το Start menu → All programs →
Microsoft SQL Server → Query Analyzer). Εάν είμαστε συνδεδεμένοι σε έναν server, ο
Query Analyzer θα συνδεθεί σε αυτόν τον server, ενώ συγχρόνως αν έχουμε επιλέξει μια
συγκεκριμένη βάση δεδομένων, o Query Analyzer θα επιλέξει αυτήν την βάση δεδομένων.
Μπορούμε είτε να εκτελέσουμε ολόκληρα script ή μόνο επιλεγμένες SQL δηλώσεις στο SQL
Query Analyzer:
 Εκτελούμε ένα ολοκληρωμένο script δημιουργώντας το ή ανοίγοντας το, στον Editor
pane και πατώντας το κουμπί F5 ή το κουμπί Execute Query(πράσινο βέλος) στην γραμμή
εργαλείων.
 Εκτελούμε μόνο επιλεγμένες SQL δηλώσεις , τονίζοντας τις γραμμές του κώδικα στον
Editor pane και πατώντας το κουμπί F5 ή το κουμπί Execute Query(πράσινο βέλος) στην
γραμμή εργαλείων.

Παρακάτω θα δούμε κάποιες από τις λειτουργίες του Query Analyzer :
Ανοίγουμε το εργαλείο (Έναρξη → Όλα τα προγράμματα → Microsoft SQL Server → Query
Analyzer)

Πατάμε OK στην επόμενη καρτέλα :

Επιλέγουμε τη Βάση Δεδομένων που δημιουργήσαμε :

Έστω ότι θέλουμε να παραχθούν τα scripts των πινάκων που υπάρχουν στη βάση μας.
Επιλέγουμε τον πίνακα PELATES → Δεξί κλικ → Script Object to New Window As →
Create

Εμφανίζεται ο κώδικας SQL Δημιουργίας του πίνακα :

Το σώζουμε με όνομα PELATES_table :

Έτσι αποθηκεύεται ένα αρχείο με κατάληξη .sql που αν εκτελεστεί δημιουργεί τον πίνακα
PELATES. Κάνουμε το ίδιο για όλους τους πίνακες.
Έστω ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε μια ΒΔ με όνομα BANK_EPITHETO. Στην περιοχή
σύνταξης ερωτημάτων ( Query Window ), πληκτρολογούμε την εξής εντολή:
CREATE DataBase BANK_EPITHETO

2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ: Επικοινωνία μεταξύ Microsoft SQL Server
2000 και Codegear RAD Studio C++ Builder 2007.
Στο παρακάτω κεφάλαιο θα μελετηθεί η Επικοινωνία Βάσης Δεδομένων σε MS SQL Server
2000 και στο προγραμματιστικό περιβάλλον του Codegear C++ Builder 2007 με τη βοήθεια
της VCL βιβλιοθήκης.

Απαιτούμενο Υλικό:
•
•

Microsoft SQL Server 2000 Developer Edition
Codegear C++ Builder 2007

2.1. 1η Εργαστηριακή Άσκηση: Εξοικείωση με Codegear –
Εκτύπωση δεδομένων σε πίνακες
Σκοπός της παρούσας εργαστηριακής άσκησης είναι η δημιουργία μιας σύνδεσης σε MSSQL
Server Βάση Δεδομένων, η δημιουργία και εκτέλεση ερωτήματος, καθώς και η εμφάνιση των
αποτελεσμάτων κάποιου ερωτήματος.

Εκκινώντας τον Codegear C++ Builder 2007, εμφανίζεται το Welcome Page το οποίο
κλείνουμε. Από το menu File → New → VCL Form Application(βλ. Εικόνα 2.1.1),
εμφανίζεται μια κενή φόρμα με όνομα “Form1” (βλ. Εικόνα 2.1.2).

Εικόνα 2.1:1: Δημιουργία νέου Project

Εικόνα 2.1:2: Εμφάνιση φόρμας

Μια διαφορά του Codegear C++ Builder 6.0 από τον CodeGear C++ Builder 2007,
εντοπίζεται στη θέση που βρίσκονται τα components. Στον CodeGear η λίστα με τα
components εμφανίζεται κάτω δεξιά (Tool Palette βλ. Εικόνα 2.1.3)

Εικόνα 2.1:3: Λίστα διαθέσιμων Components

Στη φόρμα τοποθετούμε τα παρακάτω Components:
•
•
•
•
•

TADOConnection (γραμμή εργαλείων dbGo)
TADOQuery (γραμμή εργαλείων dbGo)
DataSource (γραμμή εργαλείων Data Access)
DBGrid (γραμμή εργαλείων Data Controls)
DBNavigator(γραμμή εργαλείων DataControls)

Σε όλα τα components που θα χρησιμοποιήσουμε υπάρχει η επιλογή της μετονομασίας τους
στο Property “Name” του Object Inspector που βρίσκεται κάτω αριστερά στον editor. Στα
παραδείγματά μας θα χρησιμοποιούμε τα default ονόματα.
Η εικόνα της Φόρμας μας είναι κάπως έτσι (βλ Εικόνα 2.1.4) :

Εικόνα 2.1:4: Εικόνα φόρμας

Πατάμε το εικονίδιο της Αποθήκευσης και σώζουμε στον φάκελο μας το Unit1 και το
Project1. Δεν ξεχνάμε να σώζουμε τακτικά τη δουλειά μας.
Για να ενεργοποιήσουμε τη σύνδεση της εφαρμογής μας με τη βάση σε MSSQL Server,
αρκεί να παραμετροποιήσουμε το component ADOConnection1(Αρκεί ΜΟΝΟ ένα
ADOConnection για ολόκληρη την εφαρμογή). Το επιλέγουμε και ρυθμίζουμε το
ConnectionString από τα Properties του Object Inspector (βλ. Εικόνα 2.1.5 ), πατώντας στις
τρεις τελείες.

Εικόνα 2.1:5: Ρύθμιση του ADOConnection

Εμφανίζεται μια φόρμα στην οποία πατάμε “Build” (βλ. Εικόνα 2.1.6).

Εικόνα 2.1:6: Ρύθμιση του ADOConnection -2

Στην επόμενη φόρμα επιλέγουμε τον τύπο της Σύνδεσης(MSSQL Server στην περίπτωσή
μας), οπότε επιλέγουμε “Microsoft Ole DB Provider for SQL Server” και πατάμε “Επόμενο”.
(βλ. Εικόνα 2.1.7)

Εικόνα 2.1:7: Ρύθμιση του ADOConnection -3

Στην επόμενη καρτέλα επιλέγουμε διακομιστή, σαν όνομα χρήστη πληκτρολογούμε “sa” που
είναι το default και το password κενό. Παρακάτω επιλέγουμε τη Βάση
Δεδομένων(ATZENTA_EPITHETO) και εφόσον η δοκιμή σύνδεσης είναι επιτυχής(βλ.
Εικόνα 2.1.8) συνεχίζουμε επιστρέφοντας στη φόρμα και αλλάζοντας το Property του
ADOConnection1 “Connected” σε “True”.Με αυτό το τρόπο έχουμε συνδεθεί με τη Βάση.

Εικόνα 2.1:8: Ρύθμιση του ADOConnection -4

Ακολούθως πρέπει να ρυθμίσουμε το ερώτημα(ADOQuery1). Επιλέγοντας το Component, το
ρυθμίζουμε ώστε να συνδεθεί και αυτό με τη Βάση μας, μέσω του Property “Connection”,
στο οποίο δίνουμε τη τιμή της σύνδεσης που κάναμε(ADOConnection1). Για να γράψουμε
τον κώδικα SQL που θέλουμε να εκτελεί το συγκεκριμένο ερώτημα ανοίγουμε το Property
“SQL” και εκεί γράφουμε τον κώδικα. (βλ. Εικόνα 2.1.9). Για να ενεργοποιηθεί αλλάζουμε
το “Active” σε “true”.

Εικόνα 2.1:9: Κώδικας ADOQuery

Ρυθμίζουμε το DataSource1, μέσω του Property “DataSet” = “ADOQuery1”, ώστε να πάρει
τα αποτελέσματα του ερωτήματος που εκτελείται.
Για να εμφανιστούν τα αποτελέσματα στο DB Grid αρκεί να αλλάξουμε το Property
“DataSource” σε “DataSource1”.Την ίδια αλλαγή κάνουμε και στο DBNavigator1, ώστε να
προσπελαύνει, να διαγράφει και να επεξεργάζεται τα δεδομένα μας.
Τρέχουμε την εφαρμογή μας πατώντας το πλήκτρο “Run” .

Βλέπουμε ότι τα αποτελέσματα του ερωτήματος που εκτελέσαμε εμφανίζονται στο DBGrid
και με το DBNavigator μπορούμε να μεταβούμε στις επόμενες εγγραφές και να
επεξεργαστούμε η να προσθέσουμε δεδομένα. (βλ. Εικόνα 2.1.10)

Εικόνα 2.1:10: Εκτέλεση της εφαρμογής

Με τον ίδιο τρόπο προσθέτουμε στην εφαρμογή μας 2ADOQuery, 2 DataSet, 2 DBGrid, 2
DBNavigator για να προβάλλουμε τα αποτελέσματα των παρακάτω ερωτημάτων :
1. Select * from FILOI where POLH = 'ΣΕΡΡΕΣ'
2. Select EPITHETO, ONOMA, KINHTO from FILOI where KINHTO Like
'69%'

Οπότε το αποτέλεσμα της Εφαρμογής θα είναι έτσι :

Εικόνα 2.1:11: Εκτέλεση της εφαρμογής -2

Σημείωση: Δεν χρειάζεται πάνω από 1 ADOConnection για να εκτελεσθούν τα 3
διαφορετικά ADOQuery, αφού εκτελούνται για την ίδια Βάση.

2.2. 2η Εργαστηριακή Άσκηση: Κατασκευή εφαρμογής με Page
Control – Εκτύπωση εγγραφών με δυνατότητα πλοήγησης
Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι η δημιουργία μιας εφαρμογής πολλαπλών
καρτελών με κοινή σύνδεση σε Βάση Δεδομένων και προβολή δεδομένων από διαφορετικούς
πίνακες της ίδιας Βάσης.
Εκκινώντας τον Codegear C++ Builder 2007, εμφανίζεται το Welcome Page το οποίο
κλείνουμε. Από το menu File → New → VCL Form Application(βλ. Εικόνα 2.2.1),
εμφανίζεται μια κενή φόρμα με όνομα “Form1” (βλ. Εικόνα 2.2.2).

Εικόνα 2.2:1: Δημιουγία νέου Project

Εικόνα 2.2:2: Εικόνα φόρμας

Components που χρησιμοποιούνται:
1 x ΤADOConnection
3 x ΤADOQuery
3 x DataSource
1 x PageControl
3 x DBGrid
3 x DBNavigator
35 x Labels
35 x DBEdit

(γραμμή εργαλείων dbGo)
(γραμμή εργαλείων dbGo)
(γραμμή εργαλείων DataAccess)
(γραμμή εργαλείων Win32)
(γραμμή εργαλείων DataControls)
(γραμμή εργαλείων DataControls)
(γραμμή εργαλείων Standard ένα για κάθε πεδίο)
(γραμμή εργαλείων DataControls ένα για κάθε πεδίο)

Tοποθετούμε τα παραπάνω components με τον τρόπο που εμφανίζονται στις παρακάτω
εικόνες:
Τοποθετούμε το ADOConnection1, ADOQuery1 , ADOQuery2, ADOQuery3 και το
PageControl1. Έχοντας επιλεγμένο το PageControl1 με δεξί κλικ → New Page δημιουργείται
νέα καρτέλα. Επαναλαμβάνουμε το ίδιο 3 φορές, αφού θέλουμε να δημιουργήσουμε 3
καρτέλες. Επιλέγοντας την κάθε καρτέλα ξεχωριστά και όχι όλο το PageControl στο
Property “caption” τη μετονομάζουμε. Έτσι δίνουμε τα εξής ονόματα στις καρτέλες :
Πελάτες, Αυτοκίνητα, Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων.
Σημείωση: Δεν ξεχνάμε ΠΟΤΕ να αποθηκεύουμε το Project, όσο πιο συχνά γίνεται.
Η φόρμα λοιπόν έχει την εξής μορφή:

Εικόνα 2.2:3: Εικόνα φόρμας -2

Συνδεόμαστε στη βάση μέσω του ADOConnection1 όπως συνδεθήκαμε στην εργαστηριακή
άσκηση 1 :
ADOConnection1 → ConnectionString → Επιλέγουμε διακομιστή, σαν όνομα χρήστη
πληκτρολογούμε “sa” που είναι το default και το password κενό. Παρακάτω επιλέγουμε τη
Βάση Δεδομένων(ENOIKIASEIS_AYTOKINHTON_EPITHETO) και εφόσον η δοκιμή
σύνδεσης είναι επιτυχής συνεχίζουμε επιστρέφοντας στη φόρμα και αλλάζοντας το Property
του ADOConnection1 “Connected” σε “True”. Με αυτό το τρόπο έχουμε συνδεθεί με τη
Βάση.

•

Ρυθμίζουμε το ADOQuery1 για προβολή των πελατών :
ADOQuery1 → Connection = ADOConnection1
ADOQuery1 → SQL = SELECT * FROM PELATES
ADOQuery1 → Active = true

•

Ρυθμίζουμε το DataSource1 :
DataSource1 → DataSet = ADOQuery1

•

Ρυθμίζουμε το DBNavigator:
DBNavigator1 → DataSource = DataSource1

Στη συνέχεια τοποθετούμε ένα Label και ένα DBEdit για κάθε πεδίο του πίνακα και
μετονομάζουμε μέσω του Property “Caption” του Label στο όνομα που θέλουμε να φαίνεται
για το κάθε πεδίο, όπως στην παρακάτω φόρμα.
Σημείωση: Για να τοποθετηθούν τα Labels και τα DBEdits μέσα σε μια καρτέλα, πρέπει να
την έχουμε επιλέξει ΜΟΝΟ αυτήν και όχι ολόκληρο το PageControl.

Εικόνα 2.2:4: Εικόνα καρτέλας του PageControl

•

Ρυθμίζουμε τα DBEdits, ώστε κάθε ένα απο αυτά να προβάλλει τα σωστά δεδομένα:
DBEdit1 → DataSource = DataSource1
DBEdit1 → DataField = KP
DBEdit2 → DataSource = DataSource1
DBEdit2 → DataField = EPITHETO

Ανάλογα ρυθμίζουμε και τα υπόλοιπα DBEdits.

•

Ρυθμίζουμε το ADOQuery2 για προβολή των αυτοκινήτων :
ADOQuery2 → Connection = ADOConnection1
ADOQuery2 → SQL = SELECT * FROM ΑΥΤΟΚΙΝΙΤΑ
ADOQuery2 → Active = true

•

Ρυθμίζουμε το DataSource2 :
DataSource2 → DataSet = ADOQuery2

•

Ρυθμίζουμε το DBNavigator:
DBNavigator2 → DataSource = DataSource2

Τοποθετούμε τα απαραίτητα Labels και DBEdits για τον πίνακα των αυτοκινήτων:

Εικόνα 2.2:5: Εικόνα καρτέλας του PageControl -2

•

Ρυθμίζουμε τα DBEdits, ώστε κάθε ένα απο αυτά να προβάλλει τα σωστά δεδομένα:
DBEdit16 → DataSource = DataSource2
DBEdit16 → DataField = KA
DBEdit17 → DataSource = DataSource2
DBEdit17 → DataField = MARKA

Ανάλογα ρυθμίζουμε και τα υπόλοιπα DBEdits.

•

Ρυθμίζουμε το ADOQuery3 για προβολή των ενοικιάσεων :
ADOQuery3 → Connection = ADOConnection1
ADOQuery3 → SQL = SELECT * FROM ΑΥΤΟΚΙΝΙΤΑ
ADOQuery3 → Active = true

•

Ρυθμίζουμε το DataSource3 :
DataSource3 → DataSet = ADOQuery3

•

Ρυθμίζουμε το DBNavigator:
DBNavigator3 → DataSource = DataSource3

Τοποθετούμε τα απαραίτητα Labels και DBEdits για τον πίνακα των ενοικιάσεων:

Εικόνα 2.2:6: Εικόνα καρτέλας του PageControl -3

•

Ρυθμίζουμε τα DBEdits, ώστε κάθε ένα από αυτά να προβάλλει τα σωστά δεδομένα:
DBEdit27 → DataSource = DataSource3
DBEdit27 → DataField = ΚΕΝ
DBEdit28 → DataSource = DataSource3
DBEdit28 → DataField = KP

Ανάλογα ρυθμίζουμε και τα υπόλοιπα DBEdits.

Τρέχουμε την εφαρμογή μας πατώντας το πλήκτρο “Run”
Βλέπουμε ότι τα αποτελέσματα κάθε ερωτήματος, εμφανίζονται στα DBEdit και με τη χρήση
του DBNavigator μπορούμε να επεξεργαστούμε τα δεδομένα και να μετακινηθούμε σε
επόμενες ή προηγούμενες εγγραφές.

Εικόνα 2.2:7: Εκτέλεση Εφαρμογής

Εικόνα 2.2:8: Εκτέλεση Εφαρμογής -2

Εικόνα 2.2:9: Εκτέλεση Εφαρμογής -3

2.3.

3η Εργαστηριακή Άσκηση: Εκτέλεση
ερωτημάτων στον Codegear C++ Builder 2007

δυναμικών

Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι η επίδειξη εκτέλεσης δυναμικών ερωτημάτων
μέσα από το προγραμματιστικό περιβάλλον του Codegear C++ Builder 2007. Η εφαρμογή
αυτή είναι συνέχεια της προηγούμενης εργαστηριακής άσκησης.
Ανοίγουμε τον Builder και θέλουμε να επαναφέρουμε το Project της προηγούμενης
εργαστηριακής άσκησης :
File → Close All
File → Open → Project1.bpr (από τον φάκελο που το έχουμε αποθηκεύσει).
File → Save As (για να το σώσουμε σαν διαφορετικό Project από το προηγούμενο, σε
διαφορετικό φάκελο).
Για τις ανάγκες της νέας εργαστηριακής άσκησης, θα προσθέσουμε μια νέα φόρμα στο
υπάρχον Project (File → New Form).
Για να μεταβούμε από τη μια φόρμα στην άλλη, χρησιμοποιούμε το εικονίδιο “View Form”
από τη γραμμή εργαλείων και πατώντας το πλήκτρα (F12), ή επιλέγοντας στο κάτω μέρος
του Unit, το Design.

Εικονίδιο View Form
Για να επικοινωνεί η μια φόρμα με την άλλη πρέπει να γίνει include. Οπότε μεταβαίνουμε
στη Form1 → File → Use Unit (βλ. Εικόνα 2.3.1) και επιλέγουμε το Unit2 που είναι η
Form2 (βλ. Εικόνα 2.3.2). Κάνουμε και το αντίστροφο (Μεταβαίνουμε στη Form2 και
κάνουμε include το Unit1 στο Unit2).

Εικόνα 2.3:1: Σύνδεση φορμών

Εικόνα 2.3:2: Σύνδεση φορμών -2

Components που χρησιμοποιούνται :
•

Στη Form1 θα προσθέσουμε ένα κουμπί

1 x Button

•

(γραμμή εργαλείων Standard)

Στη Form2 θα τοποθετήσουμε τα εξής:

2 x ADOQuery
1 x DataSource
1 x DBLookupComboBox
1 x DBGrid
4 x Labels

(γραμμή εργαλείων dbGo)
(γραμμή εργαλείων DataAccess)
(γραμμή εργαλείων Win32)
(γραμμή εργαλείων DataControls)
(γραμμή εργαλείων Standard)

Στη 2η φόρμα (Form2), τοποθετούμε τα components με τρόπο όπως φαίνονται στην
παρακάτω εικόνα :

Εικόνα 2.3:3: Εικόνα φόρμας

•

Ρυθμίζουμε το ADOQuery1 (ο κώδικας SQL και η ενεργοποίηση του θα γίνει
παρακάτω με κώδικα) :
ADOQuery1 → Connection = Form1 → ADOConnection1

•

Ρυθμίζουμε το ADOQuery2 (ο κώδικας SQL και η ενεργοποίηση του θα γίνει
παρακάτω με κώδικα) :
ADOQuery2 → Connection = Form1 → ADOConnection1

•

Ρυθμίζουμε το DataSource1 :
DataSource1 → DataSet = ADOQuery1

•

Ρυθμίζουμε το DBGrid1
DBGrid1 → Datasource = DataSource1

•

Ρυθμίζουμε DBLookupComboBox1
DBLookupComboBox1 → ListSource = Form1 → DataSource1(Απο Form1)
DBLookupComboBox1 → ListField = EPITHETO (Το πεδίο που θα
εμφανίζεται)
DBLookupComboBox1 → KeyField = KP (πρωτεύον κλειδί)

•

Ρυθμίζουμε labels :
Label1 → Caption = ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ
Label1 → Color = ClMedGray
Label1 → Font → Size = 14
Label2 → Caption = ΔΩΣΕ ΕΠΙΘΕΤΟ ΠΡΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ :
Label3 → Caption = ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ :
Label4 → Caption = 0

Οπότε στο DBLookupComboBox1 θα εμφανίζονται τα επίθετα των πελατών. Όταν θα
επιλέγεται κάποιος πελάτης, θέλουμε δυναμικά να εμφανίζεται στο DBGrid1 το ιστορικό
ενοικιάσεών του. Αυτό θα γίνεται με την εκτέλεση ερωτήματος SQL στο OnClick event του
DBLookupComboBox1.
Επιλέγουμε το DBLookupComboBox1 και μεταβαίνουμε στα events του, κάτω
αριστερά στον Object Inspector(βλ. Εικόνα 2.3.4).

Εικόνα 2.3:4: OnClick event

Κάνουμε διπλό κλικ στο “OnClick” και γράφουμε τον κώδικα για το συγκεκριμένο event:
// Εκτέλεση του ADOQuery1 - εκτύπωση του ιστορικού ενοικιάσεων στο
DBGrid1.
ADOQuery1->SQL->Text="SELECT
MARKA,MONTELO,XROMA,HMER_ENOIKIASHS,HMER_EPISTROFHS,PERIGRAFH_ZHMIAS,
TELIKO_POSO FROM PELATES INNER JOIN (ENOIKIASH INNER JOIN AYTOKINITA
ON ENOIKIASH.KA=AYTOKINITA.KA) ON PELATES.KP=ENOIKIASH.KP \
WHERE PELATES.EPITHETO='"+ DBLookupComboBox1->Text +"'";
ADOQuery1->ExecSQL();
ADOQuery1->Active=true;
// Εκτέλεση του ADOQuery2 – υπολογισμός συνολικού ποσού και εκτύπωσή
του στο // Label4
ADOQuery2->SQL->Text="SELECT SUM(TELIKO_POSO)AS TP FROM PELATES INNER
JOIN ENOIKIASH ON PELATES.KP=ENOIKIASH.KP WHERE
PELATES.EPITHETO='"+DBLookupComboBox1->Text+"'";
ADOQuery2->ExecSQL();
ADOQuery2->Open();
// Μεταβαίνουμε στην πρώτη εγγραφή απο τα αποτελέσματα του Query
ADOQuery2->FindFirst();
// Με αυτό τον τρόπο παίρνουμε τιμή απο ένα πεδίο της εγγραφής που
βρισκόμαστε
Label4->Caption=ADOQuery2->FieldValues["TP"];
ADOQuery2->Close();

Μεταβαίνουμε στην πρώτη φόρμα τοποθετούμε το Button και αλλάζουμε το Caption
σε “Form2”. Με διπλό κλικ πάνω του, ή από τα events, μεταβαίνουμε στο OnClick
και θα γράψουμε κώδικα για την εμφάνιση της δεύτερης φόρμας :
void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
{
//Ανοίγει τη 2η φόρμα χωρίς τη δυνατότητα μετακίνησης της 1ης μέχρι
να κλείσει
Form2->ShowModal();
}

Τρέχουμε την εφαρμογή μας πατώντας το πλήκτρο “Run” .

Έστω ότι θέλουμε σε μια 3η φόρμα να εμφανίσουμε το ιστορικό ενοικιάσεων για κάθε
αυτοκίνητο, καθώς και το συνολικό τζίρο χρημάτων που αποφέρει. Για να γίνει αυτό
ακολουθούμε ακριβώς την ίδια διαδικασία, εισάγοντας μια νέα φόρμα, και τα components
που χρησιμοποιήσαμε στη 2η φόρμα.(Δεν ξεχνάμε να κάνουμε Include τις φόρμες που
επικοινωνούν μεταξύ τους, μετά την εισαγωγή της νέας).

Εικόνα 2.3:5: Εικόνα φόρμας

Ακολουθούμε ίδια διαδικασία, με κάποιες μικρές διαφορές :
•

Στη ρύθμιση του DBLookupComboBox1:
DBLookupComboBox1 → ListSource = Form1 → DataSource2(Απο Form1)
DBLookupComboBox1 → ListField = MARKA (Το πεδίο που θα
εμφανίζεται)
DBLookupComboBox1 → KeyField = KA (πρωτεύον κλειδί)

•

OnClick Event του DBLookupComboBox1 :

void __fastcall TForm3::DBLookupComboBox1Click(TObject *Sender)
{
ADOQuery1->SQL->Text="SELECT
MARKA,MONTELO,XROMA,HMER_ENOIKIASHS,HMER_EPISTROFHS,PERIGRAFH_ZHMIAS,
TELIKO_POSO FROM PELATES INNER JOIN (ENOIKIASH INNER JOIN AYTOKINITA
ON ENOIKIASH.KA=AYTOKINITA.KA) ON PELATES.KP=ENOIKIASH.KP \
WHERE AYTOKINITA.MARKA='"+ DBLookupComboBox1->Text +"'";

ADOQuery1->ExecSQL();
ADOQuery1->Active=true;
ADOQuery2->SQL->Text="SELECT SUM(POSO_PLHROMHS)AS TZIROS FROM
ENOIKIASH INNER JOIN AYTOKINITA ON ENOIKIASH.KA=AYTOKINITA.KA WHERE
AYTOKINITA.MARKA='"+DBLookupComboBox1->Text+"'";
ADOQuery2->ExecSQL();
ADOQuery2->Open();
ADOQuery2->FindFirst();
Label4->Caption=ADOQuery2->FieldValues["TZIROS"];
ADOQuery2->Close();
}

•

Το OnClick event του νέου Button στην αρχική φόρμα

void __fastcall TForm1::Button2Click(TObject *Sender)
{
Form3->ShowModal();
}

Οπότε κατά την εκτέλεση του προγράμματος τα αποτελέσματα απεικονίζονται κάπως έτσι
(βλ. Εικόνα 2.3.6, 2.3.7):

Εικόνα 2.3:6: Εκτέλεση Εφαρμογής

Εικόνα 2.3:7: Εκτέλεση Εφαρμογής -2

2.4.4η Εργαστηριακή Άσκηση: Εκτέλεση διαδοχικών
δυναμικών ερωτημάτων
Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι η εξοικείωση του σπουδαστή με την εκτέλεση
διαδοχικών ερωτημάτων που καταλήγουν να εμφανίζουν αποτέλεσμα όλων αυτών.
Συγκεκριμένα, ο χρήστης θα επιλέγει διαδοχικά ΜΑΡΚΑ, ΜΟΝΤΕΛΟ, ΧΡΩΜΑ και ΤΙΜΗ
και θα εμφανίζονται τα διαθέσιμα αυτοκίνητα με αυτά τα κριτήρια.
Components που χρησιμοποιούνται:
1 x ADOConnection
5 x ADOQuery
5 x DataSource
4 x DBLookupComboBox
1 x DBGrid
6 x Labels

(γραμμή εργαλείων dbGo)
(γραμμή εργαλείων dbGo)
(γραμμή εργαλείων DataAccess)
(γραμμή εργαλείων DataControls)
(γραμμή εργαλείων DataControls)
(γραμμή εργαλείων Standard)

Ανοίγουμε το Codegear C++ Builder 2007. Εκκινώντας τον Codegear C++ Builder 2007,
εμφανίζεται το Welcome Page το οποίο κλείνουμε. Από το menu File → New → VCL Form
Application, εμφανίζεται μια κενή φόρμα με όνομα “Form1”.Εκεί τοποθετούμε τα
components με τον παρακάτω τρόπο:

Εικόνα 2.4:1: Εικόνα φόρμας

Σώζουμε το Project1 και το Unit1 σε νέο φάκελο. Μετονομάζουμε τα Labels μέσω του
Property “Caption” με τα εξής ονόματα :
Label1
Label2
Label3
Label4
Label5

→
→
→
→
→

Caption
Caption
Caption
Caption
Caption

= ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
= ΔΙΑΛΕΞΕ ΜΑΡΚΑ
= ΔΙΑΛΕΞΕ ΜΟΝΤΕΛΟ
= ΔΙΑΛΕΞΕ ΧΡΩΜΑ
= ΔΙΑΛΕΞΕ ΤΙΜΗ

Μπορούμε να κάνουμε διάφορες μορφοποιήσεις στα Labels, όπως παρακάτω:
Label1 → Font → Size = 14
Label1 → Font → Color = clGradientInactiveCaption
Label1 → Font → Style → FsBold = true

(Αυτά γίνονται μέσω των Property ενός Label).
Στη συνέχεια ρυθμίζουμε το ADOConnection1, ώστε να εδραιωθεί η σύνδεση με τη βάση :
•

ADOConnection1 → ConnectionString → Επιλέγουμε διακομιστή, σαν όνομα
χρήστη πληκτρολογούμε “sa” που είναι το default και το password κενό. Παρακάτω
επιλέγουμε τη Βάση Δεδομένων(ENOIKIASEIS_AYTOKINHTON_EPITHETO)
και εφόσον η δοκιμή σύνδεσης είναι επιτυχής συνεχίζουμε επιστρέφοντας στη φόρμα
και αλλάζοντας το Property του ADOConnection1 “Connected” σε “True”. Με αυτό
το τρόπο έχουμε συνδεθεί με τη Βάση.

•

Ρυθμίζουμε το ADOQuery1 για προβολή των αυτοκινήτων :
ADOQuery1 → Connection = ADOConnection1
ADOQuery1 → SQL = SELECT * FROM AYTOKINITA
ADOQuery1 → Active = true

•

Ρυθμίζουμε το Datasource1
Datasource1 → Dataset

•

= ADOQuery1

Ρυθμίζουμε το DBLookupComboBox1, ώστε να προβάλλεται σε αυτό η λίστα με το
πεδίο της “Μάρκας” των αυτοκινήτων:
DBLookupComboBox1 → ListSource = DataSource1
DBLookupComboBox1 → ListField = MARKA
DBLookupComboBox1 → KeyField = KA

Στην εφαρμογή μας θέλουμε όταν επιλέγουμε κάποια μάρκα από την πρώτη λίστα, στο
επόμενο DBLookupComboBox να εμφανίζονται τα Μοντέλα της συγκεκριμένης μάρκας, στο
επόμενο τα χρώματα της συγκεκριμένης μάρκας και του συγκεκριμένου μοντέλου που
επέλεξε ο χρήστης κ.οκ. Οπότε τα υπόλοιπα ερωτήματα, θα εκτελούνται δυναμικά.
Αρχικά επιλέγοντας μια μάρκα από το DBLookupComboBox1, θέλουμε στο
DBLookupComboBox2 να εμφανίζονται τα διαθέσιμα μοντέλα ΜΟΝΟ της συγκεκριμένης
μάρκας. Για να γίνει αυτό πρέπει να εκτελέσουμε το ερώτημα στο “OnClick” event του
DBLookupComboBox1. Για να μεταβούμε στο συγκεκριμένο event, υπάρχουν δύο τρόποι :
είτε με διπλό κλικ πάνω στο component “DBLookupComboBox1”, είτε επιλέγοντάς το,
μεταβαίνουμε απο τα events στον Object Inspector στο “OnClick”. Εφόσον μεταβούμε σε
αυτό το event, γράφουμε τον παρακάτω κώδικα :

void __fastcall TForm1::DBLookupComboBox1Click(TObject *Sender)
{
ADOQuery2->Connection = ADOConnection1;
ADOQuery2->SQL->Text = "SELECT KA,MONTELO FROM AYTOKINITA
WHERE MARKA='"+DBLookupComboBox1->Text+"'";
ADOQuery2->ExecSQL();
ADOQuery2->Active = true;
DataSource2->DataSet = ADOQuery2;
DBLookupComboBox2->ListSource = DataSource2;
DBLookupComboBox2->ListField = "MONTELO";
DBLookupComboBox2->KeyField = "KA";
}

Ο παραπάνω κώδικας ενεργοποιεί το DBLookupComboBox2, δίνοντας λίστα με τα
διαθέσιμα μοντέλα της μάρκας που επιλέχθηκαν από την παραπάνω λίστα.
Με τον ίδιο τρόπο ο κώδικας για το OnClick Event του DBLookupComboBox2 είναι ο εξής:
void __fastcall TForm1::DBLookupComboBox2Click(TObject *Sender)
{
ADOQuery3->Connection = ADOConnection1;
ADOQuery3->SQL->Text = "SELECT KA,XROMA FROM AYTOKINITA \
WHERE MARKA = '"+DBLookupComboBox1->Text+"' \
AND MONTELO = '"+DBLookupComboBox2->Text+"'";
ADOQuery3->ExecSQL();
ADOQuery3->Active = true;
DataSource3->DataSet = ADOQuery3;
DBLookupComboBox3->ListSource = DataSource3;
DBLookupComboBox3->ListField = "XROMA";
DBLookupComboBox3->KeyField = "KA";
}

Ο παραπάνω κώδικας ενεργοποιεί το DBLookupComboBox3, δίνοντας λίστα με τα
διαθέσιμα χρώματα της μάρκας, μοντέλου που επιλέχθηκαν στις παραπάνω λίστες.

Με τον ίδιο τρόπο ο κώδικας για το OnClick Event του DBLookupComboBox3 είναι ο εξής:
void __fastcall TForm1::DBLookupComboBox3Click(TObject *Sender)
{
ADOQuery4->Connection = ADOConnection1;
ADOQuery4->SQL->Text = "SELECT KA,TIMH_ENOIKIASIS \
FROM AYTOKINITA WHERE MARKA = '"+DBLookupComboBox1->Text+"' \
AND MONTELO = '"+DBLookupComboBox2->Text+"' AND \
XROMA = '"+DBLookupComboBox3->Text+"'";
ADOQuery4->Active = true;
DataSource4->DataSet = ADOQuery4;
DBLookupComboBox4->ListSource = DataSource4;
DBLookupComboBox4->ListField = "TIMH_ENOIKIASIS";
DBLookupComboBox4->KeyField = "KA";
}

Δοκιμάζοντας να τρέξουμε το πρόγραμμα μας δίνει αποτελέσματα όπως παρακάτω :

Εικόνα 2.4:2: Εκτέλεση Εφαρμογής

Τελευταία λειτουργία που θέλουμε να προσθέσουμε, είναι επιλέγοντας και τα 4 πεδία να
εμφανίζονται στο DBGrid1 τα αναλυτικά στοιχεία του αυτοκινήτου που επιλέξαμε. Αυτό θα
γίνει γράφοντας τον παρακάτω κώδικα στο OnClick event της τελευταίας λίστας
(DBLookupComboBox4):
void __fastcall TForm1::DBLookupComboBox4Click(TObject *Sender)
{
ADOQuery5->Connection = ADOConnection1;
ADOQuery5->SQL->Text = "SELECT * FROM AYTOKINITA \
WHERE MARKA = '"+DBLookupComboBox1->Text+"' \
AND MONTELO = '"+DBLookupComboBox2->Text+"' \
AND XROMA = '"+DBLookupComboBox3->Text+"' \
AND TIMH_ENOIKIASIS = '"+DBLookupComboBox4->Text+"'";
ADOQuery5->Active = true;
DataSource5->DataSet = ADOQuery5;
DBGrid1->DataSource = DataSource5;
}

Αποθηκεύοντας το Project και τρέχοντας την εφαρμογή μας πατώντας το πλήκτρο “Run”
,παρατηρούμε τα εξής αποτελέσματα:

Εικόνα 2.4:3: Εκτέλεση Εφαρμογής -2

2.5. 5η Εργαστηριακή Άσκηση: Προβολή εικόνων από πεδίο του
πίνακα του MS SQL Server 2000
Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι να μάθει ο σπουδαστής να προβάλλει εικόνες
μέσω μιας εφαρμογής σε C++ από μια διαδρομή δίσκου που είναι αποθηκευμένη σε έναν
πίνακα της Βάσης Δεδομένων.
Components που χρησιμοποιούνται:
1 x ADOConnection
2 x ADOQuery
2 x DataSource
4 x DBEdit
1 x DBLookupComboBox
1 x DBNavigator
4 x Labels
1 x Button
1 x Image
1 x OpenPictureDialog

(γραμμή εργαλείων dbGo)
(γραμμή εργαλείων dbGo)
(γραμμή εργαλείων DataAccess)
(γραμμή εργαλείων DataControls)
(γραμμή εργαλείων DataControls)
(γραμμή εργαλείων DataControls)
(γραμμή εργαλείων Standard)
(γραμμή εργαλείων Standard)
(γραμμή εργαλείων Adidtional)
(γραμμή εργαλείων Dialogs)

Ανοίγουμε το Codegear C++ Builder 2007. Εκκινώντας τον Codegear C++ Builder 2007,
εμφανίζεται το Welcome Page το οποίο κλείνουμε. Από το menu File → New → VCL Form
Application, εμφανίζεται μια κενή φόρμα με όνομα “Form1”.Εκεί τοποθετούμε τα
components με τον παρακάτω τρόπο:
Τα τοποθετούμε στην αρχική φόρμα του Builder(βλ. Εικόνα 2.5.1), μετονομάζοντας
κατάλληλα τα Labels και το Button (μέσω του Property “Caption”).
Label1 → Caption = KA
Label2 → Caption = MARKA
Label3 → Caption = MONTELO
Label4 → Caption = FOTO
Button1 → Caption = FIND FOTO
και έπειτα αποθηκεύουμε το Project1 και το Unit1 στο νέο φάκελο της εργαστηριακής
Άσκησης.

Εικόνα 2.5:1: Εικόνα φόρμας

Στη συνέχεια ρυθμίζουμε το ADOConnection1, ώστε να εδραιωθεί η σύνδεση με τη βάση :
•

ADOConnection1 → ConnectionString → Επιλέγουμε διακομιστή, σαν όνομα
χρήστη πληκτρολογούμε “sa” που είναι το default και το password κενό. Παρακάτω
επιλέγουμε τη Βάση Δεδομένων(ENOIKIASEIS_AYTOKINHTON_EPITHETO)
και εφόσον η δοκιμή σύνδεσης είναι επιτυχής συνεχίζουμε επιστρέφοντας στη φόρμα
και αλλάζοντας το Property του ADOConnection1 “Connected” σε “True”. Με αυτό
το τρόπο έχουμε συνδεθεί με τη Βάση.

•

Ρυθμίζουμε το ADOQuery1 :
ADOQuery1 → Connection = ADOConnection1
ADOQuery1 → SQL = SELECT KA, MARKA+' '+MONTELO AS MM
FROM AYTOKINITA
ADOQuery1 → Active = true

•

Ρυθμίζουμε το Datasource1
Datasource1 → Dataset

•

= ADOQuery1

Ρυθμίζουμε το ADOQuery2 :
ADOQuery2 → Connection = ADOConnection1

•

Ρυθμίζουμε το DBEdit1, ώστε να πάρει τη τιμή του πεδίου ΚΑ :
DBEdit1 →
DBEdit1 →

DataSource = DataSource1
DataField = KA

•

Ρυθμίζουμε το DBEdit2, ώστε να πάρει τη τιμή του πεδίου MARKA :
DBEdit2 →
DBEdit2 →

•

Ρυθμίζουμε το DBEdit3, ώστε να πάρει τη τιμή του πεδίου MONTELO :
DBEdit3 →
DBEdit3 →

•

DataSource = DataSource1
DataField = MONTELO

Ρυθμίζουμε το DBEdit4, ώστε να πάρει τη τιμή του πεδίου FOTO :
DBEdit4 →
DBEdit4 →

•

DataSource = DataSource1
DataField = MARKA

DataSource = DataSource1
DataField = FOTO

Ρυθμίζουμε το DBLookupComboBox1, ώστε να προβάλλεται σε αυτό η λίστα με το
πεδίο της “MM” των αυτοκινήτων(ΜΑΡΚΑ ΜΟΝΤΕΛΟ πεδίο που ορίσαμε στο
ADOQuery1):
DBLookupComboBox1 → ListSource = DataSource1
DBLookupComboBox1 → ListField = MM
DBLookupComboBox1 → KeyField = KA

Τα υπόλοιπα Components θα ρυθμιστούν μέσω κώδικα. Θα χρησιμοποιήσουμε το
OpenPictureDialog1 για να επιλέγεται η διαδρομή του δίσκου που βρίσκεται η φωτογραφία
που θέλουμε να αποθηκεύεται για το αυτοκίνητο που επιλέγεται απο τη λίστα στο πεδίο
“FOTO” που δημιουργήσαμε. Το Image θα εμφανίζει την φωτογραφία του αυτοκινήτου που
επιλέγει ο χρήστης.
Κώδικας για το OnClick Event του Button1 :
void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
{
/* όταν πατίεται αυτό το Button, εκτελείται το OpenPictureDialog
και η μεταβλήτή fotoname τύπου AnsiString αποθηκεύει το path της
φωτογραφίας
που επιλέγει ο χρήστης και την εμφανίζει στο DBEdit4. */
AnsiString fotoname;
OpenPictureDialog1->Execute();
fotoname = OpenPictureDialog1->FileName;
DBEdit4->Text = fotoname;
// Το ADOQuery2 αποθηκεύει το path της φωτογραφίας στο πεδίο FOTO του
πίνακα AYTOKINITA
ADOQuery2->SQL->Text = "UPDATE AYTOKINITA SET FOTO =
'"+fotoname+"' WHERE KA = '"+DBEdit1->Text+"'";
ADOQuery2->ExecSQL();
ADOQuery1->Active = false;
ADOQuery1->Active = true;
/*Αν έχει οριστεί φωτογραφία φορτώνεται στο component Image1, αλλιώς
φορτώνει μια κενή εικόνα.
*/

if(DBEdit4->Text != ""){
Image1->Picture->LoadFromFile(DBEdit4->Text);
}
if(DBEdit4->Text == ""){
Image1->Picture>LoadFromFile("C:\\photos\\Blank.bmp");
}
}

Όταν τρέχουμε το πρόγραμμα θέλουμε αρχικά να εμφανίζεται η εικόνα της πρώτης εγγραφής
στο component Image1. Αυτό θα το πετύχουμε γράφοντας τον εξής κώδικα στο OnCreate
Event της Form1 :
void __fastcall TForm1::FormCreate(TObject *Sender)
{
Image1->Picture->LoadFromFile(DBEdit4->Text);
}

Όταν πιέζουμε τα πλήκτρα πλοήγησης του DBNavigator1, θέλουμε να εμφανίζεται η
φωτογραφία του path που βρίσκεται στο DBEdit4. Ο κώδικας για αυτή τη λειτουργία
γράφεται στο OnClick Event του DBNavigator1 και είναι ο εξής :
void __fastcall TForm1::DBNavigator1Click(TObject *Sender,
TNavigateBtn Button)
{
if(DBEdit4->Text!="")
Image1->Picture->LoadFromFile(DBEdit4->Text);
if(DBEdit4->Text=="")
Image1->Picture>LoadFromFile("C:\\photos\\Blank.bmp");
}

Για να φορτώνεται η εικόνα του κάθε αυτοκινήτου που επιλέγεται(αν υπάρχει καταχωρημένη
εικόνα θα υπάρχει το path στο πεδίο FOTO, αλλιώς θα εμφανίζεται η κενή εικόνα), αρκεί να
γράψουμε τον παρακάτω κώδικα στο OnClick Event του DBLOokupComboBox1 :
void __fastcall TForm1::DBLookupComboBox1Click(TObject *Sender)
{
if(DBEdit4->Text!="")
Image1->Picture->LoadFromFile(DBEdit4->Text);
if(DBEdit4->Text=="")
Image1->Picture>LoadFromFile("C:\\photos\\Blank.bmp");
}

Τρέχουμε την εφαρμογή μας πατώντας το πλήκτρο “Run” .

Και εμφανίζονται αποτελέσματα, όπως τα παρακάτω :

Εικόνα 2.5:2: Εκτέλεση Εφαρμογής

Εικόνα 2.5:3: Εκτέλεση Εφαρμογής -2

Εικόνα 2.5:4: Εκτέλεση Εφαρμογής -3

2.6. 6η Εργαστηριακή Άσκηση: Εισαγωγή Quick Reports στον
Codegear
Σκοπός της παρούσας εργαστηριακής άσκησης, είναι η εξοικείωση του σπουδαστή με τη
δημιουργία αναφορών(QuickReports). Οι αναφορές βοηθούν στην απεικόνιση των
αποτελεσμάτων ερωτημάτων με τη δυνατότητα εκτύπωσή τους.
Ο Codegear C++ Builder 2007 δεν διαθέτει τη κατηγορία των component για QuickReports.
Θα δούμε πως κάνουμε εισαγωγή ενός component στον editor.
Εκτελούμε το QR502PD2007.EXE από το φάκελο με το Qreport component που έχουμε
προμηθευτεί. Παρακάτω φαίνεται η διαδικασία της εγκατάστασής του :

Η διαδικασία που ακολουθούμε στον CodeGear για να ολοκληρωθεί η εισαγωγή των
components είναι η εξής :
Από τις γραμμές εργαλείων Component → Install Packages

Επιλέγουμε το QuickReport 5 Components απο τη λίστα και το τσεκάρουμε

Έτσι έχει εισαχθεί με επιτυχία αυτή η κατηγορία των components στον editor.
Ανοίγουμε τον Codegear C++ Builder 2007, ώστε να δημιουργήσουμε την εφαρμογή μας.
Components που χρησιμοποιούνται:
1 x TADOConnection
1 x TADOQuery
1 x Button
1 x QuickRep
5 x QRDBText
8 x QRLabel

(γραμμή εργαλείων dbGo)
(γραμμή εργαλείων dbGo)
(γραμμή εργαλείων Standard)
(γραμμή εργαλείων QReport)
(γραμμή εργαλείων QReport)
(γραμμή εργαλείων QReport)

Τοποθετούμε τα components ADOConnection1, ADOQuery1, Button1 και Quickrep1, όπως
εμφανίζονται στην παρακάτω εικόνα(βλ. Εικόνα 2.6.1) :

Εικόνα 2.6:1: Εικόνα φόρμας

Μετονομάζουμε κατάλληλα το Button (μέσω του Property “Caption”).
Button1 → Caption = Show Report
και έπειτα αποθηκεύουμε το Project1 και το Unit1 στο νέο φάκελο της εργαστηριακής
Άσκησης.
•

Ρυθμίζουμε το QuickRep1 :
QuickRep1
QuickRep1
QuickRep1
QuickRep1

→
→
→
→

Bands
Bands
Bands
Bands

→
→
→
→

HasColumnHeader = true
HasDetail = true
HasPageFooter = true
HasPageHeader = true

Έχοντας επιλεγμένο το Column Header του QuickRep1(βλ. Εικόνα 2.6.2), τοποθετούμε σε
αυτό 5 QRLabels. Με την ίδια διαδικασία τοποθετούμε τα QRLabes στις περιοχές Page
Header και PageFooter του QuickRep1 και τα μετονομάζουμε(βλ. Εικόνα 2.6.3) :
QRLabel1
QRLabel2
QRLabel3
QRLabel4
QRLabel5
QRLabel6
QRLabel7
QRLabel8

→
→
→
→
→
→
→
→

Caption
Caption
Caption
Caption
Caption
Caption
Caption
Caption

=
=
=
=
=
=
=
=

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΤΗΛ_ΣΤΑΘΕΡΟ
ΤΗΛ_ΚΙΝΗΤΟ
ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΙ
ΑΣΚΗΣΗ 8

Εικόνα 2.6:2: Εικόνα Φορμας -2

Εικόνα 2.6:3: Εικόνα Φορμας -3

Έχοντας επιλεγμένο το Detail του QuickRep1, τοποθετούμε σε αυτό 5 QRDBText(βλ. Εικόνα
2.6.4).

Εικόνα 2.6:4: Εικόνα Φορμας -4

Στη συνέχεια ρυθμίζουμε το ADOConnection1, ώστε να εδραιωθεί η σύνδεση με τη βάση :
•

ADOConnection1 → ConnectionString → Επιλέγουμε διακομιστή, σαν όνομα
χρήστη πληκτρολογούμε “sa” που είναι το default και το password κενό. Παρακάτω
επιλέγουμε τη Βάση Δεδομένων(ENOIKIASEIS_AYTOKINHTON_EPITHETO)
και εφόσον η δοκιμή σύνδεσης είναι επιτυχής συνεχίζουμε επιστρέφοντας στη φόρμα
και αλλάζοντας το Property του ADOConnection1 “Connected” σε “True”. Με αυτό
το τρόπο έχουμε συνδεθεί με τη Βάση.

•

Ρυθμίζουμε το ADOQuery1 :
ADOQuery1 → Connection = ADOConnection1
ADOQuery1 → SQL = SELECT * FROM PELATES ORDER BY
EPITHETO
ADOQuery1 → Active = true

•

Ρυθμίζουμε το QuickRep1 :

QuickRep1 → DataSet = ADOQuery1
•

Πρέπει να καθορίσουμε ποιο πεδίο θα εμφανίζεται σε κάθε QRDBText :
QRDBText1 → Dataset = ADOQuery1
QRDBText1 → DataField = KP
QRDBText2 → Dataset = ADOQuery1
QRDBText2 → DataField = EPITHETO
QRDBText3 → Dataset = ADOQuery1
QRDBText3 → DataField = ONOMA
QRDBText4 → Dataset = ADOQuery1
QRDBText4 → DataField = THL_SPITIOY
QRDBText5 → Dataset = ADOQuery1
QRDBText5 → DataField = KINHTO

Οπότε η εικόνα της εφαρμογής μας είναι κάπως έτσι:

Εικόνα 2.6:5: Εικόνα Φορμας -5

Για να εμφανιστεί η αναφορά πρέπει να εκτελεστεί πατώντας το Button1. Αυτό επιτυγχάνεται
γράφοντας τον εξής κώδικα στο OnClick Event του Button1 :
void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
{
QuickRep1->Preview();
}

Τρέχουμε την εφαρμογή μας πατώντας το πλήκτρο “Run” .

Και εμφανίζονται αποτελέσματα, όπως τα παρακάτω :

Εικόνα 2.6:6: Εκτέλεση Εφαρμογής

Εικόνα 2.6:7: Εκτέλεση Εφαρμογής -2

Επαναλαμβάνοντας τα ίδια βήματα, δημιουργούμε μια νέα αναφορά, αυτή τη φορά για
προβολή των αυτοκινήτων. Τα αποτελέσματα απεικονίζονται παρακάτω :

Εικόνα 2.6:8: Εκτέλεση Εφαρμογής -3

Εικόνα 2.6:9: Εκτέλεση Εφαρμογής -4

2.7. 7η Εργαστηριακή Άσκηση: Εξαγωγή Αναφοράς με Rave
Reports – Εξαγωγή PDF
Σκοπός της παρούσας εργαστηριακής άσκησης, είναι η εξοικείωση του σπουδαστή με τη
κατηγορία των components Rave Reports. Αυτά είναι ένας νέος εναλλακτικός τρόπος
δημιουργίας αναφορών(όπως τα QuickReports) και εισήχθησαν για πρώτη φορά στον
Codegear C++ Builder 2007. Επίσης ο σπουδαστής θα μπορεί να εξάγει την αναφορά σε
αρχείο PDF.
Components που χρησιμοποιούνται:
1 x TRvProject
1 x TRvDataSetConnection
1 x ADOQuery
1 x Button
1 x Label

(γραμμή εργαλείων Rave)
(γραμμή εργαλείων Rave)
(γραμμή εργαλείων dbGo)
(γραμμή εργαλείων Standard)
(γραμμή εργαλείων Standard)

Ανοίγουμε το Codegear C++ Builder 2007. Εκκινώντας τον Codegear C++ Builder 2007,
εμφανίζεται το Welcome Page το οποίο κλείνουμε. Από το menu File → New → VCL Form
Application, εμφανίζεται μια κενή φόρμα με όνομα “Form1”.Εκεί τοποθετούμε τα
components με τον παρακάτω τρόπο:

Εικόνα 2.7:1: Εικόνα φόρμας

Ρυθμίζουμε το ADOQuery1 :
•

ADOQuery1 → Connection String εδραιώνουμε τη σύνδεση με τη ΒΔ,
όπως κάναμε στις προηγούμενες εργαστηριακές ασκήσεις με το
ADOConnection, βάζοντας ακριβώς τις ίδιες ρυθμίσεις.

•
•

ADOQuery1 → SQL = SELECT * FROM AYTOKINITA
ADOQuery1 → Active = true;

Ρυθμίζουμε το RvDataSetConnection1 :
•

RvDataSetConnection1 → DataSet = ADOQuery1

Πατάμε διπλό κλικ στο component “RvProject1” και ανοίγει το περιβάλλον εργασίας του
Rave Reports. Για να ξεκινήσουμε νέα αναφορά : File → New. Έχουμε φτάσει στο
περιβάλλον της αναφοράς που θα προσθέσουμε τα απαραίτητα components για την αναφορά
που θέλουμε να δημιουργήσουμε(βλ Εικόνα 2.7.2).

Εικόνα 2.7:2: Περιβάλλον εργασίας Rave Reports

•

Επιλογή Δεδομένων για την αναφορά

Για να επιλέξουμε ποια δεδομένα θα προβάλλει η αναφορά μας, επιλέγουμε από το menu File
→ New Data Object

Εικόνα 2.7:3: New Data
Object

ή πατώντας το πλήκτρο “New Data Object” από τη γραμμή εργαλείων :

Και επιλέγουμε το “Direct Data View” :

Εικόνα 2.7:4: Direct Data View

Αφήνουμε το επιλεγμένο “RvDataSetConnection1”, το οποίο περιέχει τα δεδομένα του
ερωτήματος “ADOQuery1” :

Εικόνα 2.7:5: Επιλογή Active Data Connections

Δεξιά στο “δέντρο” της αναφοράς, βλέπουμε ότι έχει δημιουργηθεί το DataView1, το οποίο
περιέχει τα πεδία του πίνακα “AYTOKINITA”, που θέλουμε να εμφανίσουμε στην αναφορά
μας :

Εικόνα 2.7:6: Εμφάνιση DataView1

Τα Rave Reports, μας διευκολύνουν να φτιάξουμε αυτόματα την αναφορά :
Tools → Report Wizards → Simple Table

Εικόνα 2.7:7: Αυτόματη δημιουργία αναφοράς

Αφήνουμε επιλεγμένο το “DataView1” και πατάμε “Next” :

Εικόνα 2.7:8: Αυτόματη δημιουργία αναφοράς -2

Επιλέγουμε τα πεδία του πίνακα που θέλουμε να απεικονιστούν στην αναφορά (MARKA,
MONTELO, AR_KYKLOFORIAS, XROMA, TIMH_ENOIKIASIS) και πατάμε “Next”:

Εικόνα 2.7:9: Αυτόματη δημιουργία αναφοράς -3

Επιλέγουμε τη σειρά με την οποία θέλουμε να εμφανιστούν (αφήνουμε το default) :

Εικόνα 2.7:10: Αυτόματη δημιουργία αναφοράς -4

Αλλάζουμε τον τίτλο της αναφοράς σε “ΛΙΣΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ” :

Εικόνα 2.7:11: Αυτόματη δημιουργία αναφοράς -5

Αφήνουμε τα default font, και πατάμε Generate :

Εικόνα 2.7:12: Αυτόματη δημιουργία αναφοράς -6

Έτσι εύκολα και απλά δημιουργήθηκε η αναφορά, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα :

Εικόνα 2.7:13: Εικόνα αναφοράς

Επιλέγοντας τα Text Components, μέσω της ιδιότητας “Text”, αλλάζουμε το κέιμενό τους :

Εικόνα 2.7:14: Text
Property

Εικόνα 2.7:15: Εικόνα αναφοράς με αλλαγμένα ονόματα

Πατώντας F9 ή File → Execute Report και “OK” στο “Preview” της νέας καρτέλας που
εμφανίζεται, παρατηρούμε την αναφορά στην οθόνη :

Εικόνα 2.7:16: Preview αναφοράς

Εικόνα 2.7:17: Preview Αναφοράς -2

Σώζουμε την αναφορά στον φάκελο του Project.
Θέλουμε όμως να συνδέσουμε την εφαρμογή μας με την αναφορά. Πατώντας το Button1, να
εμφανίζεται. Επιστρέφουμε λοιπόν στη φόρμα μας :
Button1 → Caption = Αναφορά

Εικόνα 2.7:18: Προσθήκη Ετικέτας στο κουμπί

Και γράφουμε τον εξής κώδικα στο Button1Click event :
void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
{
RvProject1->Execute();
}

Επιλέγουμε το RvProject1 και στο Property “Project File”, επιλέγουμε τη διαδρομή δίσκου
που βρίσκεται αποθηκευμένη η αναφορά που αποθηκεύσαμε :

Εικόνα 2.7:19: Αναζήτηση αρχείου αναφοράς

Τρέχουμε την εφαρμογή μας πατώντας το πλήκτρο “Run” .

Εμφανίζεται αρχικά η φόρμα που έχουμε δημιουργήσει :

Εικόνα 2.7:20: Εκτέλεση εφαρμογής

Και πατώντας το κουμπί “Αναφορά”, εμφανίζεται η εξής καρτέλα :

Εικόνα 2.7:21: Εκτέλεση
Εφαρμογής -2

Με την επιλογή “Preview”, εμφανίζεται η αναφορά στην οθόνη μας.
Εξαγωγή Αναφοράς σε PDF αρχείο :
Για να μπορούμε να εξάγουμε την αναφορά μας σε PDF, πρέπει να εισάγουμε στη φόρμα μας
ένα νέο Component :
1 x RTVRenderPDF

(γραμμή εργαλείων Rave)

Εικόνα 2.7:22: Προσθήκη RTVRenderPDF

Τρέχουμε την εφαρμογή, και πατώντας το κουμπί “Αναφορά”, επιλέγουμε το “File”.
Παρατηρούμε ότι στο “Format”, έχουμε πλέον την επιλογή να αποθηκεύσουμε την αναφορά
στο δίσκο σε μορφή .pdf, μέσω του Save Dialog που εμφανίζεται πατώντας το εικονίδιο της
δισκέτας.

Εικόνα 2.7:23: Εκτέλεση εφαρμογής – Αποθήκευση PDF

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ III: Επικοινωνία μεταξύ MySQL και C++
Στο παρακάτω κεφάλαιο θα μελετηθεί η Επικοινωνία μεταξύ Βάσης Δεδομένων σε MySQL
και της γλώσσας C++.
Σκοπός του κεφαλαίου είναι να αποκτήσει ο σπουδαστής εξοικείωση με τη δημιουργία
Βάσης Δεδομένων, πινάκων, ερωτημάτων, δημιουργία και επαναφορά αντιγράφου ασφαλείας
στον MySQL Server, καθώς και με τον χειρισμό της Βάσης και τον δεδομένων μέσω της C+
+.

Απαιτούμενο Υλικό:
•
•
•

Xampp
Codegear C++ Builder 2007
MySQL Connector C++
XAMPP :

Το Xampp είναι μια δωρεάν πλατφόρμα, που περιλαμβάνει διάφορες λειτουργίες, όπως τον
Apache Server και τη MySQL. Μπορούμε να τον κατεβάσουμε δωρεάν από τη διεύθυνση :
http://www.apachefriends.org/en/xampp.html .
Εικόνα Xampp κατά την εκτέλεσή του :

Παρατηρούμε ότι εκτελείται ο Apache Server και ο MySQL Server.
ΠΡΟΣΟΧΗ : Ο MySQL Server χρησιμοποιεί το port 3306. Κάποια προγράμματα όπως το
Skype, χρησιμοποιούν την ίδια πόρτα με αποτέλεσμα εφόσον εκτελούνται να μην μπορεί να
ξεκινήσει ο MySQL Server.

3.1. 1η Εργαστηριακή Άσκηση : Εξοικείωση με MySQL Server
Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι να εξοικειωθεί ο σπουδαστής με το περιβάλλον
εργασίας της MySQL, να μάθει να δημιουργεί μια Βάση Δεδομένων, πίνακες, ερωτήματα,
καθώς και να δημιουργεί αντίγραφο ασφαλείας της Βάσης και να το επαναφέρει.
Με την εγκατάσταση του Xampp, στην ουσία μπορούμε να δουλέψουμε με ΒΔ MySQL.
Εφόσον ανοίξουμε το Xampp, πρέπει να σιγουρευτούμε ότι τρέχει ο Server της MySQL(βλ.
Εικόνα 3.1.1). Αν δεν τρέχει ήδη πατάμε το πλήκτρο “Start”, δίπλα από το “MySql”.

Εικόνα 3.1:1: MySQL Server, Apache Server κατάσταση εκτέλεσης

Για να μεταφερθούμε στο περιβάλλον εργασίας της MySql, πατάμε το πλήκτρο “Admin”(βλ.
Εικόνα 3.1.2), ή πληκτρολογώντας σε κάποιον Internet Browser(Google Chrome, Mozilla
Firefox, Internet Explorer) το εξής : http://localhost/phpmyadmin/ (βλ. Εικόνα 3.1.3).

Εικόνα 3.1:2: Μετάβαση στο περιβάλλον εργασίας MySQL

Εικόνα 3.1:3: Μετάβαση στο περιβάλλον εργασίας MySQL -2

Με τους δύο παραπάνω τρόπους εμφανίζεται στον Browser το περιβάλλον εργασίας
MySql(βλ. Εικόνα 3.1.4).

της

Εικόνα 3.1:4: Περιβάλλον εργασίας MySQL

Στο αριστερό μέρος εμφανίζονται οι ήδη υπάρχουσες ΒΔ που έχουμε δημιουργήσει (βλ
Εικόνα 3.1.5)

Εικόνα 3.1:5: Βάσεις
Δεδομένων

Μετά την εγκατάσταση του Xampp, τα default username και password για σύνδεση με τη
MySQL, είναι root και κενό αντίστοιχα. Για να αλλάξουμε, να προσθέσουμε ή να
διαγράψουμε κάποιον χρήστη, πάμε στην καρτέλα “Προνόμια”(βλ. Εικόνα 3.1.6).

Εικόνα 3.1:6: Καρτέλα Προνομίων

Έστω ότι θέλουμε να προσθέσουμε έναν νέο χρήστη. Πατάμε προσθήκη νέου χρήστη(βλ
Εικόνα 3.1.7). Στην επόμενη καρτέλα(βλ Εικόνα 3.1.8,3.1.9) προσθέτουμε το όνομα χρήστη
και τον κωδικό πρόσβασης, καθώς και τα δικαιώματα του χρήστη στο σύστημα. Θα
δημιουργήσουμε το χρήστη “teiserron”, με κωδικό πρόσβασης “12345” και όλα τα
δικαιώματα. Πατάμε εκτέλεση και βλέπουμε ότι έχει δημιουργηθεί ο χρήστης.

Εικόνα 3.1:7: Επιλογή Προσθήκης χρήστη

Εικόνα 3.1:8: Ρυθμίσεις νέου χρήστη

Εικόνα 3.1:9: Δικαιώματα νέου χρήστη

Εικόνα 3.1:10: Ο νέος χρήστης έχει δημιουργηθεί

Δημιουργία Βάσης Δεδομένων :
Για να δημιουργήσουμε μια Βάση Δεδομένων, μεταβαίνουμε στην αρχική καρτέλα
του phpmyadmin. Και πληκτρολογούμε το όνομα της ΒΔ. Θέλουμε να
δημιουργήσουμε τη ΒΔ “ATZENTA_EPITHETO”. Πληκτρολογούμε το όνομα της
ΒΔ και επιλέγουμε “ut8_general_ci” κωδικοποίηση για να γίνεται σωστή ανάγνωση
των ελληνικών χαρακτήρων από τις εφαρμογές μας(βλ Εικόνα 3.1.11).

Εικόνα 3.1:11: Δημιουργία Βάσης Δεδομένων

Δημιουργία Πίνακα :
Με το που δημιουργήσουμε τη ΒΔ, μας δίνεται η δυνατότητα να δημιουργήσουμε πίνακες(βλ
Εικόνα 3.1.12).

Εικόνα 3.1:12: Δημιουργία πίνακα

Δημιουργούμε τον πίνακα “FILOI” με 12 πεδία :

Εικόνα 3.1:13: Δημιουργία πίνακα -2

Καταχωρούμε τα πεδία του πίνακα :

Εικόνα 3.1:14: Δημιουργία πίνακα -3

Το πεδίο ΑΑ είναι πρωτεύον κλειδί, οπότε στο Ευρετήριο επιλέγουμε “PRIMARY” και
τσεκάρουμε και το A_I(Auto Increment) γιατί είναι πεδίο αυτόματης αρίθμησης(βλ. Εικόνα
3.1.15).

Εικόνα 3.1:15:
Πρωτεύον κλειδί –
Αυτόματη αρίθμηση

Έχουμε διάφορες επιλογές, όπως default τιμή του πεδίου (ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ), που
μπορούμε να το ορίσουμε σαν μια τιμή που θέλουμε να εμφανίζεται όταν σε μια εγγραφή το
αφήνουμε κενό.

Πέρα από τα πεδία που συμπληρώσαμε παραπάνω, θέλουμε να προσθέσουμε ένα νέο πεδίο
στον πίνακα. Αυτό γίνεται συμπληρώνοντας τον αριθμό των πεδίων στο “fields” και
πατώντας εκτέλεση(βλ. Εικόνα 3.1.16).

Εικόνα 3.1:16: Προσθήκη πεδίου

Εικόνα 3.1:17: Προσθήκη πεδίου -2

Συμπληρώνουμε το νέο πεδίο στον πίνακα και πατάμε αποθήκευση :

Εικόνα 3.1:18: Προσθήκη πεδίου -3

Παρατηρούμε ότι έχει δημιουργηθεί επιτυχώς ο πίνακας “FILOI” :

Εικόνα 3.1:19: Επιτυχής δημιουργία πίνακα “FILOI”

Εισαγωγή εγγραφής στον πίνακα :
Για να εισάγουμε εγγραφή-εγγραφές στον πίνακα, κάνουμε κλικ στο εικονίδιο της εισαγωγής
Στη νέα καρτέλα που εμφανίζεται συμπληρώνουμε την εγγραφή και πατάμε εκτέλεση:

Εικόνα 3.1:20: Εισαγωγή εγγραφής στον πίνακα

Με τον ίδιο τρόπο εισάγουμε όλες τις εγγραφές στον πίνακα :

Παρατηρούμε ότι με τα εικονίδια στα αριστερά των εγγραφών, μπορούμε να τις διαγράψουμε
και να τις επεξεργαστούμε.

Δημιουργία ερωτήματος :
Έστω ότι θέλουμε να εκτελέσουμε ερώτημα που να μας επιστρέφει τους Φίλους που
κατάγονται από την πόλη Σέρρες :
Έχοντας επιλεγμένη τη Βάση Δεδομένων “ATZENTA_EPITHETO”, μεταβαίνουμε στην
καρτέλα “SQL”

Εμφανίζεται ένα νέο παράθυρο στο οποίο εισάγουμε τον κώδικα SQL του ερωτήματος που
θέλουμε να εκτελέσουμε

Πατάμε το κουμπί της εκτέλεσης
αποτελέσματα σε πίνακα :

και

εμφανίζονται

τα

επιστρεφόμενα

Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας :
Για να πάρουμε αντίγραφο ασφαλείας της ΒΔ, επιλέγουμε τη Βάση από τα αριστερά που
βρίσκεται η λίστα με τις υπάρχουσες Βάσεις, πατάμε το εικονίδιο της “εξαγωγής”,
τσεκάρουμε το “ADD DROP TABLE / VIEW / PROCEDURE / FUNCTION / EVENT”,
επιλέγουμε το όνομα του αντιγράφου ασφαλείας και πατάμε εκτέλεση. Έτσι αποθηκεύουμε
το αντίγραφο ασφαλείας στο δίσκο μας.

Εικόνα 3.1:21: Επιλογή Βάσης

Εικόνα 3.1:22:
Επιλογή Εξαγωγής

Εικόνα 3.1:23: Διαδικασία εξαγωγής

Εικόνα 3.1:24: Διαδικασία εξαγωγής -2

Επαναφορά αντιγράφου ασφαλείας :
΄Εστω ότι έχουμε σβήσει τη Βάση μας. Δημιουργούμε μια νέα με το ίδιο όνομα
“ATZENTA_EPITHETO”. Από τη γραμμή εργαλείων, πατάμε “Import” και επιλέγουμε το
αντίγραφο ασφαλείας που δημιουργήσαμε πριν ψάχνοντας στον δίσκο μας, πατώντας το
“Επιλογή αρχείου”. Επιλέγουμε εκτέλεση και παρατηρούμε ότι έχουν επανέλθει όλα τα
δεδομένα μας στη Βάση(πίνακες, ερωτήματα κλπ.).

Εικόνα 3.1:25: Δημιουργία κενής ΒΔ

Εικόνα 3.1:26: Επιλογή “Import” για εισαγωγή αντιγράφου ασφαλείας

Εικόνα 3.1:27: Επιλογή αρχείου Backup

3.2. 2η Εργαστηριακή Άσκηση: Σύνδεση Codegear με MySQL
Server με VCL βιβλιοθήκη
Σκοπός της παρούσας άσκησης είναι η εξοικείωση του σπουδαστή με τη σύνδεση σε Βάση
Δεδομένων του MySQL Server μέσω του CodeGear C++ Builder 2007.
Στην προηγούμενη άσκηση, δημιουργήσαμε τη Βάση Δεδομένων “atzenta” στον MySQL
Server, με τα ίδια ακριβώς ονόματα πεδίων που δημιουργήσαμε την Βάση σε Microsoft SQL
Server, στην πρώτη άσκηση του πρώτου κεφαλαίου. Για να συνδεθούμε με μια βάση του
MySQL Server μέσω του Codegear C++ 2007, θα χρησιμοποιήσουμε τον ODBC Driver. Για
να γίνει αυτό πρέπει να συνδέσουμε τη Βάση μας με τον ODBC μέσω του λειτουργικού
συστήματος.

Σύνδεση της Βάσης με ODBC :
Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε στην εφαρμογή μας τη Βάση Δεδομένων του MySQL Server
με όνομα “atzenta”.
Μεταβαίνουμε από την Έναρξη → Πίνακας Ελέγχου → Εργαλεία διαχείρισης → Πηγές
Δεδομένων (ODBC).

Για να προσθέσουμε μια νέα Βάση Δεδομένων κάνουμε κλικ στην επιλογή “Προσθήκη” :

Επιλέγουμε τον Driver που θέλουμε. Στην περίπτωση μας που θέλουμε να συνδεθούμε με
MySQL βάση, επιλέγουμε MySQL ODBC 5.1 Driver και πατάμε “Τέλος”.

Εμφανίζεται μια νέα καρτέλα, που συμπληρώνουμε το όνομα της σύνδεσης για τη
συγκεκριμένη Βάση(atzenta_epitheto). Στο πεδίο TCP/IP Server πληκτρολογούμε
“localhost”(η εφαρμογή μας θα επικοινωνεί με βάση στον υπολογιστή μας, τοπικά) και στα
πεδία username, password, τα στοιχεία που έχουμε ορίσει στη mysql(root,”” τα default).
Επιλέγουμε τη Βάση που επιθυμούμε να επικοινωνήσει η εφαρμογή μας από τη λίστα
“Database” και πατώντας το “test”, εξακριβώνουμε αν η σύνδεση είναι επιτυχημένη.

Πλέον είμαστε έτοιμοι να δημιουργήσουμε εφαρμογές που μπορούν να επικοινωνούν
με τη Βάση Δεδομένων atzenta μέσω του ODBC Driver.

Η δημιουργία C++ - MySQL Server εφαρμογών μοιάζει πολύ με τη σύνδεση MSSQL Server
– C++ που μελετήσαμε στο πρώτο κεφάλαιο. Δεν θα επεκταθούμε λοιπόν πολύ, θα δείξουμε
τη διαφορά μεταξύ των δύο παραπάνω συνδέσεων.
Θα ανοίξουμε το υπάρχον Project της πρώτης άσκησης του δευτέρου κεφαλαίου, που
προβάλλει δεδομένα ερωτημάτων από τον πίνακα “FILOI” της Βάσης Δεδομένων
“ΑΤΖΕΝΤΑ”.
•

Εκτελούμε τον Codegear C++ 2007. Ανοίγουμε το Project της πρώτης άσκησης του
δευτέρου κεφαλαίου.

•

Σύνδεση με MySQL Server. (Προϋποθέτει ο πίνακας “FILOI” στον MySQL Server
να έχει ακριβώς τα ίδια πεδία με αυτόν του MS SQL Server για εκτελεστεί σωστά η
εφαρμογή μας)

Αρκεί να ρυθμίσουμε το ADOConnection1 ώστε να συνδεθεί μέσω ODBC στον MySQL
Server ADOConnection1 → Connection String :

Πατώντας Build, εμφανίζεται το παράθυρο ρυθμίσεων του ADOConnection1. Στην καρτέλα
Υπηρεσία παροχής είναι επιλεγμένος ο Driver για σύνδεση με SQL Server.

Αλλάζουμε τον Driver σε
Πατώντας επόμενο παρουσιάζεται νέα καρτέλα, που στο όνομα αρχείου δεδομένων
προέλευσης, επιλέγουμε το όνομα της σύνδεσης που ορίσαμε πριν μέσω του πίνακα ελέγχου,
πληκτρολογούμε το όνομα χρήστη και κωδικό της MySQL και επιλέγουμε τη βάση την οποία
θα χρησιμοποιήσουμε στην εφαρμογή μας :

Αλλάζουμε το Property του ADOConnection1 “Connected” σε true, όπως και το property
“Active” των ADOQueries σε true.

Έτσι έχει ολοκληρωθεί η σύνδεση με τον MySQL Server. Τρέχουμε την εφαρμογή πατώντας
το πλήκτρο “Run”

Εμφανίζονται τα αποτελέσματα :

3.3. 3η Εργαστηριακή Άσκηση: Δημιουργία εφαρμογής C++ -MySQL
– εισαγωγή εγγραφής σε πίνακα
Σκοπός της άσκησης είναι να εξοικειωθεί ο σπουδαστής με τη σύνδεση σε Βάση Δεδομένων
του MySQL Server και εκτέλεση ερωτημάτων, με κώδικα, χωρίς τη βοήθεια των components
ADOConnection και ADOQuery, που χρησιμοποιήσαμε στα προηγούμενα κεφάλαια.
Ανοίγουμε τον Codegear C++ Builder 2007. Δημιουργούμε νέο Project με μια κενή φόρμα.
(File → New → VCL Forms Application- C++ Builder). Για να γίνει η σύνδεση με τον
MySQL Server, χρειάζεται η εισαγωγή μιας βιβλιοθήκης (odbc.lib). Τοποθετούμε το αρχείο
της βιβλιοθήκης στον φάκελο του Project. Την προσθέτουμε στο Project με την εξής
διαδικασία Project → Add to Project και επιλέγουμε αρχεία τύπου “Library file (*.lib)”.
Επιλέγουμε το odbc.lib και πατώντας “Άνοιγμα” προστίθεται στο Project :

Εικόνα 3.3:1: Εισαγω΄γη Βιβλιοθήκης odbc.lib

Εικόνα 3.3:2: Εισαγωγή Βιβλιοθήκης odbc.lib -2

Components που χρησιμοποιούνται :
13 x Label
12 x Edit
1 x Button

(γραμμή εργαλείων Standard)
(γραμμή εργαλείων Standard)
(γραμμή εργαλείων Standard)

Τοποθετούμε τα components στη φόρμα και τα μετονομάζουμε κατάλληλα. Η φόρμα μας
έχει την εξής εικόνα :

Εικόνα 3.3:3: Εικόνα φόρμας

Η λειτουργία που θα εκτελεί η εφαρμογή μας, είναι πατώντας το πλήκτρο “ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΦΙΛΟΥ”, να κάνει σύνδεση στη Βάση Δεδομένων “atzenta_epitheto” του MySQL Server και
να εκτελεί ερώτημα INSERT, που θα καταχωρεί μια νέα εγγραφή στον πίνακα FILOI με τα
στοιχεία που καταχώρησε ο χρήστης στα Edits.
•
•

Πατάμε διπλό κλικ στο Button1, ώστε να δημιουργηθεί αυτόματα το OnClick event,
στο οποίο θα γράψουμε τον κώδικα .
Προσθέτουμε τις απαραίτητες βιβλιοθήκες:

και γράφουμε τον εξής κώδικα στο OnClick event του Button1 :

Εκτελούμε την εφαρμογή με το πλήκτρο “Run”
καταχωρούμε
στοιχεία
μιας
εγγραφής στα Edit και πατώντας το “ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΦΙΛΟΥ”, έχει καταχωρηθεί η εγγραφή
στον πίνακα “FILOI”. Ανοίγουμε τον πίνακα μέσω του http://localhost/phpmyadmin/ και
εξακριβώνουμε την καταχώρηση της εγγραφής.
Μία εφαρμογή που συνδέεται σε ΒΔ μέσω ODBC, εκτελεί την εξής διαδικασία :

Πριν γίνει η σύνδεση σε βάση μέσω ODBC, όπως παρατηρούμε και στον κώδικα,
χρησιμοποιούνται κάποιες μεταβλητές SQLHANDLE EnvHandle_, SQLHANDLE
ConHandle_, SQLHANDLE StmtHandle_ και μέσω της συνάρτησης SQLAllocHandle,
δεσμεύεται αρχικά μνήμη για το περιβάλλον (Environment), η οποία χρησιμοποιείται για την
αποθήκευση κάποιων πληροφοριών που μέσω του EnvHandler μεταφέρονται στην εφαρμογή
μας. Στη συνέχεια δεσμεύεται μνήμη για τη σύνδεση στη ΒΔ και έπειτα με την εντολή
SQLConnect συνδεόμαστε. Για να εκτελεστεί κάποιο ερώτημα, δεσμεύεται επίσης μνήμη και
με την εντολή SQLExecDirect εκτελείται. Εφόσον έχουμε ολοκληρώσει την εργασία με τη
ΒΔ, πρέπει να αποδεσμεύσουμε τη μνήμη που κατέλαβαν οι Handlers και να κλείσουμε τη
σύνδεση. Ελευθερώνουμε τη μνήμη με τις εντολές SQLFreeHandle και αποσυνδεόμαστε από
τη ΒΔ με την εντολή SQLDisconnect.

Στο παραπάνω διάγραμμα ροής, φαίνεται η διαδικασία που ακολουθήσαμε για να
συνδεθούμε στη ΒΔ.

3.4. 4η Εργαστηριακή Άσκηση: Δημιουργία εφαρμογής C++
-MySQL με τη χρήση κλάσεων
Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι η δημιουργία μιας αντικειμενοστραφούς
εφαρμογής, που απαιτεί σύνδεση σε Βάση Δεδομένων του MySQL Server και προβολή
δεδομένων σε πίνακες.
Στα προηγούμενα κεφάλαια συνδεθήκαμε σε Βάσεις Δεδομένων και εκτελούσαμε ερωτήματα
με Components, που περιλαμβάνει το περιβάλλον του C++ Builder 6.0 και Codegear C++
Builder 2007. Στην παρούσα άσκηση θα ασχοληθούμε με το πως συνδεόμαστε σε μια Βάση
Δεδομένων χρησιμοποιώντας κλάσεις, που είναι το χαρακτηριστικό του αντικειμενοστραφή
προγραμματισμού.
Ανοίγουμε τον Codegear C++ Builder 2007. Δημιουργούμε νέο Project, με την παρουσία
μιας κενής φόρμας (File → New → VCL Forms Application – C++ Builder). Εισάγουμε τη
βιβλιοθήκη odbc.lib (Project → Add to Project).
Θα δημιουργήσουμε μια κλάση για τον πίνακα “FILOI”, η οποία θα περιέχει μόνο
συναρτήσεις get και set για κάθε πεδίο του πίνακα. (File → New → Unit C++ Builder).
Αποθηκεύουμε το Unit1 με όνομα “Filos”.
•

Κώδικας αρχείου Filos.h :

Συνέχεια κώδικα Filos.h …

•

Κώδικας αρχείου Filos.cpp :

Συνέχεια κώδικα Filos.cpp …

Θα δημιουργήσουμε μια κλάση Database, η οποία θα περιέχει συναρτήσεις για σύνδεση στη
ΒΔ και εκτέλεση ερωτημάτων.
•

Κώδικας αρχείου Database.h :

•

Κώδικας αρχείου Database.cpp :

Συνέχεια κώδικα Database.cpp …

Συνέχεια κώδικα Database.cpp …

Συνέχεια κώδικα Database.cpp …

Η παραπάνω κλάση περιλαμβάνει τη συνάρτηση openDatabase, η οποία εδραιώνει μια
σύνδεση στη ΒΔ, τη συνάρτηση executeQuery, που μπορεί να εκτελέσει ερωτήματα χωρίς
επιστρεφόμενες τιμές(INSERT, UPDATE, DELETE) και δημιουργήσαμε επίσης τη
συνάρτηση executeFiloiQuery, η οποία εκτελεί ένα ερώτημα που επιστρέφει τιμές. Με τη
συνάρτηση nextRecord, ελέγχεται αν υπάρχει επόμενη εγγραφή στα αποτελέσματα του
Query, και με τη συνάρτηση bind, διαχωρίζει τα πεδία του πίνακα, ώστε να τα εμφανίζουμε
στην εφαρμογή μας.
Επιστρέφουμε στη φόρμα μας, στην κατάσταση Design και τοποθετούμε τα απαραίτητα
Components για την προβολή δεδομένων :
2 x StringGrid
2 x Label
Εικόνα της φόρμας :

(γραμμή εργαλείων Additional)
(γραμμή εργαλείων Standard)

Ρυθμίζουμε τα StringGrid να έχουν σταθερό αριθμό στηλών :
StringGrid1 → ColCount = 5
StringGrid2 → ColCount = 5
Και γράφουμε τον εξής κώδικα στο event Activate της φόρμας, ώστε να γεμίζουν τα
StringGrids με τα κατάλληλα δεδομένα :

Δηλώνουμε ένα αντικείμενο Database στο οποίο περνάμε σαν παραμέτρους το όνομα DSN
της Βάσης(όπως το δηλώσαμε στον πίνακα ελέγχου), το όνομα χρήστη και κωδικό για τη
MySQL. Καλούμε τη συνάρτηση executeQuery, η οποία εκτελεί το SQL ερώτημα που της
δίνουμε ως παράμετρο και επιστρέφει ένα vector αντικειμένων της κλάσης Filos.
Προσπελαύνουμε αυτό το vector και τυπώνουμε τις τιμές στα StringGrids.
Τρέχουμε την εφαρμογή πατώντας το πλήκτρο “Run”

Εμφανίζονται τα αποτελέσματα :

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV: Επικοινωνία μεταξύ MySQL και PHP.
Στο παρακάτω κεφάλαιο θα μελετηθεί η Επικοινωνία μεταξύ Βάσης Δεδομένων σε MySQL
και της γλώσσας προγραμματισμού PHP.
Σκοπός του κεφαλαίου είναι να εξοικειωθεί ο σπουδαστής με τη σύνδεση σε μια ΒΔ,
χρησιμοποιώντας κώδικα σε PHP. Θα εξηγήσουμε στο κεφάλαιο τη λειτουργία της κάθε
εντολής, αλλά σκοπός μας είναι κυρίως η σύνδεση και επεξεργασία δεδομένων σε ότι έχει να
κάνει με τη MySQL.

Απαιτούμενο Υλικό:
•
•

Xampp
NuSphere PhpED

NuSphere PhpEd :
Ο NuSphere είναι ένας non-free editor για διάφορες γλώσσες προγραμματισμού. Θα τον
χρησιμοποιήσουμε για να δημιουργήσουμε σε αυτόν τα .php scripts. Θα μπορούσαμε επίσης
να
χρησιμοποιήσουμε
κάποιον
free
editor,
όπως
ο
Crimson
(
http://www.crimsoneditor.com/ ). Επιλέξαμε όμως τον NuSphere, διότι είναι πιο
εύχρηστος και πιο λειτουργικός.
PHP :
Η php είναι μια γλώσσα προγραμματισμού για δημιουργία δυναμικών ιστοσελίδων . Είναι
μια γλώσσα scripting server site, κατά την οποία το script εκτελείται στον server και τα
αποτελέσματα εμφανίζονται στον client. Περισσότερες πληροφορίες για τη γλώσσα, τη δομή
και τη σύνταξη των εντολών της, μπορείτε να μεταβείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.php.net/ .

4.1. 1η Εργαστηριακή Άσκηση: Εκτύπωση αποτελεσμάτων
ερωτήματος sql σε πίνακα, μέσω php script.
Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι να εξοικειωθεί ο σπουδαστής με τη σύνδεση σε
Βάση Δεδομένων MySQL μέσω της γλώσσας προγραμματισμού PHP και εισαγωγή
δεδομένων σε αυτή, μέσω ερωτημάτων SQL.
Εφόσον βεβαιωθούμε ότι ο MySQL Server βρίσκεται σε λειτουργία μέσω του Xampp(βλ.
Εικόνα 4.1.1), ανοίγουμε τον NuSphee PhpED editor(βλ. Εικόνα 4.1.2).

Εικόνα 4.1:1: MySQL Server σε κατάσταση εκτέλεσης

Εικόνα 4.1:2: Εκτέλεση Nusphere PhpED

Κλείνουμε τυχόν ανοιχτά αρχεία File → Close All Files και δημιουργούμε ένα νέο PHP File,
από το menu File → New (βλ. Εικόνα 4.1.3) και από την καρτέλα που εμφανίζεται,
επιλέγουμε “PHP File .php”(βλ. Εικόνα 4.1.4) και εμφανίζεται το περιβάλλον που θα
γράψουμε το .php script (βλ Εικόνα 4.1.5).
Ένα PHP αρχείο ξεκινάει πάντα με “<?php” και τελειώνει με “?>”, όπως βλέπουμε
ότι έχει αυτόματα καταχωρηθεί στο νέο μας script.

Εικόνα 4.1:3: Νέο αρχείο

Εικόνα 4.1:4: Επιλογή PHP File

Εικόνα 4.1:5: Ανοιχτό αρχείο php για τη συγγραφή κώδικα

Δημιουργία Βάσης Δεδομένων :

Αρχικά θα γράψουμε ένα script, το οποίο θα δημιουργεί τη Βάση Δεδομένων
“ATZENTA_EPITHETO”, που δημιουργήσαμε στη προηγούμενη εργαστηριακή άσκηση.
(Βεβαιωνόμαστε ότι η Βάση έχει διαγραφεί μέσω του ( http://localhost/phpmyadmin/ ).
Ο κώδικας για τη δημιουργία της Βάσης Δεδομένων είναι ο εξής :

Εικόνα 4.1:6: Κώδικας δημιουργίας ΒΔ

Οι μεταβλητές στην PHP γλώσσα προγραμματισμού δηλώνονται με ένα “$” μπροστά από το
όνομα τους, ανεξαρτήτως τύπου.
•

$con :

Mεταβλητή με όνομα “con”
•

$con=mysql_connect("localhost","root",""); :

Η συνάρτηση mysql_connect(“Server_name”,”username”,”password”), εδραιώνει μια
σύνδεση με τον MySQL Server και παίρνει ως ορίσματα το όνομα του server, το username
του χρήστη και το password.
•

if(!$con){
die('Could not Connect to mysql:'.mysql_error());
}:

Αυτή η “if”, ελέγχει αν έχει γίνει επιτυχώς η σύνδεση. Αν η σύνδεση είναι επιτυχής αγνοεί
την εντολή που περικλείεται στη δομή ελέγχου και συνεχίζει στην εκτέλεση του
προγράμματος. Αν δεν έχει γίνει σύνδεση, εκτελείται η συνάρτηση die(“Message”), η οποία
προβάλλει το μήνυμα σφάλματος και τον κωδικό του (mysql_error()) και τερματίζει το script.
•

$query="create database ATZENTA COLLATE utf8_general_ci"; :

Αποδίδεται στη μεταβλητή “$query” το ερώτημα δημιουργίας της ΒΔ σε SQL γλώσσα.

•

mysql_query($query); :

Η συνάρτηση αυτή εκτελεί το ερώτημα που βρίσκεται στη μεταβλητή “$query”.
•

mysql_close($con); :

Η συνάρτηση mysql_close(connection_name), καταργεί τη σύνδεση με τη ΒΔ στον MySQL
Server.
Εφόσον έχουμε ολοκληρώσει το Script, το αποθηκεύουμε στον φάκελό μας με όνομα
“createDb.php” πατώντας το εικονίδιο της δισκέτας και τρέχουμε το script πατώντας το
εικονίδιο “Run” :

Το “output”, μας δείχνει τα αποτελέσματα του script που εκτελέσαμε. Εφόσον είναι κενό(βλ.
Εικόνα 4.1.7), σημαίνει ότι έχει δημιουργηθεί η ΒΔ. Μπορούμε να το ελέγξουμε από το
http://localhost/phpmyadmin/ . Αν η δημιουργία της ΒΔ ήταν αποτυχημένη, εμφανίζει το
μήνυμα λάθους του Server(βλ. Εικόνα 4.1.8). Για να εμφανίσει το μήνυμα λάθους της
εντολής “die()”, πρέπει να τοποθετήσουμε το σύμβολο “@” μπροστά από την εντολή που
προσπαθεί να συνδεθεί στον server.

Γενικά το σύμβολο “@”, εμποδίζει την εμφάνιση των Error Messages του Server.

Εικόνα 4.1:7: Εκτέλεση Script

Εικόνα 4.1:8: Μήνυμα λάθους του Server

Εικόνα 4.1:9: Μήνυμα λάθους από κώδικα

Δημιουργία Πίνακα :
Scirpt CreateTable.php :

Εικόνα 4.1:10: Κώδικας δημιουργίας πίνακα

H
μοναδική
νέα
εντολή
στο
CreateTeble.php
script,
είναι
η
mysql_selectdb(“dbname”,connection), με την οποία επιλέγουμε τη Βάση Δεδομένων στην
οποία θα δουλέψουμε. Εκτελώντας το παραπάνω script, δημιουργείται ο πίνακας “FILOI”
που δημιουργήσαμε χειροκίνητα στην προηγούμενη εργαστηριακή άσκηση.
Το ελέγχουμε από το περιβάλλον της MySQL : http://localhost/phpmyadmin.

Εισαγωγή εγγραφών στον πίνακα :
Scirpt Insert.php :

Εικόνα 4.1:11: Κώδικας εισαγωγής εγγραφών στον πίνακα

Κώδικας Scipt :
<?php
$con=mysql_connect("localhost","root","");
if(!$con){
die('Could not Connect to mysql:'.mysql_error());
}
mysql_selectdb("ATZENTA",$con);
mysql_set_charset("utf8",$con);
$query="INSERT INTO FILOI
VALUES('','Γεωργίου','Απόστολος','Δημήτριος','1997-47','Βενιζέλου','12','62100','ΣΕΡΡΕΣ','23210-73234','2321074321','6973434343','Φίλος'),
('','Παπαδόπουλος','Γεώργιος','Ιωάννης','1999-54','Μεραρχείας','7','62100','ΣΕΡΡΕΣ','23210-45667','2321056789','6789032455','Γνωστός'),
('','Μιχαηλίδης','Αντώνιος','Αθανάσιος','1997-54','Δελφών','34','45678','ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ','2310-554566','2310567890','6945342312','Φίλος'),
('','Καραλής','Ανδρέας','Περικλής','1984-44','Κηφησίας','67','12345','ΑΘΗΝΑ','210-3456790','2102345678','6967345673','Φίλος'),
('','Τριανταφύλλου','Γρηγόριος','Βασίλειος','1997-87','Δωδώνης','95','65100','ΙΩΑΝΝΙΝΑ','26510-32145','2651089076','6978987654','Γνωστός')" ;
mysql_query($query);
mysql_close($con);
?>

Με τον παραπάνω κώδικα γίνεται η εισαγωγή των δεδομένων στον πίνακα “FILOI”.
Χρησιμοποιούμε την εντολή mysql_set_charset(“charset”,connection), που καθορίζει την
κωδικοποίηση για σωστή απόδοση των τιμών στον πίνακα.

Δημιουργία ερωτήματος και εμφάνιση σε πίνακα :
•

Script View1(Epitheta_Apo_K).php :

Στο παρακάτω script εμφανίζονται οι φίλοι των οποίων το επίθετο ξεκινάει με 'Κ'. Για να
δημιουργήσουμε έναν πίνακα σε php, το κάνουμε χρησιμοποιώντας κώδικα html.Όπως
φαίνεται κ στις παρακάτω εικόνες, τα σχόλια στην PHP γράφονται με τον ίδιο ακριβώς
τρόπο, όπως και στη C++ :
// Σχόλιο μιας γραμμής
/* Σχόλιο
πολλών
γραμμών */
Στην hmtl τα σχόλια γράφονται ως εξής :
<!-- Σχόλιο hmtl μιας γραμμής -->
<!-- Σχόλιο hmtl
πολλών
γραμμών -->

Αποτελέσματα του script :

Συνέχεια πίνακα...

•

Script View2_POLH_SERRES.php :

Στο παρακάτω script εμφανίζονται οι “FILOI” από την πόλη “SERRES” :

Αποτελέσματα του script :

Συνέχεια πίνακα...

•

Script View3_goup_by_Polh.php :

Στο παρακάτω script εμφανίζεται το πλήθος των φίλων ανά πόλη :

Αποτελέσματα του script :

•

Script view4_GROUP_BY_Sxolia.php :

Στο παρακάτω script εμφανίζεται το πλήθος των φίλων ανά σχόλια :

Αποτελέσματα του script :

•

Script View5_POLH_Gewrgiou.php :

Στο παρακάτω script εμφανίζονται οι φίλοι που κατάγονται από την ίδια πόλη με τον
Γεωργίου :

Αποτελέσματα του script :

•

Script View6_Athina_kai_Thessalonikh.php :

Στο παρακάτω script εμφανίζονται οι φίλοι που κατάγονται από Αθήνα και αυτοί που
κατάγονται από Θεσσαλονίκη :

Συνέχεια script...

Αποτελέσματα του script :

4.2. 2η Εργαστηριακή Άσκηση: Δημιουργία Βάσης- Πινάκων –
εγγραφών σε MySQL με PHP scripts
Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι η δημιουργία της Βάσης Δεδομένων
“ENOIKIASEIS_AYTOKINITON_EPITHETO”, των πινάκων της, εισαγωγή εγγραφών
στους πίνακες, εκτέλεση και προβολή ερωτημάτων μέσω της PHP.

Δημιουργία Βάσης Δεδομένων :
•

Script createDb.php :

Δημιουργία Πινάκων :

Συνέχεια script …

Εισαγωγή εγγραφών στους πίνακες :
•

Script insert.php :

<?php
$con=mysql_connect("localhost","root","");
if(!$con){
die('Could not Connect to mysql:'.mysql_error());
}
mysql_selectdb("ENOIKIASEIS_AYTOKINITON",$con);
mysql_set_charset("utf8",$con);
$query="INSERT INTO PELATES
VALUES('','Γεωργίου','Απόστολος','Ιωάννης','1999-11','Δελφών','23','62100','ΣΕΡΡΕΣ','34455678','Α ΣΕΡΡΩΝ','2321045678','6947898989',23210-56156,'ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟΣ'),
('','Παπαδόπουλος','Γεώργιος','Δημήτριος','1966-21','Βενιζέλου','45','62100','ΣΕΡΡΕΣ','54378922','Β ΣΕΡΡΩΝ','2321034567','6947676767','23210-45456','ΑΣΤΑΤΟΣ'),
('','Μιχαηλίδης','Αντώνιος','Βασίλειος','19978-76','Ερμού','12','23456','ΑθΗΝΑ','67846445','ΣΤ ΑΘΗΝΩΝ','2103438438','6732212121','210-2324455','ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ'),
('','Καραλής','Ανδρέας','Ιωάννης','1979-43','Τσιμισκή','67','45567','ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ','53739292','ΦΑΕ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ','2310-937473','6946343434','2310-473476','ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟΣ'),
('','Τριανταφύλλου','Γρηγόριος','Νικόλαος','1995-55','Δωδώνης','123','65100','ΙΩΑΝΝΙΝΑ','Α
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ','189378737','26510-83748','6978318976','2651045354','ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΣ')" ;
mysql_query($query);

$query="INSERT INTO AYTOKINHTA
VALUES('','FIAT','STILO','43567','5','5','ΚΟΚΚΙΝΟ','20','ΒΕΝΖΙΝΗ','20
04-1-1','56000'),
('','OPEL','CORSA','32456','5','5','ΛΕΥΚΟ','18','ΒΕΝΖΙΝΗ','2000-51','87000'),
('','MERCEDES','SLK','45677','2','2','ΑΣΗΜΙ','70','ΒΕΝΖΙΝΗ','2006-61','12000'),
('','VW','GOLF','32134','5','3','ΜΠΛΕ','35','ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ','2003-21','120000'),
('','ALFA_ROMEO','156','89890','5','5','KOKKINO','45','ΒΕΝΖΙΝΗ','2001
-3-1','112000')";
mysql_query($query);
$query="INSERT INTO ENOIKIASH VALUES('','1','1','2007-7-7','2007-717','200','','',200),('','2','5','2007-8-21','2007-825','225','','',225),('','2','3','2007-9-20','2007-925','420','','','420'),('','3','1','2007-10-1','2007-102','20','ΛΑΣΤΙΧΟ ΕΜΠΡΟΣ ΔΕΞΙΑ','20','40'),('','4','1','2007-103','2007-10-13','200','','','200'),('','5','2','2007-1-10','2007-1010','180','','','180')";
mysql_query($query);
mysql_close($con);
?>

Εκτέλεση ερωτημάτων και προβολή αποτελεσμάτων σε πίνακες μέσω PHP και
HTML :
Ερώτημα 1 : Να εμφανιστεί αναλυτικά το ιστορικό των ενοικιάσεων των πελατών.
•

Script View1_Istoriko_Enoikiasewn.php :

Αποτελέσματα του script :

Ερώτημα 2 : Να προβληθούν τα στοιχεία του κάθε πελάτη με το συνολικό ποσό που
πλήρωσε.
•

Script View2_Synoliko_Poso.php :

Αποτελέσματα του script :

Ερώτημα 3 : Να προβληθούν τα στοιχεία πελάτη με το μέγιστο συνολικό ποσό.
•

Script View3_Megisto_Synoliko_Poso.php :

Αποτελέσματα του script :

Ερώτημα 4 : Να προβληθούν τα στοιχεία του αυτοκινήτου που προτιμούν να νοικιάζουν οι
πελάτες.
•

Script View4_Aytokinito_Protimisis.php :

Αποτελέσματα του script :

Ερώτημα 5 : Να εμφανιστούν τα αυτοκίνητα που δεν έχουν ενοικιαστεί ποτέ.
•

Script View5_Mi_Noikiasmena_Aytokinhta.php :

Αποτελέσματα του script :

4.3. 3η Εργαστηριακή Άσκηση : Δημιουργία menu σε html και
προβολή πινάκων με php scripts
Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι η εξοικείωση του σπουδαστή με τη δημιουργία
ενός menu σε hmtl και παρουσίαση αποτελεσμάτων σε διαφορετικά αρχεία .php, με τη χρήση
“Link Pages”.
Κλείνουμε τυχόν ανοιχτά αρχεία File → Close All Files και δημιουργούμε ένα νέο html File,
από το menu File → New και από την καρτέλα που εμφανίζεται, επιλέγουμε “HTML File
.php”(βλ. Εικόνα 4.3.1) και εμφανίζεται το περιβάλλον που θα γράψουμε το .hmtl script.

Εικόνα 4.3:1: Δημιουργία HTML File

Η αρχική σελίδα θα περιέχει τον τίτλο της άσκησης και τρία link pages που θα παραπέμπουν
στη σελίδα των πελατών, στη σελίδα των αυτοκινήτων και στη σελίδα των ενοικιάσεων
αντίστοιχα.
•

Script forma.html :

Εικόνα 4.3:2: Menu με html κώδικα

Τα αποτελέσματα του script αν το τρέξουμε εμφανίζονται κάπως έτσι :

Εικόνα 4.3:3: Εκτέλεση forma.html – εμφάνιση μενού

Όπως βλέπουμε στον κώδικα έχουν δημιουργηθεί τρία Links τα οποία καλούν τρία
διαφορετικά .php script. Το Link “Πελάτες” καλεί για εκτέλεση το pelates.php, το Link
“Αυτοκίνητα” καλεί το aytokinhta.php και το Link “Ενοικιάσεις” καλεί το enoikiash.php.
•

Script pelates.php :

Συνέχεια script pelates.php...

Το script pelates.php εκτελεί ερώτημα που παίρνει τις τιμές του πίνακα “PELATES” και τις
εμφανίζει σε έναν πίνακα με δυνατότητα επιστροφής στην αρχική σελίδα.

Αποτελέσματα του script :

•

Script aytokinhta.php :

Το script aytokinhta.php εκτελεί ερώτημα που παίρνει τις τιμές του πίνακα “AYTOKINITA”
και τις εμφανίζει σε έναν πίνακα με δυνατότητα επιστροφής στην αρχική σελίδα.

Αποτελέσματα του script :

•

Script enoikiash.php :

Το script enoikiash.php εκτελεί ερώτημα που παίρνει τις τιμές του πίνακα “ENOIKIASH” και
τις εμφανίζει σε έναν πίνακα με δυνατότητα επιστροφής στην αρχική σελίδα.
Αποτελέσματα του script :

4.4.

4η Εργαστηριακή Άσκηση
ερωτημάτων σε php script

:

Εκτέλεση

δυναμικών

Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι η εξοικείωση του σπουδαστή με τη δημιουργία
δυναμικής ιστοσελίδας. Η εφαρμογή θα εμφανίζει μια λίστα με τα επίθετα των πελατών.
Καθώς ο χρήστης θα επιλέγει τον πελάτη που επιθυμεί, θα υποβάλλει το ερώτημα και θα
εμφανίζεται μια νέα σελίδα με το ιστορικό ενοικιάσεων του πελάτη που επιλέχθηκε, καθώς
και το συνολικό ποσό που πλήρωσε.
Κλείνουμε τυχόν ανοιχτά αρχεία File → Close All Files και δημιουργούμε ένα νέο PHP File,
από το menu File → New(βλ. Εικόνα 4.4.1) και από την καρτέλα που εμφανίζεται,
επιλέγουμε “PHP File .php”(βλ. Εικόνα 4.4.2) και εμφανίζεται το περιβάλλον που θα
γράψουμε το .php script.

Εικόνα 4.4:1: Νέο αρχείο

Εικόνα 4.4:2: Επιλογή Php File

Αρχικά θα γράψουμε κώδικα για τη δημιουργία της αρχικής σελίδας με μια λίστα. Ο κώδικας
θα είναι συνδυασμός php και hmtl, για να εμφανίζεται η φόρμα και παράλληλα να εκτελείται
ερώτημα που θα γεμίζει τη λίστα με τα επώνυμα των πελατών
•

Script selection_form.php :

Αποτελέσματα του script :

Καθώς πατάμε το κουμπί “Υποβολή ερωτήματος”, καλείται το history_report.php script. Η
λειτουργία του script είναι να λαμβάνει το επίθετο που επιλέχθηκε από την προηγούμενη
σελίδα, να εκτελεί ερώτημα βρίσκοντας τα στοιχεία ενοικίασης του συγκεκριμένου πελάτη
και να υπολογίζει το συνολικό ποσό που πλήρωσε.
•

Script history_report.php :

Αποτελέσματα του script :

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ V: Επικοινωνία μεταξύ MySQL και JAVA.
Στο παρακάτω κεφάλαιο θα μελετηθεί η Επικοινωνία μεταξύ Βάσης Δεδομένων σε MySQL
και της γλώσσας προγραμματισμού JAVA.
Σκοπός του κεφαλαίου είναι να εξοικειωθεί ο σπουδαστής με τη σύνδεση σε μια ΒΔ,
χρησιμοποιώντας κώδικα σε JAVA. Θα εξηγήσουμε στο κεφάλαιο τη λειτουργία της κάθε
εντολής, αλλά σκοπός μας είναι κυρίως η σύνδεση και επεξεργασία δεδομένων σε ότι έχει να
κάνει με τη MySQL.

Απαιτούμενο Υλικό:
•
•

Xampp
NetBeans IDE 6.9

NetBeans IDE 6.9 :
Ο NetBeans είναι ένας freeware editor για διάφορες γλώσσες προγραμματισμού
(Java, Javascript, PHP, Python, C, C++). Θα τον χρησιμοποιήσουμε στο κεφάλαιο που
ακολουθεί για την ανάπτυξη JAVA εφαρμογών. Μπορείτε να τον κατεβάσετε από την
ηλεκτρονική διεύθυνση : http://netbeans.org/downloads/
Γλώσσα προγραμματισμού JAVA :
Η Java είναι ίσως η πιο διαδεδομένη αντικειμενοστραφής γλώσσα προγραμματισμού και
σχεδιάστηκε από τη Sun MicroSystems. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της ως προς τις
υπόλοιπες αντικειμενοστραφής γλώσσες, είναι ότι εκτελείται το ίδιο ανεξαρτήτως
πλατφόρμας και λειτουργικού συστήματος. Ένα πρόγραμμα γραμμένο σε Java τρέχει το ίδιο
σε Windows, Macintosh και Linux χωρίς να χρειάζεται καν νέα μεταγλώττιση. Για
περισσότερες πληροφορίες για τη γλώσσα, τη δομή και σύνταξη των εντολών της, μπορείτε
να μεταβείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.javaworld.com/ .

5.1. 1η Εργαστηριακή Άσκηση : Προβολή ερωτημάτων σε
πίνακες με τη βοήθεια κλάσεων σε Java
Σκοπός της παρούσας εργαστηριακής άσκησης είναι η εξοικείωση του σπουδαστή με τη
δημιουργία κλάσεων στη java, τη δημιουργία σύνδεσης με MySQL και εκτέλεση
ερωτημάτων.
Βεβαιωνόμαστε ότι τρέχει ο MySQL Server μέσω του Xampp :

Εικόνα 5.1:1: MySQL Server σε κατάσταση εκτέλεσης

Ανοίγουμε τον editor για να δημιουργήσουμε την Java εφαρμογή μας (NetBeans IDE 6.9) :

Εικόνα 5.1:2: Εκτέλεση NetBeans IDE 6.9

Δημιουργούμε νέο Project από το menu File → New Project (βλ. Εικόνα 5.1.3). Στην
επόμενη καρτέλα έχουμε επιλεγμένο το “Java” και θέλουμε να δημιουργήσουμε Java
Application (βλ. Εικόνα 5.1.4). Πατάμε Next, Next και στην επόμενη καρτέλα ονομάζουμε το
νέο Project, “Provoli_Filwn”, ξετσεκάρουμε το “Create Main Class” και πατάμε Finish(βλ.
Εικόνα 5.1.5). Κάνουμε δεξί κλικ στο νέο Project → New → Jframe Form (βλ. Εικόνα 5.1.6).
Στην επόμενη καρτέλα ονομάζουμε τη φόρμα μας και το Package στο οποίο θα ανήκει(βλ.
Εικόνα 5.1.7), πατάμε Finish και έχουμε δημιουργήσει τη φόρμα(βλ. Εικόνα 5.1.8).

Εικόνα 5.1:3: Δημιουργία Project

Εικόνα 5.1:4: Επιλογή Java Application

Εικόνα 5.1:5: Ρυθμίσεις νέου Project

Εικόνα 5.1:6: Δημιουργία Φόρμας

Εικόνα 5.1:7: Επιλογή ονόματος φόρμας και package

Εικόνα 5.1:8: Εικόνα της κενής φόρμας που δημιουργήσαμε

Στη συνέχεια τοποθετούμε τρεις πίνακες “Table” και τρία “Label” από την παλέτα (Palette)
του NetBeans στη φόρμα μας(βλ. Εικόνα 5.1.9).
Components που χρησιμοποιούνται :
3 x Tables
3 x Labels

(γραμμή εργαλείων Swing Controls)
(γραμμή εργαλείων Swing Controls)

•

Ρύθμιση jLabel1 :
jLabel1 → Text = ΦΙΛΟΙ
jLabel1 → Font → Επιλέγουμε 12
jLabel1 → Font → Επιλέγουμε Bold

•

Ρύθμιση jLabel2 :
jLabel2 → Text = ΣΕΡΡΑΙΟΙ
jLabel2 → Font → Επιλέγουμε 12
jLabel2 → Font → Επιλέγουμε Bold

•

Ρύθμιση jLabel3 :
jLabel3 → Text = ΚΙΝΗΤΟ ΑΠΟ '69'
jLabel3 → Font → Επιλέγουμε 12
jLabel3 → Font → Επιλέγουμε Bold

Εικόνα φόρμας :

Εικόνα 5.1:9: Εικόνα φόρμας μετά την προσθήκη των components

Εισαγωγή MySQL JDBC Driver :
Για να γίνει η σύνδεση της εφαρμογής μας με MySQL Server, ακολουθούμε την εξής
διαδικασία :
Επιλέγουμε το Project μας από τη λίστα των Projects δεξιά του NetBeans, και
κάνουμε δεξί κλικ στο “Libraries” → “Add Library” (βλ. Εικόνα 5.1.10).Στην
επόμενη καρτέλα επιλέγουμε “Import” και εμφανίζεται λίστα με τις διαθέσιμες
βιβλιοθήκες. Επιλέγουμε “MySQL JDBC Driver” και πατάμε “Import”.

Εικόνα 5.1:10: Εισαγωγή MySQL
JDBC

Εικόνα 5.1:11: Εισαγωγή MySQL JDBC -2

Εικόνα 5.1:12: Εισαγωγή MySQL JDBC -3

Δημιουργία κλάσης “Filos” :
Για να μπορούμε να επεξεργαστούμε τα πεδία του πίνακα “FILOI” της βάσης “ATZENTA”
που έχουμε δημιουργήσει σε προηγούμενο κεφάλαιο, πρέπει να δημιουργήσουμε μια κλάση
με όνομα “Filos” μόνο με συναρτήσεις set και get για κάθε πεδίο. Από το menu επιλέγουμε
File → New File(βλ. Εικόνα 5.1.13). Από το Categories, έχουμε επιλεγμένο το “Java” και
θέλουμε να δημιουργήσουμε “Java Class”(βλ. Εικόνα 5.1.14). Στην επόμενη καρτέλα
ονομάζουμε την κλάση (“Filos”), ορίζουμε το package “Provoli_Filwn”και πατάμε Finish(βλ.
Εικόνα 5.1.15). Έτσι έχουμε δημιουργήσει την κλάση και είμαστε έτοιμοι να γράψουμε τον
κώδικα σε αυτή(βλ. Εικόνα 5.1.16).

Εικόνα 5.1:13: Δημιουργία κλάσης

Εικόνα 5.1:14: Δημιουργία κλάσης -2

Εικόνα 5.1:15: Δημιουργία κλάσης -3

Εικόνα 5.1:16: Δημιουργία κλάσης-4

Προσοχή : Δεν ξεχνάμε να σώζουμε τακτικά τη δουλειά μας με το εικονίδιο

.

Κώδικας κλάσης “Filos” :
1. package Provoli_Filwn;
2.
3. import java.util.Date;
4.
5.
6.
7. public class Filos {
8.
9.
private int _aa;
10.
11.
private String _Eponimo;
12.
13.
private String _Onoma;
14.
15.
private String _Patronimo;
16.
17.
private Date _HmGennisis;
18.
19.
private String _Odos;
20.
21.
private String _Arithmos;
22.
23.
private String _Tk;
24.
25.
private String _Poli;
26.
27.
private String _Til_ergasias;
28.
29.
private String _Til_spitioy;
30.
31.
private String _Kinito;
32.
33.
private String _Sxolia;
34.
35.
36.
public void setAA(int aa){
37.
this._aa = aa;
38.
39.
}
40.
41.
public int getAA(){
42.
return this._aa;
43.
}
44.
45.
public void setEponimo(String Eponimo){
46.
this._Eponimo = Eponimo;
47.
}
48.
49.
public String getEponimo(){
50.
return this._Eponimo;
51.
}
52.
53.
public void setOnoma(String Onoma){
54.
this._Onoma = Onoma;
55.
}
56.
57.
public String getOnoma(){
58.
return this._Onoma;

59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.

}
public void setPatronimo(String Patronimo){
this._Patronimo = Patronimo;
}
public String getPatronimo(){
return this._Patronimo;
}
public void setHmgennisis(Date HmGennisis){
this._HmGennisis = HmGennisis;
}
public Date getHmgennisis(){
return this._HmGennisis;
}
public void setOdos(String Odos){
this._Odos = Odos;
}
public String getOdos(){
return this._Odos;
}
public void setArithmos(String Arithmos){
this._Arithmos = Arithmos;
}
public String getArithmos(){
return this._Arithmos;
}
public void setTk(String Tk){
this._Tk = Tk;
}
public String getTk(){
return this._Tk;
}
public void setPolh(String Polh){
this._Poli = Polh;
}
public String getPolh(){
return this._Poli;
}
public void setTilErgasias(String TilErgasias){
this._Til_ergasias = TilErgasias;
}
public String getTilErgasias(){
return this._Til_ergasias;
}
public void setTilSpitiou(String TilSpitiou){
this._Til_spitioy = TilSpitiou;
}

120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.

public String getTilSpitiou(){
return this._Til_spitioy;
}
public void setKinito(String Kinito){
this._Kinito = Kinito;
}
public String getKinito(){
return this._Kinito;
}
public void setSxolia(String Sxolia){
this._Sxolia = Sxolia;
}
public String getSxolia(){
return this._Sxolia;
}
}

Δημιουργία κλάσης “Database” :
Με τον ίδιο τρόπο δημιουργούμε μια νέα κλάση με όνομα Database, η οποία θα δημιουργεί
τη σύνδεση με το MySQL Server και θα εκτελεί ερωτήματα.

Κώδικας κλάσης “Database” :
1. package Provoli_Filwn;
2. import java.sql.Connection;
3. import java.sql.DriverManager;
4. import java.sql.SQLException;
5. import java.sql.Statement;
6. import java.sql.ResultSet;
7.
8. import java.util.Vector;
9. import java.util.Date;
10.
11.
12.
13.
public class Database {
14.
15.
16.
private String _username;
17.
private String _password;
18.
private String _databaseName;
19.
private Connection _connection;
20.
21.
22.
public Database(String username,String password,
String databaseName) {
23.
this._username = username;
24.
this._password = password;
25.
this._databaseName = databaseName;

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

this._connection = null;
}
public void setUsername(String username) {
this._username = username;
}

33.
34.
35.

public String getUsername() {
return this._username;
}

36.
37.
38.

public void setPassword(String password) {
this._password = password;
}

39.
40.
41.

public String getPassword() {
return this._password;
}

42.
43.
44.

public void setDbName(String dbName) {
this._databaseName = dbName;
}

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

public String getDbName() {
return this._databaseName;
}
public void execute(String query) {
try {
String url=
"jdbc:mysql://localhost/"+ this._databaseName + "?
useUnicode=yes&characterEncoding=UTF-8";

55.

this._connection =
DriverManager.getConnection (url, this._username,
this._password);

56.

Statement statement =
this._connection.createStatement();

57.

statement.executeUpdate(query);

58.
59.
60.
61.
62.
63.

}

64.

public Vector<Filos> executeFiloiQuery(String

}

this._connection.close();
catch (SQLException sqlException) {
sqlException.printStackTrace();

}

65.
66.

query) {
Vector<Filos> friends = new Vector<Filos>();

67.
68.

try {
String url = "jdbc:mysql://localhost/"+
this._databaseName + "?useUnicode=yes&characterEncoding=UTF-8";

69.

this._connection =
DriverManager.getConnection (url, this._username,
this._password);

70.

Statement statement =
this._connection.createStatement();

71.
72.

statement.executeQuery(query);
ResultSet results =
statement.getResultSet();

73.
74.
75.
76.
77.
78.

while (results.next()) {
int aa = results.getInt("AA");
String name =

results.getString("ONOMA");

79.

String lname =

results.getString("EPITHETO");

80.

String onPatros =
results.getString("ON_PATROS");

81.

Date hmGenisis =
results.getDate("HM_GENNHSIS");

82.

String odos =
results.getString("ODOS");

83.

results.getString("AR");

84.

results.getString("TK");

85.

String arithmos =
String postCode =
String polh =

results.getString("POLH");

86.

String thlErgasias =
results.getString("THL_ERGASIAS");

87.

String thlSpitiou =

88.

String kinhto =

results.getString("THL_SPITIOY");
results.getString("KINHTO");

89.

results.getString("SXOLIA");

90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.

String sxolia =
Filos friend = new Filos();
friend.setAA(aa);
friend.setOnoma(name);
friend.setEponimo(lname);
friend.setPatronimo(onPatros);

100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.

friend.setHmgennisis(hmGenisis);
friend.setOdos(odos);
friend.setArithmos(arithmos);
friend.setTk(postCode);
friend.setPolh(polh);
friend.setTilErgasias(thlErgasias);
friend.setTilSpitiou(thlSpitiou);
friend.setKinito(kinhto);
friend.setSxolia(sxolia);
friends.addElement(friend);
}
this._connection.close();
}
catch (SQLException sqlException) {
sqlException.printStackTrace();
}
return friends;
}
}

Επεξήγηση κώδικα :
•

Γραμμή 2-6 :

Εισαγωγή απαραίτητων βιβλιοθηκών για τη σύνδεση με τη ΒΔ και την εκτέλεση ερωτημάτων
•

Γραμμή 8 :

Εισαγωγή βιβλιοθήκης απαραίτητης για τη χρήση “Vector”. Οι vector μεταβλητές είναι
μεταβλητές σταθερού μεγέθους για όλους τους τύπους(integers, floating point and character).
Το μέγεθος των μεταβλητών αυτών είναι 16 Bytes και ανάλογα με το μέγεθος κάθε τύπου
δεδομένων, αναλογούν και οι αντίστοιχοι αριθμοί μεταβλητών σε κάθε vector. Για
παράδειγμα ένας vector float περιέχει 4 floating point αριθμούς.
•

Γραμμή 50-63 :

Συνάρτηση εκτέλεσης ερωτήματος, χωρίς επιστρεφόμενη τιμή(INSERT, UPDATE,
DELETE). Συγκεκριμένα η σύνδεση στον MySQL Server και στη βάση που δηλώνουμε στον
constructor της κλάσης Database, γίνεται στις γραμμές 54-56. Δημιουργούμε το αντικείμενο
“statement”, το οποίο περιέχει τη σύνδεση στη ΒΔ και μέσω αυτού εκτελούμε ερωτήματα.
Στη γραμμή 57 γίνεται η εκτέλεση ερωτήματος χωρίς επιστρεφόμενη τιμή, όπως
προαναφέραμε και στη γραμμή 58 κλείνει η σύνδεση.

Γραμμή 64-127 :

•

Συνάρτηση εκτέλεσης ερωτήματος, με επιστρεφόμενη τιμή(SELECT). Στις γραμμές 68-70
εδραιώνεται η σύνδεση, όπως και στην προηγούμενη συνάρτηση. Στη γραμμή 71 εκτελείται
το ερώτημα με διαφορετική εντολή λόγω επιστρεφόμενης τιμής σε σχέση με την
προηγούμενη και αποθηκεύει τα αποτελέσματα στο αντικέιμενο result, τύπου
”ResultSet”(γραμμή 72). Στις γραμμές 76-89 αποθηκεύει για κάθε εγγραφή, το κάθε πεδίο
ξεχωριστά σε μεταβλητές και δημιουργεί ένα αντικείμενο τύπου “Filos”, στο οποίο
αποθηκεύει τη συγκεκριμένη εγγραφή. Κάθε εγγραφή των αποτελεσμάτων αποθηκεύεται σε
ένα Vector<Filos>(γραμμή 118). Αυτό το Vector είναι που επιστρέφεται στον χρήστη μετά
την εκτέλεση ερωτήματος για προβολή των δεδομένων.
Μεταβαίνουμε στη φόρμα, στο αρχείο Form.Java και επιλέγουμε το Source, για να
εμφανιστεί ο κώδικας της φόρμας(βλ. Εικόνα 1.17). Θα γράψουμε κώδικα, για να
εκτελέσουμε τα ερωτήματα και να τα προβάλλουμε στους πίνακες.
•

Κάνουμε import τη βιβλιοθήκη javax.swing.table.DefaultTableModel και τη
βιβλιοθήκη java.util.Vector :

•

Δηλώνουμε τα απαραίτητα Table Model και τις στήλες που θα έχουν οι πίνακες :

•

Δημιουργούμε μια συνάρτηση initDComponents :

Συνέχεια συνάρτησης initDComponents....

Ορίζουμε να εκτελεστεί στον constructor της φόρμας, η συγκεκριμένη συνάρτηση :

Τρέχουμε το αρχείο Form.Java πατώντας το κουμπί Run Main Project
εμφανίζονται τα αποτελέσματα στους πίνακες (βλ. Εικόνα 5.1.17).

και

Εικόνα 5.1:17: Εκτέλεση Εφαρμογής

5.2.

2η Εργαστηριακή
ερωτημάτων

Άσκηση

:

Εκτέλεση

δυναμικών

Σκοπός της παρούσας εργαστηριακής άσκησης είναι η εξοικείωση του σπουδαστή με
δημιουργία εφαρμογής σε Java και εκτέλεση δυναμικών ερωτημάτων. Η εφαρμογή θα
περιέχει TextAreas για κάθε πεδίο του πίνακα και με δύο κουμπιά θα μεταβαίνει στην
προηγούμενη και στην επόμενη εγγραφή αντίστοιχα.
Components που χρησιμοποιούνται :
1 x Tabbed Pane
2 x Panel
16 x Label
16 x Text Field
4 x Button

(γραμμή εργαλείων Swing Containers)
(γραμμή εργαλείων Swing Containers)
(γραμμή εργαλείων Swing Controls, για κάθε πεδίο)
(γραμμή εργαλείων Swing Controls, για κάθε πεδίο)
(γραμμή εργαλείων Swing Controls)

Δημιουργούμε νέο Project από το menu File → New Project. Στην επόμενη καρτέλα έχουμε
επιλεγμένο το “Java” και θέλουμε να δημιουργήσουμε Java Application. Πατάμε Next, Next
και στην επόμενη καρτέλα ονομάζουμε το νέο Project, “JavaProject4”, ξετσεκάρουμε το
“Create Main Class” και πατάμε Finish. Κάνουμε δεξί κλικ στο νέο Project → New →
Jframe Form. Στην επόμενη καρτέλα ονομάζουμε τη φόρμα μας(MainWindow) και το
Package στο οποίο θα ανήκει(javaproject6), πατάμε Finish και έχουμε δημιουργήσει τη
φόρμα.
•
•

Ονομάζουμε κατάλληλα τα Labels και τα Buttons κατάλληλα μέσω της ιδιότητας
“text”. (Κάθε Label αντιστοιχεί σε ένα πεδίο του πίνακα)
Ονομάζουμε τα Panel μέσω της ιδιότητας “Tab Title”(ένα Panel για κάθε πίνακα)

Ώστε η φόρμα μας να έχει την εξής εικόνα :

Εικόνα 5.2:1: Εικόνα Φόρμας

Εικόνα 5.2:2: Εικόνα Φόρμας -2

Εισαγωγή MySQL JDBC Driver :
Για να γίνει η σύνδεση της εφαρμογής μας με MySQL Server, ακολουθούμε την εξής
διαδικασία
Επιλέγουμε το Project μας από τη λίστα των Projects δεξιά του NetBeans, και
κάνουμε δεξί κλικ στο “Libraries” → “Add Library” .Στην επόμενη καρτέλα
επιλέγουμε “Import” και εμφανίζεται λίστα με τις διαθέσιμες βιβλιοθήκες.
Επιλέγουμε “MySQL JDBC Driver” και πατάμε “Import”.

Δημιουργία κλάσης “Pelatis” :

Συνέχεια κλάσης “Pelatis”...

Συνέχεια κλάσης “Pelatis”...

Δημιουργία κλάσης “Aytokinhto” :
Με τον ίδιο τρόπο δημιουργούμε κλάση για τον πίνακα “AYTOKINITA”

Συνέχεια κλάσης “Aytokinhto”...

Συνέχεια κλάσης “Aytokinhto”...

Θα δημιουργήσουμε μια κλάση “Queries”, που θα περιέχει static μεταβλητές, όπου θα
αποθηκεύουμε τον SQL κώδικα των ερωτημάτων που χρησιμοποιούμε συχνά, ώστε να μην
έχουμε κώδικα να επαναλαμβάνεται. Αυτή η τεχνική ονομάζεται singleton pattern και
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις μεταβλητές χωρίς να δηλώσουμε αντικείμενο. Για
περισσότερες πληροφορίες για το sigleton pattern μπορείτε να επισκεφθείτε την ηλεκτρονική
διεύθυνση http://www.javabeginner.com/learn-java/java-singleton-design-pattern .

Δημιουργία κλάσης “Queries” :

Οπότε επιστρέφουμε στη φόρμα μας και στο αρχείο MainProject, όπως το ονομάσαμε και θα
γράψουμε κώδικα για εκτέλεση των ερωτημάτων και προβολή των αποτελεσμάτων στα
απαραίτητα πεδία της φόρμας :

Συνέχεια κλάσης “MainForm.Java”

Επεξήγηση κώδικα :
•

Γραμμή 442-448 :

Δημιουργήσαμε τη συνάρτηση “Pelatis getPelatis(int index)”, η οποία παίρνοντας ως όρισμα
έναν ακέραιο, που είναι ο αριθμός θέσης της εγγραφής στο Vector που επιστρέφει το
ερώτημα “SELECT * FROM PELATIS”, επιστρέφει ένα αντικείμενο τύπου Pelatis.

•

Γραμμή 450-456 :

Η συνάρτηση “int getpSize()” εκτελεί το ίδιο ερώτημα με την προηγούμενη συνάρτηση και
επιστρέφει τον αριθμό των εγγραφών, δηλαδή πόσοι πελάτες είναι αποθηκευμένοι στη Βάση.
Αντίστοιχη είναι η λειτουργία των συναρτήσεων “Aytokinhto getAytokinito(int index)” και
“int getCarSize()” για τον πίνακα “AYTOKINITA”.

•

Γραμμή 339-360 :

Στη συνάρτηση “void initDbComponents()” αρχικοποιούνται όλα τα Text Fields και
παίρνουν τις τιμές της πρώτης εγγραφής μέσω των συναρτήσεων “Pelatis getPelatis(int
index)” και “Aytokinhto getAytokinito(int index)” που περιγράψαμε παραπάνω. Η
συνάρτηση αρχικοποίησης των components καλείται στον constructor της φόρμας(γραμμή 9).
Σημείωση : Η πρώτη εγγραφή βρίσκεται στο index 0 του Vector.

•

Γραμμή 361-373, 382-392, 403-418, 423-439 :

Οι συναρτήσεις αυτές είναι τα events των Buttons. Κάνοντας διπλό κλικ σε ένα button της
φόρμας, δημιουργείται αυτόματα η συνάρτηση που ενεργοποιείται με το κλικ στην εκτέλεση
του προγράμματος. Ο κώδικας που γράφουμε σε αυτές τις συναρτήσεις ελέγχει αν υπάρχει
επόμενη ή προηγούμενη εγγραφή αντίστοιχα και την προβάλλει στα Text Fields της φόρμας.

Τρέχουμε το αρχείο MainForm.Java πατώντας το κουμπί Run Main Project
και
εμφανίζονται τα αποτελέσματα στα Text Fields και μεταφερόμαστε στις επόμενες και
προηγούμενες εγγραφές μέσω των Buttons(βλ. Εικόνα ).

Εικόνα 5.2:3: Εκτέλεση της Εφαρμογής

Εικόνα 5.2:4: Εκτέλεση της Εφαρμογής -2

Εικόνα 5.2:5: Εκτέλεση της Εφαρμογής -3

Εικόνα 5.2:6: Εκτέλεση της Εφαρμογής -4

5.3. 3η Εργαστηριακή Άσκηση : Εκτέλεση διαδοχικών δυναμικών
ερωτημάτων
Σκοπός της παρούσας εργαστηριακής άσκησης είναι η εκτέλεση διαδοχικών ερωτημάτων
SQL, με τη βοήθεια της αντικειμενοστραφούς γλώσσας Java.
Components που χρησιμοποιούνται :
5 x Label
4 x Combo Box
1 x Table

(γραμμή εργαλείων Swing Controls)
(γραμμή εργαλείων Swing Controls)
(γραμμή εργαλείων Swing Controls)

Δημιουργούμε νέο Project από το menu File → New Project. Στην επόμενη καρτέλα έχουμε
επιλεγμένο το “Java” και θέλουμε να δημιουργήσουμε Java Application. Πατάμε Next, Next
και στην επόμενη καρτέλα ονομάζουμε το νέο Project, “JavaProject5”, ξετσεκάρουμε το
“Create Main Class” και πατάμε Finish. Κάνουμε δεξί κλικ στο νέο Project → New →
Jframe Form. Στην επόμενη καρτέλα ονομάζουμε τη φόρμα μας(Form) και το
Package(javaproject5) στο οποίο θα ανήκει, πατάμε Finish και έχουμε δημιουργήσει τη
φόρμα.
Στα αριστερά του editor, βλέπουμε τα παλαιότερα Projects. Αντιγράφουμε τις κλάσεις
Aytokinhto και Database από το προηγούμενο Project και τις κάνουμε επικόλληση στο νέο
Project, έχοντας τσεκαρισμένη την επιλογή Refactor, ώστε να τις προσαρμόσει στα νέα
δεδομένα.
Τοποθετούμε τα Components στη φόρμα και τα ονομάζουμε κατάλληλα :

Εικόνα 5.3:1: Εικόνα Φόρμας

Εισαγωγή MySQL JDBC Driver :
Για να γίνει η σύνδεση της εφαρμογής μας με MySQL Server, ακολουθούμε την εξής
διαδικασία
Επιλέγουμε το Project μας από τη λίστα των Projects δεξιά του NetBeans, και
κάνουμε δεξί κλικ στο “Libraries” → “Add Library”.Στην επόμενη καρτέλα
επιλέγουμε “Import” και εμφανίζεται λίστα με τις διαθέσιμες βιβλιοθήκες.
Επιλέγουμε “MySQL JDBC Driver” και πατάμε “Import”.

Επιστρέφουμε στη φόρμα μας και πατάμε το Source για να δούμε τον κώδικά της. Εκεί θα
γράψουμε τον παρακάτω κώδικα :
•

Κώδικας κλάσης “Form.Java” :

Συνέχεια κλάσης “Form.Java”...

Επεξήγηση κώδικα :

•

Γραμμή 17-29 :

Συνάρτηση αρχικοποίησης των components. Όλα τα ComboBoxes (πέραν του jComboBox1)
και ο jTable1, γίνονται ανενεργά. Εκτελείται ερώτημα και γεμίζει το jComboBox1 με το
πεδίο “MARKA” του πίνακα “AYTOKINITA”. Η συνάρτηση αυτή καλείται στον
constructor της φόρμας(βλ. Γραμμή 13)

•

Γραμμή 155-172 :

Κάνοντας
διπλό
κλικ
στο
jComboBox1,
δημιουργείται
αυτή
η
συνάρτηση(jComboBox1ActionPerformed), ο κώδικας της οποίας ενεργοποιείται όταν ο
χρήστης κάνει κλικ πάνω σε αυτό, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του προγράμματος. Ο
κώδικας γεμίζει το jComboBox2 με τα μοντέλα της μάρκας που έχει επιλέξει ο χρήστης στη
πρώτη λίστα.

•

Γραμμή 174-190 :

Αντίστοιχο click Event για το jComboBox2. Ενεργοποιεί το jComboBox3 και το γεμίζει με
τα διαθέσιμα χρώματα της μάρκας και μοντέλου που επιλέχθηκαν από το χρήστη.

•

Γραμμή 192-207 :

Κάνοντας διπλό κλικ στο jComboBox3, γράφουμε τον κώδικα που ενεργοποιεί το
jComboBox4, που περιέχει τις διαθέσιμες τιμές των προηγούμενων επιλογών.

•

Γραμμή 209-229 :

To event ενεργοποίησης του jComboBox4. Εκτελεί ερώτημα με τις επιλογές από τις λίστες
που έχει κάνει ο χρήστης και προβάλλει στον πίνακα τα αποτελέσματα με τα στοιχεία του
αυτοκινήτου που τηρεί τα κριτήρια.

Τρέχουμε το αρχείο MainForm.Java πατώντας το κουμπί Run Main Project
εμφανίζονται τα αποτελέσματα :

και

Εικόνα 5.3:2: Εκτέλεση της Εφαρμογής

Εικόνα 5.3:3: Εκτέλεση της Εφαρμογής -2

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI: Επικοινωνία μεταξύ MySQL και QT
C++.
Στο παρακάτω κεφάλαιο θα μελετηθεί η Επικοινωνία μεταξύ Βάσης Δεδομένων σε
MySQL και της γλώσσας προγραμματισμού QT C++.
Σκοπός του κεφαλαίου είναι να εξοικειωθεί ο σπουδαστής με τη διαδικασία
σύνδεσης σε μια ΒΔ και εκτέλεση ερωτημάτων χρησιμοποιώντας κώδικα σε QT C++
και το περιβάλλον του QT SDK 4.7.4 .
Απαιτούμενο Υλικό:
•
•

MySQL 5.5.17 ( http://dev.mysql.com/downloads/installer/ )
QT C++ CREATOR SDK 4.7.4 ( http://qt.nokia.com/downloads/ )

QT SDK :
O QT SDK είναι ένα software ελεύθερου και ανοιχτού λογισμικού, ο οποίος προσφέρεται
από τη NOKIA για τη συγγραφή QT C++ κώδικα.

Γλώσσα προγραμματισμού QT C++ :

Η QT C++, είναι μια αντικειμενοστραφής γλώσσα προγραμματισμού, που επιτρέπει τη
δημιουργία εφαρμογών με γραφικό περιβάλλον, αλλά και περιβάλλον κονσόλας που
απαιτείται από servers. Η ανάπτυξη της QT C++, έγινε από την εταιρεία παραγωγής
ηλεκτρονικών συσκευών ΝΟΚΙΑ. Αν και από το Φεβρουάριο του 2011 έχει πουλήσει τα
δικαιώματα της γλώσσας στην εταιρεία Digia PLC, συνεχίζει να είναι η NOKIA αυτή που
προσφέρει ανάπτυξη στο συγκεκριμένο framework.Για περισσότερες πληροφορίες για τη
δομή της γλώσσας και των εντολών της, μπορείτε να επισκεφθείτε την ηλεκτρονική
διεύθυνση http://qt.nokia.com/ .

Διαδικασία εγκατάστασης του QODBC Driver στον QT SDK editor, για
σύνδεση των εφαρμογών με MySQL :
Εφόσον έχουμε εγκαταστήσει τη MySQL 5.5.17, πρέπει να ελέγξουμε αν έχουμε
εγκαταστήσει το “QTSources” κατά την εγκατάσταση της εφαρμογής.QT Creator :
•

Ανοίγουμε τον QT Creator

•

Από το menu Help → Start Updater, Package Manager, τσεκάρουμε από τη λίστα
“Miscellaneous” αν είναι εγκατεστημένο το QT Sources για την έκδοση 4.7.4. Αν
δεν είναι το εγκαθιστούμε.

•

Από το μενού Έναρξη των Windows, μεταβαίνουμε στο QT SDK → Desktop → Qt
4.7.4 for Desktop (MinGW) και εμφανίζεται η κονσόλα :

Μεταφερόμαστε στην εξής διαδρομή δίσκου :
C:\QtSDK\QtSources\4.7.4\src\plugins\sqldrivers\odbc

εγκατασταθεί σε διαφορετική διαδρομή o QT).

Εφόσον βρισκόμαστε σε αυτή τη διαδρομή, εκτελούμε την εντολή :
qmake

Έπειτα εκτελούμε :
mingw32-make

Και τέλος εκτελούμε :
mingw32-make install release

(εκτός

και

αν

έχει

Είμαστε έτοιμοι να συνδέσουμε τις εφαρμογές μας με MySQL Server, μέσω του ODBC
driver
που
παρατηρούμε
ότι
έχει
δημιουργηθεί
πλέον
στον
φάκελο
“C:\QtSDK\QtSources\4.7.4\src\plugins\sqldrivers\odbc” (odbc.pro).

Σύνδεση της Βάσης με ODBC :
Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε στην εφαρμογή μας τη Βάση Δεδομένων του MySQL Server
με όνομα “atzenta”.
Μεταβαίνουμε από την Έναρξη → Πίνακας Ελέγχου → Εργαλεία διαχείρισης → Πηγές
Δεδομένων (ODBC). Ακολουθούμε τη διαδικασία που περιγράφεται στη δεύτερη άσκηση
του τρίτου κεφαλαίου.

6.1.1η Εργαστηριακή Άσκηση : Εισαγωγή εγγραφής σε πίνακα
Σκοπός της παρούσας εργαστηριακής άσκησης είναι να εξοικειωθεί ο σπουδαστής με τη
σύνδεση σε Βάση Δεδομένων του MySQL Server και να εκτελεί απλά ερωτήματα SQL,
μέσω του QT SDK Creator.
Ανοίγουμε τον SDK Creator από Έναρξη → Όλα τα προγράμματα → QT SDK → Qt
Creator. Δημιουργούμε ένα νέο Project :
File → New File or Project, από το Template επιλέγουμε το “Qt Widget Project” και θέλουμε
να δημιουργήσουμε “Qt Gui Application” (βλ. Εικόνα 6.1.2). Το επιλέγουμε και πατάμε
“Choose...”.

Εικόνα 6.1:1: Δημιουργία νέου Project

Εικόνα 6.1:2: Δημιουργία νέου Project -2

Ονομάζουμε το Project ως InsertProject και επιλέγουμε τον φάκελο στον οποίο επιθυμούμε
να το σώσουμε.

Εικόνα 6.1:3: Δημιουργία νέου Project -3

Στην επόμενη καρτέλα αφήνουμε επιλεγμένο το “Desktop” και πατάμε Next :

Εικόνα 6.1:4: Δημιουργία νέου Project -4

Ονομάζουμε τη φόρμα “Form” και πατάμε Next. Στην επόμενη καρτέλα Finish και έχουμε
δημιουργήσει το νέο Project :

Εικόνα 6.1:5: Δημιουργία νέου Project -5

Στα αριστερά φαίνονται τα αρχεία του Project και δεξιά ο κώδικας του ανοιχτού αρχείου
προς επεξεργασία :

Εικόνα 6.1:6: Αρχεία Project – Κώδικας ανοιχτού αρχείου

Αν κάνουμε διπλό κλικ στο form.ui, προβάλλεται η εικόνα της φόρμας κατά την οποία θα
προσθέσουμε components και θα επεξεργαστούμε τα events τους (βλ. Εικόνα 6.1.7).

Εικόνα 6.1:7: Εικόνα άδειας φόρμας

Components που χρησιμοποιούνται :
13 x Label
12 x Line Edit
1 x Push Button

(γραμμή εργαλείων Display Widgets)
(γραμμή εργαλείων Input Widgets)
(γραμμή εργαλείων Buttons)

Μετονομάζουμε κατάλληλα τα components, ρυθμίζουμε το Property font για το μέγεθος και
το στυλ της γραμματοσειράς και η φόρμα μας έχει την εξής εικόνα :

Εικόνα 6.1:8: Εικόνα Φόρμας μετά την εισαγωγή των Components

Επιστρέφουμε στα υπόλοιπα αρχεία του Project με το κουμπί Edit στα αριστερά του Editor :

Εικόνα 6.1:9: Κατάσταση Edit

Κάνουμε διπλό κλικ στο InsertProject.pro για να γράψουμε την παρακάτω εντολή, που μας
επιτρέπει τη σύνδεση με τη MySQL :
QT += sql

Εικόνα 6.1:10: Προσθήκη εντολής στο αρχείο του Project

ΠΡΟΣΟΧΗ : Δεν ξεχνάμε να σώζουμε τακτικά τη δουλειά μας (File → Save All).
Επιστρέφουμε στη φόρμα μας, για να γράψουμε τον κώδικα εισαγωγής μιας εγγραφής στον
πίνακα “FILOI” της Βάσης Δεδομένων “ATZENTA”, που βρίσκεται ήδη στον MySQL
Server από προηγούμενες ασκήσεις. Βεβαιωνόμαστε ότι τρέχει η MySQL (μέσω του
Xampp).
Αυτό που θέλουμε να κάνουμε, είναι να εισάγει ο χρήστης τα στοιχεία του φίλου στα Line
Edit και πατώντας το κουμπί “Εισαγωγή Φίλου”, να τον εισάγει στον πίνακα της Βάσης.
Αυτό προϋποθέτει την δημιουργία event του κουμπιού. Όταν δηλαδή ενεργοποιηθεί με κλικ
από τον χρήστη, να εισάγει τα στοιχεία στον πίνακα.
•

Δημιουργία Event για το Push Button :

Κάνουμε δεξί κλικ στο Button → Go to Slot... ,επιλέγουμε το Clicked() και πατάμε OK :

Εικόνα 6.1:11: Δημιουργία event

Εικόνα 6.1:12: Δημιουργία event -2

Δημιουργείται αυτόματα το Clicked Event του Push Button :

Εικόνα 6.1:13: Δημιουργία event -3

και γράφουμε τον εξής κώδικα :

Εικόνα 6.1:14: Κώδικας OnClick event του Button

Σημείωση : Αλλάζουμε γραμμή στο ερώτημα χρησιμοποιώντας το σύμβολο (“) στο τέλος
της γραμμής που κόβουμε και στην αρχή της επόμενης.
Στην αρχή του form.cpp, δηλώνουμε τις εξής βιβλιοθήκες :

Εικόνα 6.1:15: Εισαγωγή βιβλιοθηκών

Επεξήγηση Κώδικα :
•

Γραμμή 22 :

Δηλώνουμε ένα αντικείμενο QsqlDatabase με όνομα db και δηλώνουμε τον driver QODBC3

•

Γραμμές 23,24,25,26 :

Στη γραμμή 23 δηλώνουμε το όνομα του Server, στη γραμμή 24 το όνομα της σύνδεσης της
Βάσης με ODBC που δημιουργήσαμε από τον πίνακα ελέγχου και όχι το όνομα της Βάσης
και στις γραμμές 25, 26 το username και password που συνδεόμαστε με τον MySQL Server.

•

Γραμμή 27 :

Αυτή η δομή ελέγχου εδραιώνει τη σύνδεση και ελέγχει παράλληλα αν είναι επιτυχής. Αν δεν
είναι εμφανίζει μήνυμα σφάλματος κατά τη διάρκεια του debugging (Γραμμή 28).

•

Γραμμή 32 :

Δηλώνει μια μεταβλητή τύπου QsqlQuery, με όνομα query, που απευθύνεται στη βάση
δεδομένων που βρίσκεται στην παρένθεση (db).

•

Γραμμές 33-40 :

Με τη συνάρτηση “prepare”, καταχωρεί τον SQL κώδικα στο query. Συγκεκριμένα ο κώδικας
εκτελεί ένα INSERT στον πίνακα FILOI με τις τιμές που δίνει ο χρήστης στα Line Edits.

•

Γραμμή 41 :

Εκτέλεση του ερωτήματος.

Τρέχουμε το Project, πατώντας το κουμπί Run
αποτελέσματα :

και

παρατηρούμε

τα

εξής

Εικόνα 6.1:16: Εκτέλεση Εφαρμογής

Πατώντας το “Εισαγωγή Φίλου”, προστίθεται η εγγραφή στον πίνακα. Ανοίγουμε τον πίνακα
FILOI από το http://localhost/phpmyadmin/ και διαπιστώνουμε ότι η εγγραφή καταχωρήθηκε
επιτυχώς.

Συνέχεια πίνακα...

7 Project επανάληψης των εργαστηριακών ασκήσεων
Σκοπός του παρακάτω Project, είναι η συνολική καταγραφή των διαδικασιών και των
μεθόδων που εφαρμόστηκαν σε όλα τα κεφάλαια του βιβλίου, ώστε να συνειδητοποιήσει ο
σπουδαστής το βαθμό της κατανόησης του αντικειμένου.
Ο σπουδαστής έχει την επιλογή να επιλέξει το Σύστημα Διαχείρισης της Βάσης Δεδομένων
που θα χρησιμοποιήσει :
•
•

MySQL Server,
SQL Server

καθώς και την γλώσσα προγραμματισμού που θα υλοποιηθεί η εφαρμογή :
•
•
•
•

C++
PHP
JAVA
QT C++

Η εφαρμογή αφορά τη δημιουργία Βάσης Δεδομένων και περιβάλλον διαχείρισης της, για μια
αποθήκη.
Βήματα δημιουργίας Project :
1. Δημιουργία Βάσης Δεδομένων με όνομα “APOTHIKI_EPITHETO”,
EPITHETO, το επώνυμο του σπουδαστή.

όπου

2. Δημιουργία των εξής πινάκων που περιέχει η βάση “APOTHIKI_EPITHETO” και
καταχώρηση εγγραφών στους πίνακες:

Όνομα πεδίου

Τύπος

KodPelati

Χαρακήρων

Eponimia

Χαρακήρων

Eponimo

Χαρακήρων

Onoma

Χαρακήρων

AFM

Χαρακήρων

DOY

Χαρακήρων

Εικόνα 7:1: Πίνακας Pelates

Όνομα πεδίου

Τύπος

KE

Χαρακήρων

Eidos

Χαρακήρων

Katigoria

Χαρακήρων

Posothta

Ακεραίων

Timi_agoras

Ακεραίων

Timi_polisis

Ακεραίων

FPA

Ακεραίων

Εικόνα 7:2: Πίνακας apothiki

Όνομα πεδίου

Τύπος

KodPelati

Χαρακήρων

KodPolisis

Χαρακήρων

Εικόνα 7:3: Πίνακας paraggelies

Όνομα πεδίου

Τύπος

KE

Χαρακήρων

Posothta_polisis

Ακεραίων

Timi_polisis

Ακεραίων

KodPolisis

Χαρακήρων

Εικόνα 7:4: Πίνακας paraggelies_pelaton

Όνομα πεδίου

Τύπος

KodPromitheyti

Χαρακήρων

Eponimia

Χαρακήρων

Epitheto

Χαρακήρων

Onoma

Χαρακήρων

AFM

Χαρακήρων

DOY

Χαρακήρων

Εικόνα 7:5: Πίνακας promitheytes

Όνομα πεδίου

Τύπος

KodAgoras

Χαρακήρων

Hmerom_agoras

Ημερομηνίας

KodPromitheyti

Χαρακήρων

Εικόνα 7:6: Πίνακας agores

Όνομα πεδίου

Τύπος

KE

Χαρακήρων

KodAgoras

Χαρακήρων

Posotita

Ακεραίων

Timi_agoras

Ακεραίων

Εικόνα 7:7: Πίνακας paraggelies_agoron

3. Δημιουργία Συσχετίσεων μεταξύ των πινάκων
4. Δημιουργία αντιγράφου΄ασφαλείας της Βάσης Δεδομένων.
5. Δημιουργία εφαρμογής σε προγραμματιστικό περιβάλλον, που θα προβάλλει σε
ισάριθμους πίνακες τα στοιχεία των τριών πινάκων με δυνατότητα πλοήγησης στις
εγγραφές, που εμφανίζονται παρακάτω (βλ. Εικόνα 7.8):
•
•
•

ΑΠΟΘΗΚΗ
ΠΕΛΑΤΕΣ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

6. Στην ίδια φόρμα της εφαρμογής, θα τοποθετηθούν πεδία κειμένου, καθένα από τα
οποία θα προβάλλει ένα πεδίο του πίνακα ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ, με
δυνατότητα πλοήγησης στις εγγραφές του πίνακα. Δίπλα απο αυτά τα πεδία, θα
υπάρχει ένα κουμπί, που όταν ο χρήστης επεξεργαστεί κάποια από τις εγγραφές μέσω
των πεδίων κειμένου, να έχει τη δυνατότητα να κάνει UPDATE τα στοιχεία της
παραγγελίας πατώντας αυτό το Button και να επηρεάζονται ανάλογα τα δεδομένα
των πινάκων που δημιουργήθηκαν στο προηγούμενο βήμα (βλ. Εικόνα 7.8).

Εικόνα 7:8: Εικόνα φόρμας σε C++ Builder

7. Ομοίως να δημιουργηθεί νέα φόρμα για την εισαγωγή και την ενημέρωση της
αποθήκης όταν γίνονται αγορές από τους προμηθευτές. Σε αυτή την περίπτωση, η
ποσότητα της αγοράς θα προστίθεται΄στην ποσότητα της αποθήκης.

8. Να δημιουργηθεί νέα φόρμα, που θα περιέχει μια λίστα με τα επίθετα των πελατών,
όπου μόλις επιλέξει ο χρήστης κάποιον από τη λίστα, να εμφανίζεται σε έναν πίνακα
το ιστορικό παραγγελλιών του συγκεκριμένου πελάτη και θα υπολογίζει το
συνολικό ποσό όλων των παραγγελιών του, το οποίο θα εμφανίζεται σε ένα πεδίο
κειμένου.

9. Να δημιουργηθεί νέα φόρμα, που θα περιέχει μια λίστα με τα επίθετα των
προμηθευτών, όπου μόλις επιλέξει ο χρήστης κάποιον από τη λίστα, να εμφανίζεται
σε έναν πίνακα το ιστορικό αγορών του συγκεκριμένου προμηθευτή και θα
υπολογίζει το συνολικό ποσό όλων των αγορών του, το οποίο θα εμφανίζεται σε ένα
πεδίο κειμένου.
10. Να δημιουργηθεί νέα φόρμα, που θα προβάλλει την καρτέλα με τα σταθερά στοιχεία
του πελάτη και εφόσον επιλεγεί από τον χρήστη κάποιος πελάτης, να εμφανίζεται η
φωτογραφία του.

8 Διαδικτυακός τόπος :
Στα πλαίσια της πτυχιακής εργασίας έχει κατασκευαστεί ένας διαδικτυακός τόπος, με σκοπό
την άμεση πρόσβαση των σπουδαστών στα αντικείμενα του μαθήματος Βάσεις Δεδομένων ΙΙ.
Η αρχική σελίδα του site φαίνεται στην παρακάτω εικόνα :

Εικόνα 8:1: Αρχική Σελίδα

H ιστοσελίδα δημιουργήθηκε σε πλατφόρμα Joomla 1.6 και έγινε χρήση των παρακάτω
Plugins :
•
•

Phoca Download
Enbed PDF 's

Εμφανίζεται στα αριστερά ένα menu, στο οποίο περιλαμβάνονται όλες οι εργαστηριακές
ασκήσεις ανα κεφάλαιο (βλ. Εικόνα 8.2).

Εικόνα 8:2: Λίστα εργαστηριακών ασκήσεων

Επιλέγοντας μια εργαστηριακή άσκηση, εμφανίζεται περιγραφή για το αντικείμενο που
ασχολείται, η λύση της βήμα – βήμα σε μορφή pdf και σύνδεσμος που μπορεί ο χρήστης να
κατεβάσει τον κώδικα της άσκησης (βλ. Εικόνα 8.3)

Εικόνα 8:3: Εικόνα 1ης εργαστηριακής άσκησης

Στα δεξιά της αρχικής σελίδας, υπάρχει ένα menu, που ονομάζεται “Download Projects”, που
περιέχει μόνο τον κώδικα των εργαστηριακών ασκήσεων οργανωμένο ανα κεφάλαιο, ώστε να
μπορεί ο ενδιαφερόμενος να κάνει άμεσα download τον πηγαίο κώδικα(βλ. Εικόνα 8.4).
Υπάρχει επίσης η δυνατότητα προβολής και λήψης του βιβλίου σε pdf μορφή(βλ. Εικόνα
8.5).

Εικόνα 8:4: Menu Download Projects

Εικόνα 8:5: Βιβλίο σε μορφή pdf
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