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Πρόλογος
Η ΓΣΕΒΕΕ και το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
Η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) είναι
τριτοβάθμια πανελλαδική οργάνωση εργοδοτών μικρών επιχειρήσεων και ένας από τους
βασικούς κοινωνικούς συνομιλητές που συνυπογράφουν την Εθνική Γενική Συλλογική
Σύμβαση Εργασίας. Αποτελεί το ανώτατο και μαζικότερο συνδικαλιστικό όργανο των επαγγελματοβιοτεχνών όλης της χώρας. Δραστηριοποιείται στην προαγωγή και κατοχύρωση
των επαγγελματικών, οικονομικών, πολιτιστικών και κοινωνικών συμφερόντων των
μικρομεσαίων επιχειρηματιών.
Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας «ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ» είναι ένας μη κερδοσκοπικός φορέας υλοποίησης μελετών και ερευνών για θέματα που αφορούν τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της βιοτεχνίας, του εμπορίου και των υπηρεσιών. Το Ινστιτούτο ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 2006 με πρωτοβουλία της ΓΣΕΒΕΕ. Αποτελεί τον επιστημονικό της σύμβουλο σε
θέματα οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών. Ασχολείται με τα ζητήματα της οικονομικής ανάπτυξης, της απασχόλησης, της φορολογίας, του ανταγωνισμού, της ασφάλισης
και άλλων θεμάτων που αφορούν τις μικρές επιχειρήσεις. Παρακολουθεί εκ μέρους της
ΓΣΕΒΕΕ τις στρατηγικές που εφαρμόζουν οι κυβερνήσεις και αξιολογεί την πορεία των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Αποτελεί το φορέα τεκμηρίωσης των θέσεων της ΓΣΕΒΕΕ
που στοχεύουν στην υποστήριξη των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων.
Επιπλέον, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης
και συνεργάζεται στενά με το πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της
ΓΣΕΒΕΕ (ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ) που οργανώνει και πραγματοποιεί δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης.

Προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για απασχολούμενους
στις μικρές επιχειρήσεις
Ως φορέας παροχής υπηρεσιών διά βίου μάθησης, σύμφωνα με το νόμο 3879/2010 περί
«Ανάπτυξης της διά βίου μάθησης», το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ οργανώνει προγράμματα εκπαίδευ-
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σης που υλοποιούνται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά
Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων. Στο πλαίσιο αυτό το ΙΜΕ
ΓΣΕΒΕΕ θα υλοποιήσει κατά τα έτη 2012-2013 προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης για το
ανθρώπινο δυναμικό της μικρής επιχείρησης.
Οι έντονες πιέσεις που δέχονται οι ελληνικές μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις μέσα
στο περιβάλλον της οξύτατης οικονομικής κρίσης οδήγησαν το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο σχεδιασμό
εκπαιδευτικών προγραμμάτων για επίκαιρα αντικείμενα μάθησης. Κύρια επιδίωξη είναι η
αναβάθμιση των γενικών γνώσεων και των επαγγελματικών προσόντων των απασχολουμένων στις μικρές επιχειρήσεις, ώστε να συμβάλουμε, στο μέτρο του δυνατού, στην αποτελεσματικότερη διαχείριση και αντιμετώπιση των πολλαπλών προβλημάτων. Πρόκειται για
έξι θεματικές ενότητες που περιλαμβάνουν 23 αντικείμενα εκπαίδευσης και αντιστοιχούν
σε 300 σεμινάρια (περίπου 4.800 ωφελούμενοι/ες) που θα υλοποιηθούν σε πολλές πόλεις
της χώρας.
Οι βασικές θεματικές ενότητες των προγραμμάτων εκπαίδευσης είναι:
●

Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών – Εφαρμογές του διαδικτύου στη
μικρή επιχείρηση

●

Επιχειρηματικότητα στη μικρή επιχείρηση

●

Πρώτες βοήθειες στο χώρο εργασίας

●

Νέα διατροφικά πρότυπα

●

Περιβαλλοντική εκπαίδευση και εξοικονόμηση ενέργειας

●

Εξειδικευμένη ελληνόγλωσση & ξενόγλωσση επιχειρηματική και επαγγελματική
ορολογία για μικρές επιχειρήσεις

Τα προγράμματα εκπαίδευσης απευθύνονται σε απασχολούμενους στις μικρές και πολύ
μικρές επιχειρήσεις, δηλ. σε εργοδότες, αυτοαπασχολούμενους, εργαζόμενους και συμβοηθούντα μέλη των μικρών βιοτεχνικών και εμπορικών οικονομικών μονάδων, άνω των
18 ετών.
Τα προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης υλοποιούνται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους, επομένως παρέχονται στους ωφελούμενους ΔΩΡΕΑΝ και όσοι συμμετάσχουν δεν πρόκειται να
έχουν καμία οικονομική επιβάρυνση.
Σε όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα δοθούν κατάλληλα εκπαιδευτικά εγχειρίδια και
σημειώσεις διδασκαλίας. Επίσης, θα αξιοποιηθούν έμπειροι εκπαιδευτές, με γνώσεις
υψηλού επιπέδου στο αντικείμενο που θα διδάξουν, αλλά και με ικανότητες αξιοποίησης
των αρχών και των μεθόδων ενεργητικής και συμμετοχικής εκπαίδευσης ενηλίκων.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.indd 8

11/12/12 3:55 PM

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

9

Στόχοι των προγραμμάτων εκπαίδευσης
●

●

●

●

●

Ενίσχυση του αναπτυξιακού χαρακτήρα των μικρών επιχειρήσεων και βελτιωμένη
παρουσία στην οικονομική δραστηριότητα της χώρας μέσω της διά βίου εκπαίδευσης.
Ανάδειξη της σημασίας της διά βίου μάθησης στην επιχειρηματική πορεία των
μικρών οικονομικών μονάδων και αύξηση της συμμετοχής των εργοδοτών, εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων σε προγράμματα εκπαίδευσης.
Ανάπτυξη της επιχειρηματικής κουλτούρας των αυτοαπασχολουμένων και εργοδοτών των μικρών επιχειρήσεων, με παράλληλη βελτίωση των γνώσεων, δεξιοτήτων
και ικανοτήτων.
Βελτίωση των δεξιοτήτων χρήσης εφαρμογών πληροφορικής και επικοινωνιών
των απασχολουμένων στις μικρές επιχειρήσεις.
Ικανοποίηση διαπιστωμένων εκπαιδευτικών αναγκών στους τομείς της υγιεινής &
ασφάλειας, της ξενόγλωσσης επαγγελματικής ορολογίας, της περιβαλλοντικής αφύπνισης και της προστασίας του καταναλωτή.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.imegsevee.gr.
Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας και ευχόμαστε το παρόν βιβλίο και γενικότερα το
εκπαιδευτικό πρόγραμμα να αποδειχθεί χρήσιμο για σας και την επιχείρησή σας.
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕE
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Περίληψη
Σκοπός του παρόντος βιβλίου είναι να βοηθήσει τις ΜΜΕ να αξιοποιήσουν εφαρμογές λογισμικού κατάλληλες να συστηματοποιήσουν τις καθημερινές επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Ειδικότερα, θα γνωρίσουμε δύο από τις πιο δημοφιλείς και πιο χρήσιμες: α) μιαν
εφαρμογή λογιστικού φύλλου και β) μιαν εφαρμογή βάσεων δεδομένων. Η πρώτη βοηθά
τις ΜΜΕ να διαχειριστούν τα αριθμητικά δεδομένα τους, να κάνουν πράξεις, υπολογισμούς,
αριθμητικές και στατιστικές αναλύσεις, ακόμα και να προβάλουν τα δεδομένα τους σε διαγράμματα. Η δεύτερη μπορεί να σας βοηθήσει να αρχειοθετήσετε δεδομένα που αφορούν
τα προϊόντα σας, τους προμηθευτές σας, τους πελάτες σας και ό,τι άλλα αντικείμενα διαχειρίζεται η επιχείρησή σας. Η παρουσίαση θα γίνει μέσω των πιο διαδεδομένων εφαρμογών παγκοσμίως: θα χρησιμοποιήσουμε το Excel ως εφαρμογή λογιστικού φύλλου και
την Access ως εφαρμογή βάσεων δεδομένων. Η σημερινή διάδοση των υπολογιστών και
του Διαδικτύου θα μας διευκολύνουν στον εύκολο εντοπισμό πηγών πληροφοριών και
ανοικτού λογισμικού που θα ταιριάζουν στις ανάγκες μας με μηδενικό κόστος. Ο εκδότης
και ο συγγραφέας θα θεωρήσουν ότι έχουν επιτύχει τον στόχο τους αν εσείς, οι ιδιοκτήτες των ΜΜΕ, υιοθετήσετε τελικά έστω και μιαν εφαρμογή λογισμικού και κάνετε πιο ανταγωνιστική την επιχείρησή σας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον συγγραφέα στο email
aandreatos@gmail.com.
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Abstract
This book introduces software applications to Small and Medium Enterprises (SMEs).
A great variety of proper software for enterprises is available today, covering all types
of needs. The text consists of nine sections and is structured as follows. In section 1, a
brief introduction to the main categories of software applications for SMEs is presented.
Sections two to four present some useful applications for SMEs using MS Excel, the most
popular spreadsheet application. Sections five to eight present some typical database
applications for SMEs using MS Access, the most popular database management system
application. Contemporary proliferation of PCs and the Internet, as well as, access to free
and open source software (F/OSS) make possible the search of free applications that
may serve our needs. Some useful links are provided in section nine. On the other hand,
access to Open Educational Resources (OER) and online encyclopedias and dictionaries
suggested in section nine will enable the readers to download free educational material
for spreadsheet and database applications for further study.
This book is intended to be used in adult learning; therefore it follows proper pedagogical
methods such as a hands-on approach, a visual approach and just-in-time learning. The
editor and the author of this book will have achieved their goal if the readers manage to
make their enterprise more competitive by even a single software application from those
suggested herein. You can contact the author at aandreatos@gmail.com.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.indd 12

11/12/12 3:55 PM

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

13

Πίνακας Περιεχομένων
ΠΡΟΛΟΓΟΣ ........................................................................................................................................ 7
Οδηγός Μελέτης εκπαιδευομένων ..............................................................................................19
Οδηγίες προς εκπαιδευτές ............................................................................................................20
Ενότητα 1η - Εφαρμογές λογισμικού στις ΜΜΕ .......................................................................21
1.1
Εισαγωγή.....................................................................................................................23
1.2
Σουίτες γραφείου .......................................................................................................23
1.3
Άλλες εφαρμογές για ΜΜΕ ......................................................................................24
Σύνοψη ............................................................................................................................................26
Αυτοαξιολόγηση ..............................................................................................................................27
Παράρτημα ......................................................................................................................................28
Προτάσεις για περαιτέρω μελέτη .................................................................................................28
Προτεινόμενες ιστοσελίδες ...........................................................................................................28
Ενότητα 2η - Εισαγωγή στα λογιστικά Φύλλα ...........................................................................29
2.1
Εισαγωγή στα λογιστικά φύλλα ...............................................................................32
2.1.1 Γενικά ...............................................................................................................32
2.1.2 Μια πρώτη εξοικείωση με τα λογιστικά φύλλα ........................................32
2.1.3 Λήψη βοήθειας ..............................................................................................34
2.1.4 Αποθήκευση της εργασίας μας ...................................................................37
2.2
Απλές συναρτήσεις....................................................................................................38
2.2.1 Εισαγωγικά σχόλια ........................................................................................38
2.2.2 Παράδειγμα: εβδομαδιαίες εισπράξεις .....................................................40
2.2.3 Επιλογές μορφοποίησης ..............................................................................44
2.2.4 Αντιγραφή και επικόλληση ..........................................................................46
2.2.5 Αποθήκευση και μετονομασία φύλλου .....................................................50
2.3. Στοχευμένες εφαρμογές για ΜΜΕ ..............................................................................50

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.indd 13

11/12/12 3:55 PM

14

IME ΓΣΕΒΕΕ - Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Α Φ Υ Λ Λ Α Κ Α Ι Β Α Σ Ε Ι Σ Δ Ε Δ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Σ Τ Η Μ Ι Κ Ρ Η Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Η

Αυτοαξιολόγηση ..............................................................................................................................63
2.4. Μακροεντολές ............................................................................................................64
Σύνοψη ............................................................................................................................................67
Αυτοαξιολόγηση ..............................................................................................................................68
Παράρτημα ......................................................................................................................................68
Προτάσεις για περαιτέρω μελέτη .................................................................................................68
Προτεινόμενες ιστοσελίδες ...........................................................................................................69
Ενότητα 3η - Οικονομική ανάλυση με το Excel ........................................................................71
3.1
Εισαγωγή κεφαλαίου ................................................................................................73
3.2
Υπολογισμός απόσβεσης δανείου ...........................................................................73
3.3
Ανάλυση νεκρού σημείου ........................................................................................82
3.3.1 Γενικά ...............................................................................................................82
3.3.2 Υπολογισμός του Νεκρού Σημείου .............................................................82
3.4
Αξιολόγηση επενδύσεων ........................................................................................84
3.4.1 Η μέθοδος του εσωτερικού συντελεστή απόδοσης ................................84
3.4.2 Η μέθοδος της καθαρής παρούσας αξίας .................................................85
3.5
Αξιολόγηση των επενδύσεων με συναρτήσεις Excel .........................................85
3.5.1 Συνάρτηση IRR...............................................................................................85
3.5.2 Συνάρτηση NPV .............................................................................................86
Σύνοψη ............................................................................................................................................88
Προτάσεις για περαιτέρω μελέτη .................................................................................................88
Προτεινόμενες ιστοσελίδες ...........................................................................................................89
Ενότητα 4η – Γραφική απεικόνιση των δεδομένων της επιχείρησης ..................................91
4.1
Ένα απλό παράδειγμα: εβδομαδιαίες εισπράξεις ................................................93
4.2
Ένα απλό παράδειγμα δεύτερο: γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινήτων ..............95
4.3
Γραφικός υπολογισμός νεκρού σημείου .............................................................100
Σύνοψη ..........................................................................................................................................109
Αυτοαξιολόγηση ............................................................................................................................110
Παράρτημα ....................................................................................................................................110
Προτάσεις για περαιτέρω μελέτη ...............................................................................................110
Προτεινόμενες ιστοσελίδες .........................................................................................................111
Βιβλιογραφία α΄ μέρους (λογιστικά φύλλα) .............................................................................112
Ενότητα 5η - Βασικές έννοιες βάσεων δεδομένων ..............................................................113
Εισαγωγή ....................................................................................................................................113

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.indd 14

11/12/12 3:55 PM

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

15

Μαθησιακοί Στόχοι .......................................................................................................................114
5.1
Ορισμοί ......................................................................................................................115
5.1.1 Δεδομένα ......................................................................................................115
5.1.2 Βάση Δεδομένων ........................................................................................116
5.1.3 Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων ............................................116
5.2
Επιχειρηματική αξία μιας βάσης δεδομένων .....................................................117
5.2.1 Πώς αποθηκεύονται τα δεδομένα σε μια Βάση Δεδομένων...............117
5.2.2 Πρωτεύον κλειδί .........................................................................................119
5.2.3 Τύποι δεδομένων της Access ...................................................................119
5.3
Δημιουργία μιας απλής βάσης δεδομένων ........................................................120
5.3.1 Εισαγωγή στοιχείων ...................................................................................129
5.4. Ερωτήματα, εκθέσεις και φόρμες.........................................................................131
5.4.1 Ερωτήματα ...................................................................................................131
5.4.2 Φόρμες ..........................................................................................................140
5.4.3 Εκθέσεις και αναφορές ..............................................................................145
Σύνοψη ..........................................................................................................................................148
Παράρτημα ....................................................................................................................................149
Προτάσεις για περαιτέρω μελέτη ...............................................................................................149
Προτεινόμενες ιστοσελίδες .........................................................................................................150
Ενότητα 6η – Διαχείριση Πελατών – Προμηθευτών .............................................................151
Εισαγωγή ....................................................................................................................................151
Μαθησιακοί Στόχοι .......................................................................................................................152
6.1
Σχεδίαση του πίνακα Προμηθευτών ....................................................................153
6.2
Σχεδίαση του πίνακα Προϊόντων ..........................................................................154
6.3
Δυο λόγια για την κανονικοποίηση .......................................................................155
6.4
Συσχέτιση των πινάκων Προϊόντων - Προμηθευτών ......................................156
6.4.1 Ενημέρωση του πίνακα Προϊόντων .........................................................156
6.4.2 Συσχέτιση των πινάκων .............................................................................157
6.5
Σχεδίαση του πίνακα Παραγγελιών ......................................................................163
6.6
Σύνδεση των πινάκων μεταξύ τους......................................................................164
Σύνοψη ..........................................................................................................................................166
Παράρτημα ....................................................................................................................................167
Προτάσεις για περαιτέρω μελέτη ...............................................................................................167
Προτεινόμενες ιστοσελίδες .........................................................................................................167

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.indd 15

11/12/12 3:55 PM

16

IME ΓΣΕΒΕΕ - Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Α Φ Υ Λ Λ Α Κ Α Ι Β Α Σ Ε Ι Σ Δ Ε Δ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Σ Τ Η Μ Ι Κ Ρ Η Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Η

Ενότητα 7η – Διαχείριση αποθήκης .........................................................................................169
Εισαγωγή ....................................................................................................................................169
Μαθησιακοί Στόχοι .......................................................................................................................170
7.1
Εισαγωγικά σχόλια ..................................................................................................171
7.2
Απλή εφαρμογή........................................................................................................171
7.3
Διαδικασία σχεδίασης Πληροφοριακού Συστήματος .......................................174
Σύνοψη ..........................................................................................................................................176
Παράρτημα ....................................................................................................................................177
Προτάσεις για περαιτέρω μελέτη ...............................................................................................177
Προτεινόμενες ιστοσελίδες .........................................................................................................177
Ενότητα 8η – Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα ........................................................179
Εισαγωγή ....................................................................................................................................179
Μαθησιακοί Στόχοι .......................................................................................................................180
8.1
Παράδειγμα α΄: προϊόντα συγκεκριμένου προμηθευτή ...................................181
8.2
Παράδειγμα β΄: στοιχεία παραγγελιών ...............................................................183
8.3
Παράδειγμα γ΄: ημερομηνίες παραγγελιών .......................................................186
8.4
Περισσότερα για τις λογικές εκφράσεις ...............................................................188
8.4.1 Γενικά περί λογικών εκφράσεων .............................................................188
8.4.2 Παραδείγματα λογικών εκφράσεων ........................................................189
8.5
Άλλες λειτουργίες ....................................................................................................189
Σύνοψη ..........................................................................................................................................190
Παράρτημα ....................................................................................................................................190
Προτάσεις για περαιτέρω μελέτη ...............................................................................................190
Προτεινόμενες ιστοσελίδες .........................................................................................................191
Ενότητα 9η – Προϊόντα ανοικτού λογισμικού για ΜΜΕ.........................................................193
Εισαγωγή ....................................................................................................................................193
Μαθησιακοί Στόχοι .......................................................................................................................194
9.1
Ορισμοί ......................................................................................................................195
9.2
Γιατί ανοικτό λογισμικό;...........................................................................................195
9.3
Λύσεις ανοικτού λογισμικού ..................................................................................195
9.3.1 Εισαγωγή ......................................................................................................195
9.3.2 Σουίτες γραφείου ανοικτού λογισμικού...................................................196
9.3.3 ΣΔΒΔ ανοικτού λογισμικού ......................................................................196
9.3.4 Άλλες εφαρμογές ανοικτού λογισμικού ..................................................198
Σύνοψη ..........................................................................................................................................198

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.indd 16

11/12/12 3:55 PM

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

17

Παράρτημα ....................................................................................................................................199
9.4
Βασικές έννοιες του ΕΛ/ΛΑΚ ...............................................................................199
9.4.1 Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα .............................199
9.4.2 Ποια η διαφορά μεταξύ Ελεύθερου Λογισμικού και Λογισμικού
Ανοικτού Κώδικα;........................................................................................199
9.4.3 Πόσα προγράμματα ΕΛ/ΛΑΚ υπάρχουν;.................................................199
9.4.4 Πόσο διαδεδομένη είναι η χρήση ΕΛ/ΛΑΚ; ............................................200
9.4.5 Τι όφελος μπορεί να έχει κανείς από τη διάθεση
του πηγαίου κώδικα; ..................................................................................200
9.4.6 Όλα τα ΕΛ/ΛΑΚ διατίθενται δωρεάν; ........................................................200
9.4.7 Είναι το ΕΛ/ΛΑΚ καλύτερο λογισμικό; .....................................................200
9.4.8 Εν τέλει, το ΕΛ/ΛΑΚ βοηθά στην οικονομία; ...........................................201
Προτάσεις για περαιτέρω μελέτη ...............................................................................................201
Μελέτη περίπτωσης .....................................................................................................................202
Προτεινόμενες ιστοσελίδες .........................................................................................................202
Βιβλιογραφία β΄ μέρους (βάσεις δεδομένων).........................................................................203

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.indd 17

11/12/12 3:55 PM

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.indd 18

11/12/12 3:55 PM

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

19

Οδηγός Μελέτης εκπαιδευομένων
για τη μέγιστη αξιοποίηση του υλικού
Η οργάνωση των ενοτήτων και των υποενοτήτων αυτού του εκπαιδευτικού υλικού παρουσιάζεται συνοπτικά στον πίνακα που ακολουθεί:
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Ενότητα 1η

Εφαρμογές λογισμικού στις ΜΜΕ

Ενότητα 2η

Εισαγωγή στα λογιστικά φύλλα

Ενότητα 3η

Οικονομική ανάλυση με το Excel

Ενότητα 4η

Γραφική απεικόνιση των δεδομένων της επιχείρησης

Ενότητα 5η

Βασικές έννοιες βάσεων δεδομένων

Ενότητα 6η

Διαχείριση πελατών – προμηθευτών

Ενότητα 7η

Διαχείριση αποθήκης

Ενότητα 8η

Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα

Ενότητα 9η

Λύσεις ανοιχτού λογισμικού

Η παρουσίαση γίνεται με τη χρήση πολλών εικόνων και αναλυτικών οδηγιών και είναι
προσαρμοσμένη προς τη λειτουργία της μικρής επιχείρησης, για να δείξει τα πιθανά οφέλη
που μπορούν να προκύψουν από τη χρήση της πληροφορικής. Παράλληλα δίνονται πολλές εφαρμογές που θα σας επιτρέψουν να επεκτείνετε τις γνώσεις σας και την εμπειρία σας
στη χρήση λογιστικών φύλλων. Η παράθεση βιβλιογραφίας και ανοικτών (δωρεάν) πηγών
από το Διαδίκτυο (στα ελληνικά) θα σας βοηθήσουν να μάθετε καλύτερα τα λογιστικά φύλλα
ώστε να μεγιστοποιήσετε τη χρήση τους στην επιχείρησή σας.
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Οδηγίες προς εκπαιδευτές
Το βιβλίο αυτό είναι γραμμένο βάσει των αρχών εκπαίδευσης ενηλίκων (βασίζεται στις
γνώσεις των εκπαιδευομένων και προσπαθεί να τις προεκτείνει στον χώρο της πληροφορικής) και της μεθόδου ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (προσδοκώμενα αποτελέσματα, δραστηριότητες, ασκήσεις αυτοαξιολόγησης κ.λπ.), που επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους να μελετήσουν το υλικό μόνοι τους και να μεγιστοποιήσουν τη μαθησιακή
εμπειρία τους εκπονώντας πολλές εφαρμογές που αποτελούν προεκτάσεις της θεωρίας.
Από παιδαγωγικής απόψεως, το βιβλίο ακολουθεί επίσης τις εξής αρχές:
Α) Την αρχή της εποπτείας.
Β) Τη θεωρία του δομισμού (ή εποικοδομητισμού) που επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους
να «χτίσουν» μόνοι τους βαθμιαία τη γνώση και τις δεξιότητές τους πάνω στη χρήση του
λογισμικού.
Γ) Την πρακτική προσέγγιση (hands on) σύμφωνα με την οποία ο εκπαιδευόμενος καλείται να εφαρμόσει στην πράξη την ύλη που του παρουσιάζεται.
Δ) Την παρουσίαση της θεωρίας σε μικρές δόσεις και όταν χρειάζεται (just-in-time
learning), για να μπορεί ο εκπαιδευόμενος να την αφομοιώσει σταδιακά και να την
εφαρμόσει στην πράξη.
Το βιβλίο αυτό συνοδεύεται από δύο ψηφιακά βοηθήματα για τον εκπαιδευτή: α) ένα αρχείο
λογιστικού φύλλου (ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ-EXCEL.xls) που περιλαμβάνει λυμένα τα παραδείγματα
των συναρτήσεων που παρουσιάζονται στις ενότητες 2—4∙ β) ένα αρχείο βάσης δεδομένων (Πελατολόγιο.accdb) με τα παραδείγματα των ενοτήτων 5—8 (πίνακες, ερωτήματα,
φόρμες και εκθέσεις). Ο εκπαιδευτής μπορεί να τα χρησιμοποιήσει για την προσωπική του
μελέτη και προετοιμασία καθώς και κατά τη διάρκεια των διαλέξεων (προβολή σε οθόνη).
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1η ΕΝΟΤΗΤΑ

Εφαρμογές λογισμικού στις ΜΜΕ
Εισαγωγή

Στόχος
Η ενότητα αυτή παρουσιάζει εφαρμογές λογισμικού αυτοματισμού γραφείου
και γενικής χρήσης για τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Συγκεκριμένα παρουσιάζει τις πιο δημοφιλείς κατηγορίες προγραμμάτων που
μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον προσωπικό υπολογιστή για την εξυπηρέτηση σύγχρονων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Προσδοκώμενα αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας:
■

Σε επίπεδο γνώσεων πρέπει να είστε σε θέση:
● να γνωρίζετε τι είναι σουίτα γραφείου και τι εφαρμογές (λογισμικά)
περιέχει
●

■

να γνωρίζετε ποιες είναι οι πιο σημαντικές κατηγορίες εφαρμογών
λογισμικού για Επιχειρήσεις.

Σε επίπεδο δεξιοτήτων πρέπει να μπορείτε:
● να αντιληφθείτε πώς οι διάφορες κατηγορίες εφαρμογών λογισμικού
για ΜΜΕ μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες μιας επιχείρησης.
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■

Σε επίπεδο στάσεων πρέπει να είστε σε θέση:
●

να ξεχωρίσετε τις βασικές λειτουργίες της επιχείρησής σας και να
προσδιορίσετε ποιες κατηγορίες λογισμικού μπορούν να τις υποστηρίξουν. Να αντιληφθείτε τους διάφορους τρόπους με τους οποίους μπορούν οι σύγχρονες τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών να υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις.

Έννοιες – κλειδιά
●
●
●
●
●
●

●

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Σουίτες γραφείου
Ηλεκτρονικό εμπόριο, e-commerce
Διαδίκτυο
Διαδικτυακές εφαρμογές
Προγραμματισμός επιχειρηματικών πόρων, Enterprise resource
planning, ERP
Τεχνολογίες εικονικοποίησης, Virtualization

Σύντομη περιγραφή ενότητας
Στην πρώτη μας ενότητα θα επιχειρήσουμε μια γνωριμία με διάφορες κατηγορίες λογισμικού που στοχεύουν στον αυτοματισμό των λειτουργιών της
ΜΜΕ με απώτερο στόχο τη διευκόλυνση των επιχειρηματιών, την αύξηση
του τζίρου αλλά και τη μείωση του κόστους. Η ενότητα αυτή έχει στόχο να
μας κεντρίσει το ενδιαφέρον για να γνωρίσουμε εφαρμογές λογισμικού που
θα μπορούσαν να μας φανούν χρήσιμες. Στη συνέχεια του βιβλίου θα γνωρίσουμε από κοντά δύο απ’ αυτές: τα λογιστικά φύλλα και τις βάσεις δεδομένων, που πιστεύουμε πως θα σας φανούν χρήσιμες και ενδιαφέρουσες.
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1.1 Εισαγωγή
Στην εποχή της πληροφορίας οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους επεξεργάζονται πληροφορίες ζωτικής σημασίας με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή. Οι συναλλαγές των
ΜΜΕ με τον δημόσιο τομέα και άλλες επιχειρήσεις, προμηθευτές, πελάτες κ.λπ. γίνονται
σήμερα με τη βοήθεια των τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ),
δηλ. με τη βοήθεια ΗΥ και του Διαδικτύου. Επομένως κάθε σύγχρονη επιχείρηση ανεξαρτήτως μεγέθους ή δραστηριότητας, χρειάζεται τις ΤΠΕ και μπορεί να επωφεληθεί απ’ αυτές,
όχι μόνο στις συναλλαγές αλλά και στην προβολή της επιχείρησης μέσω Διαδικτύου και σε
πολλές περιπτώσεις τη διεξαγωγή επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω αυτού, το λεγόμενο ηλεκτρονικό επιχειρείν.
Η μηχανογράφηση και η παρακολούθηση της δραστηριότητας μιας ΜΜΕ με τη βοήθεια
λογισμικού μπορούν να βοηθήσoυν στον εξορθολογισμό, στην αυτοματοποίηση ορισμένων διαδικασιών και στην καλύτερη λειτουργία μιας επιχείρησης και κατ’ επέκταση, στη
μείωση του κόστους λειτουργίας. Η διεθνής προβολή μιας επιχείρησης μέσω Διαδικτύου
μπορεί να οδηγήσει στη διεύρυνση του φάσματος και του πλήθους των πελατών της και
στην αύξηση (ή έναρξη) της εξαγωγικής δραστηριότητας.

1.2 Σουίτες γραφείου
Μια σουίτα γραφείου είναι μια συλλογή προγραμμάτων αυτοματισμού γραφείου. Συνήθως
περιέχει τουλάχιστον τα εξής:
1. Έναν επεξεργαστή κειμένου, δηλ. λογισμικό που μας επιτρέπει να συντάσσουμε, να
τυπώνουμε και να στέλνουμε σε ψηφιακή μορφή έγγραφα κειμένου που μπορούν
ακόμα να περιέχουν εικόνες, πίνακες κ.λπ.
2. Μια εφαρμογή λογιστικού φύλλου που μας επιτρέπει να διαχειριζόμαστε τους αριθμούς (τα οικονομικά μεγέθη) της επιχείρησης. Μ’ αυτά θα ασχοληθούμε στις ενότητες 2, 3, 4.
3. Ένα λογισμικό δημιουργίας και προβολής παρουσιάσεων που μας επιτρέπει να
δημιουργούμε παρουσιάσεις, δηλ. οθόνες με λίγο κείμενο και διάφορα πολυμέσα,
για να επικοινωνούμε με τους πελάτες μας, με τους υπαλλήλους μας κ.λπ.
4. Ένα σύστημα διαχείρισης Βάσεων δεδομένων (ΣΔΒΔ) που μας επιτρέπει να δημιουργούμε Βάσεις δεδομένων, δηλ. συλλογές ομοειδών αντικειμένων όπως πελάτες, προμηθευτές, προϊόντα κ.λπ. Μ’ αυτά θα ασχοληθούμε στις ενότητες 5, 6, 7 και
8.
5. Πιθανώς μια εφαρμογή δημιουργίας γραφικών και ίσως μια εφαρμογή σύνταξης
μαθηματικών τύπων.
Στην παρακάτω εικόνα βλέπουμε τις επιμέρους εφαρμογές της σουίτας γραφείου ανοικτού
λογισμικού «Open Office» που διατίθεται δωρεάν.
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Εικόνα 1 - Λογισμικά της σουίτας γραφείου «Open Office»

1.3 Άλλες εφαρμογές για ΜΜΕ
Άλλες εφαρμογές που χρησιμοποιούνται συχνά σε επιχειρήσεις είναι:
Α)

Εφαρμογές έκδοσης παραστατικών (π.χ. τιμολογίων).

Β)

Εξειδικευμένες εφαρμογές μηχανογράφησης (π.χ. μηχανογράφηση φαρμακείου,
ιατρείου, οδοντιατρείου, αποθηκών, παντοπωλείου, σούπερ μάρκετ κ.λπ).

Γ)

Εφαρμογές έργων και καθηκόντων με διαγράμματα Gantt, αρχεία, ημερολόγιο, επαφές, πολύγλωσση υποστήριξη, άδεια χρήστη και θεματικές ενότητες. Εφαρμογές δημιουργίας χρονοδιαγραμμάτων παρακολούθησης έργων (π.χ. MS Project, OpenProject
κ.λπ).

Δ)

Εφαρμογές Προγραμματισμού επιχειρηματικών πόρων. Τυπικές δραστηριότητες μιας
επιχείρησης είναι τα οικονομικά, η λογιστική, η παραγωγή, οι πωλήσεις και η εξυπηρέτηση πελατών. Τα συστήματα «ERP» (δηλ. Enterprise resource planning) είναι ολοκληρωμένες εφαρμογές λογισμικού, που αυτοματοποιούν και ενοποιούν όλες αυτές
τις δραστηριότητες. Σκοπός των εφαρμογών ERP είναι να διευκολύνουν τη ροή πληροφοριών μεταξύ όλων των επιχειρηματικών λειτουργιών, τόσο μέσα στα όρια της
επιχείρησης όσο και με τους εξωτερικούς φορείς και συνεργάτες.
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Διαδικτυακές εφαρμογές. Σήμερα η παρουσία μιας εταιρείας –οσοδήποτε μικρής–
στον Κυβερνοχώρο (δηλ. στο Διαδίκτυο) αποτελεί δραστηριότητα πρώτης προτεραιότητας. Μέσω μιας ιστοσελίδας η εταιρεία πληροφορεί τον κόσμο για την ύπαρξή της
και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρει. Ενημερώνει το κοινό για τις δραστηριότητές της, εξυπηρετεί τους πελάτες της, και σε ορισμένες περιπτώσεις ασκεί επιχειρηματικές δραστηριότητες (e-commerce). Οι διαδικτυακές εφαρμογές ποικίλλουν
από απλές ιστοσελίδες μέχρι ιστότοπους ηλεκτρονικών πωλήσεων, επικοινωνίας,
παροχής και διαχείρισης περιεχομένου. Μια εταιρεία μπορεί να παρέχει διαδικτυακές
υπηρεσίες είτε μέσω του δικού της εξυπηρέτη (server) είτε μέσω εξυπηρέτη εξειδικευμένων εταιρειών παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών. Στην πρώτη περίπτωση η
εταιρεία πρέπει να συντηρεί και να αναβαθμίζει τον εξυπηρέτη αλλά και να φροντίζει
για την ασφάλεια των δεδομένων της.

ΣΤ) Τηλεπικοινωνιακές εφαρμογές. Αυτές αφορούν συστήματα επικοινωνίας με συνεργάτες, πελάτες, προμηθευτές όσο και ενδοεταιρική επικοινωνία. Τέτοιες εφαρμογές
είναι τα συστήματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email), ιστότοποι εξυπηρέτησης
πελατών, τα διαδικτυακά φόρουμ, τα τηλεφωνικά κέντρα (ειδικά το λογισμικό τους), οι
εφαρμογές διαδικτυακής τηλεφωνίας (VoIP), τα συνεργατικά εργαλεία, τα διαδικτυακά
έγγραφα και ημερολόγια, κ.λπ.
Ζ)

Τεχνολογίες εικονικοποίησης (virtualization). Αντί μια εταιρεία να διατηρεί και να
συντηρεί τον δικό της εξυπηρέτη, μπορεί να νοικιάζει (όχι απλώς χώρο φιλοξενίας
αλλά) έναν εικονικό εξυπηρέτη που υλοποιείται μεν στον server κάποιας εταιρείας
παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών αλλά σε επίπεδο λογισμικού. Έτσι σ’ έναν ισχυρό
υπολογιστή η εταιρεία παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών μπορεί να υλοποιεί πολλούς εικονικούς εξυπηρέτες με διαφορετικά λογισμικά. Τα πλεονεκτήματα της εικονικοποίησης είναι η μείωση των server και η εξοικονόμηση πόρων αλλά και χρόνου.

Η)

Λοιπές εφαρμογές, όπως τραπεζικές, στατιστικές, εφαρμογές διαχείρισης γνώσης,
εξόρυξης δεδομένων κ.λπ.
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Σύνοψη
Στην ενότητα αυτή είδαμε μια σειρά εφαρμογών λογισμικού και ΤΠΕ για επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους. Ακόμα και μια απλή σουίτα γραφείου μπορεί να προσφέρει πολλά σε
μιαν επιχείρηση. Σήμερα όλο και περισσότερες επιχειρήσεις στρέφονται προς το ηλεκτρονικό επιχειρείν γιατί το Διαδίκτυο επιτρέπει και στην πιο μικρή επιχείρηση να απευθυνθεί
σε πελάτες απ’ όλο τον κόσμο. Όσον αφορά στο κόστος, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα:
χάρη στο ανοικτό λογισμικό μπορούμε να βρούμε δωρεάν εφαρμογές για όλες τις προαναφερθείσες κατηγορίες. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ενότητα 9.
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Αυτοαξιολόγηση

Ερωτήσεις
1. Ξεχωρίστε και καταγράψτε τις δραστηριότητες της επιχείρησής σας (π.χ. οικονομικά, λογιστική, παραγωγή, πωλήσεις, διανομή, εξυπηρέτηση πελατών). Χρησιμοποιείτε λογισμικό σε κάποιαν απ’ αυτές και ποιο;
2. Εξερευνήστε τη σουίτα γραφείου που υπάρχει εγκατεστημένη στον υπολογιστή
σας (ή στον ΗΥ του επιμορφωτικού κέντρου). Ποιος είναι ο κατασκευαστής της;
Ποια λογισμικά περιέχει και σε τι χρησιμεύει το καθένα; Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Διαδίκτυο για αναζήτηση πληροφοριών.
3. Επιλέξτε τις σωστές απαντήσεις (Σωστό ή Λάθος)
Α. Το PowerPoint είναι μέρος της σουίτας γραφείου MS Office.
Σωστό

Λάθος

B. To email βοηθά μια επιχείρηση να επικοινωνεί με τους πελάτες της.
Σωστό

Λάθος

Γ. Μια επιχείρηση, για να έχει διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, πρέπει
να έχει δικό της server.
Σωστό

Λάθος

4. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση.
Ποιος είναι ο σκοπός των εταιρικών ιστοσελίδων;
α) Πληροφορούν το καταναλωτικό κοινό για την ύπαρξη μιας επιχείρησης, δηλ.
για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρει.
β) Ενημερώνουν το κοινό για τις δραστηριότητες της επιχείρησης.
γ) Εξυπηρετούν τους πελάτες της.
δ) Πωλούν προϊόντα ή υπηρεσίες μέσω Διαδικτύου.
ε) Όλα τα παραπάνω.
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Παράρτημα
Απαντήσεις ερωτήσεων
Ερώτηση 3:
Α) Σ
Β) Σ
Γ) Λ
Ερώτηση 4: Η σωστή απάντηση είναι: Ε) Όλα τα παραπάνω.

Προτάσεις περαιτέρω μελέτης
●

Για να ενημερωθείτε σχετικά με τη σύγχρονη επιχειρηματική χρήση του
Διαδικτύου σας προτείνουμε να διαβάσετε το άρθρο «18 ιδέες για να
κερδίζετε χρήματα από το σπίτι», των: Έλλη Ισμαηλίδου - Μάχη Τράτσα
-Μάρνυ Παπαματθαίου - Έλενα Φυντανίδου - Γιώργου Πουλιόπουλου,
ΤΟ ΒΗΜΑ – Κοινωνία. 19/06/2011. Διαθέσιμο από:
http://www.tovima.gr/society/article/?aid=406890.

●

Για να μάθετε περισσότερα για το Enterprise_resource_planning, σας
προτείνουμε να διαβάσετε το σχετικό λήμμα της Βικιπαίδειας:
http://en.wikipedia.org/wiki/Enterprise_resource_planning. Δείτε επίσης στο http://openerp.hellug.gr

●

Για να μάθετε περισσότερα για την εικονικοποίηση, σας προτείνουμε να
διαβάσετε το σχετικό λήμμα της Βικιπαίδειας:
http://en.wikipedia.org/wiki/Virtualization.

Προτεινόμενες ιστοσελίδες
●

●
●
●

Σας προτείνουμε να επισκεφθείτε τη σελίδα του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας: http://www.sepe.gr.
Για πληροφορίες σχετικά με τεχνικούς όρους που αναφέρθηκαν σ’ αυτή
την ενότητα μπορείτε να κοιτάξετε στις παρακάτω ιστοσελίδες:
http://el.wikipedia.org
http://en.wikipedia.org
http://whatis.techtarget.com
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2η ΕΝΟΤΗΤΑ

Εισαγωγή στα λογιστικά φύλλα
Εισαγωγή

Στόχος
Οι επόμενες ενότητες (2η, 3η, 4η) αποσκοπούν στην παροχή βασικών γνώσεων χρήσης
λογιστικών φύλλων για τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Στόχος μας είναι να
δείξουμε βασικές λειτουργίες των λογιστικών φύλλων μέσω του Excel 2010, χωρίς να
δεθούμε στο συγκεκριμένο λογισμικό. Υπ’ αυτό το πρίσμα, το βιβλίο αυτό δεν φιλοδοξεί να
αποτελέσει ένα πλήρες εγχειρίδιο Excel 2010, εγχείρημα που τα βιβλία του εμπορίου υλοποιούν σε τουλάχιστον 250 σελίδες, αλλά να πείσει το συγκεκριμένο κοινό πως η εισαγωγή
και η χρήση λογιστικών φύλλων μπορούν να διευκολύνουν τις διάφορες οικονομικές δραστηριότητες των ΜΜΕ. Άλλωστε γι’ αυτόν τον σκοπό περιλαμβάνει ενδεικτικά παραδείγματα. Ο αναγνώστης που θα θελήσει να υιοθετήσει τα λογιστικά φύλλα, θα μπορέσει να
επεκτείνει τις γνώσεις του πάνω στο Excel είτε μέσω της ενσωματωμένης βοήθειας, είτε
μέσω των προτεινόμενων πηγών ανοικτού εκπαιδευτικού περιεχομένου είτε μέσω της
προτεινόμενης βιβλιογραφίας.

Προσδοκώμενα αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση αυτής της υποενότητας:
■

Σε επίπεδο γνώσεων πρέπει να είστε σε θέση:
να καταλάβετε τον τρόπο λειτουργίας των λογιστικών φύλλων και να
μπορείτε να εργαστείτε με απλές συναρτήσεις

●
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●

■

να επεκτείνετε τη χρήση των λογιστικών φύλλων σε ακόμα περισσότερες οικονομικές εφαρμογές της επιχείρησής σας, μελετώντας σχετικά βιβλία ή σημειώσεις σε ψηφιακή μορφή που διατίθενται δωρεάν
στο Διαδίκτυο.

Σε επίπεδο δεξιοτήτων πρέπει να είστε σε θέση:
να χρησιμοποιείτε τα λογιστικά φύλλα για βασικές οικονομικές εφαρμογές της επιχείρησής σας
● να κατασκευάζετε συγκεντρωτικούς πίνακες, υποσύνολα, κ.λπ.
● να χρησιμοποιείτε έτοιμες συναρτήσεις του Excel και να δημιουργείτε
δικές σας
● να δημιουργείτε απλές μακροεντολές
● να μπορείτε να αναζητήσετε βοήθεια για τις λειτουργίες και τις συναρτήσεις του Excel.
●

■

Σε επίπεδο στάσεων πρέπει να μπορείτε:
να εκτιμήσετε τη βοήθεια που μπορεί να προσφέρει το Excel στην επιχείρησή σας
● να κατανοήσετε και να αξιολογήσετε τις βασικές λειτουργίες που σας
προσφέρουν τα λογιστικά φύλλα.
● ήδη πρέπει να αρχίσετε να σκέπτεστε σε ποιες εφαρμογές της επιχείρησης θα μπορούσε να σας φανεί χρήσιμο το Excel.
●

Έννοιες – κλειδιά
●

Λογιστικά φύλλα

●

Excel

●

Φύλλο εργασίας

●

Συναρτήσεις

●

Μακροεντολές

●

ΜΜΕ = Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις

●

Στοχευμένες εφαρμογές και παραδείγματα για ΜΜΕ

Συντομογραφίες
Ν.Σ. = Νεκρό Σημείο
Κ.Π.Α. = Καθαρή παρούσα αξία της επένδυσης
Ε.Σ.Α. = Εσωτερικός Συντελεστής Απόδοσης.
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Σύντομη περιγραφή ενότητας
Σ’ αυτή την ενότητα θα κάνουμε μια σύντομη αλλά περιεκτική εισαγωγή στα λογιστικά
φύλλα και ειδικότερα στο Excel για να πάρουμε μια γεύση των δυνατοτήτων τους. Στόχος
είναι να δείτε τον βασικό χειρισμό και τρόπο λειτουργίας των λογιστικών φύλλων για να
εκτιμήσετε τη βοήθεια που μπορούν να προσφέρουν στη μηχανογράφηση καθημερινών
εργασιών της επιχείρησής σας, όπως:
α) ο υπολογισμός του ΦΠΑ
β) ο υπολογισμός τραπεζικών μεγεθών όπως τόκων και
γ) ο υπολογισμός οικονομικών μεγεθών όπως η αξιολόγηση επενδύσεων και η
ανάλυση Νεκρού Σημείου.
Όσον αφορά στον χειρισμό του Excel, εδώ θα μάθουμε τις βασικές λειτουργίες της κεντρικής καρτέλας καθώς και τη χρήση συναρτήσεων τόσο του χρήστη όσο και του Excel.
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2.1 Εισαγωγή στα λογιστικά φύλλα
2.1.1 Γενικά
Ό,τι είναι οι επεξεργαστές κειμένου για τα έγγραφα, είναι οι εφαρμογές λογιστικών φύλλων
για τους αριθμούς. Και φυσικά οι αριθμοί έχουν καίριο ρόλο σε μιαν επιχείρηση.
Τα λογιστικά (ή υπολογιστικά) φύλλα είναι σελίδες με κουτάκια («κελιά») στα οποία μπορούμε να γράψουμε αριθμούς, τύπους επεξεργασίας των αριθμών, κείμενο αλλά και γραφήματα. Μια συλλογή λογιστικών φύλλων (ή φύλλων εργασίας) συγκροτεί ένα «λογιστικό
βιβλίο» (book).

2.1.2 Μια πρώτη εξοικείωση με τα λογιστικά φύλλα
Ανοίγοντας το Excel παρουσιάζεται ένα «λογιστικό βιβλίο» που αποτελείται από 3 λογιστικά
φύλλα (Φύλλο 1, 2 & 3 / Sheet 1, 2 & 3). Φυσικά, μπορούμε να προσθέσουμε περισσότερα
φύλλα, όσα χρειαζόμαστε, ή ακόμα και να αφαιρέσουμε. Για αρχή ανοίξτε λοιπόν την εφαρμογή σας και εξοικειωθείτε με το περιβάλλον της.

Συμβουλή
Και τώρα, ανοίξτε ένα βιβλίο εργασίας του Excel για να δοκιμάσετε τα
παραδείγματα στην πράξη. Σίγουρα θα τα εμπεδώσετε καλύτερα.
Παρατηρούμε ότι τα κελιά είναι αριθμημένα κατά γραμμές και κατά στήλες ως εξής: (εικ.
2-1): οι στήλες χαρακτηρίζονται από τα κεφαλαία γράμματα του λατινικού αλφαβήτου ενώ
οι γραμμές από αριθμούς. Έτσι κάθε κελί έχει όνομα, π.χ. το πρώτο πάνω αριστερά λέγεται Α1, το διπλανό του Β1, το από κάτω Α2 κ.ο.κ. Όταν πατήσουμε μέσα σ' ένα κελί με το
ποντίκι, αυτομάτως το πλαίσιό του τονίζεται και εμφανίζεται το όνομά του σ' ένα παραθυράκι («Πλαίσιο ονόματος») κάτω από τις βασικές εργαλειοθήκες (εικ. 2-1).
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Εικόνα 2-1: Επιλεγμένο κελί είναι το Β2

Μπορούμε ακόμα να επιλέξουμε μια ομάδα κελιών είτε κατακόρυφα, είτε οριζόντια, είτε
και λοξά, οπότε στο παραθυράκι εμφανίζεται η ομάδα των κελιών, π.χ. B2:B6 (κατακόρυφη
επιλογή), A2:C2 (οριζόντια επιλογή), A1:B5 (διαγώνια επιλογή). Είναι σημαντικό να ξέρουμε
πώς θα αναφερθούμε σε μιαν ομάδα κελιών, ειδικά όταν περιέχει δεδομένα.
Μέσα σε κάθε κελί μπορούμε να τοποθετήσουμε κείμενο, αριθμούς, συναρτήσεις (φόρμουλες) ή άλλα αντικείμενα. Δοκιμάστε να γράψετε μια λέξη μέσα σ’ ένα κελί. Μόλις πατήσετε το πλήκτρο (ENTER) θα παρατηρήσετε ότι το κείμενο ευθυγραμμίζεται αριστερά. Στο
διπλανό κελί πληκτρολογήστε έναν αριθμό. Μόλις πατήσετε το πλήκτρο (ENTER) θα παρατηρήσετε ότι ο αριθμός ευθυγραμμίζεται δεξιά. Το πρόγραμμα καταλαβαίνει το είδος των
δεδομένων και ενεργεί αναλόγως. Μπορούμε βέβαια να επιβάλουμε την ευθυγράμμιση
που θέλουμε με τα πλήκτρα στοίχισης
. Αν θέλουμε να εισαγάγουμε έναν αριθμό
και να εκληφθεί ως κείμενο, πρέπει να βάλουμε μπροστά την απόστροφο (‘).
Τώρα ας εξοικειωθούμε λίγο με το περιβάλλον του Excel 2010. Η εικόνα 2-2 δείχνει τα
βασικά του μέρη. Είναι σημαντικό να εξοικειωθείτε και με τις ονομασίες τους γιατί θα αναφερόμαστε σ’ αυτές καθ’ όλη τη διάρκεια του κεφαλαίου.
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Εικόνα 2-2: Τα βασικά μέρη του λογιστικού φύλλου Excel 2010

Σημείωση: από βιβλίο σε βιβλίο και από προϊόν σε προϊόν και από μεταφραστή σε μεταφραστή, η ορολογία αλλάζει. Αλλά αυτό δεν πρέπει να σας προβληματίζει, αφού, μόλις εξοικειωθείτε με την εφαρμογή, δεν θα χρειάζεστε πλέον την ορολογία.

2.1.3 Λήψη βοήθειας
Είναι σημαντικό να μπορούμε να ανατρέχουμε στο ενσωματωμένο μενού Βοήθειας για
πληροφορίες σχετικά με τη σύνταξη εντολών, μηνύματα σφαλμάτων κ.λπ. Όλες οι λειτουργίες του λογιστικού φύλλου τεκμηριώνονται επαρκώς στο μενού Βοήθειας τόσο που πολλοί χρήστες δεν χρειάζονται κανένα άλλο βοήθημα.
Υπάρχουν τρεις απλοί τρόποι λήψης Βοήθειας: ο πρώτος είναι το πάτημα του πλήκτρου
(F1) και ο δεύτερος το πάτημα του εικονιδίου του ερωτηματικού (πάνω δεξιά). Και στις δύο
περιπτώσεις αναδύεται ένα παράθυρο με διάφορες επιλογές και ένα πλαίσιο κειμένου.
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Εικόνα 2-3: Το παράθυρο λήψης Βοήθειας του Excel 2010

Μέσα στο πλαίσιο κειμένου μπορούμε να πληκτρολογήσουμε μια λέξη-κλειδί που μας
ενδιαφέρει και το Excel θα μας επιστρέψει μια σειρά αποτελεσμάτων για να επιλέξουμε το
κατάλληλο (εικ. 2-4).
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Εικόνα 2-4: Βοήθεια (πληροφορίες) για τη λέξη-κλειδί «πίνακας περιεχομένων»

Ο τρίτος τρόπος λήψης Βοήθειας στο Excel 2010 είναι: Κάντε κλικ στην καρτέλα «Αρχείο»
(πάνω αριστερά). Μετά, επιλέξετε Βοήθεια και, στη συνέχεια, στην ενότητα Πληροφορίες
για το Microsoft Excel, επιλέξτε Όροι άδειας χρήσης για λογισμικό της Microsoft (κάτω
δεξιά, εικ. 2-5).
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Εικόνα 2-5: Προβολή άδειας χρήσης του Microsoft Excel

Τέλος, αν έχουμε πληκτρολογήσει έναν λανθασμένο τύπο, εμφανίζεται αυτομάτως ένα ενημερωτικό παράθυρο που μας παρέχει βοήθεια για το σφάλμα (Εικόνα 2-6). Μια συνήθης
πηγή σφαλμάτων είναι η αλλαγή σύνταξης τύπων από παλαιότερες εκδόσεις του Excel
στην έκδοση 2010: από «,» σε «;». Αν ανατρέχετε σε βιβλία ή σημειώσεις του Excel 2003,
θυμηθείτε το αυτό, ιδιαίτερα στο κεφάλαιο 3.

Εικόνα 2-6: Βοήθεια για λανθασμένη σύνταξη τύπου

2.1.4 Αποθήκευση της εργασίας μας
Επειδή συμβαίνουν και απρόοπτα στη δουλειά μας, όπως διακοπές ρεύματος, είναι καλό
να αποθηκεύουμε την εργασία μας κάθε λίγα λεπτά. Αυτό γίνεται είτε χειροκίνητα, πατώντας στο σχετικό εικονίδιο, είτε αυτομάτως, αν ρυθμίσουμε την επιλογή. Η διαδικασία περιγράφεται παρακάτω.
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Για να ρυθμίσουμε τη συχνότητα αυτόματης αποθήκευσης, επιλέγουμε την καρτέλα
«Αρχείο» και στη συνέχεια: > Επιλογές > Αποθήκευση. Εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη.
Στην επιλογή «Αποθήκευση πληροφοριών Αυτόματης Ανάκτησης κάθε (10) λεπτά», πατώντας το κάτω βέλος ρυθμίζουμε τον χρόνο από 10 σε 5 λεπτά.

Εικόνα 2-7: Επιλογές αποθήκευσης

2.2 Απλές συναρτήσεις
2.2.1 Εισαγωγικά σχόλια
Για αρχή πατήστε μέσα σ’ ένα κενό κελί, π.χ. το B2, και πληκτρολογήστε το κείμενο «Απλή
συνάρτηση». Μετά πληκτρολογήστε μέσα στο κελί B4 έναν τύπο, αρχίζοντας με το ίσον (=).
Π.χ: =3+45/9-6*2. Μόλις πατήσετε το (ENTER) πρέπει να εμφανισθεί το αποτέλεσμα (-4),
ενώ ταυτόχρονα η φόρμουλα κρύβεται. Αν όμως πατήσουμε μέσα στο κελί B4, η φόρμουλα
εμφανίζεται στο αντίστοιχο παράθυρο και μπορούμε να κάνουμε αλλαγές (εικ. 2-8). Στο
συγκεκριμένο παράδειγμα υπολογίσαμε το αποτέλεσμα 3+(45/9)-(6*2) = 8-12 = -4.

Εικόνα 2-8: Μια απλή συνάρτηση
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Οι απλοί μαθηματικοί τελεστές του Excel παρουσιάζονται στον Πίνακα 2-1 παρακάτω.
Πίνακας 2-1: Μαθηματικοί τελεστές λογιστικών φύλλων
Τελεστής

Πράξη

+

Πρόσθεση

-

Αφαίρεση

*

Πολλαπλασιασμός

/

Διαίρεση

^

Ύψωση σε δύναμη

Η παραπάνω ήταν μια δική μας αυθαίρετη συνάρτηση. Όμως το Excel ενσωματώνει πάρα
πολλές εξειδικευμένες συναρτήσεις διαφόρων κατηγοριών: μαθηματικές, τριγωνομετρικές, στατιστικές, οικονομικές, μηχανολογικές, ημερομηνίας και ώρας, κ.λπ.
Ας δούμε μια απλή αλλά χρήσιμη συνάρτηση ημερομηνίας, τη NETWORKDAYS. Ανοίξτε
ένα λογιστικό φύλλο και εντοπίστε τα κελιά Β2 και Β3. Τα κεφαλαία γράμματα του λατινικού αλφαβήτου χαρακτηρίζουν τις στήλες ενώ οι αριθμοί τις γραμμές. Πληκτρολογήστε στα
κελιά Β2 και Β3 δύο ημερομηνίες και στο Β5 το εξής:
=NETWORKDAYS(B2;B3) και πατήστε ENTER.
Θα εμφανισθεί ένας αριθμός (587) που μας δείχνει το πλήθος των εργασίμων ημερών μέσα
στο χρονικό διάστημα που προσδιορίσαμε (εικ. 2-9).

Εικόνα 2 –9: Απλή εφαρμογή της συνάρτησης NETWORKDAYS

Το απλό αυτό παράδειγμα μας έδωσε ένα δείγμα του τρόπου λειτουργίας του λογιστικού
φύλλου: στα κελιά τοποθετούμε είτε δεδομένα (αριθμούς, ημερομηνίες, χρηματικά ποσά
κ.λπ.), είτε κείμενο είτε συναρτήσεις που επιστρέφουν τιμές. Το πλήθος των εργασίμων
ημερών είναι το αποτέλεσμα της συνάρτησης NETWORKDAYS. Αν πατήσουμε με το ποντίκι
μέσα στο κελί Β5, θα δούμε τον τύπο.
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2.2.2 Παράδειγμα: εβδομαδιαίες εισπράξεις
Ας δούμε ένα παράδειγμα. Έστω ότι ένας επιχειρηματίας έχει καταχωρήσει σ’ ένα λογιστικό φύλλο τις εβδομαδιαίες εισπράξεις του όπως φαίνεται στην εικόνα 2-10, και θέλει να
υπολογίσει το άθροισμα. Τα ποσά είναι σε ευρώ, αλλά το πρόγραμμα αυτομάτως κόβει το
τελευταίο δεκαδικό ψηφίο όταν αυτό είναι μηδέν. Επειδή πρόκειται για νομισματική μονάδα,
θέλουμε πάντοτε να βλέπουμε δύο δεκαδικά ψηφία. Για να το επιτύχουμε αυτό επιλέγουμε
με το ποντίκι την περιοχή κελιών B2:B7 και πατάμε το δεξί πλήκτρο. Εμφανίζεται τότε ένα
μενού από το οποίο επιλέγουμε Μορφοποίηση κελιών > Αριθμός > Νομισματική (“Format
cells” > Numbers > Currency). Τότε όλα τα νούμερα εμφανίζονται με δύο δεκαδικά ψηφία
κι επιπλέον εμφανίζεται δεξιά το σύμβολο του ευρώ (εφόσον κατά την εγκατάσταση ρυθμίσαμε σωστά τις τοπικές ρυθμίσεις).
Τώρα για να εμφανίσουμε το άθροισμα των εισπράξεων στο κελί B8, κάνουμε τα εξής: κλικ
μέσα στο B8, μετά πατάμε το Σ που υπάρχει δίπλα στο Name Box και συμβολίζει το άθροισμα και μετά συμπληρώνουμε τον τύπο που εμφανίζεται στο πλαίσιο κειμένου πιο δεξιά
από το Σ, ως εξής: =SUM(B2:B7). Αυτό σημαίνει ότι στο κελί B8 θέλουμε να εμφανιστεί
το άθροισμα των κελιών (B2:B7). Εναλλακτικά θα μπορούσαμε να επιλέξουμε την ομάδα
κελιών με το ποντίκι.
Πατώντας ENTER παίρνουμε το άθροισμα, όπως δείχνει και η εικόνα.

Εικόνα 2-10: Αυτόματος υπολογισμός του αθροίσματος
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Δοκιμάστε να κάνετε αυτό το απλό παράδειγμα στον υπολογιστή σας. Για να κάνουμε το
φύλλο εργασίας πιο περιγραφικό, μπορούμε να προσθέσουμε έναν περιγραφικό τίτλο. Για
να εισαγάγουμε μια κενή γραμμή πριν από τα δεδομένα μας, τοποθετούμε τον δρομέα στην
πρώτη γραμμή, ακριβώς πάνω στο «1», αριστερά από το κελί Α1:

Εικόνα 2-11: Επιλογή γραμμής
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Στη συνέχεια πατάμε το δεξί πλήκτρο του ποντικιού και από το μενού που εμφανίζεται επιλέγουμε «Εισαγωγή».

Εικόνα 2-12: Εισαγωγή γραμμής

Αυτή η ενέργεια θα έχει ως αποτέλεσμα την εισαγωγή μιας κενής γραμμής. Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία για να εισαγάγουμε άλλη μια κενή γραμμή. Τέλος, πάμε στην πρώτη
γραμμή και εισάγουμε έναν περιγραφικό τίτλο, π.χ. «Εβδομαδιαίες εισπράξεις» ή «Παράδειγμα απλών πράξεων σε σειρά δεδομένων». Το αποτέλεσμα θα είναι κάπως έτσι:
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Εικόνα 2-13: Εισαγωγή τίτλου

Το Excel είναι αρκετά έξυπνο ώστε να καταλαβαίνει πως τώρα το Σύνολο (που μετά την
εισαγωγή των δύο γραμμών εμφανίζεται στο κελί Β10) προκύπτει από το άθροισμα των
κελιών B4:B9 (έναντι B2:B7 που ήταν πριν) και αναπροσαρμόζει αυτομάτως τη φόρμουλα!

Εφαρμογή 2.1
Εξερευνήστε το μενού που εμφανίστηκε προηγουμένως. Μερικές χρήσιμες επιλογές εκτός
από την εισαγωγή γραμμής είναι η «Διαγραφή», το «Ύψος γραμμής», «Απόκρυψη» (που μας
επιτρέπει να κρύψουμε μια γραμμή προσωρινά χωρίς να τη διαγράψουμε) και η «Επανεμφάνιση» (που μας επιτρέπει να εμφανίσουμε μια κρυμμένη γραμμή).

Εφαρμογή 2.2
Τα ίδια που περιγράψαμε παραπάνω για τις γραμμές ενός λογιστικού φύλλου, ισχύουν και
για τις στήλες. Ανοίξτε ένα νέο φύλλο και κρύψτε τις γραμμές 3-5 και τις στήλες B-D. Το
αποτέλεσμα πρέπει να φαίνεται όπως στην παρακάτω εικόνα. Ύστερα, επανεμφανίστε τις
κρυμμένες γραμμές και στήλες.
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Εικόνα 2-14: Απόκρυψη γραμμών και στηλών

2.2.3 Επιλογές μορφοποίησης
Για να κάνουμε πιο έντονο τον τίτλο, π.χ. «Παράδειγμα απλών πράξεων σε σειρά δεδομένων», μπορούμε να εφαρμόσουμε κάποια μορφοποίηση, όπως να μεγαλώσουμε τη γραμματοσειρά και να κάνουμε τα γράμματα πιο έντονα. Στην Κεντρική καρτέλα εντοπίστε την
ομάδα εργαλείων «Γραμματοσειρά» (δεύτερη από αριστερά).

Εικόνα 2-15: Ομάδα εργαλείων «Γραμματοσειρά»

Εκεί υπάρχουν διάφορα εργαλεία μορφοποίησης. Πάνω αριστερά είναι το μενού επιλογής
γραμματοσειράς (η εικόνα 2-15 δείχνει τη γραμματοσειρά «Arial») και πιο δεξιά το μέγεθός
της (η εικόνα 2-15 δείχνει μέγεθος 10). Ένα μαύρο τριγωνάκι δεξιά από ένα εργαλείο κρύβει ένα πτυσσόμενο μενού επιλογών. Πατήστε το για να δείτε τις διάφορες επιλογές.
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Εφαρμογή 2.3
Επιλέξτε τον τίτλο του φύλλου (πατώντας στο κελί Β1) και εφαρμόστε μια μορφοποίηση της
αρεσκείας σας. Δοκιμάστε διάφορα εργαλεία για να δείτε τη χρήση τους.
Για να κάνουμε τα όρια των κελιών ορατά στην εκτύπωση, επιλέγουμε την περιοχή κελιών
που μας ενδιαφέρει (π.χ. Α3-Β10) και πατάμε το τριγωνάκι δεξιά του εργαλείου περιγραμμάτων (ένα τετραγωνάκι). Από το αναδυόμενο μενού επιλέγουμε «Όλα τα περιγράμματα».

Εικόνα 2-16: Επιλογές περιγραμμάτων
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Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι κάπως έτσι:

Εικόνα 2-17: Εισαγωγή περιγραμμάτων

Αν το τυπώσετε θα παρατηρήσετε τη διαφορά των κελιών Α3-Β10 από τα υπόλοιπα.
Ας δοκιμάσουμε τώρα κάτι άλλο. Επιλέξτε στο κελί Β10 και από τα εργαλεία μορφοποίησης
πατήστε το κουβαδάκι με την κίτρινη γραμμή από κάτω. Αυτό το εργαλείο λέγεται «χρώμα
γεμίσματος». Το αποτέλεσμα θα είναι να πληρωθεί το κελί Β10 με κίτρινο χρώμα.

2.2.4 Αντιγραφή και επικόλληση
Στη συνέχεια, επιλέξτε το κελί Β10 και τοποθετήστε τον δρομέα κάτω δεξιά. Ο δρομέας
παίρνει το σήμα μαύρου σταυρού. Τραβήξτε τον ένα κλικ κάτω και θα παρατηρήσετε ότι στο
κελί Β11 εμφανίζεται η τιμή 65.529,55€. Ταυτόχρονα εμφανίζεται στα δεξιά του κελιού Β11
και κάτω το σύμβολο της αυτόματης συμπλήρωσης (τιμών) που –όταν φέρουμε τον δρομέα από πάνω και πατήσουμε το τριγωνάκι– μας δίνει τρεις επιλογές:
Α) Αντιγραφή κελιών
Β) Μορφοποίηση γεμίσματος μόνο
Γ) Γέμισμα χωρίς μορφοποίηση.
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Εικόνα 2-18: Επιλογές αντιγραφής

Εφαρμογή 2.4
Εξηγήστε τι αποτέλεσμα φέρνει καθεμιά από τις παραπάνω επιλογές αφού πρώτα τις δοκιμάσετε.

Εφαρμογή 2.5
Αναζητήστε στη Βοήθεια περισσότερες πληροφορίες για την αυτόματη συμπλήρωση. Πρόκειται για ένα πολύ χρήσιμο χαρακτηριστικό του Excel.
Συνεχίζουμε. Τι αντιπροσωπεύει το νούμερο 65.529,55€; Για να το μάθουμε πατάμε μέσα στο
κελί Β11 οπότε εμφανίζεται ο τύπος που παράγει αυτό το αποτέλεσμα στη Γραμμή τύπων.
Πράγματι, το Excel υπέθεσε πως αφού στο Β10 είχαμε το άθροισμα SUM(B4:B9), στο Β11
πιθανώς να θέλαμε να βάλουμε το άθροισμα SUM(B5:B10). Στις περισσότερες περιπτώσεις
το Excel μαντεύει σωστά. Ας υποθέσουμε τώρα ότι εμείς θέλαμε να βάλουμε στο Β11 το
ξανά το άθροισμα SUM(B4:B9). Αυτό θα μπορούσε να γίνει με τους εξής τρόπους:
Α) Με αντιγραφή και επικόλληση. Τα εργαλεία αυτά βρίσκονται στην Κεντρική καρτέλα,
ομάδα Πρόχειρο (πρώτη αριστερά). Επιλέγουμε το Β10, το αντιγράφουμε (στο πρόχειρο), πάμε στο Β11 και κολλάμε εκεί το περιεχόμενο του προχείρου.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.indd 47

11/12/12 3:55 PM

48

IME ΓΣΕΒΕΕ - Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Α Φ Υ Λ Λ Α Κ Α Ι Β Α Σ Ε Ι Σ Δ Ε Δ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Σ Τ Η Μ Ι Κ Ρ Η Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Η

Β) Το ίδιο αποτέλεσμα επιτυγχάνεται με το πληκτρολόγιο: Ctrl+C= αντιγραφή ενώ Ctrl+V=
επικόλληση.
Γ) Το ίδιο αποτέλεσμα επιτυγχάνεται και με το δεξί πλήκτρο του ποντικιού.
Μόλις προσπαθήσουμε να κολλήσουμε το περιεχόμενο στο Β11 εμφανίζεται ένα μενού με
επιλογές επικόλλησης (πατήστε στο τριγωνάκι):

Εικόνα 2-19: Περισσότερες επιλογές αντιγραφής

Εφαρμογή 2.6
Υπάρχει καμιά σχέση με τις επιλογές επικόλλησης της παραπάνω εικόνας και τις τρεις
επιλογές που αναφέραμε πριν; (δηλ., Α. Αντιγραφή κελιών, Β. Μορφοποίηση γεμίσματος
μόνο, Γ. Γέμισμα χωρίς μορφοποίηση).
Ας πάμε λίγο πίσω. Έστω ότι στο Β11 θα θέλαμε να βάλουμε πάλι το άθροισμα SUM(B4:B9),
αφού τα δεδομένα μας βρίσκονται στην περιοχή B4:B9, ενώ το Β10 δεν είναι πρωτογενές
δεδομένο (αφού είναι το άθροισμα). Για να πούμε στο Excel ότι τα δεδομένα μας βρίσκονται
στην περιοχή B4:B9, πρέπει να κάνουμε μια μικρή τροποποίηση στον τύπο του κελιού Α10:
από =SUM(B4:B9) θα γίνει =SUM(B$4:B$9). Το «$» μπροστά από τον κωδικό μιας γραμμής
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(ή στήλης) λέει στο Excel να μην αυξάνει τον κωδικό της γραμμής (ή της στήλης) κατά τη
λειτουργία αυτόματης συμπλήρωσης. Εδώ λέμε στο Excel ότι τα δεδομένα μας είναι σταθερά στις γραμμές 4 έως 9 – η στήλη δεν αλλάζει αφού μιλάμε για το Β11. Αν τώρα αντιγράψουμε το περιεχόμενο του Β10 στο Β11 (όπως προηγουμένως), θα παρατηρήσουμε πως το
Β11 θα πάρει την τιμή 35.480,00 €.

Εφαρμογή 2.7
Αντιγράψτε το περιεχόμενο του Β10 στο C10 (χωρίς να ενεργοποιήσετε κάποια επιλογή
επικόλλησης). Τι τιμή πήρε το κελί C10; Από ποια φόρμουλα προκύπτει αυτή η τιμή; Τι θα
έπρεπε να κάνουμε για να πάρει το κελί C10 την τιμή του Β10; Δώστε δύο τουλάχιστον τρόπους.
Τώρα αντιγράψτε το περιεχόμενο του Α10 («Σύνολο») στο Α11. Τροποποιήστε την τιμή
του Α11 σε «Μέσος όρος». Τροποποιήστε την τιμή του Β11 από SUM(B$4:B$9) σε
AVERAGE(B$4:B$9). Όπως πιθανώς καταλάβατε, τώρα στο Β11 υπολογίζουμε τον μέσον
όρο των δεδομένων μας.

Εφαρμογή 2.8
Υπολογίστε (με τη βοήθεια κατάλληλων ενσωματωμένων συναρτήσεων του Excel) τη μέγιστη και την ελάχιστη τιμή των δεδομένων B4:B9 όπως δείχνει το παρακάτω σχήμα:

Εικόνα 2-20: Συναρτήσεις Μ.Ο., μεγίστου και ελαχίστου
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2.2.5 Αποθήκευση και μετονομασία φύλλου
Για να δώσουμε όνομα στο φύλλο πατάμε κάτω εκεί που γράφει Sheet1 με το δεξί πλήκτρο
του ποντικιού και επιλέγουμε «Μετονομασία» και πληκτρολογούμε, π.χ. «Ιανουάριος 2012».
Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να ονομάσουμε τα δύο επόμενα φύλλα, Φεβρουάριο 2012 και
Μάρτιο 2012. Για να προσθέσουμε φύλλα πατάμε κάτω εκεί που γράφει Sheet1 με το δεξί
πλήκτρο του ποντικιού και επιλέγουμε “Insert sheets”.
Ας υποθέσουμε τώρα ότι τελειώσαμε την εργασία μας και θέλουμε να κλείσουμε την εφαρμογή. Πατάμε στο εικονίδιο της δισκέττας ( ) για να αποθηκεύσουμε και τότε εμφανίζεται
ένα μενού που μας προτρέπει να εισαγάγουμε το όνομα του λογιστικού βιβλίου και τη θέση
του.
Συμβουλή
Είναι καλή συνήθεια να δίνουμε περιγραφικά ονόματα και να αποθηκεύουμε τα βιβλία μας σε συγκεκριμένες θέσεις με τάξη ώστε να μπορούμε
να τα ξαναβρούμε εύκολα, ακόμα και μετά από καιρό.

2.3. Στοχευμένες εφαρμογές για ΜΜΕ
Στην παράγραφο αυτήν θα υλοποιήσουμε σε λογιστικό φύλλο Excel το έντυπο Φ2 (περιοδική δήλωση ΦΠΑ) βήμα προς βήμα. Η εφαρμογή αυτή επιλέχτηκε γιατί είναι βιωματικού χαρακτήρα, δηλαδή σχετίζεται με την προηγούμενη εμπειρία των εκπαιδευομένων και
δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να μεταφέρουν τις πρακτικές γνώσεις τους στο
υπό μελέτη πεδίο. Επιπλέον, σε πολλούς μπορεί να φάνει μια πραγματικά χρήσιμη εφαρμογή. Από παιδαγωγικής απόψεως, δίνει στον εκπαιδευτή την ευκαιρία να διδάξει πολλά
χρήσιμα χαρακτηριστικά του Excel όπως η αντιγραφή και η επικόλληση, η μορφοποίηση
κελιών, οι συναρτήσεις κ.λπ.
Το παράδειγμα αυτό μας δείχνει:
α) τη χρήση του Excel σε οικονομικές εφαρμογές
β) την καταλληλότητα των λογιστικών φύλλων για εργασίες με πίνακες
γ) μερικές χρήσιμες δυνατότητες μορφοποίησης των λογιστικών φύλλων.
Το Excel μπορεί να μας φανεί χρήσιμο σε πολλές οικονομικές εφαρμογές της επιχείρησης.
Σήμερα μπορούμε εύκολα να υποβάλουμε δηλώσεις ΦΠΑ ηλεκτρονικώς, κι έτσι να εξοικονομήσουμε χαρτί. Είναι όμως πρακτικό να έχουμε την πλήρη εικόνα της δήλωσης προτού την υποβάλουμε, καθώς και να κρατάμε αρχείο, κι εδώ το χαρτί μας δίνει λύση. Μπορούμε όμως να κρατάμε αρχείο εύκολα στον υπολογιστή. Αν παρατηρήσουμε τα μηχανογραφικά έντυπα, θα δούμε ότι αποτελούνται από κουτάκια διαφόρων μεγεθών, τα οποία
περιέχουν είτε έναν κωδικό είτε μερικές φράσεις (π.χ. «Ημερολογιακή περίοδος»), είτε
είναι κενά για να γράψει κάτι μέσα ο φορολογούμενος. Η δομή τέτοιων εγγράφων αναπαριστάνεται εύκολα στο Excel. Μάλιστα μπορούμε να υλοποιήσουμε μόνο το τμήμα εκείνο
του εντύπου που μας ενδιαφέρει. Στη συνέχεια θα δούμε ένα απλό παράδειγμα υλοποίησης τμήματος του εντύπου περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ («Φ2»).
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Παρατηρώντας το έντυπο Φ2 βλέπουμε ότι αποτελείται από τμήματα (ή, πίνακες). Πάνωπάνω είναι τα στοιχεία της Δ.Ο.Υ, της φορολογικής περιόδου, του είδους της δήλωσης κ.λπ.
Ακολουθεί ο Πίνακας Α με τα στοιχεία του φορολογούμενου. Μετά ο Πίνακας Β (εκροών-εισροών), ύστερα ο Πίνακας εκκαθάρισης του φόρου (Γ) και στο τέλος το τμήμα υπογραφών και σφραγίδων.
Ας δούμε πόσο εύκολα μπορούμε να υλοποιήσουμε τον Πίνακα Β. Ανοίξτε ένα κενό φύλλο
και πληκτρολόγησε το παρακάτω (εικ. 2-21):

Εικόνα 2-21: Αρχή διαδικασίας υλοποίησης Πίνακα Φ2

Πολύ ωραία, τώρα μετράμε 18 γραμμές επί 12 στήλες (τόσο είναι το μέγεθος του πίνακα).
Επιλέξτε τις γραμμές 5-22 και τις στήλες A-L. Χρωματίζουμε την περιοχή αυτή με ένα ανοικτό χρώμα της αρεσκείας μας πατώντας από την Κεντρική εργαλειοθήκη την επιλογή «Στυλ
κελιών» (εικ. 2-22):

Εικόνα 2-22: Στυλ κελιών
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Ωραία. Τώρα, για να βλέπουμε ευκρινώς τα κελιά, ενεργοποιούμε από την Κεντρική εργαλειοθήκη την επιλογή Περιγράμματα > Όλα τα περιγράμματα (εικ. 2-23):

Εικόνα 2-23: Στυλ περιγραμμάτων

Παρατηρούμε στο έντυπο Φ2 ότι ο Πίνακας Β χωρίζεται σε πέντε υποπίνακες αριθμημένους ως α, β, γ, δ, ε. Κάθε υποπίνακας έχει πάνω-πάνω το γράμμα του (π.χ. «α») και έναν
τίτλο. Ο τίτλος του υποπίνακα α έχει μήκος 3 στήλες (αγνοούμε το κουτάκι που περιέχει το
«α» για να απλοποιήσουμε τη σχεδίαση). Τώρα πρέπει να ενώσουμε τα κελιά A5, B5, C5 σε
ένα. Αυτό γίνεται με την εντολή Κεντρική> «Συγχώνευση κατά πλάτος».
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Εικόνα 2-24: Συγχώνευση κελιών κατά πλάτος

Τώρα πληκτρολογούμε το κείμενο «α) ΕΚΡΟΕΣ φορολογητέες (πωλήσεις αγαθών, παροχή
υπηρεσιών κ.λπ.) ΕΝΔΟΚ. ΑΠΟΚΤ. & ΠΡΑΞ. ΛΗΠΤΗ» μέσα στο μακρύ κελί. Επειδή φαίνεται μόνο μέρος του κειμένου, επιλέγουμε το κελί και πατάμε το δεξί πλήκτρο του ποντικού >
Μορφοποίηση κελιών > Αναδίπλωση κειμένου. Ακόμα επιλέγουμε μικρή γραμματοσειρά
(π.χ. 6 ή 7) και μεγαλώνουμε το ύψος της γραμμής (εικ. 2-25):

Εικόνα 2-25: Εισαγωγή και μορφοποίηση κειμένου
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Στη συνέχεια ενώνουμε τα κελιά Α6, Α7 και Α8 (Κεντρική > Συγχώνευση κελιών). Στη στήλη
Β συμπληρώνουμε τους κωδικούς των κελιών, αρχίζοντας από τον κωδ. 301. Για να μην
εκληφθεί από το Excel ως αριθμός αλλά ως κείμενο, βάζουμε μπροστά την απόστροφο (‘).
Το Excel μας διευκολύνει στη συμπλήρωση: μόλις πληκτρολογήσουμε τους δύο πρώτους
κωδικούς, επιλέγουμε τα δύο πρώτα κελιά και τοποθετούμε τον δρομέα κάτω δεξιά και
τότε αυτός παίρνει το σχήμα σταυρού. Καθώς σύρουμε τον σταυρό προς τα κάτω, εμφανίζεται στα δεξιά του ο αύξων αριθμός (α/α) του νέου κελιού (δηλ. 303, 304, 305 κοκ). Σταματάμε μόλις εμφανιστεί το 311. Το αποτέλεσμα φαίνεται στην εικόνα 2-26:

Εικόνα 2-26: Εισαγωγή κωδικών

Στη συνέχεια ευθυγραμμίστε τους κωδικούς στη μέση της στήλης.

Εφαρμογή 2.9
Συνεχίστε ενώνοντας τα κελιά Α9, Α10 και Α11 και συμπληρώνοντας τα κείμενα στα κελιά
της αριστερής στήλης (Α) μέχρι που να έχετε το αποτέλεσμα της εικόνας 2-27:
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Εικόνα 2-27: Στάδιο διαδικασίας υλοποίησης Πίνακα Φ2

Παρατηρούμε ότι τα (κενά) κελιά στα οποία καλείται ο χρήστης να εισαγάγει δεδομένα
(εκροές) είναι λευκά (ή σχεδόν λευκά) ενώ εκείνα που περιέχουν πληροφορίες ή κωδικούς είναι έγχρωμα. Επειδή δεν πρέπει να μπορεί ο χρήστης να αλλοιώσει το περιεχόμενο
αυτών των κελιών (γιατί είναι μόνο για ανάγνωση), μπορούμε να τα «προστατεύσουμε»,
δηλ. να εμποδίσουμε την εγγραφή. Πατήστε λοιπόν μέσα σ’ ένα κελί με το δεξί πλήκτρο του
ποντικιού και δείτε το μενού που εμφανίζεται. Σας προτείνουμε να εξερευνήσετε όλες τις
επιλογές αυτού του μενού καθόσον μερικές είναι πολύ σημαντικές.
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Συμβουλή
Για να προστατεύσετε ένα κελί οδηγιών από εγγραφές, πατήστε μέσα στο
κελί με το δεξί πλήκτρο του ποντικιού και επίλεξε από το αναδυόμενο
μενού: Μορφοποίηση κελιών > προστασία. Χρειάζεται και κάτι ακόμα:
Ενεργοποίηση: Αναθεώρηση > Αλλαγές > Προστασία φύλλου.
Στη συνέχεια πάμε να υλοποιήσουμε το δεξί μέρος του Πίνακα Β, το τμήμα των εισροών.
Παρατηρούμε ότι υπάρχουν κάποιες ομοιότητες με το αριστερό μέρος που έχομε ήδη
υλοποιήσει. Αυτό μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε ως εξής: να αντιγράψουμε τα όμοια
τμήματα από το αριστερό στο δεξί και να τα τροποποιήσομε όπου χρειάζεται. Π.χ. παρατηρούμε ότι τα κελιά D5-D11 μπορούν να αντιγραφούν ως έχουν στα κελιά J5-J11. Αυτό επιτυγχάνεται ως εξής: επιλέξτε με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού τα κελιά D5-D11. Στη
συνέχεια πατήστε την επιλογή Αντιγραφής της Κεντρικής εργαλειοθήκης (ή εναλλακτικά,
τον συνδυασμό πλήκτρων CTRL+C) όπως δείχνει η παρακάτω εικόνα.

Εικόνα 2-28: Επικόλληση κελιών
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Μετά, επιλέξτε με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού τα κελιά J5-J11 και πατήστε την επιλογή Επικόλλησης της Κεντρικής εργαλειοθήκης (αριστερά της Αντιγραφής, ή εναλλακτικά,
τον συνδυασμό πλήκτρων CTRL+V).

Εφαρμογή 2.10
Μετά από λίγη ώρα το φύλλο εργασίας σας πρέπει να μοιάζει κάπως έτσι:

Εικόνα 2-29: Προχωρημένο στάδιο διαδικασίας υλοποίησης Πίνακα Φ2

Σημείωση: Για απλοποίηση θα παραλείψουμε τον υποπίνακα (γ) των ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ.
Υπόδειξη: Για να κεντράρουμε τα κείμενα κατακόρυφα, δηλ. να ισαπέχουν από το άνω και
το κάτω άκρο του κελιού, χρησιμοποιούμε τη μεσαία («Στοίχιση στο μέσο») από τις επιλογές Στοίχισης του Κεντρικού μενού (εικ. 2-30).

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.indd 57

11/12/12 3:55 PM

58

IME ΓΣΕΒΕΕ - Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Α Φ Υ Λ Λ Α Κ Α Ι Β Α Σ Ε Ι Σ Δ Ε Δ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Σ Τ Η Μ Ι Κ Ρ Η Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Η

Εικόνα 2-30: Στοίχιση κειμένου κελιού Α6 στο μέσο

Το φύλλο εργασίας μας θα είναι άχρηστο αν δεν κάνει τους υπολογισμούς αυτομάτως –
άλλωστε αυτός είναι ο στόχος των λογιστικών φύλλων. Όσοι έχετε υποβάλει την περιοδική δήλωση ΦΠΑ μέσω του TAXIS, θα έχετε διαπιστώσει πως η online εφαρμογή κάνει
αυτομάτως τους υπολογισμούς. Πάμε λοιπόν να δώσουμε αυτήν τη δυνατότητα στο φύλλο
εργασίας μας.
Κατ’ αρχήν ας κάνουμε μερικές διαπιστώσεις:
α) Όπου υπάρχει συντελεστής ΦΠΑ, το φύλλο εργασίας μας πρέπει να υπολογίζει τον ΦΠΑ
βάσει αυτού του συντελεστή.
β) Όπου υπάρχει ΣΥΝΟΛΟ, το φύλλο εργασίας μας πρέπει να υπολογίζει το σύνολο των
ανωτέρω κελιών.
Ας παρατηρήσουμε για παράδειγμα τα κελιά C6 και F6 (κωδικοί 301 και 331 αντίστοιχα). Στο
F6 μπαίνει ο φόρος εκροών με συντελεστή 8%. Δηλ. αν πουλήσαμε ένα αγαθό αντί 1000€
(καθαρή αξία), στο C6 θα μπει το 1000 και στο F6 ο φόρος, δηλ. 1000*8/100. Αυτή είναι μια
σχέση που συνδέει τις τιμές δύο κελιών. Ας συμβολίσουμε την τιμή ενός κελιού, π.χ. του
C6, ως (C6). Τότε η ανωτέρω φόρμουλα γράφεται έτσι: (F6) = (C6)*(D6)/100. Πάτησε λοιπόν μέσα στο κελί F6 με το ποντίκι και πληκτρολόγησε τη φόρμουλα =C6*D6/100 (εικ. 2-31).
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Εναλλακτικά, αντί να γράψουμε το όνομα ενός κελιού, μπορούμε απλώς να το πατήσουμε.

Εικόνα 2-31: Στο κελί F6 πληκτρολογούμε τη φόρμουλα =C6*D6/100

Παρομοίως, στο κελί F7 (κωδ. 332) πρέπει να μπει η φόρμουλα =C7*D7/100. Τα λογιστικά
φύλλα ενσωματώνουν αρκετή τεχνητή ευφυΐα ώστε να επιτρέπουν τέτοιους αυτοματισμούς: Πιάστε το κελί F6 από το κάτω δεξί άκρο (ο δρομέας θα γίνει σαν σταυρός) και τράβήξτε το προς τα κάτω ως το κελί F11. Όλα αυτά τα κελιά (F6-F11) θα γίνουν μηδέν (αν δεν
έχουμε βάλει τιμές στα C6-C11), αλλά αν πατήσουμε με το ποντίκι μέσα σ’ ένα απ’ αυτά, π.χ.
το F11, θα δούμε ότι περιέχει τη συνάρτηση =C11*D11/100 (εικ. 2-32).

Εικόνα 2-32: Το κελί F11 περιέχει την συνάρτηση =C11*D11/100
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Πάμε τώρα να υλοποιήσουμε το σύνολο τιμών μιας ομάδας κελιών. Στο κελί C12 (κωδ.
307) πρέπει να μπει το άθροισμα των τιμών κωδικών 301-306 (δηλ. των κελιών C6-C11).
Ωραία. Επιλέγουμε το κελί C12 και πατάμε πάνω στο σύμβολο fx (Εισαγωγή συνάρτησης,
εικ. 2-33).

Εικόνα 2-33: Πατάμε πάνω στο σύμβολο fx για εισαγωγή συνάρτησης στο κελί C12

Στο παράθυρο που εμφανίζεται επιλέγουμε SUM. Ανοίγει ένα άλλο παράθυρο που μας
προτρέπει να εισαγάγουμε τα ορίσματα της συνάρτησης.
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Εικόνα 2-34: Ανοίγει ένα παράθυρο που μας προτρέπει να εισαγάγουμε τα ορίσματα της συνάρτησης

Στο πρώτο κενό βάλτε C6:C11 και πατήστε ΟΚ. Τότε θα δείτε μιαν εικόνα σαν την παρακάτω:

Εικόνα 2-35: Το κελί C12 περιέχει την συνάρτηση SUM(C6:C11)
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Εναλλακτικά, θα μπορούσαμε στο παράθυρο που μας προτρέπει να εισαγάγουμε τα ορίσματα της συνάρτησης να πατήσουμε το εικονίδιο ( ) και να οδηγηθούμε πίσω στο φύλλο
εργασίας για να επιλέξουμε την περιοχή κελιών C6:C11 με το ποντίκι. Αν υπάρχει ανάγκη, ο
εκπαιδευτής μπορεί να σας δείξει πώς ακριβώς γίνεται αυτό. Άλλος τρόπος είναι να πληκτρολογήσουμε τη φόρμουλα =SUM(C6:C11) στη γραμμή συναρτήσεων, έχοντας προηγουμένως επιλέξει το κελί C12.

Εφαρμογή 2.11
Τώρα εφαρμόστε τα παραπάνω σε όλο το φύλλο εργασίας, έχοντας υπόψη πως:
α) το σύνολο των κωδικών 371-377 μπαίνει στον κωδικό 378,
β) το σύνολο των κωδικών 401-403 μπαίνει στον κωδικό 404,
γ) το σύνολο των κωδικών 411-412 μπαίνει στον κωδικό 413,
δ) ο κωδ. 404 προστίθεται στον κωδ. 378 ενώ ο κωδ. 413 αφαιρείται και
ε) το τελικό αποτέλεσμα μπαίνει στον κωδ. 420.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.indd 62

11/12/12 3:55 PM

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 | ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ

63

Αυτοαξιολόγηση

Ερωτήσεις
1. Ποιος τύπος θα μπει στο κελί C16 (κωδ. 311- ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΡΟΩΝ);
2. Ποιος τύπος θα μπει στο κελί F12 (κωδ. 337- ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ);
3. Ποιος τύπος θα μπει στο κελί L7 (κωδ. 372);
4. Τι θα μπει στο κελί L13 (κωδ. 378);
5. Ποιος τύπος θα μπει στο κελί I13 (κωδ. 358- ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛ/ΤΕΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ);
6. Ποιος τύπος θα μπει στο κελί L13 (κωδ. 378- ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ);
7. Ποιος τύπος θα μπει στο κελί L22 (κωδ. 420 - ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ);
Τις απαντήσεις θα τις βρείτε στο τέλος της ενότητας. Είναι σημαντικό να έχετε κατανοήσει
την ύλη ως εδώ προτού προχωρήσετε. Αν χρειαστεί, ξαναδιαβάστε τα προηγούμενα.
Στο σημείο αυτό έχουμε ολοκληρώσει το παράδειγμα και πάμε να ελέγξουμε τα αποτελέσματα και τη χρησιμότητα του φύλλου εργασίας που φτιάξαμε.

Εφαρμογή 2.12
Για να ελέγξουμε αν λειτουργεί το φύλλο εργασίας, ας βάλουμε κάποια νούμερα. Ας υποθέσουμε πως ένας επιχειρηματίας έχει κόψει δελτία παροχής υπηρεσιών και έχει κάνει
κάποιες αγορές όπως δείχνει η εικόνα 2-36. Αν όλα έχουν γίνει σωστά, τότε το τελικό αποτέλεσμα (κωδ. 420) πρέπει να είναι σύμφωνο με αυτό της εικόνας 2-36.

Εικόνα 2-36: Αριθμητικό παράδειγμα επαλήθευσης του φύλλου εργασίας
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Παρατηρούμε ότι στα ποσά που έχουν το β΄ δεκαδικό ψηφίο μηδέν (π.χ. 245,5) ακόμα κι αν
το πληκτρολογήσουμε, δεν εμφανίζεται. Επίσης, είναι δυνατόν να εμφανίζονται στον φόρο
πλέον των δύο δεκαδικών ψηφίων. Επειδή τα ποσά είναι χρήματα σε ευρώ που γράφονται
με δύο δεκαδικά ψηφία, πρέπει να το δηλώσουμε αυτό στο Excel. Επιλέγουμε το κελί που
θέλουμε, πατάμε το δεξί πλήκτρο του ποντικού και από το μενού που εμφανίζεται επιλέγουμε «Μορφοποίηση κελιών» και ανοίγουμε την καρτέλα «Αριθμός». Επιλέγουμε κατηγορία Νομισματική (μονάδα) > Πλήθος δεκαδικών ψηφίων:2 και σύμβολο «κανένα» (διαφορετικά θα μπορούσε να δείχνει το σύμβολο π.χ. του ευρώ). Οι πράξεις θα γίνουν με αυτόματη στρογγυλοποίηση του αποτελέσματος σε 2 δεκαδικά ψηφία. Στη συνέχεια πρέπει να
μετατρέψουμε όλα τα κελιά σε νομισματικές μονάδες. Αυτό θα μας προστατεύσει και από
λανθασμένες εισαγωγές.

Εικόνα 2-37: Μορφοποίηση κελιών

2.4. Μακροεντολές
Για να μετατρέψουμε εύκολα και γρήγορα όλα τα κελιά σε νομισματικές μονάδες, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε έναν αυτοματισμό του Excel, τις μακροεντολές. Μακροεντολή
είναι μια ενέργεια ή σύνολο ενεργειών που μπορούμε να καταγράψουμε και να «πακετάρουμε» κάτω από ένα όνομα και ένα συνδυασμό πλήκτρων (Ctrl + ένα γράμμα) και να τις
εκτελέσουμε όσες φορές θέλουμε. Όταν δημιουργείτε μια μακροεντολή, καταγράφονται τα
κλικ του ποντικιού σας και τα πατήματα πλήκτρων. Αφού δημιουργήσετε μια μακροεντολή,
μπορείτε να την επεξεργαστείτε για να κάνετε μικρές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.indd 64

11/12/12 3:55 PM

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 | ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ

65

1/ Πριν από την καταγραφή μιας μακροεντολής
Βεβαιωθείτε ότι η καρτέλα του Προγραμματιστή είναι ορατή στην εργαλειοθήκη (Κορδέλα).
Από προεπιλογή, η καρτέλα του Προγραμματιστή δεν είναι ορατή. Για να την ενεργοποιήσετε κάντε τα εξής:
Επιλέξτε την καρτέλα Αρχείο, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές και, στη συνέχεια, επιλέξτε
την κατηγορία Προσαρμογή κορδέλας.
Στην περιοχή Προσαρμογής της Κορδέλας, από τη λίστα Κύριες καρτέλες επιλέξτε Προγραμματιστής και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.

2/ Καταγραφή μακροεντολής
α) Από την ομάδα Κώδικας της καρτέλας του Προγραμματιστή, επιλέξτε Καταγραφή μακροεντολής και στη συνέχεια πατήστε OK για να ξεκινήσετε την καταγραφή.

Εικόνα 2-38: Καταγραφή μακροεντολής

β) Στο παράθυρο που εμφανίζεται επιλέξτε ένα όνομα (π.χ. format2decimal) και ένα πλήκτρο συντόμευσης (π.χ. “d”). Συμπληρώστε την περιγραφή για να θυμάστε αργότερα τη λειτουργία της μακροεντολής.

Εικόνα 2-39: Καταγραφή μακροεντολής (2)
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γ) Επιλέξτε ένα κελί και μορφοποιήστε το ως νομισματική μονάδα όπως περιγράφτηκε
παραπάνω.
δ) Από την ομάδα Κώδικας της καρτέλας Προγραμματιστής, επιλέξτε Διακοπή καταγραφής (είναι εκεί που ήταν αρχικά η Καταγραφή μακροεντολής). Για να εφαρμόσετε τη μακροεντολή σε ένα άλλο κελί, επιλέξτε το με το ποντίκι και πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα Ctrl +
d. Εφαρμογή στο κελί C16 θα φέρει το αποτέλεσμα που δείχνει η εικόνα 2-40.

Εικόνα 2-40: Εφαρμογή της μακροεντολής στο κελί C16

3/ Εξετάστε πιο προσεκτικά τη μακροεντολή και πειραματιστείτε
Για να επεξεργαστείτε μια μακροεντολή, από την ομάδα Κώδικας της καρτέλας Προγραμματιστής, επιλέξτε Μακροεντολές, επιλέξτε το όνομα της μακροεντολής που καταγράψατε
(format2decimal) και κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία. Έτσι εμφανίζεται η επεξεργασία της Visual Basic (είναι μια γλώσσα προγραμματισμού, που χρησιμοποιείται εδώ για τη
σύνταξη μακροεντολών).

Εικόνα 2-41: Επεξεργασία της μακροεντολής format2decimal
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Ρίξτε μια ματιά στον κώδικα και δείτε πώς οι ενέργειες που καταγράψατε, εμφανίζονται ως κώδικας. Πιθανώς κάποιο μέρος του κώδικα να είναι κατανοητό για εσάς και
κάποιο άλλο να είναι λίγο μυστηριώδες. Οι γραμμές που ξεκινούν με απόστροφο, είναι
σχόλια. Οπότε η συγκεκριμένη μακροεντολή περιέχει μία μόνο εντολή, τη Selection.
NumberFormat = «#,##0.00 _€», η οποία, όπως καταλαβαίνουμε, μορφοποιεί ένα κελί
ως νομισματική μονάδα σε ευρώ με 2 δεκαδικά ψηφία. Αν κατέχετε την VB, μπορείτε να
συντάξετε ή να τροποποιήσετε μια μακροεντολή.

Εφαρμογή 2.13
Δημιουργήστε τη μακροεντολή format2decimal όπως περιγράφτηκε παραπάνω και εφαρμόστε την για να μορφοποιήσετε τα κελιά του φύλλου εργασίας Φ2.

Εφαρμογή 2.14
Χρησιμοποιήστε τις επιλογές περιγραμμάτων για να αφαιρέσετε τα περιγράμματα των
κελιών που δεν έχουν περιεχόμενο, ώστε να κάνετε την ηλεκτρονική σας φόρμα πιστό
αντίγραφο της χάρτινης.

Σύνοψη
Στην ενότητα αυτή γνωρίσαμε τις βασικές λειτουργίες του Excel μέσω της υλοποίησης της
φόρμας Φ2, δηλ. της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ. Είδαμε πόσο πιστά μπορούμε να αναπαραστήσουμε τη φόρμα για να υπολογίζουμε τους φόρους εισροών-εκροών και το πιστωτικό ή χρεωστικό υπόλοιπο.
Το Excel παρέχει ένα μεγάλο σύνολο δυνατοτήτων και ενσωματωμένων συναρτήσεων για
πολλές εφαρμογές, από τις οποίες πήραμε μόνο μια πολύ μικρή γεύση.
Όσο πιο καλά μάθουμε το Excel, τόσο περισσότερο θα διευκολυνθούμε στην εργασία μας.
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Αυτοαξιολόγηση

Ερωτήσεις
8. Ποίους τρόπους λήψης βοήθειας στο Excel γνωρίζετε;
9. Δημιουργήστε μια δική σας μακροεντολή.

Παράρτημα
Απαντήσεις ερωτήσεων αυτοαξιολόγησης
1. Ποιος τύπος θα μπει στο κελί C16 (κωδ. 311- ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΡΟΩΝ); ΑΠ: =SUM(C12:C15).
2. Ποιος τύπος θα μπει στο κελί F12 (κωδ. 337- ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ); ΑΠ: =SUM(F6:F11).
3. Ποιος τύπος θα μπει στο κελί L7 (κωδ. 372);

ΑΠ: =I7*J7/100.

4. Τι θα μπει στο κελί L13 (κωδ. 378); ΑΠ: Το σύνολο φόρου δαπανών/γενικών εξόδων ανεξαρτήτως συντελεστή ΦΠΑ.
5. Ποιος τύπος θα μπει στο κελί I13 (κωδ. 358- ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛ/ΤΕΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ); ΑΠ:
=SUM(I6:I12).
6. Ποιος τύπος θα μπει στο κελί L13 (κωδ. 378- ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ); ΑΠ: =SUM(L6:L12).
7. Ποιος τύπος θα μπει στο κελί L22 (κωδ. 420 - ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ); ΑΠ:
=L13+L16-L20.
8. Η απάντηση αναγράφεται στην παράγραφο 2.1.3 Λήψη βοήθειας.

Προτάσεις για περαιτέρω μελέτη
Σε διάφορους νομούς της πατρίδας μας λειτουργούν Κέντρα Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών του Υπουργείου Παιδείας. Εκεί, οι εκπαιδευτικοί των νομών αναρτούν δικό τους
εκπαιδευτικό υλικό σε ψηφιακή μορφή για δωρεάν δημόσια χρήση από κάθε ενδιαφερόμενο. Αυτοί οι ιστότοποι θα αποτελέσουν τις κύριες πηγές μας.
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Στη σελίδα του Κέντρου Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών Φλώρινας (http://dide.flo.
sch.gr/Plinet/plinet.html) μπορείτε να κατεβάσετε και να διαβάσετε ένα πλήρες εγχειρίδιο για το Excel σε μορφή pdf:
http://dide.flo.sch.gr/Plinet/Tutorials/Tutorial-Office-Excel.pdf.
Σημειώσεις Excel σε μορφή pdf από το Κέντρο Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών
Χανίων:
http://www.keplinet-chanion.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_
download&gid=119&Itemid=170

Προτεινόμενες ιστοσελίδες
Δύο προτάσεις μελέτης από το Κέντρο Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών Ηλείας:
1/ Ονόματα κελιών υπολογιστικών φύλλων:
http://dide.ilei.sch.gr/keplinet/tech/tips.php#excel_names
2/ Έλεγχος τύπων υπολογιστικών φύλλων:
http://dide.ilei.sch.gr/keplinet/tech/tips.php#elegxos_typon
Με τις γνώσεις που έχετε αποκομίσει απ’ αυτό το κεφάλαιο, εκτιμούμε ότι μπορείτε να
εκπονήσετε τις παρακάτω ασκήσεις:
1/ Άσκηση Μισθοδοσίας (pdf, 68,3 KB):
http://dide.flo.sch.gr/Plinet/Tutorials/Excel-Exercise-Payroll.pdf
2/ Άσκηση Τιμολογίου (pdf, 55,4 KB):
http://dide.flo.sch.gr/Plinet/Tutorials/Excel-Exercise-Invoice.pdf
3/ Άσκηση Οικιακών εξόδων (pdf, 293 KB):
http://dide.flo.sch.gr/Plinet/Tutorials/Excel-Askisi-House.pdf
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3η ΕΝΟΤΗΤΑ

Οικονομική ανάλυση με το Excel
Εισαγωγή

Στόχος
Στην ενότητα αυτή θα χρησιμοποιήσουμε το Excel για οικονομική ανάλυση.
Θα δείξουμε μερικά παραδείγματα απόσβεσης δανείου τόσο με συναρτήσεις
του χρήστη όσο και με ενσωματωμένες συναρτήσεις του Excel.

Προσδοκώμενα αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας:
■

Σε επίπεδο γνώσεων θα μάθετε:
● να υπολογίζετε το πραγματικό κόστος ενός δανείου
● να υπολογίζετε αποσβέσεις δανείων (τόκους, τοκοχρεολύσια κ.λπ.)
βάσει των οικονομικών τύπων που υπάρχουν στη σχετική βιβλιογραφία
● να υπολογίζετε το «νεκρό σημείο» μιας επένδυσης στο οποίο οι
εισπράξεις (έσοδα πωλήσεων) είναι ίσες με το κόστος παραγωγής
● να αξιολογείτε την απόδοση μιας επένδυσης με διάφορους τρόπους.

■

Σε επίπεδο δεξιοτήτων πρέπει να μπορείτε:
●

να υπολογίσετε δάνεια (τόκους, τοκοχρεολύσια κ.λπ.) τόσο με συναρτήσεις του χρήστη όσο και με ενσωματωμένες συναρτήσεις του Excel,
για να γνωρίζετε πόσα και γιατί τα πληρώνετε.
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●

●

●

■

να υπολογίσετε το νεκρό σημείο μιας επένδυσης με τη βοήθεια του
Excel
να υπολογίσετε την εκτιμώμενη απόδοση μιας επένδυσης με διάφορες συναρτήσεις του Excel
να αξιολογείτε διάφορες εναλλακτικές επενδυτικές προτάσεις, ώστε
να επιλέγετε την αποδοτικότερη.

Σε επίπεδο στάσεων πρέπει να είστε σε θέση:
● να αντιλαμβάνεστε πώς λειτουργούν τα δάνεια ώστε να τα χρησιμοποιείτε με σύνεση
● να αντιλαμβάνεστε την σημασία της αξιολόγησης μιας επένδυσης προτού προβείτε σ' αυτήν
● να αντιλαμβάνεστε την σημασία της αξιολόγησης εναλλακτικών επενδυτικών προτάσεων
● να εκτιμήσετε την βοήθεια που μπορεί να προσφέρει η οικονομική
επιστήμη αλλά και τα λογιστικά φύλλα στην επιχείρησή σας.

Έννοιες – κλειδιά
●
●
●
●
●
●
●
●

Δάνειο
Τόκος
Απόσβεση δανείου
Χρεολύσιο
Τοκοχρεολύσιο
Αξιολόγηση επενδύσεων
Νεκρό σημείο ισορροπίας
Ανάλυση νεκρού σημείου

Σύντομη περιγραφή ενότητας
Στην τρίτη μας ενότητα θα επιχειρήσουμε να δείξουμε τη χρήση του Excel σε
κοινές εφαρμογές οικονομικής ανάλυσης. Συγκεκριμένα θα μάθουμε πώς
υπολογίζουμε δάνεια (τόκους, τοκοχρεολύσια, υπόλοιπο κεφάλαιο κ.λπ.)
τόσο με συναρτήσεις του χρήστη όσο και με ενσωματωμένες συναρτήσεις
του Excel. Επίσης θα μιλήσουμε για την αξιολόγηση επενδύσεων και την
ανάλυση νεκρού σημείου.
Όσον αφορά στη χρήση του Excel, θα μάθουμε περισσότερα για τις λειτουργίες αποκοπής, αντιγραφής και επικόλλησης κ.λπ. Επίσης θα χρησιμοποιήσουμε τη Βοήθεια του Excel για να βρούμε πώς συντάσσονται οι εξειδικευμένες ενσωματωμένες οικονομικές συναρτήσεις του Excel.
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3.1. Εισαγωγή κεφαλαίου
Για την καλύτερη αξιοποίηση των πληροφοριών της παραγράφου αυτής, κρίνεται χρήσιμο
ο εκπαιδευόμενος να έχει βασικές γνώσεις οικονομικών. Το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει στην αρχή ένα απλό παράδειγμα υπολογισμού των παραμέτρων αποπληρωμής ενός
δανείου με απλές συναρτήσεις του Excel. Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε μερικές εξειδικευμένες οικονομικές συναρτήσεις του Excel που αυτοματοποιούν τους υπολογισμούς.

3.2 Υπολογισμός απόσβεσης δανείου
Ας υποθέσουμε ότι μια επιχείρηση παίρνει ένα δάνειο 200.000 ευρώ με ετήσιο επιτόκιο
6% για 5 έτη (Αναστασίου, 2005: 119). Θα χρησιμοποιήσουμε το Excel για να υπολογίσουμε
τον πίνακα απόσβεσης του δανείου με τη μέθοδο απόσβεσης δι’ ίσων μερών κεφαλαίου.
Έχουμε: Κ0=200.000, ε=0,06 και ν=5. Το χρεολύσιο Χ είναι ίσο με Κ/ε = 200.000/5 = 40.000€
για κάθε έτος. Ζητάμε τους τόκους που πρέπει να πληρώσουμε κατ’ έτος. Ας περάσουμε
τώρα τα στοιχεία στο Excel.

Εικόνα 3-1: Αρχή ανάλυσης απόσβεσης δανείου

Κάθε φορά (έτος) που εξοφλείται μέρος του δανείου ίσο με το χρεολύσιο, το κεφάλαιο μειώνεται ισόποσα, οπότε ο τόκος του επόμενου έτους υπολογίζεται επί του υπολοίπου, αναπόσβεστου κεφαλαίου. Το χρεολύσιο επομένως υπολογίζεται στο Excel ως B5/D5.
Καταρτίζουμε έναν πίνακα για τα 5 έτη του δανείου όπως δείχνει η επόμενη εικόνα. Το
(ετήσιο) τοκοχρεολύσιο ΤΧ είναι το άθροισμα του τόκου και του χρεολυσίου που πρέπει
να πληρωθεί την επόμενη χρονιά. Στο κελί C8 μεταφέρουμε το περιεχόμενο του κελιού Ε5
γράφοντας «=Ε5».
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Εικόνα 3-2: Εισαγωγή των στοιχείων του δανείου

Στη συνέχεια πρέπει να αντιγράψουμε το χρεολύσιο (40.000) στα κελιά C9 έως C12. Επιλέγουμε το κελί C8 και πλησιάζουμε τον δρομέα στην κάτω δεξιά άκρη του. Ο δρομέας παίρνει το σχήμα σταυρού. Αν τον τραβήξουμε ένα κλικ προς τα κάτω, το κελί C9 θα εξισωθεί με
το κελί E6, γιατί το Excel θυμάται την προηγούμενη σχέση (C8=Ε5) και την προεκτείνει κατά
1. Όμως το αποτέλεσμα (0) θα είναι λάθος γιατί δεν έχουμε ορίσει την τιμή του Ε5 (οπότε
νοείται το 0). Αυτό που θέλουμε είναι να πούμε στο Excel ότι το χρεολύσιο είναι σταθερό και
η τιμή του βρίσκεται στο κελί Ε5. Αυτό το επιτυγχάνουμε γράφοντας στο κελί C8 το «=$Ε$5»
αντί του «=Ε5». Το σύμβολο του δολαρίου ($) μπροστά από το όνομα μιας γραμμής (εδώ
Ε) λέει στο Excel να μην αυξάνει αυτομάτως την αρίθμηση της γραμμής όταν γίνεται αντιγραφή. Παρομοίως το «$» μπροστά από το όνομα μιας στήλης (εδώ 5) λέει στο Excel να μην
αυξάνει αυτομάτως την αρίθμηση της στήλης κατά την αντιγραφή. Επομένως το «=$Ε$5»
θα μεταφέρει αυτούσια την τιμή 40.000 στα επόμενα κελιά C9 έως C12 (εικ. 3-3).

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.indd 74

11/12/12 3:55 PM

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΤΟ EXCEL

75

Εικόνα 3-3: Εισαγωγή των στοιχείων του δανείου (2)

Υπόλοιπο χρέος: στο κελί D8 βάζουμε =$B$5-C8 γιατί το αρχικό κεφάλαιο περιέχεται στο
κελί B5. Όμως το υπόλοιπο χρέους μετά 2 έτη (D9) υπολογίζεται αν αφαιρέσουμε από το
προηγούμενο υπόλοιπο (D8) το τρέχον χρεολύσιο (C9), επομένως D9=D8-C9. Έτσι περιγράφουμε τη γενική περίπτωση. Προεκτείνοντας αυτόν τον τύπο προς τα κάτω, παίρνουμε το
αποτέλεσμα της εικόνας 3-4.

Εικόνα 3-4: Εισαγωγή των στοιχείων του δανείου (3)
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Εξοφληθέν χρέος: Ας δούμε πώς υπολογίζεται. Μετά τον πρώτο χρόνο το εξοφληθέν
χρέος είναι 40.000, δηλ. C8. Μετά τον δεύτερο χρόνο το εξοφληθέν χρέος είναι 80.000, δηλ.
C8+ C9 (=SUM(C8:C9)). Μετά τον τρίτο χρόνο το εξοφληθέν χρέος είναι 120.000, δηλ. C8+
C9 + C10, κοκ, δηλ. SUM(C8:C10). Επειδή το C8 είναι σταθερό, είναι καλύτερα να γράψουμε
SUM($C$8:C10). Οπότε αυτό λύνει και το πρόβλημα της αρχικής τιμής, δηλ. του κελιού C8,
αφού μπορούμε στο Ε8 να γράψουμε =SUM($C$8:C8). Αυτή η φόρμουλα λειτουργεί εξίσου
καλά, τόσο στο Ε8 όσο και στα Ε9-Ε12. Οπότε μπορούμε να γράψουμε =SUM($C$8:C8) στο
Ε8 και να σύρουμε τη φόρμουλα προς τα κάτω στα κελιά Ε9-Ε12. Το αποτέλεσμα φαίνεται
στην παρακάτω εικόνα.

Εικόνα 3-5: Εισαγωγή των στοιχείων του δανείου (4)

Τώρα παρατηρούμε ότι θα μπορούσαμε να είχαμε υπολογίσει καλύτερα το υπόλοιπο χρέους αν το υπολογίζαμε ως Κ0- Εξοφληθέν χρέος: π.χ. στο D8 μπορούμε να βάλουμε =$B$5E8. Στο D9, =$B$5-E9, κοκ. Δηλαδή, ενιαία φόρμουλα για όλα τα κελιά.
Τώρα αν κρίνετε πως θα ήταν προτιμότερο να είχαμε βάλει το Εξοφληθέν χρέος πριν από το
Υπόλοιπο χρέους, αυτό γίνεται εύκολα. Επιλέξτε το σύνολο κελιών D7- D12.
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Εικόνα 3-6: Τα εικονίδια αποκοπής, αντιγραφής και επικόλλησης

Αποκόψτε το, είτε με Ctrl+X είτε πατώντας το ψαλίδι της Κεντρικής καρτέλας (εικ. 3-6) και
επικολλήστε το κάπου αλλού, είτε πατώντας το Ctrl+V είτε το εικονίδιο της επικόλλησης
(αριστερά από το ψαλίδι). Με την ευκαιρία αναφέρουμε ότι υπάρχει και η λειτουργία της
αντιγραφής που ενεργοποιείται με το εικονίδιο ακριβώς κάτω από το ψαλίδι, ή εναλλακτικά, με τον συνδυασμό Ctrl+C.

Εικόνα 3-7: Εισαγωγή των στοιχείων του δανείου (5)

Τέλος πάρτε τα κελιά του υπόλοιπου χρέους και επικολλήστε τα στις θέσεις E7-E12:

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.indd 77

11/12/12 3:55 PM

78

IME ΓΣΕΒΕΕ - Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Α Φ Υ Λ Λ Α Κ Α Ι Β Α Σ Ε Ι Σ Δ Ε Δ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Σ Τ Η Μ Ι Κ Ρ Η Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Η

Εικόνα 3-8: Εισαγωγή των στοιχείων του δανείου (6)

Στη συνέχεια, με την ίδια μέθοδο, κόψτε τα κελιά του εξοφληθέντος χρέους και επικολλήστε
τα μια στήλη αριστερότερα. Παρατηρήστε τώρα ότι το Excel έχει αυτομάτως αναπροσαρμόσει τους τύπους ώστε να δείχνει σωστά τ’ αποτελέσματα: π.χ. στο Ε9 (υπόλοιπο χρέους
μετά το β΄ έτος) βλέπουμε το σωστό αποτέλεσμα (120.000) και πατώντας μέσα βλέπουμε
τον τύπο =$B$5-D10 (έναντι D9 =$B$5-E9 που είχαμε πριν). Δεν είναι θαυμάσιο;
Εναλλακτικά, θα μπορούσαμε να εισαγάγουμε μια κενή στήλη μεταξύ των στηλών C και D
(του Χρεολυσίου και του Υπολοίπου χρέους) και να μεταφέρουμε σ’ αυτήν το Εξοφληθέν
χρέος (βλ. πίσω στην εικ. 3-5). Για να εισαγάγουμε μια κενή στήλη μεταξύ των στηλών C και
D, πατάμε πάνω στο κελί που περιέχει το D με το δεξί πλήκτρο του ποντικιού. Τότε εμφανίζεται ένα μενού από το οποίο επιλέγουμε «Εισαγωγή» (εικ. 3-9).
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Εικόνα 3-9: Εισαγωγή στήλης μεταξύ των στηλών C και D

Αν θέλαμε να διαγράψουμε την επιλεγμένη στήλη (D) θα επιλέγαμε «Διαγραφή». Με τον ίδιο
τρόπο μπορούμε να εισαγάγουμε ή να διαγράψουμε γραμμές, αν πατούσαμε στο κελί που
περιέχει τον επιθυμητό αριθμό γραμμής με το δεξί πλήκτρο του ποντικιού.
Πάμε τώρα να συμπληρώσουμε τις δύο τελευταίες στήλες: του τόκου και του τοκοχρεολυσίου, που τώρα με αυτά που ξέρουμε είναι παιχνιδάκι.
Τόκος. Έστω Κ0 το αρχικό κεφάλαιο, Κ1 το υπόλοιπο χρέους μετά τον πρώτο χρόνο,
Κ2 το υπόλοιπο χρέους μετά τον δεύτερο χρόνο κοκ. Ο τόκος του α΄ έτους είναι Τ1=
Κ0*ε, δηλ. το αρχικό κεφάλαιο επί το επιτόκιο, που ισούται με 200.000*0,06=12.000. Τ2=
160.000*0,06=9.600 κοκ.

Εφαρμογή 3.1
Συμπληρώστε τον πίνακα του τόκου. Το αποτέλεσμα θα μοιάζει κάπως έτσι:
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Εικόνα 3-10: Εισαγωγή των στοιχείων του δανείου (7)

Εφαρμογή 3.2
Συμπληρώστε τον πίνακα του τοκοχρεολυσίου. Το αποτέλεσμα θα μοιάζει κάπως έτσι:

Εικόνα 3-11: Συμπλήρωση πίνακα τοκοχρεολυσίου

Εφαρμογή 3.3
Ένας άλλος τρόπος υπολογισμού του ανωτέρω πίνακα θα ήταν να εισαγάγουμε μια γραμμή
με τις αρχικές τιμές όπως δείχνει η παρακάτω εικόνα. Αυτό θα διευκόλυνε κάποιους υπολογισμούς, π.χ. του Υπόλοιπου χρέους.
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Εικόνα 3-12: Εισαγωγή αρχικών τιμών

Εφαρμογή 3.4
Υπολογίστε με έτοιμη συνάρτηση του Excel το συνολικό ποσόν πληρωμής (δάνειο + τόκοι).

Εφαρμογή 3.5. - Απόσβεση δανείου κατά την προοδευτική μέθοδο
Να υπολογιστεί ο πίνακας απόσβεσης δανείου κατά τα ανωτέρω αλλά με την προοδευτική
(ή «γαλλική») μέθοδο απόσβεσης. Σύμφωνα μ’ αυτήν τη μέθοδο, το τοκοχρεολύσιο είναι
σταθερό ενώ το χρεολύσιο μεταβάλλεται (σε αντίθεση με πριν).
Στο Excel το (σταθερό) τοκοχρεολύσιο υπολογίζεται από τον τύπο:
ΤΧ=Κ0*ε/(1-(1+ε)^(-ν)), (αρχική τιμή), όπου ν=5 (έτη) και ε το επιτόκιο. ^ σημαίνει ύψωση
σε δύναμη. Το χρεολύσιο είναι συνάρτηση του έτους i (το i παίρνει τιμές από 1 έως 5 στο
παράδειγμά μας). Έτσι, την πρώτη χρονιά είναι:
Χ1 = ΤΧ*(1+ε)-ν = 35.480
και για τα επόμενα έτη (i = 2 έως 5) υπολογίζεται από τον τύπο:
Χi = Χi-1*(1+ε)
δηλ. αυξάνεται κάθε φορά (χρονιά) βάσει του επιτοκίου. Οι υπολογισμοί σας πρέπει να βγάλουν τα αποτελέσματα της εικόνας 3-13.

Υποδείξεις
Ξεκινήστε με τον υπολογισμό του χρεολυσίου (ο τύπος φαίνεται στην εικόνα 3-13). Το εξοφληθέν χρέος προκύπτει από τα αθροίσματα των χρεολυσίων προηγουμένων ετών. Το
Υπόλοιπο χρέους προκύπτει ως Κ0- εξοφληθέν χρέος ενώ ο τόκος προκύπτει από το Υπόλοιπο χρέους.
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Εικόνα 3-13: Απόσβεση δανείου κατά την προοδευτική μέθοδο

3.3 Ανάλυση νεκρού σημείου
3.3.1 Γενικά
Προτού συνεχίσουμε, κρίνουμε σκόπιμο να παραθέσουμε ορισμένα βασικά στοιχεία οικονομικών, που θα τα χρειαστούμε στη συνέχεια για να δείξουμε πώς μπορούν τα λογιστικά
φύλλα να μας βοηθήσουν στις επιχειρηματικές δραστηριότητες.
Το νεκρό σημείο ισορροπίας (ή ουδέτερο ή κρίσιμο σημείο) μιας επένδυσης προσδιορίζει ένα συγκεκριμένο ύψος μονάδων (τεμαχίων) παραγωγής ή πωλήσεων στο οποίο οι
εισπράξεις (έσοδα πωλήσεων) είναι ίσες με το κόστος παραγωγής, δηλαδή δεν υπάρχει
ούτε κέρδος ούτε ζημία. Συνήθως, αν οι πωλήσεις είναι κάτω του νεκρού σημείου (στο
εξής Ν.Σ.) θα έχουμε ζημία, ενώ όσο περισσότερες πωλήσεις άνω του Ν.Σ πραγματοποιούμε, τόσο αυξάνεται το κέρδος (Θεοφανίδης, σ. 257).

3.3.2 Υπολογισμός του Νεκρού Σημείου
Ο προσδιορισμός του Ν.Σ. πραγματοποιείται ως εξής:
Έσοδα πωλήσεων = πλήθος μονάδων * τιμή μονάδας

(1)

Αφ’ ετέρου,
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(2)

Επειδή στο Ν.Σ. το κέρδος είναι 0,
Έσοδα πωλήσεων = Κόστος παραγωγής (στο Ν.Σ.)

(3)

Επίσης ισχύει ότι:
Κόστος παραγωγής = Σταθερό κόστος + Μεταβλητό κόστος, ή
Κόστος παραγωγής = Σταθερό κόστος + ((μεταβλητό) κόστος μονάδας *
πλήθος μονάδων).

(4)

Στο Ν.Σ. ισχύει ότι:
Έσοδα πωλήσεων = Κόστος παραγωγής,

δηλ., από (1) και (4):

πλήθος μονάδων * τιμή μονάδας = Σταθερό κόστος + κόστος μονάδας *
πλήθος μονάδων.

(5)

Ορίζουμε τους παρακάτω συμβολισμούς:
Πίνακας 3-1: Παράμετροι προσδιορισμού του νεκρού σημείου
Μέγεθος

Σύμβολο

Πλήθος μονάδων ή όγκος πωλήσεων (τεμάχια)

Π

Τιμή μονάδας

τ

Σταθερό κόστος

Σ

Μεταβλητό κόστος ανά μονάδα

Μ

Οπότε η σχέση (5) εκφράζεται ως εξής:
Π*τ = Σ + Μ*Π
Λύνουμε ως προς Π:
Π*τ – Μ*Π = Σ ➝ Π*(τ-Μ) = Σ ➝ ΠΝΣ = Σ/(τ-Μ) (Ισχύει στο Ν.Σ.)

(6)
(7)

Παράδειγμα:
Μετά από έρευνα αγοράς καταστρώθηκε ένα επενδυτικό σχέδιο παραγωγής υποδημάτων
με τις εξής προβλέψεις:
●

Παραγωγή 20.000 ζευγών υποδημάτων

●

Τιμή πώλησης μονάδος: τ = 60 €

●

Συνολικό σταθερό κόστος: Σ = 30.000 €

●

Μεταβλητό κόστος ανά μονάδα: Μ = 36 €.

Στις πόσες μονάδες βρίσκεται το Ν.Σ.;

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.indd 83

11/12/12 3:55 PM

84

IME ΓΣΕΒΕΕ - Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Α Φ Υ Λ Λ Α Κ Α Ι Β Α Σ Ε Ι Σ Δ Ε Δ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Σ Τ Η Μ Ι Κ Ρ Η Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Η

Λύση:
Σύμφωνα με τον τύπο (7), στο Ν.Σ. ισχύει :

ΠΝΣ = Σ/(τ-Μ)

Δηλ. ΠΝΣ = 30.000 / (60-36) = 1.250 ζεύγη.

3.4 Αξιολόγηση επενδύσεων
Θα παρουσιάσουμε ορισμένες θεωρητικές οικονομικές έννοιες που θα μας χρειαστούν
στη συνέχεια.
Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες, οι οποίες πραγματοποιούνται σε μια επιχείρηση, επηρεάζουν
για μεγάλο χρονικό διάστημα τη λειτουργία και την ικανότητά της να αποκομίζει κέρδη. Οι
αποφάσεις που αφορούν στις επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου είναι από τις πλέον σημαντικές που λαμβάνει η διοίκηση, διότι τα αποτελέσματα (κέρδη) των επενδύσεων αυτών φαίνονται μακροπρόθεσμα. Το απαιτούμενο κεφάλαιο για την πραγματοποίηση της επένδυσης
πρέπει να καταβληθεί αμέσως για την ολοκλήρωση της επένδυσης.
Προτού η διοίκηση λάβει την οριστική απόφαση για το ποια επένδυση θα συμπεριληφθεί
στον προϋπολογισμό επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου, πρέπει να προβεί σε αξιολόγηση των
εναλλακτικών επενδυτικών προτάσεων, ώστε να επιλεγεί η αποδοτικότερη. Η αξιολόγηση
των επενδύσεων συνίσταται στη μετατροπή των χρηματικών ροών (δαπανών-εσόδων), σε
κριτήρια (δείκτες) οικονομικής αξίας που δείχνουν το αποτέλεσμα μιας επένδυσης.
Στις βασικότερες μεθόδους αξιολόγησης των επενδύσεων περιλαμβάνονται:
●

Η μέθοδος του εσωτερικού συντελεστή απόδοσης.

●

Η μέθοδος της καθαρής παρούσας αξίας.

3.4.1 Η μέθοδος του εσωτερικού συντελεστή απόδοσης
Η μέθοδος αυτή αναφέρεται στον προσδιορισμό του συντελεστή προεξόφλησης, ο οποίος
εξισώνει την παρούσα αξία των προσδοκώμενων ετήσιων καθαρών κερδών (προ αποσβέσεων και μετά φόρων) συγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου, με την απαιτούμενη
αρχική δαπάνη για την πραγματοποίηση του σχεδίου αυτού (Αναστασίου, 2005, σ. 142).
Η μέθοδος της εσωτερικής απόδοσης διατυπώνεται με την παρακάτω μαθηματική εξίσωση:
Κ = Α1/ (1+ε)+ Α2/ (1+ε)2+…Αn/(1+ε)n+Y/(1+ε)n
όπου:
Κ = η απαιτούμενη αρχική δαπάνη για την πραγματοποίηση της επένδυσης
Αt = Τα ετήσια καθαρά κέρδη
ε = Το επιτόκιο το οποίο ισούται με το κόστος κεφαλαίου
n = ο αριθμός των ετών κατά τα οποία θα διαρκέσουν τα ετήσια καθαρά κέρδη
t = Δείκτης που αναφέρεται σε συγκεκριμένο χρόνο
1/(1+ε)t = Συντελεστής προεξόφλησης
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3.4.2 Η μέθοδος της καθαρής παρούσας αξίας
Κατά τη μέθοδο αυτή λαμβάνεται υπόψη η βασική οικονομική αρχή ότι χρηματικό ποσό
λαμβανόμενο στην παρούσα χρονική στιγμή, αξίζει περισσότερο απ’ ό,τι αν το ίδιο ποσό
ληφθεί μετά από ένα χρόνο. Δηλαδή, θεωρείται αναγκαίος ο προσδιορισμός της αξίας του
χρήματος σε σχέση με τον χρόνο (Αναστασίου, 2005, σ.139).
Κατά τη μέθοδο αυτή, η καθαρή παρούσα αξία (Κ.Π.Α.) ενός επενδυτικού προγράμματος
ορίζεται ως η διαφορά μεταξύ της καθαρής παρούσας αξίας των προσδοκώμενων ετήσιων καθαρών κερδών (εισροές-εκροές) του έργου και της απαιτούμενης αρχικής δαπάνης για την πραγματοποίηση του επενδυτικού προγράμματος. Η μαθηματική διατύπωση
της Κ.Π.Α. έχει ως εξής:
Κ.Π.Α. = (Α1/(1+ε) + Α2/(1+ε)2 +….. Αn/(1+ε)n) – K = Σ Αt/(1+ε)t- K
όπου:
Κ.Π.Α. = Καθαρή παρούσα αξία της επένδυσης
Α1,…,Αn = Ετήσια προσδοκώμενα καθαρά κέρδη προ αποσβέσεων και φόρων
ε = Το επιτόκιο, το οποίο υπό συνθήκες βεβαιότητας ισούται με το κόστος κεφαλαίου
n = Αναμενόμενη διάρκεια ζωής της επένδυσης
Υ = Αναμενόμενη υπολειμματική αξία της επένδυσης
Κ = Η αρχική δαπάνη κεφαλαίου που απαιτείται για την πραγματοποίηση της επένδυσης
1/(1+ε)t = Συντελεστής αναγωγής σε παρούσες αξίες (προεξόφλησης). Προσδιορίζεται από
τους πίνακες αναγωγής της παρούσας αξίας μιας νομισματικής μονάδας.
t = Δείκτης που αναφέρεται στον συγκεκριμένο χρόνο
Σ = Άθροισμα της καθαρής παρούσας αξίας όλων των ετών.

3.5 Αξιολόγηση των επενδύσεων με συναρτήσεις Excel
Αφού ορίσαμε τις βασικές οικονομικές έννοιες που θα χρησιμοποιήσουμε, ας έλθουμε
τώρα να δούμε πώς τα λογιστικά φύλλα μπορούν να μας βοηθήσουν στους υπολογισμούς.
Συγκεκριμένα, το Excel περιλαμβάνει 50 και πλέον οικονομικές συναρτήσεις. Ας παρουσιάσουμε δύο από τις πιο χρήσιμες: τις IRR και NPV.

3.5.1 Συνάρτηση IRR
Η συνάρτηση IRR υπολογίζει τον εσωτερικό συντελεστή απόδοσης μιας σειράς ταμειακών
συναλλαγών που αντιπροσωπεύονται από τα ποσά ενός πίνακα τιμών (values).
Σύνταξη:

=IRR(values (; guess)) – IRR(values, guess)

όπου:
values είναι ένας πίνακας (σειρά) τιμών, που να περιλαμβάνει τουλάχιστον μια θετική και
μιαν αρνητική τιμή (συνήθως την επένδυση).
guess είναι η εκτίμηση (πρόβλεψη) του εσωτερικού συντελεστή απόδοσης. Η παράμετρος
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αυτή είναι προαιρετική και χρειάζεται μόνο όταν θέλουμε να εκτιμήσουμε την απόδοση σε
σύντομο διάστημα 2 ετών.
Παράδειγμα: Έστω ότι μια επιχείρηση επενδύει 100.000€. Η απόδοση της επένδυσης κατά
την επόμενη πενταετία είναι: 20.000, 30.000, 35.000, 40.000 και 45.000€ αντιστοίχως. Ο εσωτερικός συντελεστής απόδοσης (ROI) είναι 18%. Ο εσωτερικός συντελεστής απόδοσης μετά
από 3 χρόνια είναι -7%. Το σημείο «μηδέν» βρίσκεται μεταξύ 3 και 4 ετών, γιατί μεταξύ
αυτών αλλάζει το πρόσημο από αρνητικό σε θετικό (από ζημία περνάμε σε κέρδη).
Ας πάμε τώρα να υπολογίσουμε τον εσωτερικό συντελεστή απόδοσης με τη συνάρτηση
IRR του Excel. Ανοίγουμε ένα φύλλο εργασίας και καταχωρούμε τα δεδομένα της επένδυσης και τα μεγέθη που θέλουμε να υπολογίσουμε. Στη συνέχεια, στα κελιά F15, F16
και F17 (όπου θα μπουν οι τιμές του εσωτερικού συντελεστή απόδοσης μετά από 4, 5 ή
2 έτη, πληκτρολογούμε τη συνάρτηση IRR με παραμέτρους IRR(A6:A10), IRR(A6:A11) και
IRR(A6:A8;-10%). Στο κελί F15 έχουμε λάβει υπόψη τα 4 πρώτα χρόνια. Στο κελί F16 έχουμε
λάβει υπόψη τα 5 πρώτα χρόνια. Τέλος στο κελί F17 έχουμε λάβει υπόψη τα 2 πρώτα χρόνια, τα οποία αποτελούν μικρό διάστημα και για να υπολογίσει τιμή η συνάρτηση, χρειάζεται μια πρόβλεψη (guess), την οποία θέσαμε στο 10%.

Εικόνα 3-14: Υπολογισμός του εσωτερικού συντελεστή απόδοσης με τη συνάρτηση IRR

Εφαρμογή 3.6
Υλοποιήστε το ανωτέρω φύλλο εργασίας της συνάρτησης IRR.

3.5.2 Συνάρτηση NPV
Η συνάρτηση NPV υπολογίζει την καθαρή παρούσα αξία μιας επένδυσης βάσει ενός επιτοκίου εκτίμησης και μιας σειράς μελλοντικών πληρωμών και εισπράξεων.
Σύνταξη: =NPV(rate, value1, value2, value3, ...)
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όπου:
rate το (ετήσιο) επιτόκιο εκτίμησης καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου της επένδυσης
(Annual discount rate). Μπορεί ακόμα να αντιπροσωπεύει τον πληθωρισμό.
value i είναι τιμές που αντιπροσωπεύουν πληρωμές και εισπράξεις (από 1 έως 29 τιμές).
Συνήθως value 1 είναι το αρχικό κεφάλαιο και value 2,... είναι οι εισπράξεις κατ’ έτος.
Παράδειγμα: Έστω ότι επενδύσαμε 35.000 € σε μιαν επιχείρηση και αναμένουμε για την
επόμενη τετραετία αποδόσεις της τάξεως των 7.000, 13.000, 15.000 και 18.000€. Με ετήσιο
επιτόκιο εκτίμησης 9%, η καθαρή παρούσα αξία της επένδυσης υπολογίζεται από τη συνάρτηση NPV σε 6.145€.
Ο εκπαιδευτής παραπέμπεται στο συνοδευτικό λογιστικό φύλλο ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ-EXCEL.xls
για να δοκιμάσει πρώτα ο ίδιος τις ανωτέρω συναρτήσεις.

Εφαρμογή 3.7
Υλοποιήστε το ανωτέρω φύλλο εργασίας της συνάρτησης NPV. Το αποτέλεσμα θα είναι
κάπως έτσι:

Εικόνα 3-15: Υπολογισμός της καθαρής παρούσας αξίας με τη συνάρτηση NPV
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Εφαρμογή 3.8
Υλοποιήστε παραδείγματα με τη συνάρτηση VDB.

Εφαρμογή 3.9
Υλοποιήστε παραδείγματα με τη συνάρτηση SYD.

Εφαρμογή 3.10
Υλοποιήστε ένα παράδειγμα με τη συνάρτηση PV.

Εφαρμογή 3.11
Υλοποιήστε ένα παράδειγμα με τη συνάρτηση RATE.
Στοιχεία γι' αυτές τις συναρτήσεις θα βρείτε στη βοήθεια του Excel και στη Βιβλιογραφία.

Σύνοψη
Στην ενότητα αυτήν εξετάσαμε οικονομικές εφαρμογές με το Excel. Είδαμε έναν απλό
πίνακα εξόφλησης δανείου, στοιχεία οικονομικής θεωρίας και ως πρακτική εφαρμογή
είδαμε την ανάλυση Νεκρού Σημείου που αποτελεί βασικό κριτήριο για την αρχική αξιολόγηση μιας επένδυσης.
Το Excel εμπεριέχει μια πληθώρα έτοιμων οικονομικών συναρτήσεων αλλά, πέραν αυτών,
μπορούμε να επεκτείνουμε τη χρήση του στα οικονομικά με δικές μας συναρτήσεις ή και
με άλλες συνήθεις ενσωματωμένες συναρτήσεις.
Στη βιβλιογραφία μπορεί ο αναγνώστης να βρει βιβλία για οικονομικές αναλύσεις με τη
βοήθεια του Excel.

Προτάσεις για περαιτέρω μελέτη
Καβουσανός E., «Εφαρμογές μαθηματικού λογισμού σε επιχειρησιακά
& οικονομικά προβλήματα – παρουσίαση με τη χρήση του Excel». Αθήνα,
εκδόσεις Μπένου.
Ένα βιβλίο με όλες τις συναρτήσεις του Excel, χωρισμένες σε κατηγορίες,
είναι το: «Οι συναρτήσεις του Excel 2000 στην πράξη», του Patrick Blattner,
(2000), του Κλειδάριθμου. ISBN: 960-209-432-Χ.
Περισσότερα για Oικονομικές και Mαθηματικές Eφαρμογές του Excel:
Σημειώσεις Ευαγγελίας Χαλιώτη: Oικονομικές και Mαθηματικές Eφαρμογές ΕXCEL.pdf. Διαθέσιμο από: http://evachalioti.com/chalioti_notes_
Intro%20in%20IT.pdf.
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Περισσότερα για την ανάλυση νεκρού σημείου από την Ελληνική Βικιπαίδεια (ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια):
http://el.wikipedia.org/wiki/Ανάλυση_νεκρού_σημείου
Περισσότερα για την ανάλυση νεκρού σημείου από τις Σημειώσεις του
ΠΑΝΤΕΛΗ ΚΟΥΚΟΥ, «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ»:
www.ee.teihal.gr/labs/pkoukos/Documentation/nekro_simeio.pdf.
Άρθρο: Το Νεκρό Σημείο της Επιχείρησης & Η χρησιμότητά του, της εταιρείας Specisoft. Διαθέσιμο από: www.specisoft.gr/home/news/docs/
Arthro_BEP.pdf.

Προτεινόμενες ιστοσελίδες
●

Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών Τραπεζικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
(για στελέχη): http://www.aueb.gr/trapeziki/Syntomi_Perigr.htm
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4η ΕΝΟΤΗΤΑ

Γραφική απεικόνιση των δεδομένων
της επιχείρησης
Εισαγωγή

Στόχος
Η ενότητα αυτή μας εισάγει στα εργαλεία διαγραμμάτων και γραφικών παραστάσεων του
Excel. Πρόκειται για πολύ ισχυρά εργαλεία που με λίγα πατήματα του ποντικού επιστρέφουν εντυπωσιακά και χρήσιμα αποτελέσματα.

Προσδοκώμενα αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας:
■

Σε επίπεδο γνώσεων πρέπει να είστε σε θέση:
● να γνωρίζετε τα διάφορα είδη γραφημάτων και τις εφαρμογές τους.
● να επιλέγετε τα κατάλληλα διαγράμματα για τα δεδομένα σας.

■

Σε επίπεδο δεξιοτήτων πρέπει να μπορείτε:
● να κατασκευάσετε και να μορφοποιήσετε διάφορα είδη γραφημάτων.
● να μετατρέπετε τη μορφή ενός γραφήματος.
● να μορφοποιείτε ένα γράφημα.
● να μορφοποιείτε το κείμενο των κελιών, αλλάζοντας γραμματοσειρά,
μέγεθος χαρακτήρων κ.λπ.
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■

Σε επίπεδο στάσεων πρέπει να είστε σε θέση:
● να αντιληφθείτε τη σημασία της γραφικής απεικόνισης των δεδομένων.
● να εκτιμήσετε τη χρήση των γραφημάτων για την αναπαράσταση των
οικονομικών και άλλων δεδομένων της επιχείρησής σας.

Έννοιες – κλειδιά
●
●
●
●
●

Διάγραμμα
Γραφική παράσταση
Τύποι διαγραμμάτωνν
Προσαρμογή διαγραμμάτων
Δημιουργία γραφικών παραστάσεων για τα δεδομένα.

Σύντομη περιγραφή ενότητας
Στην τέταρτη ενότητα θα μάθουμε τα βασικά για να μπορούμε να δημιουργήσουμε ωραία γραφήματα από τα δεδομένα μας. Επίσης θα μάθουμε να αλλάζουμε τον τύπο ενός γραφήματος, να μορφοποιούμε ένα γράφημα, και να
επιλέγουμε το κατάλληλο γράφημα αναλόγως των δεδομένων μας.
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4.1 Ένα απλό παράδειγμα: εβδομαδιαίες εισπράξεις
Ας αρχίσουμε με κάτι απλό. Θυμάστε το παράδειγμα της παραγράφου 2.2.2 (εβδομαδιαίες
εισπράξεις); Ένα απλό γράφημα των εισπράξεων θα έκανε τον εντοπισμό της μέρας με
τις μεγαλύτερες (ή τις μικρότερες) εισπράξεις πολύ εύκολο. Στο φύλλο εργασίας chart1
έχουμε παραθέσει τις υποθετικές εισπράξεις ενός καταστήματος (εικ. 4-1).

Εικόνα 4-1: Οι εβδομαδιαίες εισπράξεις που θέλουμε να τις αναπαραστήσουμε γραφικά

Για να δούμε γραφικά τα ποσά (αλλά και τη σχετική σύγκριση μεταξύ τους) μπορούμε πολύ
εύκολα να παραγάγουμε μια γραφική παράσταση. Επιλέξτε την ομάδα κελιών Α3- B9 (όχι
το σύνολο). Έχουμε συμπεριλάβει τις επικεφαλίδες (Ημέρα, Εισπράξεις) γιατί, όπως θα
παρατηρήσετε, θα μετατραπούν σε τίτλους των αξόνων. Κάντε κλικ στην καρτέλα Εισαγωγής. Εντοπίστε την ομάδα Γραφημάτων. Παρατηρήστε τα διάφορα είδη γραφημάτων που
διατίθενται.
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Εικόνα 4-2: Επιλογή των δεδομένων

Ας επιλέξουμε τη Στήλη. Πατήστε το εικονίδιο και επιλέξτε μιαν επιλογή, π.χ. την πρώτη.
Εμφανίζεται τότε ένα ωραίο γράφημα όπως στην εικόνα 4-3.

Εικόνα 4-3: Δημιουργία γραφήματος τύπου στήλης
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Εφαρμογή 4.1
1. Πειραματιστείτε με τις υπόλοιπες επιλογές Στήλης για να εξοικειωθείτε μαζί τους.
2. Πειραματιστείτε με τις υπόλοιπες επιλογές διαγραμμάτων για να διαπιστώσετε ποιες
είναι κατάλληλες για τα δεδομένα σας.

4.2 Ένα απλό παράδειγμα δεύτερο: γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινήτων
Έστω μια επιχείρηση ενοικιάσεως αυτοκινήτων και μηχανακίων με έδρα τη Μήλο. Ο επιχειρηματίας έχει κρατήσει σημειώσεις του αριθμού των ενοικιάσεων των τεσσάρων τελευταίων ετών. Μετά την παρακολούθηση ενός επιμορφωτικού προγράμματος πληροφορικής, ο επιχειρηματίας αποφάσισε να δημιουργήσει ένα γράφημα που να δείχνει τις τάσεις
των δραστηριοτήτων της επιχείρησής του. Ο επιχειρηματίας καταχώρησε σ’ ένα λογιστικό
φύλλο τα στοιχεία όπως δείχνει η παρακάτω εικόνα. Ας τον ακολουθήσουμε κι εμείς.

Εικόνα 4-4: Στοιχεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων και μηχανακίων

Στη συνέχεια επιλέγουμε τα κελιά Α3-Ε5 όπως δείχνει η ανωτέρω εικόνα. Επιλέγουμε
Εισαγωγή > Στήλη > Στήλη 3-Δ (την πρώτη επιλογή).
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Εικόνα 4-5: Επιλογή τρισδιάστατου γραφήματος
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Εμφανίζεται τότε ένα τρισδιάστατο γράφημα (εικ. 4-6):

Εικόνα 4-6: Τρισδιάστατο γράφημα δύο αντικειμένων

Μπορούμε πολύ εύκολα να αλλάξουμε τύπο γραφήματος ως εξής: πατάμε δεξί κλικ σε
κάποιο σημείο του γραφήματος και από το μενού που εμφανίζεται, επιλέγουμε «Αλλαγή
τύπου γραφήματος». Ας επιλέξουμε «Γραμμή» και στη συνέχεια την τέταρτη επιλογή.

Εικόνα 4-7: Αλλαγή τύπου γραφήματος
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Τα διαγράμματα γραμμής μας παρέχουν τη δυνατότητα πρόβλεψης! Ας το δούμε. Επιλέγουμε (με δεξί ποντίκι) τη μια γραμμή, έστω την πάνω και από το μενού που εμφανίζεται,
επιλέγουμε «Προσθήκη γραμμής τάσης». Εδώ έχουμε να συμπληρώσουμε κάποιες τιμές.
Στο πρώτο παράθυρο (Επιλογές γραμμής τάσης) επιλέγουμε τον τύπο της καμπύλης που
θα χρησιμοποιηθεί για να προσεγγίσει την υπάρχουσα καμπύλη (των αυτοκινήτων). Η αριστερή στήλη παρέχει ενδεικτικά εικονίδια του τύπου της καμπύλης. Επειδή η καμπύλη μας
μοιάζει ευθεία, επιλέγουμε «γραμμική». Στο «Όνομα γραμμής τάσης» αφήνουμε το «Αυτόματα». Στην «Πρόβλεψη» πρέπει να γράψουμε για πόσα χρόνια θέλουμε το Excel να κάνει
πρόβλεψη. Εμείς θέλουμε για το επόμενο έτος, οπότε συμπληρώνουμε «1» στην «Προώθηση». Αφήνουμε τις άλλες επιλογές ως έχουν.

Εικόνα 4-8: Επιλογές γραμμής τάσης
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Στη συνέχεια κάνουμε το ίδιο και για την καμπύλη των μηχανακίων. Το τελικό αποτέλεσμα
δείχνει πως υπάρχει μια πτώση στις ενοικιάσεις αυτοκινήτων και ταυτόχρονα μια άνοδος
στις ενοικιάσεις μηχανακίων. Για να υπολογίσουμε τις τιμές των προβλέψεων με μεγαλύτερη ακρίβεια, μπορούμε να αυξήσουμε την ανάλυση στον κατακόρυφο άξονα. Με δεξί
κλικ πάνω στα νούμερα του κατακόρυφου (αριστερού) άξονα εμφανίζεται ένα μενού από το
οποίο επιλέγουμε «Μορφοποίηση άξονα». Τότε ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου:

Εικόνα 4-9: Παράθυρο διαλόγου μορφοποίησης άξονα

Στις «Επιλογές άξονα» αλλάζουμε την ανάλυση (κύρια μονάδα) από «Αυτόματα» σε «Σταθερό» 100. Δηλ. ζητάμε να εμφανίζονται οριζόντιες γραμμές κάθε 100 (και όχι 500) μονάδες που ήταν πριν. Το τελικό αποτέλεσμα φαίνεται στο παρακάτω σχήμα, απ’ όπου φαίνεται
ότι ο εκτιμώμενος αριθμός ενοικιάσεων αυτοκινήτων το 2012 είναι 2.600 ενώ των μηχανακίων είναι 2.300:
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Εικόνα 4-10: Πρόβλεψη ενοικιάσεων αυτοκινήτων και μηχανακίων για το 2012

4.3 Γραφικός υπολογισμός νεκρού σημείου
Ας έλθουμε τώρα να δούμε πώς μπορούμε να σχεδιάσουμε γραφικές παραστάσεις των
οικονομικών μεγεθών μιας επιχείρησης: του κόστους, των εισπράξεων και του κέρδους. Πάμε να δούμε πώς μπορούμε να υπολογίσουμε τα παραπάνω βάσει της ανάλυσης
Νεκρού Σημείου (βλ. παράγραφο 3.3) αλλά με γραφικά. Θα χρησιμοποιήσουμε τα μεγέθη
του ανωτέρω παραδείγματος.
Ανοίγουμε ένα νέο φύλλο εργασίας (έστω «Ν.Σ.») και πληκτρολογούμε τα δεδομένα του
προβλήματος όπως βλέπουμε στην παρακάτω εικόνα. Για δική μας διευκόλυνση, έχουμε
μεταφέρει τα μεγέθη με τα σύμβολα και τις τιμές τους, αλλά και τον τύπο στον οποίο βασίζεται η ανάλυση.
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Εικόνα 4-11: Μεταφορά των δεδομένων της ανάλυσης Ν.Σ. στο Excel

Παρατηρούμε πως έχουμε χρησιμοποιήσει διαφορετικές γραμματοσειρές και μεγέθη
χαρακτήρων. Αυτό επιτυγχάνεται αν επιλέξουμε τα επιθυμητά κελιά και μετά, από την
ομάδα Γραμματοσειράς της Κεντρικής καρτέλας, επιλέξουμε την επιθυμητή γραμματοσειρά
και μέγεθος χαρακτήρων (εικ. 4-12). Επίσης, από την ομάδα στοίχισης, κεντράρουμε τα
γράμματα οριζόντια και κατακόρυφα.
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Εικόνα 4-12: Επιλογή γραμματοσειράς

Κάτω ακριβώς από τις επιλογές γραμματοσειράς υπάρχουν μερικά εικονίδια (εικ. 4-13): τα
τρία πρώτα (B I U) έχουν τις εξής χρήσεις: το B κάνει έντονους τους επιλεγμένους χαρακτήρες, το I τους κάνει κεκλιμένους (πλάγιους) και το U τους υπογραμμίζει.
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Εικόνα 4-13: Εργαλεία μορφοποίησης κειμένου

Επιπλέον, έχουμε εφαρμόσει περιγράμματα σε μερικά κελιά, με λεπτές και παχιές γραμμές. Αυτό το επιτυγχάνουμε μαρκάροντας τα επιθυμητά κελιά και μετά, από την ομάδα
Γραμματοσειράς της Κεντρικής καρτέλας, πατώντας το εικονίδιο που βρίσκεται δεξιά του
«U» (εικόνα 4-13 παραπάνω). Έχουμε χρησιμοποιήσει τις επιλογές «Όλα τα περιγράμματα»
και «Στυλ γραμμής».

Εφαρμογή 4.2
Μορφοποιήστε το φύλλο εργασίας «Ν.Σ.» όπως δείχνει η εικόνα 4-11.
Συνεχίζουμε. Έχουμε τώρα να συμπληρώσουμε το Πλήθος μονάδων, τα Έσοδα πωλήσεων
και το Κόστος παραγωγής. Επειδή το πλήθος μονάδων παίρνει τιμές από 1 έως 20.000, μας
συμφέρει να χρησιμοποιήσουμε έναν αυτόματο τρόπο συμπλήρωσης τιμών που μας παρέχει το Excel.

Εφαρμογή 4.3
Ανατρέξτε στη Βοήθεια του Excel για να βρείτε πώς γίνεται η αυτόματη καταχώρηση δεδομένων σε ένα φύλλο εργασίας.
Επειδή ο αριθμός τιμών είναι πολύ μεγάλος, θα χρησιμοποιήσουμε μια προσεγγιστική διαδικασία: θα υπολογίσουμε τιμές ανά 100 μονάδες αντί ανά μία.

Συμβουλή
Αρχίζουμε από 0 (κι όχι από 100) για να αρχίζει η γραφική παράσταση
από την αρχή των αξόνων (κι όχι από χ = 100).
Συμπληρώνουμε τις τρεις πρώτες τιμές και χρησιμοποιούμε την αυτόματη καταχώρηση
δεδομένων του Excel.

Εφαρμογή 4.4
Χρησιμοποιήστε την αυτόματη καταχώρηση δεδομένων του Excel για να συμπληρώσετε τις
τιμές του Π από 0 έως 2000.
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Σημείωση: Επειδή το Ν.Σ είναι κάτω του 2.000, για να μειώσουμε το μέγεθος του φύλλου
εργασίας θα φθάσουμε έως Π=2.000 αντί 20.000. Θα μπορούσαμε επίσης να φθάσουμε
έως το 20.000 με βήματα των 1.000 μονάδων.
Έσοδα πωλήσεων: σύμφωνα με τον τύπο, τα Έσοδα πωλήσεων υπολογίζονται από τον
τύπο Π*τ.
Κόστος παραγωγής: σύμφωνα με τον τύπο, το Κόστος παραγωγής υπολογίζεται από τον
τύπο Σ + Μ*Π.

Εφαρμογή 4.5
Συμπληρώστε τα Έσοδα πωλήσεων και το Κόστος παραγωγής σύμφωνα με τα παραπάνω.
Το αποτέλεσμα θα μοιάζει με την παρακάτω εικόνα.

Εικόνα 4-14: Συμπλήρωση των δεδομένων
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Εφαρμογή 4.6 - Ερώτηση αυτοαξιολόγησης
Παρατηρήστε ότι για Π=0 μονάδες, τα έσοδα είναι φυσικά 0 αλλά το κόστος παραγωγής
ισούται με 30.000. Γιατί συμβαίνει αυτό;
Μπαίνουμε στην τελευταία φάση! Η ανεξάρτητη μεταβλητή («Χ») εδώ είναι το Π. έχουμε να
απεικονίσουμε δύο συναρτήσεις του Π (Έσοδα πωλήσεων(Π) και Κόστος παραγωγής(Π)).
Επιλέξτε την ομάδα κελιών Α9-C30, δηλ. τις τιμές μαζί με τα ονόματα των στηλών. Έτσι θα
εμφανιστούν τα ονόματα των συναρτήσεων στο διάγραμμα. Πατήστε την καρτέλα Εισαγωγής και εντοπίστε τα Γραφήματα. Ο τύπος γραφήματος που μας ενδιαφέρει είναι το «Χ Υ»,
που δεν εμφανίζεται στα συνήθη γραφήματα. Επιλέξτε «Άλλα» και από το μενού που αναδύεται επιλέξτε «Όλοι οι τύποι γραφήματος» (εικ. 4-15).

Εικόνα 4-15: Επιλογή τύπου γραφήματος
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Ανοίγει ένα παράθυρο επιλογών όπως δείχνει η παρακάτω εικόνα. Επιλέγουμε «Χ Υ (Διασπορά)». Μετά επιλέξτε κάποιον τύπο από τους 5, εκτός από τον πρώτο (βλέπε δεξιά πλευρά
της εικόνας).

Εικόνα 4-16: Επιλογή γραφήματος τύπου διασποράς

Εμφανίζεται τότε ένα ωραίο γράφημα σαν το παρακάτω:

Εικόνα 4-17: Γράφημα εσόδων και κόστους παραγωγής
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Παρατηρούμε πως εμφανίζονται οι δύο συναρτήσεις του Π, τα Έσοδα πωλήσεων (με μπλε)
και το Κόστος παραγωγής (με κόκκινο). Οι δύο συναρτήσεις τέμνονται στο Π = περίπου
1200, πράγμα που επαληθεύει τους υπολογισμούς μας (1250). Το σημείο τομής είναι το
νεκρό σημείο. Αυτό μπορούμε επίσης να το βρούμε συγκρίνοντας τις τιμές των συναρτήσεων Συνολικού σταθερού κόστους και Κόστους παραγωγής, που έχουν παραπλήσιες
τιμές για Π=1200. Με μεγαλύτερη ακρίβεια (π.χ. αν το Π αυξανόταν σε βήματα των 50 μονάδων) θα φαινόταν αμέσως η λύση.

Εφαρμογή 4.7
Κάνοντας κλικ πάνω στο γράφημα εμφανίζονται τα εργαλεία γραφήματος. Πειραματιστείτε
μ’ αυτά, δοκιμάστε διάφορες ρυθμίσεις. Μπορείτε να φέρετε το γράφημα στην παρακάτω
μορφή; Σ’ αυτή τη μορφή μπορούμε να εντοπίσουμε το νεκρό σημείο με μεγαλύτερη ακρίβεια!

Εικόνα 4-18: Αύξηση της ανάλυσης του γραφήματος

Εφαρμογή 4.8
Σχεδιάστε την καμπύλη κέρδους της επένδυσης. Πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί το κέρδος;
Υπόδειξη: Θυμηθείτε την εξίσωση (2) της ανάλυσης Ν.Σ: Έσοδα πωλήσεων = Κόστος παραγωγής + κέρδος.
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Εφαρμογή 4.9
Κατασκευάστε έναν νέο πίνακα τιμών του Πλήθους μονάδων, Εσόδων πωλήσεων και
Κόστους παραγωγής για Π από 1100 έως 1300 για να βρείτε με ακρίβεια το νεκρό σημείο.

Εφαρμογή 4.10
Μέχρι τώρα έχουμε θεωρήσει πως η τιμή πώλησης μονάδας είναι σταθερή, πράγμα που
δεν ισχύει σε οικονομίες μεγάλης κλίμακας, όπου η τιμή πέφτει όσο αυξάνεται η ποσότητα.
Για παράδειγμα, πώς θα διαμορφωθεί η ανωτέρω ανάλυση αν η τιμή πώλησης μονάδας τ
σχετίζεται με το Πλήθος μονάδων με τη σχέση τ = 60 - 0,01*Π;

Εφαρμογή 4.11
Είδαμε πως η γραφική παράσταση συναρτήσεων μπορεί να μας βοηθήσει να βρούμε γραφική λύση σ’ ένα πρόβλημα. Ας δούμε τώρα ένα τέτοιο πρόβλημα. Ένας κτηνοτρόφος έχει
πρόβατα και κότες, που συνολικά έχουν 486 πόδια. Πόσα πρόβατα έχει και πόσες κότες;

Υπόδειξη
Το πρόβλημα αυτό μπορεί να λυθεί με τρεις τουλάχιστον τρόπους, και το Excel μπορεί να
μας βοηθήσει και στους τρεις:
Α) Με εξισώσεις, είτε με τον κανόνα του Cramer (που υλοποιείται στο Excel με τη συνάρτηση MDETERM) είτε με τη μέθοδο του αντίστροφου πίνακα (συναρτήσεις MINVERSE
και MMULT, βλ. βοήθεια του Excel). Βλ. και Σημειώσεις Ευαγγελίας Χαλιώτη: Oικονομικές και Mαθηματικές Eφαρμογές ΕXCEL.pdf. www.evachalioti.com/chalioti_notes_
Intro%20in%20IT.pdf.
Β) Με εξαντλητική λύση (δηλ. εξέταση όλων των ενδεχομένων), καταστρώνοντας έναν
πίνακα όπως παραπάνω και εξετάζοντας τις τιμές.
Γ) Με γραφική λύση (τομή δύο γραμμών).
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Σύνοψη
Στην ενότητα αυτή είδαμε μερικές από τις εκπληκτικές δυνατότητες του Excel στη δημιουργία γραφικών παραστάσεων. Τα γραφικά του Excel είναι πράγματι ασυναγώνιστα. Είδαμε
επίσης μερικά πρόσθετα χαρακτηριστικά μορφοποίησης λογιστικών φύλλων.
Το Excel παρέχει πολλούς τύπους γραφημάτων, αλλά δεν είναι όλοι κατάλληλοι για όλα τα
είδη δεδομένων. Ο επόμενος πίνακας συνοψίζει τη χρήση των βασικών τύπων γραφημάτων (Καρτσακλής, 2002, σ. 381).
Πίνακας 4-1: Χρήση βασικών τύπων γραφημάτων
Τύπος γραφήματος

Χρήση

Στήλες και ράβδοι

Σύγκριση ποσοτήτων (π.χ. πωλήσεων) συναρτήσει του χρόνου

Γραμμές και περιοχές

Παρακολούθηση της πορείας ενός στοιχείου (π.χ. εξόδων)
συναρτήσει του χρόνου

Πίτες, κυκλικά
δακτύλιοι

Ποσοστά των επιμέρους στοιχείων ως προς το σύνολο. Π.χ.
συνεισφορά κάθε υποκαταστήματος στα συνολικά έσοδα μιας
επιχείρησης. Κατάλληλο μόνο για μια σειρά δεδομένων

(Χ Υ) Διασπορά

και

(το μόνο) Κατάλληλο για συναρτήσεις δύο μεταβλητών του
τύπου Υ(χ). Όλα τ’ άλλα είναι συνήθως για συναρτήσεις του
χρόνου, όπου η μεταβλητή χ αυξάνεται γραμμικά.

Επίσης είδαμε πώς μπορούμε να επιλύσουμε ένα πρόβλημα γραφικά. Πιστέψτε μας, σε
πολλές περιπτώσεις η γραφική λύση είναι είτε η πιο απλή είτε η μόνη εφικτή.
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Αυτοαξιολόγηση

Ερωτήσεις
1. Αλλάξτε τα χρώματα του διαγράμματος του Παραδείγματος της παραγράφου 4.1
(εβδομαδιαίες εισπράξεις, εικόνα 4-3).
2. Δημιουργήστε ένα διάγραμμα πίτας για το Παράδειγμα της παραγράφου 4.1 (εβδομαδιαίες εισπράξεις).
3. Αλλάξτε τα χρώματα του διαγράμματος πίτας που δημιουργήσατε παραπάνω.
4. Πώς γίνεται η αλλαγή του τύπου γραφήματος;

Παράρτημα
Απαντήσεις ερωτήσεων αυτοαξιολόγησης
Εφαρμογή 4.6 - Ερώτηση αυτοαξιολόγησης
Παρατηρήστε ότι για Π=0 μονάδες, τα έσοδα είναι φυσικά 0 αλλά το κόστος παραγωγής
ισούται με 30.000. Γιατί συμβαίνει αυτό; Διότι έχει πραγματοποιηθεί ήδη μια επένδυση με
στόχο την παραγωγή.
4. Η απάντηση αναγράφεται στην παράγραφο 4.2.

Προτάσεις για περαιτέρω μελέτη
Στις προηγούμενες ενότητες είδαμε μερικές μόνο από τις απεριόριστες δυνατότητες
του Excel. Ελπίζουμε να σας πείσαμε πως τα λογιστικά φύλλα μπορούν να προσφέρουν πολλά στην επιχείρησή σας. Για να αξιοποιήσετε τα μέγιστα τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκομίσατε από το επιμορφωτικό πρόγραμμα πάνω στα λογιστικά φύλλα,
σας προτείνουμε να μελετήσετε περαιτέρω μόνοι σας. Μια πολύ καλή και συνάμα διαθέσιμη πηγή γνώσεων είναι η ενσωματωμένη βοήθεια του Excel. Μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες και έτοιμα παραδείγματα για οποιαδήποτε λειτουργία ή συνάρτηση του Excel.
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Ένας άλλος τρόπος είναι η προσωπική σας μελέτη βάσει ενός βιβλίου του εμπορίου.
Υπάρχουν πολλά βιβλία στα ελληνικά τόσο για το Excel όσο και για το Office (τα οποία
καλύπτουν και την Access που θα εξετάσουμε στη συνέχεια). Με τη βοήθεια ενός
καλού βιβλίου θα επεκτείνετε τις γνώσεις σας. Μην παραλείψετε να εξετάσετε και Προτεινόμενες ιστοσελίδες που περιέχουν μια πληθώρα χρήσιμων άρθρων, όχι μόνο για
το Excel αλλά και για πολλά συναφή θέματα. Επίσης μπορείτε να αναζητήσετε άρθρα
στ’ αγγλικά μέσω μηχανών αναζήτησης όπως το Google.
Τέλος, αν το επιμορφωτικό πρόγραμμα σας άνοιξε την όρεξη για περισσότερη γνώση,
σκεφθείτε και τα επιμορφωτικά προγράμματα πιστοποίησης στην Πληροφορική (π.χ.
ECDL, IC3, ICT, MOS κ.λπ.).

Προτεινόμενες ιστοσελίδες
1. Στην ιστοσελίδα του Κέντρου ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ (http://dide.flo.sch.gr/Plinet/
plinet.html) θα βρείτε ένα πραγματικό θησαυρό γνώσεων πληροφορικής.
2. Δείτε επίσης την ιστοσελίδα του Κέντρου Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών Ηλείας
(http://dide.ilei.sch.gr/keplinet)
3. Κέντρο Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών Ν. Σάμου: (http://dide.sam.sch.gr/
plinet.htm).
4. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: http://www.plinet.gr/index.php
5. Εκπαιδευτική πύλη Υπ. Παιδείας: http://www.e-yliko.gr/resource/suppMaterial.aspx
6. Βιβλιοθήκες: http://www.e-yliko.gr/htmls/libraries/vivl_eis.aspx.
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2. Blattner, Patrick (2000), «Οι συναρτήσεις του Excel 2000 στην πράξη». Εκδ. Κλειδάριθμος. ISBN: 960-209-432-Χ.
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5η ΕΝΟΤΗΤΑ

Βασικές έννοιες βάσεων δεδομένων
Εισαγωγή

Στόχος
Στόχοι αυτής της ενότητας είναι: Α) Μια εισαγωγική παρουσίαση της έννοιας
των βάσεων δεδομένων και των εφαρμογών τους. Β) Μια εισαγωγή στο
Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ) MS Access. Γ) Σχεδίαση
απλών βάσεων δεδομένων στο περιβάλλον της Access. Δ) Δημιουργία
απλών ερωτημάτων, εκθέσεων και φορμών.

Προσδοκώμενα αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας:
■

Σε επίπεδο γνώσεων πρέπει να έχετε κατανοήσει τις έννοιες των δεδομένων, των Βάσεων Δεδομένων, των Συστημάτων Διαχείρισης Βάσεων
Δεδομένων και της μεταξύ τους διαφοράς. Επίσης πρέπει να μπορείτε
να αναφέρετε συνηθισμένες εφαρμογές Βάσεων Δεδομένων τόσο γενικά
όσο και ειδικά στη μικρή επιχείρηση.

■

Σε επίπεδο δεξιοτήτων πρέπει να είστε σε θέση να σχεδιάζετε πίνακες,
απλά ερωτήματα, εκθέσεις και φόρμες.

■

Σε επίπεδο στάσεων πρέπει να έχετε αντιληφθεί τη χρησιμότητα των
ΣΔΒΔ και των Βάσεων Δεδομένων στη ΜΜΕ και να σκέφτεστε πιθανές
εφαρμογές τους στη μηχανογράφηση και τον αυτοματισμό της επιχείρησής σας.
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Έννοιες – κλειδιά
●
●
●
●
●
●
●
●

Δεδομένα
Βάσεις Δεδομένων
Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων
Πληροφοριακά Συστήματα
Access
ερωτήματα
αναφορές
φόρμες

Συντομογραφίες
ΒΔ= Βάσεις Δεδομένων,
ΣΔΒΔ = Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων.

Σύντομη περιγραφή ενότητας
Στόχος αυτής της ενότητας είναι να ορίσει τις βασικές έννοιες της θεωρίας των Βάσεων Δεδομένων που θα μας απασχολήσουν σ’ αυτό το δεύτερο μέρος του βιβλίου μας. Για παιδαγωγικούς λόγους θα αποφύγουμε τις
περιττές εισαγωγές (π.χ. αναφοράς σε μοντέλα ΒΔ, επίπεδα αρχιτεκτονικής
κ.λπ.) και τους μαθηματικούς φορμαλισμούς (π.χ. σχεσιακή άλγεβρα, γλώσσες ερωτήσεων SQL, QBE κ.λπ.). Θα προσεγγίσουμε το θέμα από μια σκοπιά
φιλική προς τον χρήστη μέσα από το φιλικό και γνώριμο περιβάλλον του MS
Office, περνώντας στην Access μέσα από τα έτοιμα πρότυπα και τους οδηγούς σχεδίασης απλών Βάσεων Δεδομένων. Σε κάθε ευκαιρία θα γίνουν
αναφορές προς τις θεωρητικές έννοιες και θα παρασχεθεί πρόσθετη βιβλιογραφία που θα διευκολύνει τον αναγνώστη να διευρύνει τις γνώσεις του.

Μαθησιακοί Στόχοι
Κατανόηση της ανάγκης οργάνωσης των δεδομένων
Εξοικείωση με τις εισαγωγικές έννοιες των βάσεων δεδομένων
Κατανόηση των ενεργειών των βασικών χρηστών μιας βάσης δεδομένων
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5.1 Ορισμοί
Τα δεδομένα είναι πλέον συνυφασμένα με την καθημερινή μας ζωή. Η χρήση και η διαχείριση των δεδομένων γίνονται ολοένα και πιο αναγκαίες για τη λειτουργία των πιο απλών
υπηρεσιών (π.χ., αγορά ενός προϊόντος) έως και των πλέον σύνθετων συναλλαγών (π.χ.,
οικονομικών, τραπεζικών). Στις μέρες μας υπάρχουν χιλιάδες παραδείγματα δεδομένων
τα οποία χρειάζεται να διαχειριστούμε έτσι ώστε να ανταποκριθούμε στο σύνθετο περιβάλλον που ζούμε. Για παράδειγμα, ο μισθός ενός εργαζόμενου έχει αποθηκευτεί ως δεδομένο στην καρτέλα του, την οποία διατηρεί ο εργοδότης. Ένα προϊόν που αγοράζουμε από
ένα σούπερ μάρκετ βρίσκεται καταχωρισμένο στη λίστα των προϊόντων την οποία διατηρεί
το κατάστημα. Τα χρήματα τα οποία έχουμε σε έναν αποταμιευτικό λογαριασμό διατηρούνται στην καρτέλα πελάτη που έχουμε σε κάποιο υποκατάστημα μιας τράπεζας. Υπάρχουν
χιλιάδες άλλες περιπτώσεις τις οποίες μπορεί κάποιος να σκεφτεί όπου χρειάζεται να διατηρηθούν κάποια δεδομένα. Στις μέρες μας η αποθήκευση και η επεξεργασία δεδομένων
γίνονται εύκολα με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδικού λογισμικού το οποίο
λέγεται Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων, όπως θα δούμε παρακάτω.
Δεδομένα θα μπορούσαν να είναι για παράδειγμα οι αριθμοί 1,90, 1,86, 1,78 ή οι λέξεις
«Μιχάλης», «Αθηνά» και «Σοφία». Οι αριθμοί όπως και οι λέξεις έχουν μια συγκεκριμένη
σημασία αλλά δεν παρέχουν καμία επιπλέον πληροφορία για το τι αντιπροσωπεύουν. Εάν
στους αριθμούς όμως αντιστοιχηθούν οι λέξεις και το σύμβολο cm, τότε γίνεται αμέσως
κατανοητό ότι πρόκειται για τo ύψος των αντίστοιχων προσώπων. Οπότε κατ’ αυτόν τον
τρόπο τα δεδομένα μετατρέπονται σε πληροφορίες, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε
συμπεράσματα όπως, για παράδειγμα, η Αθηνά είναι ψηλότερη από τη Σοφία. Βάσει των
ανωτέρω ορίζουμε τα δεδομένα όπως παρακάτω.

5.1.1 Δεδομένα
Τα δεδομένα (Data) είναι γνωστά στοιχεία (π.χ. αριθμοί) ή γεγονότα ή περιστατικά κωδικοποιημένα και καταγεγραμμένα, που έχουν συγκεκριμένο νόημα μέσα σε κάποιο συγκεκριμένο πλαίσιο.
Παραδείγματα τύπων δεδομένων:
1. Αριθμοί
2. Ήχοι
3. Εικόνες
4. Βίντεο
Πληροφορία
Συνοψίζοντας τα ανωτέρω καταλήγουμε πως τα δεδομένα είναι κωδικοποιημένη αναπαράσταση πληροφορίας, ενώ η πληροφορία (Information) εξάγεται από τα δεδομένα κατόπιν λογικής επεξεργασίας και μας δίνει μια συγκεκριμένη γνώση, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην επίλυση προβλημάτων ή στη λήψη αποφάσεων.
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Παραδείγματα τύπων πληροφοριών
●

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου
Παρέχει τη δυνατότητα ανεύρεσης όλων των οικονομικών στοιχείων ενός φορολογούμενου πολίτη.

●

Θερμοκρασία 38ο C
Είναι άμεσα κατανοητό ότι τη συγκεκριμένη ημέρα κάνει πολλή ζέστη.

●

Bar code προϊόντος που αρχίζει από 520
Πρόκειται για προϊόν που παράγεται ή εισάγεται και συσκευάζεται στην Ελλάδα.

Η μορφή των δεδομένων δίνει τη δυνατότητα αποθήκευσής τους σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και πιο συγκεκριμένα σε ψηφιακή μορφή οργανωμένη με μια συγκεκριμένη δομή,
που λέγεται βάση δεδομένων.

5.1.2 Βάση Δεδομένων
Βάση δεδομένων (Database) είναι μία αυστηρά τυποποιημένη συλλογή δεδομένων τα
οποία συσχετίζονται και αποθηκεύονται (συνήθως) σε μια δευτερεύουσα μνήμη (σκληρό
δίσκο) σύμφωνα με συγκεκριμένη δομή, που διευκολύνει την επεξεργασία τους.
Ο σκοπός των ΒΔ είναι να αποθηκεύουν στον υπολογιστή δεδομένα για να διευκολύνουν
τον χειρισμό τους. Π.χ. μια επιχείρηση ενδιαφέρεται να κρατά στοιχεία για τα προϊόντα που
παράγει ή εμπορεύεται, για τους πελάτες της ή για τους προμηθευτές της.
Τα δεδομένα αυτά δεν είναι στατικά αλλά δυναμικά, δηλ. μεταβάλλονται με την πάροδο του
χρόνου. Π.χ. νέοι πελάτες προστίθενται, παλαιά προϊόντα αποσύρονται.

5.1.3 Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων
Για να τα κάνει αυτά ο υπολογιστής, χρησιμοποιεί ένα λογισμικό που ονομάζεται Σύστημα
Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ). Το ΣΔΒΔ διευκολύνει τους χρήστες του να εισάγουν και να τροποποιούν δεδομένα, αλλά και να εξάγουν αποτελέσματα ως απαντήσεις
σε συγκεκριμένες ερωτήσεις όπως π.χ. «Δείξε μου τα προϊόντα που πούλησαν πάνω από
1.000 κομμάτια», ή «δείξε μου τα κέρδη του Μαρτίου που προέρχονται από τις πωλήσεις
των αυτοκινήτων μάρκας Φίατ».
Συμπερασματικά,
Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (Database Management System) είναι
ένα λογισμικό ΗΥ που διευκολύνει τη δημιουργία, την επεξεργασία και τη συντήρηση
βάσεων δεδομένων.
Σημειωτέον ότι ένα ΣΒΔΒ μπορεί να χειρίζεται πολλές ΒΔ παράλληλα στον ίδιο υπολογιστή.
Βασικά πλεονεκτήματα που απορρέουν από τη χρήση ενός ΣΒΔΒ είναι (Στασινός, 2001: σ.
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15. Ξένος & Χριστοδουλάκης, 2002, σ. 24):
●

Ταχύτατη εξαγωγή απαντήσεων.

●

Φιλικότητα προς τον χρήστη.

●

Δυνατότητα επικοινωνίας με άλλα προγράμματα.

●

Ταχύτητα και αποτελεσματικότητα.

●

Γραφική απεικόνιση.

●

Έλεγχος πλεονασμού.

●

Επιβολή μηχανισμών ασφαλείας και κανόνων ακεραιότητας των δεδομένων.

●

Ανεξαρτησία των δεδομένων, εύκολη ενημέρωση, ελαχιστοποίηση σφαλμάτων.

●

Δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων και δυνατότητα επαναφοράς μετά από βλάβη.

5.2 Επιχειρηματική αξία μιας βάσης δεδομένων
Όσο σημαντικός είναι ένας επεξεργαστής κειμένου για την αλληλογραφία μιας επιχείρησης,
όσο σημαντική είναι μια εφαρμογή λογιστικού φύλλου για τους αριθμούς και τα οικονομικά μιας εταιρείας, άλλο τόσο χρήσιμο είναι ένα ΣΔΒΔ για τα δεδομένα μιας επιχείρησης.
Τα δεδομένα μιας επιχείρησης (π.χ. πελατολόγιο, λίστα προμηθευτών, πωλήσεις παρελθόντων ετών) αποτελούν σημαντικό περιουσιακό στοιχείο κάθε επιχείρησης. Οι ΒΔ μπορούν
λοιπόν να βοηθήσουν σημαντικά την οικονομική και λογιστική λειτουργία κάθε επιχείρησης, αφού μας δίνουν δυνατότητες όχι απλώς αποθήκευσης, εκτυπώσεων, αλλά ερωτημάτων, αναφορών, εκθέσεων και τελικώς, εξαγωγής πληροφορίας και γνώσης σχετικά με
τη λειτουργία της. Π.χ. αν διαπιστώσουμε ότι οι πελάτες που αγοράζουν το προϊόν «Α» (π.χ.
ένα κινητό τηλέφωνο μιας συγκεκριμένης μάρκας), αγοράζουν συνήθως και το προϊόν «Β»
(π.χ. μια θήκη), τότε μπορούμε στο εξής να προτείνουμε στους αγοραστές του προϊόντος
«Α» και τη θήκη, ή να τα πουλάμε μαζί σε τιμή προσφοράς.
Στην πραγματικότητα, όλοι μας έχουμε έρθει σε επαφή με ΣΔΒΔ όταν συμπληρώσαμε μια
φόρμα στο Διαδίκτυο, μιας και η ανάπτυξη των διαδικτυακών εφαρμογών δεν θα μπορούσε να αφήσει απ’ έξω τις βάσεις δεδομένων. Συμπληρώνοντας τα στοιχεία μας σε μια
διαδικτυακή φόρμα, στην πλειονότητα των περιπτώσεων σημαίνει πως εισάγουμε τον
εαυτό μας στο πελατολόγιο μιας εταιρείας.

Εφαρμογή 5.1
Αναζητήστε στο Διαδίκτυο σελίδες με φόρμες εισαγωγής στοιχείων και παρατηρήστε ποια
στοιχεία ζητούνται σε κάθε περίπτωση.

5.2.1 Πώς αποθηκεύονται τα δεδομένα σε μια Βάση Δεδομένων
Τα δεδομένα μιας ΒΔ αποθηκεύονται σε πίνακες. Σε κάθε πίνακα αποθηκεύονται ομοειδή
αντικείμενα με τα γνωρίσματά τους, π.χ. οι προμηθευτές ή οι πελάτες μιας επιχείρησης ή
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τα προϊόντα που εμπορεύεται. Αυτά τα αντικείμενα στην ορολογία των ΒΔ λέγονται «Οντότητες». Κάθε οντότητα διαθέτει γνωρίσματα. Για να πάρουμε μιαν ιδέα ας ανατρέξουμε στις
συγκεντρωτικές καταστάσεις Πελατών – Προμηθευτών του ΚΒΣ που υποβάλλουμε κατ’
έτος μέσω Διαδικτύου (e-ΚΒΣ). H παρακάτω εικόνα δείχνει την αρχική οθόνη της εφαρμογής ηλεκτρονικής υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων Πελατών – Προμηθευτών
της ΓΓΠΣ:

Εικόνα 5-1: Εφαρμογή ηλεκτρονικής υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων
Πελατών – Προμηθευτών της ΓΓΠΣ

Η οθόνη της εφαρμογής e-ΚΒΣ χωρίζεται σε δύο οριζόντια τμήματα. Στο πάνω τμήμα μπαίνουν τα στοιχεία του υπόχρεου, που αποτελεί κι αυτός μιαν οντότητα στο ΣΔΒΔ της ΓΓΠΣ.
Στο κάτω τμήμα υπάρχουν δύο καρτέλες: των πελατών και των προμηθευτών. Σε κάθε
πελάτη αντιστοιχεί μια «εγγραφή» (record) στη ΒΔ που αποθηκεύεται σε μια γραμμή του
πίνακα. Επίσης, κάθε στήλη του πίνακα αντιστοιχεί σ’ ένα γνώρισμα της οντότητας «πελάτης» (π.χ. το επάγγελμα), που στην ορολογία των ΒΔ ονομάζεται πεδίο (field). Παρατηρήστε
τι στοιχεία πρέπει να υποβάλει ο υπόχρεος για κάθε πελάτη: αυτά είναι τα γνωρίσματα της
οντότητας του πελάτη.
Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο αποθηκεύονται τα στοιχεία των διαφόρων οντοτήτων σε έναν
πίνακα μιας ΒΔ: σε κάθε πελάτη αντιστοιχεί μια εγγραφή και σε κάθε γνώρισμα αντιστοιχεί μια στήλη του πίνακα.
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Εφαρμογή 5.2
Παρατηρείτε ομοιότητα μεταξύ των γνωρισμάτων του υπόχρεου και αυτών του πελάτη;
Ποια είναι τα κοινά γνωρίσματα;

5.2.2 Πρωτεύον κλειδί
Για να μπορούμε να χαρακτηρίσουμε μοναδικά μια εγγραφή ώστε να την εντοπίζουμε
εύκολα και γρήγορα, χρησιμοποιούμε έναν μοναδικό κωδικό. Καμιά άλλη εγγραφή (π.χ.
κανένας άλλος πελάτης) δεν επιτρέπεται να έχει τον ίδιο κωδικό. Αυτός ο μοναδικός κωδικός λέγεται πρωτεύον κλειδί της οντότητας ή του πίνακα. Το πεδίο αυτό απαγορεύεται να
είναι κενό.

Εφαρμογή 5.3
Ποιο νομίζετε πως είναι το πρωτεύον κλειδί της οντότητας του πελάτη στην εφαρμογή
e-ΚΒΣ; Πώς εξασφαλίζεται η μοναδικότητά του;
Το πρωτεύον κλειδί μπορεί να είναι ένα φυσικό ή ένα τεχνητό γνώρισμα μιας οντότητας.
Π.χ. σ’ ένα μικρό πελατολόγιο, θα μπορούσε να ήταν το ονοματεπώνυμο του πελάτη. Τι γίνεται όμως σε περίπτωση συνωνυμίας; Μπέρδεμα. Γι’ αυτό συχνά χρησιμοποιείται τεχνητό
πρωτεύον κλειδί, όπως ο αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου ή ο ΑΦΜ. Γιατί ένας άνθρωπος έχει πολλά πρωτεύοντα κλειδιά; Διότι είναι καταχωρημένος σε πολλές διαφορετικές
ΒΔ, π.χ. του Υπουργείου Εσωτερικών ή του Υπουργείου Οικονομικών.

5.2.3 Τύποι δεδομένων της Access
Ας επιστρέψουμε στην εφαρμογή e-ΚΒΣ. Παρατηρούμε πως κάποια πεδία αποθηκεύουν
μόνο αριθμούς (π.χ. ΑΦΜ, αριθμός, ΤΚ), κάποια άλλα κείμενο (ή «αλφαριθμητικούς χαρακτήρες»), π.χ. Επωνυμία, Πόλη και κάποια άλλα, χρηματικά ποσά (π.χ. αξία). Το πεδίο «Υπόχρεος» παίρνει τιμές 0 ή 1. Αυτό ανήκει σε μια ξεχωριστή κατηγορία που λέγεται Ναι/Όχι
στην ορολογία της Access, δηλ. είναι λογική (η δυαδική) μεταβλητή (Boolean) του ενός bit.
Ένας άλλος δημοφιλής τύπος δεδομένων της Access είναι η «ημερομηνία και ώρα», που
χρησιμεύει συχνά για να καταχωρήσει στη βάση πότε έλαβε χώρα κάποιο γεγονός, π.χ. μια
παραγγελία. Υπάρχουν κι άλλοι τύποι δεδομένων που χρησιμοποιούνται λιγότερο συχνά.
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5.3 Δημιουργία μιας απλής βάσης δεδομένων
Ας αρχίσουμε τη γνωριμία μας με τις βάσεις δεδομένων ανοίγοντας την Access.

Εικόνα 5-2: Αρχική οθόνη της Access
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Εμφανίζεται το οικείο περιβάλλον του MS Office με τις καρτέλες σε οριζόντια διάταξη (πάνω)
και τις επιλογές της επιλεγμένης καρτέλας σε κατακόρυφη διάταξη (αριστερά). Αφού ξοδέψουμε λίγο χρόνο για να εξοικειωθούμε λίγο με το περιβάλλον, ας επιλέξουμε τη δημιουργία μιας κενής βάσης. Πληκτρολογούμε το όνομα στο αντίστοιχο κουτί (π.χ. πελατολόγιο)
και επιλέγουμε φάκελο (π.χ. τα έγγραφά μου). Ύστερα πατάμε «Κενή βάση δεδομένων» >
Δημιουργία (κάτω δεξιά). Τότε εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη:

Εικόνα 5-3: Αρχική οθόνη δημιουργίας πίνακα
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Η συγκεκριμένη οθόνη είναι πολύ σημαντική γιατί χρησιμεύει στη δημιουργία και επεξεργασία πινάκων. Αξίζει να σταθούμε λίγο να την παρατηρήσουμε. Πατώντας πάνω στο «?»
καλείται η «βοήθεια» από την οποία μπορούμε να πάρουμε γενικές πληροφορίες για την
Access και να αναζητήσουμε απαντήσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε:

Εικόνα 5-4: Η «Βοήθεια» της Access

Παρατηρούμε ότι από την ενεργή καρτέλα μόνο οι δύο πρώτες επιλογές είναι ενεργοποιημένες: «Προβολές» και «Προσθήκη και διαγραφή» (εικ. 5-3).
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Ας πάμε τώρα να υλοποιήσουμε ένα απλό πελατολόγιο. Ας υποθέσουμε πως έχουμε μιαν
επιχείρηση χονδρικής πώλησης ειδών διατροφής. Η δουλειά μας είναι να ερχόμαστε σε
επαφή με προμηθευτές (π.χ. παραγωγούς αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων και
αλιευμάτων) και να τα διοχετεύομε σε καταστήματα τροφίμων. Οι πελάτες μας δηλ. είναι
ιδιοκτήτες παντοπωλείων, σούπερ μάρκετ κ.λπ., δηλ. καταστήματα λιανικής πώλησης τροφίμων.

Εφαρμογή 5.4
Ποια γνωρίσματα θα θέλαμε να αποθηκεύουμε για κάθε πελάτη; Επιλέξτε το πολύ 10, τεκμηριώνοντας τις επιλογές σας. Τι τύπο δεδομένων θα επιλέξετε για κάθε πεδίο; Η δική μας
απάντηση ακολουθεί παρακάτω.

Συμβουλή
Η διαδικασία κατασκευής μιας ΒΔ είναι τυποποιημένη και ακολουθεί
συγκεκριμένα στάδια που περιλαμβάνουν την περιγραφή του προβλήματος, την ανάλυση αναγκών, τον εντοπισμό των οντοτήτων και των μεταξύ τους σχέσεων,
τη σχεδίαση διαγράμματος σχέσεων- οντοτήτων και τέλος την κωδικοποίηση της λύσης
σε κάποιο ΣΔΒΔ (βλ. κεφ. 3 Ξένου & Χριστοδουλάκη, 2002). Εδώ απλώς δείχνουμε κατευθείαν τη χρήση της Access για να εισαγάγουμε τον αναγνώστη στις βασικές έννοιες.
Η απάντησή μας θα βασιστεί στη φόρμα της εφαρμογής e-ΚΒΣ με μερικές τροποποιήσεις.
Επιλέγουμε να καταχωρούμε τα εξής πεδία για κάθε πελάτη:
Πίνακας 5-1: Πεδία του πίνακα πελατών
α/α

Πεδίο

Περιγραφή

Τύπος δεδομένων

1

Κωδ. Πελάτη

Πρωτεύον κλειδί

Ακέραιος αριθμός

2

Επωνυμία

Επωνυμία επιχείρησης ή όνομα πελάτη

Κείμενο

3

Επάγγελμα

Επάγγελμα

Κείμενο

4

Διεύθυνση

Οδός, αριθμός, Πόλη

Κείμενο

5

ΤΚ

Ταχ. κωδικός

Κείμενο με μάσκα εισ.

6

Τηλ

Αριθμός τηλεφώνου

Κείμενο ή αριθμός

7

email

Διεύθυνση email

Κείμενο

8

Σχόλια

Παρατηρήσεις

Κείμενο
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Συμβουλή
Όσο πιο προσεκτική είναι η σχεδίαση μιας ΒΔ, τόσο πιο εύκολη θα είναι
η λειτουργία της και η συντήρησή της. Αξίζει τον κόπο να ασχοληθούμε
προσεκτικά με τη σχεδίαση, αποτελεί επένδυση κι όχι σπατάλη χρόνου.
Η επιλογή του τύπου δεδομένων των πεδίων μιας ΒΔ αποτελεί σημαντική απόφαση. Δεν
πρέπει να ξεχάσουμε κανένα σημαντικό πεδίο.
Για να απλοποιήσουμε τη σχεδίαση του πίνακα, έχουμε χρησιμοποιήσει ένα πεδίο για τη
διεύθυνση αντί πολλών (σε αντίθεση με τη φόρμα του e-ΚΒΣ). Επίσης έχουμε εισαγάγει πεδία επικονωνίας με τον πελάτη όπως Αριθμός τηλεφώνου και Διεύθυνση email. Ο
Αριθμός τηλεφώνου μπορεί να θεωρηθεί ακέραιος αν χρησιμοποιηθούν μόνο ψηφία, π.χ.
2109849333 αλλά πρέπει να θεωρηθεί Κείμενο αν χρησιμοποιηθούν μη αριθμητικοί χαρακτήρες όπως η παύλα.
Επιστροφή στην Access. Πάμε να σχεδιάσουμε τον Πίνακα πελατών στην Access. Πατάμε
Προβολή > Προβολή σχεδίασης και δίνουμε ένα όνομα πίνακα, π.χ. πελάτες:

Εικόνα 5-5: Σχεδίαση Πίνακα πελατών

Το πρώτο πεδίο είναι το πρωτεύον κλειδί. Παρατηρούμε στ’ αριστερά του ένα κίτρινο
κλειδί. Επιλέγουμε ως τύπο δεδομένων αριθμό «Αυτόματη αρίθμηση», για ν’ αφήσουμε
την Access να το χειρίζεται αυτομάτως. Στην περιγραφή μπορούμε να προσθέσουμε ένα
σχόλιο για διευκόλυνση των χρηστών:
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Εικόνα 5-6: Πεδία του Πίνακα πελατών

Στον κεραυνό που εμφανίζεται επιλέγουμε «Ενημέρωση του κειμένου γραμμής κατάστασης…». Στη μέση της οθόνης και κάτω εμφανίζονται λεπτομέρειες για το πεδίο αυτό. Αν
θέλουμε ν’ αλλάξουμε κάποιαν ιδιότητα, πατάμε στο δεξί μέρος και εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές:

Εικόνα 5-7: Ιδιότητες πεδίου
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Στη συγκεκριμένη περίπτωση «Βηματικό» σημαίνει να αυξάνεται αυτομάτως κατά ένα το
κλειδί με κάθε νέα εγγραφή (δηλ. όχι με τυχαίο τρόπο). Στη συνέχεια καταχωρούμε το πεδίο
«Επωνυμία»:

Εικόνα 5-8: Το πεδίο «Επωνυμία» του Πίνακα πελατών

Πατάμε στο «Απαιτείται» από κάτω (ιδιότητες πεδίου) και παρατηρούμε πως στα δεξιά
εμφανίζεται επεξηγηματικό σχόλιο. Επιλέγουμε Ναι, δηλ. το πεδίο αυτό δεν επιτρέπεται να
είναι κενό. Επίσης επιλέγουμε Μηδενικό μήκος= Όχι (δεν επιτρέπεται) και Με ευρετήριο =
Ναι. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός ευρετηρίου από το πεδίο αυτό, που
επιταχύνει την αναζήτηση. Βέβαια, το πρώτο ευρετήριο που δημιουργείται είναι αυτό του
πρωτεύοντος κλειδιού κάθε πίνακα. Το Επώνυμο, αν και δεν είναι πρωτεύον κλειδί, είναι
ένα συνηθισμένο πεδίο αναζήτησης μιας εγγραφής, γιατί το θυμόμαστε πιο εύκολα από
άλλα πεδία.

Εφαρμογή 5.5
Συνεχίστε μόνοι σας την κατασκευή του πίνακα πελατών. Για τα πεδία: Επάγγελμα και
Διεύθυνση επιλέξτε τα ίδια με την Επωνυμία. Για τον ταχυδρομικό κωδικό επιλέγουμε Κείμενο, μέγεθος πεδίου: 5 χαρακτήρες και πατάμε στη Μάσκα εισαγωγής, για να επιβάλουμε
τη μορφή του πεδίου (δηλ. ΧΧΧ_ ΧΧ). Στο παράθυρο του Οδηγού εισαγωγής μάσκας που
αναδύεται επιλέγουμε την πρώτη επιλογή. Για δοκιμή μπορούμε να εισαγάγουμε κάτω στο
παράθυρο κειμένου έναν ενδεικτικό κωδικό.
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Εικόνα 5-9: Οδηγός εισαγωγής μάσκας

Μετά πατάμε επόμενο και αναδύεται ένα άλλο παράθυρο στο οποίο μπορούμε να τροποποιήσουμε τη μάσκα (π.χ. από ΧΧΧ_ΧΧ σε ΧΧ_ΧΧΧ) ή τον χαρακτήρα κράτησης θέσης (π.χ.
από «_» σε «-»).

Εικόνα 5-10: Οδηγός εισαγωγής μάσκας (2)
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Επόμενο: αναδύεται ένα άλλο παράθυρο στο οποίο μπορούμε να επιλέξουμε αν θα αποθηκεύεται το κενό («_») στη βάση ή όχι. Επιλέγουμε «χωρίς τα σύμβολα…».

Εικόνα 5-11: Οδηγός εισαγωγής μάσκας (3)

Σημειώνουμε ότι η μάσκα εφαρμόζεται σε τύπους δεδομένων κειμένου και ημερομηνίας/
ώρας.

Συμβουλή
Γενικά κατά τη σχεδίαση μιας ΒΔ πρέπει να επιλέγουμε μήκος πεδίων
αρκετά μεγάλο ώστε να χωράει τα δεδομένα μας στη χειρότερη περίπτωση
(π.χ. ένα μακρύ, διπ
λό επίθετο) ή να μπορεί να υποστηρίξει μια μελλοντική επέκταση ενός πεδίου (π.χ. του
ΑΦΜ από 10 σε 11 ψηφία, ή του αρ. τηλεφώνου από 10 σε 13 ψηφία σε μια επέκταση του
καταλόγου σε ευρωπαϊκό επίπεδο όπου θα προστεθεί μπροστά ένας κωδικός χώρας).
Αφετέρου, δεν πρέπει να επιλέγουμε υπερβολικά μεγάλο μήκος πεδίων καθόσον αυτό θα
οδηγήσει σε σπατάλη αποθηκευτικού χώρου.
Για τον αριθμό τηλεφώνου έχουμε διάφορες επιλογές, π.χ.:
●

είτε επιλέγουμε αριθμό με μέγεθος πεδίου 10 χαρακτήρες (υποθέτουμε μόνο πωλήσεις εντός Ελλάδος και επιτρέπουμε μόνο ψηφία, όχι παύλες)

●

είτε μεγάλος ακέραιος χωρίς δεκαδικές θέσεις.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.indd 128

11/12/12 3:55 PM

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 | ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

129

Για το email επιλέξτε κείμενο 30 χαρακτήρων. Για τα Σχόλια επιλέξτε κείμενο 255 χαρακτήρων (είναι το μέγιστο δυνατόν). Το αποτέλεσμα πρέπει να μοιάζει κάπως έτσι:

Εικόνα 5-12: Πεδίο email

Ανά πάσα στιγμή μπορούμε να επανέλθουμε σε προβολή σχεδίασης για αλλαγές.

Εφαρμογή 5.6
Δοκιμάστε να προσθέσετε στον πίνακα ένα πεδίο ημερομηνίας/ ώρας, π.χ. ημερομηνία
εγγραφής πελάτη και μορφοποιήστε το με μάσκα.

5.3.1. Εισαγωγή στοιχείων
Αυτό που κάναμε μέχρι τώρα ήταν να δομήσουμε τον πίνακα πελατών, δηλ. να ορίσουμε τα
πεδία του. Αν πατήσουμε Αρχείο > Προβολή > Προβολή φύλλου δεδομένων, θα δούμε την
παρακάτω εικόνα, δηλ. έναν κενό πίνακα πελατών με τα πεδία που ορίσαμε:
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Εικόνα 5-13: Εισαγωγή στοιχείων

Εφαρμογή 5.7
Ποιες άλλες επιλογές έχει το μενού προβολής; Συμπληρώστε τες εδώ αφού πρώτα τις
δοκιμάσετε:
1/____________________________________
2/____________________________________
3/____________________________________
4/____________________________________
Τώρα πρέπει να εισαγάγουμε στοιχεία, πατώντας μέσα στα αντίστοιχα πεδία του πίνακα.

Εφαρμογή 5.8
Πληκτρολογήστε στοιχεία 10 εικονικών πελατών. Σημειώνουμε ότι τα στοιχεία που εισάγουμε εδώ είναι εικονικά. Προσέξτε τι συμβαίνει όταν δεν τηρούμε τις προδιαγραφές των
πεδίων που ορίσαμε. Εμφανίζονται μηνύματα όπως αυτό:
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Εικόνα 5-14: Μηνύματα κατά την εισαγωγή στοιχείων

Αυτό είναι ένα ξεκάθαρο πλεονέκτημα των ΣΔΒΔ έναντι εναλλακτικών λύσεων εισαγωγής
στοιχείων σε μορφή πινάκων, π.χ. σε λογιστικά φύλλα. Εάν η Access δεν δέχεται ένα πεδίο,
πιθανώς να προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε λανθασμένο τύπο δεδομένων ή να παραβιάζετε κάποιον περιορισμό που θέσαμε κατά τη σχεδίαση. Σ’ αυτήν την περίπτωση, πρέπει να
ακυρώσετε την εισαγωγή στοιχείων και να επιστρέψετε σε προβολή σχεδίασης για έλεγχο,
διορθώσεις ή αλλαγές.

Εφαρμογή 5.9
Ανατρέξτε στην παράγραφο 5.1 για να ξαναδιαβάσετε τα βασικά πλεονεκτήματα που απορρέουν από τη χρήση ενός ΣΒΔΒ. Ποιο ταιριάζει στη συγκεκριμένη περίπτωση;

5.4. Ερωτήματα, εκθέσεις και φόρμες
5.4.1. Ερωτήματα
Για τον εντοπισμό εγγραφών ΒΔ που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια, χρησιμοποιούμε τα
ερωτήματα. Π.χ. έστω ότι θα θέλαμε να γνωρίζουμε τις διευθύνσεις και τα τηλέφωνα όλων
των ιχθυοπωλείων της Καλλιθέας που προμηθεύουμε για να κανονίσουμε ένα δρομολόγιο
τώρα που πρόκειται να παραλάβουμε 100 κιλά ψάρια από ένα αλιευτικό σκάφος.

Σχεδίαση ερωτήματος
Για να σχεδιάσουμε ένα ερώτημα επιλέγουμε:
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Δημιουργία > Οδηγός ερωτημάτων > Οδηγός απλών ερωτημάτων.

Εικόνα 5-15: Οδηγός απλών ερωτημάτων

Πατάμε ΟΚ και τότε εμφανίζεται ένα άλλο παράθυρο διαλόγου που μας δίνει δύο δυνατότητες επιλογών: α) δυνατότητα επιλογής πίνακα ή ερωτήματος από τα υπάρχοντα. β) δυνατότητα επιλογής μερικών ή όλων από τα διαθέσιμα πεδία (π.χ. του πίνακα). Εμείς τώρα
έχουμε μόνο έναν πίνακα, οπότε αναγκαστικά τον επιλέγουμε. Στη συνέχεια πρέπει να επιλέξουμε τα πεδία που θα χρειαστούμε στο ερώτημα. Αυτά είναι κατ’ αρχήν η διεύθυνση και
το τηλέφωνο, για να τα συμπεριλάβουμε σε μια λίστα που θα τυπώσουμε για τον οδηγό,
ώστε να ξέρει πού πρέπει να πάει. Θα μπορούσαν να προστεθούν κι άλλα πεδία, π.χ. η
Επωνυμία. Ας συμπεριλάβουμε και το επάγγελμα για να μπορούμε να επαληθεύσουμε τ’
αποτελέσματα.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.indd 132

11/12/12 3:55 PM

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 | ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

133

Εικόνα 5-16: Εισαγωγή πεδίου στο ερώτημα

Τα πεδία που μας ενδιαφέρουν πρέπει να περάσουν στο δεξί πλαίσιο που επιγράφεται
«Επιλεγμένα πεδία». Αυτό γίνεται ως εξής: επιλέγουμε αυτά που θέλουμε από τα διαθέσιμα πεδία, ένα κάθε φορά, και πατάμε στο πλήκτρο με το σύμβολο ( > ).

Εικόνα 5-17: Εισαγωγή πεδίου στο ερώτημα (2)
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Αν θέλουμε όλα τα πεδία, πατάμε το πλήκτρο ( >> ). Αν θέλουμε να αφαιρέσουμε κάποιο,
πατάμε το πλήκτρο ( < ). Τέλος, το πλήκτρο ( << ) τα αφαιρεί όλα.

Εφαρμογή 5.10
Δοκιμάστε τώρα τα πλήκτρα ( > ), ( >> ), ( < ), ( << ). Στο τέλος όμως κρατήστε μόνο αυτά που
προαναφέραμε (διεύθυνση, τηλέφωνο και επάγγελμα).
Στο σημείο αυτό θα μπορούσαμε να πατήσουμε «Τέλος», αλλά για χάρη της πληρότητας θα
παρουσιάσουμε και τα υπόλοιπα βήματα για να δείξουμε τις διάφορες επιλογές. Λοιπόν:
πατάμε «επόμενο» και εμφανίζεται ένα άλλο παράθυρο διαλόγου που ερωτά «Θέλετε ερώτημα αναλυτικό ή συνοπτικό;». Ας επιλέξουμε «αναλυτικό».

Εικόνα 5-18: Επιλογή τύπου ερωτήματος

Πατάμε ξανά «επόμενο» και τώρα εμφανίζεται ένα άλλο παράθυρο διαλόγου που ερωτά:
«Τι τίτλο θέλετε να δώσετε στο ερώτημα;» Επειδή τα ερωτήματα αποθηκεύονται και θα μας
χρειαστούν στο μέλλον, δώστε έναν περιγραφικό τίτλο, π.χ. «ΙχθυοπωλείαΚαλλιθέας».
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Εικόνα 5-19: Επιλογή τίτλου ερωτήματος

Στη συνέχεια επιλέγουμε «Τροποποίηση σχεδίασης ερωτήματος» για να πάμε να το σχεδιάσουμε. Πατάμε «Τέλος» και ανοίγεται η προβολή σχεδίασης ερωτήματος.

Εικόνα 5-20: Προβολή σχεδίασης ερωτήματος

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.indd 135

11/12/12 3:55 PM

136

IME ΓΣΕΒΕΕ - Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Α Φ Υ Λ Λ Α Κ Α Ι Β Α Σ Ε Ι Σ Δ Ε Δ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Σ Τ Η Μ Ι Κ Ρ Η Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Η

Αφιερώστε λίγο χρόνο για να εξοικειωθείτε με την οθόνη αυτή. Δώστε προσοχή τώρα. Αν
πατήσουμε το «!» (πάνω αριστερά), θα εκτελεστεί το ερώτημα και θα μας επιστρέψει όλα
τα καταστήματα του πίνακα Πελατών, αφού δεν έχουμε καθορίσει κριτήρια! Εμείς θέλουμε
μόνο τα Ιχθυοπωλεία της Καλλιθέας, αυτά είναι τα κριτήριά μας. Για να επιλέξουμε μόνο
τα Ιχθυοπωλεία, πληκτρολογούμε στη στήλη του επαγγέλματος και στη γραμμή των κριτηρίων το «Ιχθυοπωλείο»:

Εικόνα 5-21: Καθορισμός κριτηρίου ερωτήματος
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Εκτέλεση του ερωτήματος θα επιστρέψει μόνο τα ιχθυοπωλεία.

Εικόνα 5-22: Αποτέλεσμα ερωτήματος

Σημείωση: για να πετύχει το κριτήριο, πρέπει τόσο στο επάγγελμα όσο και στο κριτήριο να
γράφεται ακριβώς το ίδιο: «Ιχθυοπωλείο». Αν βάζαμε στο κριτήριο κάτι διαφορετικό, π.χ.
«Ιχθυοπωλεία», δεν θα επέστρεφε τίποτα το ερώτημα. Ευτυχώς υπάρχει λύση: αν γράφαμε στο κριτήριο «Ιχθυοπωλ*», η εκτέλεση του ερωτήματος θα επέστρεφε όσες εγγραφές περιέχουν στο Επάγγελμα τη γραμματοσειρά «Ιχθυοπωλ», δηλ. είτε «Ιχθυοπωλείο»
είτε «Ιχθυοπωλεία». Ο αστερίσκος («*») είναι χαρακτήρας-«μπαλαντέρ», δηλ. αντικαθιστά
οτιδήποτε, μια γραμματοσειρά οιουδήποτε μήκους. Παρομοίως θα μπορούσαμε να γράψουμε στο κριτήριο το «*χθυοπωλ*». Αν τώρα θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε ένα χαρακτήρα-«μπαλαντέρ», που αντικαθιστά μόνο έναν άλλο οποιοδήποτε χαρακτήρα (και όχι μια
γραμματοσειρά οιουδήποτε μήκους), υπάρχει το «?». Τώρα αν επιστρέψουμε σε προβολή
σχεδίασης (Κεντρική > Προβολή> Προβολή σχεδίασης), θα δούμε ότι η Access έχει βάλει
και το «Like» μπροστά από «*χθυοπωλ*» διότι δεν πρόκειται για ακριβή ταύτιση όλου του
πεδίου αλλά για ταίριασμα ενός τμήματός του.
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Εικόνα 5-23: Τροποποίηση κριτηρίου ερωτήματος

Εφαρμογή 5.11
Δοκιμάστε να τροποποιήσετε το ερώτημα ώστε να δείχνει τα Μίνι Μάρκετ. Κάντε τις απαιτούμενες αλλαγές και αποθηκεύστε το ερώτημα με έναν άλλο τίτλο, π.χ. «ΜίνιΜάρκετ».
Χρησιμοποιήστε την επιλογή «Αρχείο > Αποθήκευση αντικειμένου ως».
Επιστρέφουμε τώρα στα Ιχθυοπωλεία της Καλλιθέας. Χρειάζεται ένα δεύτερο κριτήριο: να
υπάρχει η λέξη «Καλλιθέα» μέσα στη διεύθυνση.

Εφαρμογή 5.12
Με τις γνώσεις που έχετε αποκτήσει ως τώρα, μπορείτε να τροποποιήσετε το ερώτημα
ώστε να δείχνει τα Ιχθυοπωλεία της Καλλιθέας. Δοκιμάστε το.
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Εικόνα 5-24: Εφαρμογή διπλού κριτηρίου

Εφαρμογή 5.13
Ο προμηθευτής μας διαπίστωσε ότι τα ιχθυοπωλεία της Καλλιθέας είναι λίγα για ένα δρομολόγιο και αποφάσισε να αναζητήσει και αυτά της Νέας Σμύρνης (που είναι πελάτες του
εννοείται). Τροποποιήστε το ερώτημα ούτως ώστε να περιλαμβάνει και τις δύο περιοχές.
Υπόδειξη: Χρησιμοποιήστε τον λογικό τελεστή «ή» (βλ. το ερώτημα σε προβολή σχεδίασης).
Η απάντησή σας πρέπει να δείχνει κάπως έτσι:
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Εικόνα 5-25: Αποτέλεσμα χρήσης λογικού τελεστή «ή»

Τη δική μας απάντηση θα τη βρείτε στο παράρτημα.

Εφαρμογή 5.14 - Ερώτηση αυτοαξιολόγησης
Πώς μπορούμε να μεταβούμε σε προβολή σχεδίασης προκειμένου να επεξεργαστούμε
ένα ερώτημα;

5.4.2. Φόρμες
Οι Φόρμες μας δίνουν τη δυνατότητα να σχεδιάζουμε όμορφα γραφικά περιβάλλοντα
(Graphical User Interface, GUI), φιλικά προς τον τελικό χρήστη (που δεν είναι ανάγκη να
έχει πολλές τεχνικές γνώσεις), τα οποία μας δείχνουν δεδομένα της ΒΔ (όλα ή μέρος) ή
ακόμα μας επιτρέπουν την επεξεργασία τους (Στασινός, 2001, κεφ. 1). Μια φόρμα μπορεί να
βασίζεται στα δεδομένα ή περισσοτέρων πινάκων ή σ’ ένα ερώτημα.
Κατ’ αρχάς παρατηρήστε πως ο πίνακας Πελατών και το ερώτημα που έχουμε σχεδιάσει,
εμφανίζονται στην αριστερή στήλη της οθόνης της Access. Εκεί υπάρχουν τέσσερις περιοχές για τους πίνακες, τα ερωτήματα, τις φόρμες και τις εκθέσεις που έχουμε δημιουργήσει.
Ας δούμε κατ’ αρχάς ένα απλό παράδειγμα φόρμας βασισμένης σε πίνακα. Από την αριστερή στήλη επιλέξτε τον πίνακα Πελατών και πατήστε την καρτέλα Δημιουργίας. Παρατηρήστε πως στην ομάδα «Φόρμες» υπάρχουν διάφορες επιλογές. Για αρχή πατήστε τη
«Φόρμα». Εμφανίζεται μια εικόνα σαν την παρακάτω, με τα στοιχεία της πρώτης εγγραφής
του πίνακα Πελατών. Ας την εξετάσουμε.
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Εικόνα 5-26: Απλή φόρμα βασισμένη σε πίνακα

▼

▼

▼

Κάτω-κάτω γράφει «Εγγραφή» (1 από 9) και έχει κάτι βέλη, μονά και διπλά, με τα οποία
μπορούμε να δούμε την επόμενη ( ), την τελευταία ( |), την προηγούμενη ( ), ή την
πρώτη εγγραφή (| ):
▼

Εικόνα 5-27: Πλήκτρα πλοήγησης στη φόρμα

▼

Το τελευταίο πλήκτρο (  ) μας δίνει μια χρήσιμη δυνατότητα: την εισαγωγή νέας εγγραφής μέσω ενός φιλικού γραφικού περιβάλλοντος:
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Εικόνα 5-28: Εισαγωγή στοιχείων μέσω φόρμας

Αυτό το χαρακτηριστικό διευκολύνει χρήστες με λίγες τεχνικές γνώσεις. Σημειώστε ότι τον
ΚωδΠελάτη τον συμπληρώνει η Access αυτομάτως. Λίγο πιο δεξιά υπάρχει το παράθυρο
αναζήτησης. Εκεί μπορούμε να εισαγάγουμε μια λέξη (ή γραμματοσειρά) που περιέχεται σε
κάποιαν εγγραφή και να οδηγηθούμε αυτομάτως σ’ αυτήν την εγγραφή (εφόσον υπάρχει).
Δοκιμάστε όλα αυτά τα πλήκτρα.
Στην πάνω πλευρά της οθόνης υπάρχει ομάδα χειριστηρίων που επιγράφεται «Στοιχεία
ελέγχου» (εικ. 5-26). Μ’ αυτά μπορούμε να τροποποιήσουμε και να εμπλουτίσουμε τη
φόρμα μας.
Για να αποθηκεύσουμε τη φόρμα, έχουμε διάφορες επιλογές: είτε πατάμε το εικονίδιο αποθήκευσης (πάνω αριστερά), είτε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+S, είτε πατάμε με το δεξί
ποντίκι πάνω αριστερά και από το μενού που εμφανίζεται επιλέγουμε Αποθήκευση:

Εικόνα 5-29: Αποθήκευση της φόρμας
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Εμφανίζεται ένα μενού που μας ρωτά για το όνομα της φόρμας. Μπορούμε να επιλέξουμε το προτεινόμενο (Πελάτες) είτε (για να μην μπερδεύουμε τη Φόρμα «Πελάτες» με τον
Πίνακα «Πελάτες»), να εισαγάγουμε ένα σχετικό πρόθεμα, π.χ. «Φόρμα_Πελάτες». Για να
κλείσουμε τη φόρμα πατάμε με το δεξί ποντίκι πάνω αριστερά και από το μενού που εμφανίζεται επιλέγουμε «Κλείσιμο». Προτού την κλείσετε, αξίζει να δοκιμάσουμε κάτι ακόμα:
Μπορούμε να τροποποιήσουμε την εμφάνιση μιας φόρμας πολύ εύκολα, αν πατήσουμε
το εικονίδιο της Προβολής σχεδίασης (κάτω δεξιά). Το σύμβολο της προβολής σχεδίασης
είναι ένα τρίγωνο με χάρακα και ένα μολύβι. Η προβολή σχεδίασης ενεργοποιείται επιλέγοντας Προβολή σχεδίασης από την ομάδα «Προβολές» (πάνω αριστερά) ή πατώντας το
σύμβολο (τριγωνάκι) κάτω δεξιά. Σε προβολή σχεδίασης η φόρμα αλλάζει μορφή. Τα στοιχεία της φόρμας (χωρίς τα δεδομένα) εμφανίζονται μέσα σε πλαίσια:

Εικόνα 5-30: Φόρμα σε προβολή σχεδίασης

Μπορούμε να επιλέξουμε τα πλαίσια με το ποντίκι και να τα επεξεργαστούμε! Δοκιμάστε το.

Εφαρμογή 5.15
Α) Δημιουργήστε μια νέα φόρμα που θα εμφανίζει τα στοιχεία των Πελατών όπως η παρακάτω εικόνα. Β) Μπορείτε να εισαγάγετε στοιχεία νέων πελατών μέσω αυτής της φόρμας;
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Εικόνα 5-31: Μια επεξεργασμένη φόρμα

Στη συνέχεια θα δούμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε μια φόρμα βασισμένη σε
(υπάρχον) ερώτημα. Επιλέξτε λοιπόν το ερώτημα των Ιχθυοπωλείων της Καλλιθέας και
δημιουργήστε μια φόρμα όπως μάθαμε παραπάνω.

Εικόνα 5-32: Φόρμα βασισμένη σε ερώτημα
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Κάνοντας δεξί κλικ στην καρτέλα με το (προσωρινό) όνομα της φόρμας, δηλ. «ΙχθυοπωλείαΚαλλιθέας1» μπορούμε να την αποθηκεύσουμε με το ίδιο ή άλλο όνομα. Αποθηκεύσατε
και κλείστε την καρτέλα. Η φόρμα μας εμφανίζεται τώρα στην αριστερή στήλη.
Επιλέξτε πάλι τη φόρμα και ανοίξτε την καρτέλα Δημιουργίας. Στην ομάδα Φορμών παρατηρήστε τις υπόλοιπες επιλογές: Η σχεδίαση φόρμας μας επιτρέπει να προσαρμόσουμε
τη φόρμα μας. Η επιλογή «κενή φόρμα» μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε εξαρχής μια
φόρμα. Ο οδηγός φορμών μας διευκολύνει να δημιουργήσουμε μια φόρμα βήμα-βήμα,
βασισμένη είτε στον πίνακα πελατών είτε στο ερώτημα των Ιχθυοπωλείων Καλλιθέας.

Εφαρμογή 5.16
Δημιουργήστε μια φόρμα με τη βοήθεια του οδηγού. Υπόδειξη: θυμηθείτε τα βήματα που
είδαμε κατά τη δημιουργία ερωτήματος. Τώρα είναι ακόμα πιο απλά τα πράγματα.

Εικόνα 5-33: Δημιουργία φόρμας μέσω οδηγού

5.4.3. Εκθέσεις και αναφορές
Οι εκθέσεις και οι αναφορές μοιάζουν πολύ με τις φόρμες. Μας δίνουν τη δυνατότητα να
προβάλουμε τα δεδομένα μας σε μορφή αναφοράς (report) στην οθόνη ή να τα τυπώνουμε
αλλά δεν μας επιτρέπουν να ενημερώνουμε τις εγγραφές. Η Access υποστηρίζει αρκετούς
τύπους εκθέσεων για διάφορες ανάγκες: Υπάρχουν εκθέσεις που εμφανίζουν τα δεδομένα
μας αναλυτικά ή συνοπτικά, ή ακόμα και διαγραμματικά. Υπάρχουν εκθέσεις που δημιουργούν ταχυδρομικές ετικέτες που μπορούμε να τυπώσουμε σε αυτοκόλλητο χαρτί Α4. Η διαδικασία σχεδίασης εκθέσεων είναι παρόμοια μ’ εκείνη της σχεδίασης φορμών που είδαμε
παραπάνω.
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Επιστρέφοντας στο παράδειγμά μας, ας υποθέσουμε πως θέλουμε να τυπώσουμε μιαν
έκθεση με τις διευθύνσεις και τα τηλέφωνα των Ιχθυοπωλείων της Καλλιθέας που προμηθεύουμε, για τον οδηγό της επιχείρησής μας. Πρέπει λοιπόν να δημιουργήσουμε μιαν
έκθεση που να βασίζεται στο ήδη έτοιμο σχετικό ερώτημα.
Επιλέξτε λοιπόν το ερώτημα και πηγαίνετε στην καρτέλα Δημιουργίας. Εντοπίστε την ομάδα
των Εκθέσεων. Εκεί υπάρχουν τρεις κύριες επιλογές: Έκθεση, Σχεδίαση αναφοράς και
Κενή έκθεση. Η πρώτη επιλογή μάς φτιάχνει εκθέσεις αυτομάτως, με όλα τα δεδομένα επιλεγμένου πίνακα ή ερωτήματος. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα περαιτέρω επεξεργασίας και πρόσθεσης δυνατοτήτων μέσω των εργαλείων σχεδίασης. Η δεύτερη επιλογή μας
οδηγεί απ’ ευθείας σε προβολή σχεδίασης για τη δημιουργία μιας αναφοράς από το μηδέν.
Σε μιαν αναφορά μπορούμε να προσθέσουμε στοιχεία ελέγχου ή ακόμα και κώδικα. Δεν
βασίζεται σε συγκεκριμένο πίνακα αλλά μπορεί να περιέχει πεδία από διάφορους πίνακες.
Η τρίτη επιλογή μάς δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάσουμε μια φόρμα από την αρχή, χρησιμοποιώντας επιλεγμένα πεδία και προσθέτοντας δυνατότητες με τα εργαλεία σχεδίασης. Είναι
μια επιλογή για πιο προχωρημένους που μας δίνει μεγάλες δυνατότητες, αλλά ξεφεύγει
από τα όρια του συγκεκριμένου εγχειριδίου. Ο αναγνώστης παραπέμπεται στη βιβλιογραφία (π.χ. Στασινός, 2001). Εμείς εδώ θα ασχοληθούμε με την πρώτη επιλογή.
Επιλέξτε λοιπόν το ερώτημα των Ιχθυοπωλείων της Καλλιθέας και μετά Δημιουργία >
Έκθεση και τότε δημιουργείται μια φόρμα σαν αυτή της παρακάτω εικόνας, που περιέχει τα επιλεγέντα πεδία του ερωτήματος, όλων των ιχθυοπωλείων της Καλλιθέας. Πατώντας «Αρχείο» μπορούμε είτε να αποθηκεύσουμε είτε να τυπώσουμε την έκθεση και να τη
δώσουμε στον οδηγό της επιχείρησης.

Εικόνα 5-34: Δημιουργία Έκθεσης
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Επιλέξτε «Έκθεση» και τότε δημιουργείται μια φόρμα σαν αυτή της παρακάτω εικόνας, που
περιέχει τα επιλεγέντα πεδία του ερωτήματος, όλων των ιχθυοπωλείων της Καλλιθέας.
Πατώντας «Αρχείο» μπορούμε είτε να αποθηκεύσουμε είτε να τυπώσομε την έκθεση και
να τη δώσουμε στον οδηγό της επιχείρησης.

Εικόνα 5-35: Δημιουργία Έκθεσης για εκτύπωση

Εφαρμογή 5.17
Χρησιμοποιήστε την επιλογή Σχεδίασης φόρμας για να αλλάξετε τη μορφή της φόρμας σας.
Μια διαφορετική μορφοποίηση δείχνεται στην παρακάτω εικόνα.
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Εικόνα 5-36: Αλλαγή μορφής φόρμας

Σύνοψη
Στην παρούσα ενότητα ορίσαμε τις βασικές έννοιες των Βάσεων Δεδομένων και εξοικειωθήκαμε με το ΣΔΒΔ Access. Δημιουργήσαμε μιαν απλή Βάση Δεδομένων με έναν πίνακα
και πάνω σ’ αυτήν δημιουργήσαμε απλά ερωτήματα, φόρμες και αναφορές. Συνειδητοποιήσαμε ότι ακόμα και μια απλή Βάση Δεδομένων μας παρέχει χρήσιμες δυνατότητες και
επομένως αξίζει να μάθουμε περισσότερα γι’ αυτές.
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Παράρτημα
Απαντήσεις ερωτήσεων
Εφαρμογή 5.13

Εικόνα 5-37: Απάντηση εφαρμογής 5.13

Προτάσεις για περαιτέρω μελέτη
Για να μάθετε περισσότερα για τις φόρμες, διαβάστε το κεφάλαιο 3 του Στασινού (2001).
Για να μάθετε περισσότερα για τις εκθέσεις, διαβάστε το κεφάλαιο 5 του Στασινού.
Όσον αφορά τους λόγους επιλογής της Access, διαβάστε την παράγραφο 4.6.1 ΛΟΓΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ACCESS ΕΝΑΝΤΙ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΥ DBMS από την πτυχιακή διατριβή της
Μ. Κελεπούρη (2003).
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Προτεινόμενες ιστοσελίδες
●

●

●

●

●

Θεωρία των Βάσεων Δεδομένων από την ιστοσελίδα του Κέντρου Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών Φλώρινας: http://dide.flo.sch.gr/
Plinet/Tutorials/Tutorials-DataBasesTheory.html
Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων από το Κέντρο Πληροφορικής &
Νέων Τεχνολογιών Φλώρινας: http://dide.flo.sch.gr/Plinet/Tutorials/
Tutorials-DataBases.html
Για μια εισαγωγική παρουσίαση των Βάσεων Δεδομένων διαβάστε την
παρουσίαση «Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων» από τη διεύθυνση:
t-h.wikispaces.com/databases.
Στην ιστοσελίδα του Κέντρου Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών Φλώρινας θα βρείτε μια εισαγωγική παρουσίαση για την Access στη διεύθυνση: http://dide.flo.sch.gr/Plinet/Tutorials/Tutorial-Office-Access.pdf.
Επίσης στις ενότητες:

15. ΜΑΘΗΜΑΤΑ (TUTORIALS) ΓΙΑ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DATABASES)
16. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ACCESS (http://dide.flo.sch.
gr/Plinet/plinet.html#a16), θα βρείτε αρκετές χρήσιμες σημειώσεις για
την Access.
Βοήθεια για την Access από τη Μicrosoft: http://office.microsoft.com/
el-gr/access-help/HA010343725.aspx.
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6 η ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαχείριση Πελατών – Προμηθευτών
Εισαγωγή

Στόχος
Στόχος αυτής της ενότητας είναι η συμπλήρωση της βάσης μας με περισσότερους πίνακες ώστε να γίνει πιο χρήσιμη και πιο ρεαλιστική. Το επόμενο
βήμα είναι να καλύπτει και τους προμηθευτές. Οι προμηθευτές μάς προμηθεύουν με προϊόντα. Αυτά τα δύο θα είναι δύο νέες οντότητες που θα αποθηκεύονται σε ισάριθμους πίνακες. Τώρα οι πελάτες μας θα μπορούν να υποβάλουν παραγγελίες των προϊόντων μας σε διάφορες ποσότητες δημιουργώντας κινήσεις.

Προσδοκώμενα αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας:
■

Σε επίπεδο γνώσεων πρέπει να έχετε κατανοήσει καλύτερα στην πράξη
την έννοια των Βάσεων Δεδομένων. Πρέπει επίσης να μπορείτε να πλοηγηθείτε με ευκολία στις καρτέλες και στα διάφορα είδη προβολής των
αντικειμένων της Access και να κάνετε τροποποιήσεις σ’ αυτά σε προβολή σχεδίασης. Ακόμα πρέπει να έχετε κατανοήσει τις σχέσεις μεταξύ
πινάκων και να μπορείτε να συνδέσετε πίνακες μεταξύ τους.

■

Σε επίπεδο δεξιοτήτων πρέπει να έχετε εξοικειωθεί περισσότερο με το
περιβάλλον της Access. Πρέπει επίσης να μπορείτε να πλοηγηθείτε με
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ευκολία στις καρτέλες και στα διάφορα είδη προβολής των αντικειμένων
της Access και να κάνετε τροποποιήσεις σ’ αυτά σε προβολή σχεδίασης.
■

Σε επίπεδο στάσεων πρέπει να έχετε αντιληφθεί τη χρησιμότητα των
ΣΔΒΔ και των Βάσεων Δεδομένων στη ΜΜΕ και να σκέφτεστε πιθανές
εφαρμογές τους στη μηχανογράφηση και τον αυτοματισμό της επιχείρησής σας.

Έννοιες – κλειδιά
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Σχέσεις μεταξύ πινάκων
αριθμός πληθυκότητας
1:1
1:Ν
Μ:Ν
συσχετίσεις
πρωτεύον κλειδί
ξένο κλειδί
κανονικοποίηση
κανονική μορφή (normal form)
εργαλείο σχεδίασης σχέσεων.

Σύντομη περιγραφή ενότητας
Στόχος αυτής της ενότητας είναι να συνεχίσει τη σχεδίαση της ΒΔ του κεφαλαίου 5 με περισσότερους πίνακες- οντότητες ώστε να προβάλουμε την
έννοια των σχέσεων μεταξύ οντοτήτων. Θα αναδειχθούν σιγά-σιγά οι δυνατότητες και τα πλεονεκτήματα των ΒΔ. Βεβαιωθείτε ότι έχετε υλοποιήσει τη
ΒΔ του κεφαλαίου 5 γιατί θα μας χρειαστεί στη συνέχεια.

Μαθησιακοί Στόχοι
Κατανόηση των ειδών σχέσεων των πινάκων μιας ΒΔ μεταξύ τους.
Κατανόηση της σύνδεσης των πινάκων μιας ΒΔ μεταξύ τους.
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6.1 Σχεδίαση του πίνακα Προμηθευτών
Στο κεφάλαιο 5 είδαμε αναλυτικά τα βήματα σχεδίασης πίνακα και εισαγωγής στοιχείων.
Ανατρέξτε εκεί για μια σύντομη επανάληψη αν δεν τα θυμάστε. Τώρα, χρησιμοποιώντας
αυτή τη γνώση, θα σχεδιάσετε τον πίνακα προμηθευτών.

Μελέτες περίπτωσης και παραδείγματα
Από την καθημερινή εμπειρία σας, ποια είναι τα βασικότερα στοιχεία που πρέπει να κρατάμε για κάθε προμηθευτή; Σημειώστε τα 6 πιο σημαντικά.
Για εκπαιδευτικούς σκοπούς ας υποθέσουμε πως τα στοιχεία που θα κρατάμε για κάθε
προμηθευτή θα είναι το Όνομα ή Επωνυμία της επιχείρησης, το ΑΦΜ (παραλείπουμε τη
Δ.Ο.Υ. χάριν απλότητας), το επάγγελμα, η διεύθυνση και το τηλέφωνο.
Υπόδειξη: Αν θέλετε το ΑΦΜ να έχει πάντα 10 ψηφία, ακόμα κι αν το πιο σημαντικό είναι 0,
δηλώστε το ως πεδίο κειμένου μήκους 10 χαρακτήρων.

Εφαρμογή 6.1
Βάσει των ανωτέρω, σχεδιάστε τον πίνακα προμηθευτών και συμπληρώστε τα στοιχεία 8
προμηθευτών. Τι περιορισμούς θα θέσετε σε κάθε πεδίο; Υπενθυμίζουμε πως για τη σχεδίαση πίνακα πρέπει να επιλέξετε Δημιουργία > Πίνακας και να μπείτε σε προβολή σχεδίασης.

Εικόνα 6-1: Δημιουργία Πίνακα προμηθευτών
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Ο πίνακας προμηθευτών θα είναι κάπως έτσι:

Εικόνα 6-2: Στοιχεία προμηθευτών

Όπου έχουμε χρησιμοποιήσει ένα τεχνητό πρωτεύον κλειδί με όνομα «κωδΠρομηθευτή».
Σημειώστε πως το πρωτεύον κλειδί πρέπει να έχει τύπο δεδομένων «αυτόματη αρίθμηση»
για να τον αυξάνει αυτομάτως το ΣΔΒΔ κάθε φορά που εισάγουμε μια νέα εγγραφή.

6.2 Σχεδίαση του πίνακα Προϊόντων
Εφαρμογή 6.2
Τι πεδία κατά τη γνώμη σας πρέπει να περιέχει ο πίνακας προϊόντων; Σημειώστε τουλάχιστον 5 χαρακτηριστικά προϊόντος με παραδείγματα προτού διαβάσετε παρακάτω.
Τα βασικά γνωρίσματα ενός προϊόντος είναι (κατ’ αρχήν):
Α) Η ονομασία του (π.χ. ελιές Καλαμών)
Β) Μια περιγραφή (π.χ. ελιές Καλαμών κανονικού μεγέθους με κουκούτσι σε άλμη, χύμα)
Γ) Τιμή μονάδος (π.χ. κιλού)
Δ) Στοιχεία του προμηθευτή που μας το προμηθεύει.
Όπως προείπαμε, οι προμηθευτές μάς προμηθεύουν με προϊόντα. Η πρόταση αυτή περιγράφει μια σχέση μεταξύ προμηθευτή και προϊόντος. Ακόμα, μπορούμε να διατυπώσουμε
τη σχέση αντιστρόφως, δηλ. κάθε προϊόν προμηθεύεται από κάποιον προμηθευτή.
Εδώ, για διδακτικούς σκοπούς, θα υποθέσουμε πως κάποιο προϊόν το παίρνουμε πάντοτε
από τον ίδιο προμηθευτή. Επίσης θα υποθέσουμε πως ο κάθε προμηθευτής μάς προμηθεύει με διάφορα προϊόντα.
Ας διατυπώσουμε με λόγια τη σχέση μεταξύ προμηθευτή και προϊόντος.
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●

Ένας προμηθευτής μας προμηθεύει με διάφορα προϊόντα. Από την πλευρά του προμηθευτή, πρόκειται για μια σχέση ενός προς πολλά, συμβολικά 1:Ν.

●

Αντιστρόφως τώρα, ένα προϊόν το παίρνουμε πάντα από τον ίδιο (δηλ. έναν) προμηθευτή. Από την πλευρά του προϊόντος πρόκειται για μια σχέση ενός προς ένα, συμβολικά 1:1.

Μια τέτοια σχέση ονομάζεται σχέση ενός προς πολλά, συμβολικά 1:Ν. Όπου το 1 βρίσκεται
στην πλευρά του προμηθευτή και το Ν στην πλευρά του προϊόντος.

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Προμηθευτής προμηθεύει
Ν προϊόντα, δηλ. 1:Ν

Κωδ. Προμηθευτή
ΑΦΜ
Επωνυμία
Επάγγελμα
Δ/νση
Τηλ.

Προμηθεύει
1:Ν

ΠΡΟΪΟΝ
Κωδ. Προϊόντος
Όνομα
Περιγραφή

Ένα προϊόν προέρχεται από
ένα προμηθευτή, δηλ. 1:1

Τιμή

Εικόνα 6-3: Μια σχέση 1:Ν

Εφαρμογή 6.3
Τι στοιχεία του προμηθευτή θα μπορούσε να περιέχει ο πίνακας προϊόντων; Σημειώστε τα
σ’ ένα χαρτί και μετά διαβάστε τη συνέχεια.

6.3 Δυο λόγια για την κανονικοποίηση
Αν απαντήσατε κάτι διαφορετικό από τον κωδικό προμηθευτή, μην απογοητεύεστε: είναι
φυσικό, αλλά λάθος σύμφωνα με τη θεωρία των ΒΔ! Διάφορα στοιχεία του προμηθευτή,
όπως π.χ. το ΑΦΜ ή το όνομα, αν και θα μας βόλευε να έμπαινε στον πίνακα προϊόντων, θα
δημιουργούσαν προβλήματα.
Αφ’ ενός είναι περιττό και αφ’ ετέρου θα δημιουργούσε προβλήματα! Είναι περιττό, διότι το
ΑΦΜ υπάρχει ήδη στον πίνακα προμηθευτή και με τις δυνατότητες που μας δίνει το ΣΔΒΔ,
μπορούμε εύκολα να το βρούμε. Θα δημιουργούσε προβλήματα διότι, αν άλλαζε ένα στοιχείο ενός προμηθευτή, όπως λ.χ. η διεύθυνση (πράγμα σύνηθες), θα έπρεπε να ενημερώσουμε όλους τους πίνακες (παραπάνω δουλειά) και αν ξεχνούσαμε κάποιον, θα εμφανιζόταν μια ασυνέπεια, ένα σφάλμα: π.χ. ένας προμηθευτής με δύο διαφορετικές διευθύνσεις. Επιπλέον, θα σπαταλούσαμε άσκοπα χώρο μνήμης. Γι’ αυτό, υπάρχουν κάποιοι απλοί
κανόνες που μας προφυλάσσουν από (τέτοια και άλλα) πιθανά προβλήματα: αυτοί λέγονται
κανόνες κανονικοποίησης (normalisation).

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.indd 155

11/12/12 3:55 PM

156

IME ΓΣΕΒΕΕ - Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Α Φ Υ Λ Λ Α Κ Α Ι Β Α Σ Ε Ι Σ Δ Ε Δ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Σ Τ Η Μ Ι Κ Ρ Η Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Η

Χονδρικά μιλώντας, κανονικοποίηση είναι η διαδικασία απαλοιφής των πλεονασμών κατά
την αποθήκευση δεδομένων σε μια ΒΔ. Η πλήρης εφαρμογή της διαδικασίας κανονικοποίησης οδηγεί στην αποθήκευση κάθε δεδομένου ακριβώς μια φορά στη βάση (Σκουρλάς, 2000, σ. 96). Η σταδιακή εφαρμογή της εξασφαλίζει ότι η βάση μας θα είναι στην α΄, β΄,
γ΄, δ΄, ε΄ κανονική μορφή (normal form). Σε όσο πιο προχωρημένη κανονική μορφή είναι
η βάση μας, τόσο πιο αποδοτική και αποτελεσματική θα είναι. Επίσης, τόσο πιο εύκολη θα
είναι η συντήρησή της.
Για να είναι μια ΒΔ στην α΄ κανονική μορφή, πρέπει να μην υπάρχουν πολλαπλές τιμές
στα πεδία των πινάκων της. Για παράδειγμα, σε έναν πίνακα παραγγελιών, δεν πρέπει να
μπουν στο ίδιο κελί όλοι οι κωδικοί των προϊόντων μιας παραγγελίας.
Για να μάθετε περισσότερα για την κανονικοποίηση, ανατρέξτε στη βιβλιογραφία (βλ. Προτάσεις περαιτέρω μελέτης).
Στο παράδειγμά μας, θα ήταν λάθος να αποθηκεύσουμε στον πίνακα παραγγελιών στοιχεία
του εκάστοτε πελάτη (αν και θα το θεωρούσαμε βολικό), διότι τότε θα είχαμε κάποια δεδομένα (στοιχεία πελατών) σε δύο διαφορετικούς πίνακες.

Εφαρμογή 6.4
Σκεφθείτε πώς θα μπορούσαν να καταγραφτούν οι εντολές αγοράς τριών διαφορετικών
προϊόντων μιας παραγγελίας.
Δεν θεωρούμε σκόπιμο να παρουσιάσουμε εδώ τους ορισμούς της β΄ και γ΄ κανονικής
μορφής, διότι απαιτούνται παραδείγματα και πρόσθετος χρόνος διδασκαλίας και μελέτης, που ξεφεύγει από τα όρια του συγκεκριμένου προγράμματος. Αντ’ αυτού, θα δώσουμε
μερικούς πρακτικούς κανόνες που απορρέουν από τους ορισμούς:
Α) Προσπαθήστε να συμμαζεύετε τα στοιχεία κάθε οντότητας σε ξεχωριστό πίνακα.
Β) Είναι καλύτερο από πρακτικής απόψεως να ορίζετε απλά κλειδιά (συνήθως τεχνητά,
δηλ. κωδικούς) παρά σύνθετα (δηλ. αποτελούμενα από δύο ή περισσότερα γνωρίσματα –
στήλες του πίνακα).
Γ) Φροντίστε όλα τα στοιχεία που αποθηκεύετε σε πίνακα μιας οντότητας να εξαρτώνται
άμεσα από το πρωτεύον κλειδί.

Εφαρμογή 6.5
Αναζητήστε στο Διαδίκτυο ελληνική και ξένη βιβλιογραφία για τις τρεις ή τις πέντε πρώτες
κανονικές μορφές (αγγλιστί normal forms, NF) και τις αντίστοιχες διαδικασίες κανονικοποίησης.

6.4 Συσχέτιση των πινάκων Προϊόντων - Προμηθευτών
6.4.1 Ενημέρωση του πίνακα Προϊόντων
Για να μπορούμε να βρούμε όλα τα στοιχεία ενός προμηθευτή που μας προμηθεύει ένα
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προϊόν με τη βοήθεια του ΣΔΒΔ, αρκεί να γνωρίζουμε τον κωδικό του προμηθευτή. Χρησιμοποιώντας το στοιχείο αυτό ως κλειδί, (δηλ. μια τιμή που προσδιορίζει μονοσήμαντα τη
συγκεκριμένη εγγραφή), μπορούμε να βρούμε όλα τα στοιχεία του συγκεκριμένου προμηθευτή. Ίσως τώρα να αντιλαμβάνεστε καλύτερα την έννοια του πρωτεύοντος κλειδιού. Αλλά
για να μπορεί να συμβεί αυτό, πρέπει ο κωδικός του προμηθευτή να είναι αποθηκευμένος
στον πίνακα Προϊόντων.
Επομένως, βάσει των ανωτέρω, ο Πίνακας Προϊόντων θα είναι κάπως έτσι:

Εικόνα 6-4: Σχεδίαση Πίνακα Προϊόντων

Εφαρμογή 6.6
Σχεδιάστε τον Πίνακα Προϊόντων σύμφωνα με τα παραπάνω. Σημειώστε ότι ο κωδικός
προμηθευτή πρέπει να είναι αριθμός και μάλιστα μεγάλος ακέραιος. Το γιατί θα το πούμε
αμέσως παρακάτω.

6.4.2 Συσχέτιση των πινάκων
Ώρα να δούμε ένα πολύ χρήσιμο σχεδιαστικό εργαλείο των ΣΔΒΔ. Επιλέξτε την καρτέλα
Εργαλείων Βάσης Δεδομένων και εντοπίστε το εργαλείο των Σχέσεων. Το εικονίδιό του
δείχνει τρεις πίνακες συνδεδεμένους με δύο γραμμές. Αφιερώστε λίγο χρόνο για να παρατηρήσετε τα διάφορα εργαλεία της καρτέλας αυτής και μετά πατήστε το.
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Εικόνα 6-5: Εργαλεία Βάσης Δεδομένων

Πατώντας τις Σχέσεις εμφανίζεται μια κενή επιφάνεια. Πατήστε πάνω της με το δεξί πλήκτρο του ποντικιού. Τότε εμφανίζεται ένα μενού:

Εικόνα 6-6: Εμφάνιση Πίνακα για δημιουργία σχέσης

Επιλέξτε εμφάνιση πίνακα. Τότε ανοίγει ένα παράθυρο με τους πίνακες της βάσης μας:
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Εικόνα 6-7: Επιλογή Πίνακα για δημιουργία σχέσης

Τώρα εμείς επιθυμούμε να συσχετίσουμε τους πίνακες Προϊόντων και Προμηθευτών,
οπότε επιλέξτε Προϊόν. Επαναλάβατε τη διαδικασία για τον πίνακα Προμηθευτών. Τώρα
στην οθόνη μας βλέπουμε δύο πλαίσια που αντιπροσωπεύουν τις δύο οντότητες (τους δύο
πίνακες).

Εικόνα 6-8: Επιλογή δύο πινάκων για δημιουργία σχέσης
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Παρατηρήστε ότι κάθε πλαίσιο δείχνει τα πεδία του κάθε πίνακα με πρώτο το πρωτεύον
κλειδί, που έχει και το εικονίδιο ενός κλειδιού αριστερά. Τώρα οι δύο πίνακες σχετίζονται
με μια σχέση 1:Ν όπως έχουμε πει, (ένας προμηθευτής μας προμηθεύει με διάφορα (Ν)
προϊόντα), και το σημείο σύνδεσης είναι ο κωδικός προμηθευτή, που είναι πρωτεύον κλειδί
του πίνακα προμηθευτών, αλλά επίσης περιέχεται ως πεδίο στον πίνακα προϊόντων. Ένα
τέτοιο πεδίο καλείται «ξένο κλειδί». Δηλ. είναι απλό πεδίο στον έναν πίνακα (αυτόν που βρίσκεται από την πλευρά του Ν) και πρωτεύον κλειδί στον άλλο πίνακα (αυτόν που βρίσκεται από την πλευρά του 1). Η αποστολή του είναι να συνδέει τους δύο πίνακες, δηλ. να μπορούμε ακολουθώντας τη σύνδεση να βρούμε τον (μοναδικό) προμηθευτή ενός συγκεκριμένου προϊόντος.

Εφαρμογή 6.7
Προτού προχωρήσουμε βεβαιωθείτε πως ο ΚωδΠρομηθευτή είναι πρωτεύον κλειδί και
μεταβλητή τύπου αυτόματης αρίθμησης στον πίνακα Προμηθευτών και αριθμός τύπου
«μεγάλος ακέραιος» στον πίνακα προϊόντων.
Και τώρα ήρθε η μεγάλη στιγμή! Πιάστε με το ποντίκι τον ΚωδΠρομηθευτή από τον πίνακα
Προμηθευτών (όπου είναι πρωτεύον κλειδί) και σύρετέ τον πάνω στο ομώνυμο πεδίο του
πίνακα προϊόντων. Πιάστε σημαίνει πατήστε με το αριστερό πλήκτρο τον ΚωδΠρομηθευτή
και κρατώντας πατημένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικού, σύρετε τον δρομέα πάνω στον
ΚωδΠρομηθευτή του πίνακα προϊόντων (αγγλιστί drag-n-drop). Θα δείτε τότε να εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Επεξεργασίας σχέσεων, που μας ζητεί περισσότερα στοιχεία για
το είδος της σχέσης. Κατ’ αρχάς μας δείχνει τα ονόματα των σχετιζομένων πινάκων και το
σημείο σύνδεσης (ΚωδΠρομηθευτή). Με την ευκαιρία σημειώνουμε ότι δεν είναι απαραίτητο τα δύο πεδία να έχουν το ίδιο όνομα (δηλ. ΚωδΠρομηθευτή). Εμείς εδώ τα έχουμε
ονομάσει έτσι για να διευκολύνουμε την παρουσίαση. Επίσης παρατηρήστε ότι ο τύπος
σχέσης αναγνωρίζεται ως «ένα προς πολλά».
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Εικόνα 6-9: Δημιουργία σχέσης 1:Ν

Στη συνέχεια πατάμε μέσα στο κουτάκι «Ενεργοποίησης ακεραιότητας αναφορών». Η ακεραιότητα αναφορών είναι μια λειτουργία του ΣΔΒΔ που μας εξασφαλίζει πως, αν αλλάξει
κάποιο στοιχείο (π.χ.) ενός προμηθευτή, τότε το ΣΔΒΔ αναλαμβάνει να ενημερώσει όλους
τους πίνακες που σχετίζονται με τον πίνακα προμηθευτών. Τότε ενεργοποιούνται και οι δύο
επιλογές από κάτω: Διαδοχική ενημέρωση των σχετικών εγγραφών (κάνει αυτό που είπαμε)
και Διαδοχική διαγραφή των σχετικών εγγραφών, που σημαίνει στο παράδειγμά μας ότι αν
διαγράψουμε κάποιον προμηθευτή, αυτομάτως θα διαγραφούν και όλες οι εγγραφές που
σχετίζονται μ’ αυτόν (δηλ. τα προϊόντα του).
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Εικόνα 6-10: Επεξεργασία σχέσης

Πατήστε μέσα στα αντίστοιχα κουτάκια και τέλος πατήστε Δημιουργία. Τότε δημιουργείται
η σχέση:

Εικόνα 6-11: Εμφάνιση σχέσης
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Παρατηρήστε μια γραμμή που ενώνει τους δύο πίνακες στο πεδίο «ΚωδΠρομηθευτή». Το
άπειρο («∞») συμβολίζει το «Ν», τα πολλά.

Εφαρμογή 6.8
Κάντε διπλό κλικ πάνω στη γραμμή της σχέσης για να εμφανίσετε ξανά τις ιδιότητές της.
Περιεργαστείτε το πλαίσιο διαλόγου αλλά μην κάνετε αλλαγές (πατήστε «Άκυρο» στο τέλος).

6.5 Σχεδίαση του πίνακα Παραγγελιών
Έχομε λοιπόν μια λίστα προμηθευτών που μας προμηθεύουν με διάφορα προϊόντα. Οι
πελάτες μας, καταστηματάρχες λιανικής πώλησης, μας παραγγέλνουν διάφορα προϊόντα
σε διάφορες ποσότητες. Αν προσθέσουμε την τιμή μονάδας κάθε προϊόντος, την ποσότητα, την τελική τιμή, την ημερομηνία εντολής και άλλα δευτερεύοντα στοιχεία, έχουμε μια
παραγγελία (ή, κίνηση).
Είναι απαραίτητο να θεωρήσουμε τις παραγγελίες, γιατί μέσω αυτών εισέρχεται η παράμετρος του χρόνου. Διαφορετικά, δεν θα μπορούσαμε να διαχωρίσουμε δύο διαφορετικές παραγγελίες π.χ. 100 φιαλών βυσσινάδας από τον ίδιο προμηθευτή, που έγιναν π.χ. τον
Ιανουάριο και τον Ιούνιο του ιδίου έτους.
Σε επίπεδο ΒΔ, θεωρητικά μια παραγγελία είναι μια σύνθετη σχέση μεταξύ πελάτη και προϊόντων, που τελικά απεικονίζεται σε πίνακα. Ας δούμε προσεκτικά αυτόν τον πίνακα.
Ο πίνακας παραγγελιών πρέπει να έχει τουλάχιστον τα εξής πεδία:
Α) Έναν κωδικό παραγγελίας (πρωτεύον κλειδί).
Β) Έναν κωδικό του κάθε πελάτη που κάνει την παραγγελία. Ο κωδικός πελάτη θα είναι το
πρωτεύον κλειδί του πίνακα πελατών. Μας βοηθάει να βρούμε τα στοιχεία των πελατών.
Γ) Έναν ή περισσότερους κωδικούς των προϊόντων που έχει παραγγείλει ο πελάτης. Ο
κωδικός προϊόντος μας βοηθάει να βρούμε τα υπόλοιπα στοιχεία του κάθε προϊόντος.
Δ) Την ποσότητα κάθε προϊόντος.
Ε) Την ημερομηνία εντολής.

Εφαρμογή 6.9 - Ερώτηση αυτοαξιολόγησης
Αν λάβουμε υπόψη μας τα παραπάνω, ποια στοιχεία του προμηθευτή θα αποθηκεύατε
στον πίνακα προϊόντων; Σκεφτείτε για λίγο, και μετά σημειώστε την απάντησή σας τεκμηριωμένη.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, αρκεί ο κωδικός προμηθευτή. Αυτός μπορεί να μας οδηγήσει
στα υπόλοιπα στοιχεία του προμηθευτή μέσω του ΣΔΒΔ, όπως θα δούμε παρακάτω.
Ας επανέλθουμε τώρα στον πίνακα παραγγελιών για να τονίσουμε μιαν ιδιαιτερότητά του.
Ο πίνακας παραγγελιών αντιπροσωπεύει μια σχέση μεταξύ πελατών και προϊόντων, που
είναι σύνθετη (δηλ. έχει ιδιότητες ή γνωρίσματα όπως ακριβώς και οι οντότητες) και γι’ αυτό

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.indd 163

11/12/12 3:55 PM

164

IME ΓΣΕΒΕΕ - Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Α Φ Υ Λ Λ Α Κ Α Ι Β Α Σ Ε Ι Σ Δ Ε Δ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Σ Τ Η Μ Ι Κ Ρ Η Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Η

χρειάζεται ξεχωριστό πίνακα. Ας το δούμε λίγο προσεκτικά: Ένας πελάτης έχει παραγγείλει
μια σειρά προϊόντων για το κατάστημά του, άρα είναι μια σχέση ενός (πελάτη) προς πολλά
προϊόντα, δηλ. συμβολικά 1:Ν. Αντιστρόφως, κάθε προϊόν το ζητούν πολλοί πελάτες (αφού
δεν συμφέρει να φέρουμε ένα προϊόν που δεν έχει ζήτηση). Δηλ. και αντιστρόφως έχουμε
μια σχέση ενός (προϊόντος) προς πολλούς (πελάτες), δηλ. πάλι 1:Ν.
Αυτή είναι μια σχέση πολλών προς πολλά, ή συμβολικά Ν:Μ. Οι κανόνες της κανονικοποίησης μας συμβουλεύουν να υλοποιήσουμε αυτή τη σχέση ως πίνακα. Κάθε γνώρισμα της
σχέσης (π.χ. ποσότητα, ημερομηνία εντολής) θα κωδικοποιηθεί ως στήλη του πίνακα. Επίσης πρέπει να αναφέρουμε ότι η Access δεν μπορεί να υλοποιήσει σχέσεις Ν:Μ αλλά μόνο
1:1 και 1:Ν.
Ας κάνουμε μια βοηθητική σκέψη: σε κάθε παραγγελία αντιστοιχεί ένα τιμολόγιο με τα στοιχεία του (μοναδικού) πελάτη. Ο πίνακας αυτός (παραγγελίες) θα σχετίζεται με σχέση 1:Ν
προς τον πίνακα πελατών αφού κάθε πελάτης μπορεί να κάνει διάφορες παραγγελίες (και
κόβονται τα αντίστοιχα τιμολόγια) αλλά μια παραγγελία υποβάλλεται από έναν μόνο πελάτη,
δηλ. το τιμολόγιο κόβεται σε έναν μόνο πελάτη. Επομένως το 1 βρίσκεται στην πλευρά του
πελάτη.
Επιπλέον, ο πίνακας παραγγελιών θα σχετίζεται με μια σχέση 1:Ν προς τον πίνακα προϊόντων, αφού κάθε παραγγελία συνήθως αφορά πολλά προϊόντα αλλά ένα προϊόν (π.χ. με ένα
μοναδικό αύξοντα αριθμό – serial number) μπορεί να πωληθεί μόνο μια φορά. Επομένως
το 1 βρίσκεται στην πλευρά του προϊόντος. Έτσι, μια σχέση Ν:Μ μεταξύ δύο πινάκων απλοποιείται σε δύο σχέσεις 1:Ν μεταξύ ενός πρόσθετου πίνακα με τους δύο αρχικούς. Αλλά επ’
αυτού θα επανέλθουμε παρακάτω.

6.6 Σύνδεση των πινάκων μεταξύ τους
Ας έλθουμε τώρα να συνδέσουμε τους πίνακες προϊόντων, παραγγελιών και προμηθευτών. Οι σχέσεις έχουν περιγραφτεί παραπάνω, η διαδικασία επίσης.

Εφαρμογή 6.10
Χρησιμοποιώντας το εργαλείο σχεδίασης σχέσεων της Access υλοποιήστε το παρακάτω
διάγραμμα:
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Εικόνα 6-12: Σύνδεση πινάκων με το εργαλείο σχεδίασης σχέσεων

Παρατηρήστε πώς η αρχική σχέση μεταξύ Ν:Μ μεταξύ των δύο αρχικών πινάκων (πελατών
και προϊόντων) απλοποιείται σε δύο σχέσεις 1:Ν μεταξύ ενός πρόσθετου πίνακα (παραγγελιών) με τους δύο αρχικούς.

Εφαρμογή 6.11
Πώς νομίζετε ότι θα καταχωρίζεται μια παραγγελία ενός προϊόντος; Προσπαθήστε να απαντήσετε δοκιμάζοντας στην πράξη (καταχωρίζοντας τιμές στους πίνακες της βάσης).
Η ημερομηνία παραγγελίας (ΗμΠαραγ) είναι μεταβλητή τύπου Ημερομηνίας/ Ώρας. Μόλις
πατήσουμε μέσα στο κελί για να συμπληρώσουμε τιμή, εμφανίζεται το εικονίδιο ενός ημερολογίου. Πατώντας πάνω σ’ αυτό ανοίγει το φύλλο ημερολογίου του τρέχοντος μηνός με
επιλεγμένη τη σημερινή ημερομηνία. Έχουμε την δυνατότητα να επιλέξουμε «Σήμερα»
πατώντας στο πλήκτρο που βρίσκεται κάτω-κάτω ή οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία.
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Εικόνα 6-13: Εισαγωγή δεδομένου τύπου ημερομηνίας

Σύνοψη
Στην ενότητα αυτήν εμπλουτίσαμε τη βάση μας με τρεις ακόμα πίνακες: Προϊόντων, προμηθευτών και παραγγελιών. Είδαμε στοιχεία για την κανονικοποίηση και τις σχέσεις μεταξύ
πινάκων. Είδαμε και το εργαλείο σχεδίασης σχέσεων της Access. Σας προτείνουμε να
ρίξετε μια ματιά στη βιβλιογραφία όσον αφορά τα θέματα της κανονικοποίησης.
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Παράρτημα
Απαντήσεις
Εφαρμογή 6.11
Απλό! Μια παραγγελία είναι μια καταχώρηση στον πίνακα παραγγελιών: Σύμφωνα με τα
πεδία που έχουμε ορίσει, πρέπει για κάθε προϊόν που παραγγέλλει ένας πελάτης (π.χ. ο
πελάτης νο.11) να συμπληρώσουμε μια γραμμή. Αυτό είναι αποτέλεσμα της κανονικοποίησης: αν καταχωρούσαμε δύο κωδικούς προϊόντων στο ίδιο κελί, θα παραβιάζαμε την α΄
κανονική μορφή.

Προτάσεις για περαιτέρω μελέτη
Μια απλή και κατανοητή περιγραφή των τριών πρώτων κανονικών μορφών με παραδείγματα μπορείτε να βρείτε στην Κελεπούρη (2003), παράγραφος 4.1.2. Ο Σκουρλάς στο κεφάλαιο 2 δίνει ένα παράδειγμα των πέντε πρώτων κανονικών μορφών. Άλλο ένα παράδειγμα
υπάρχει στο κεφάλαιο 14 της Meloni. Επίσης στοιχεία για τις τρεις πρώτες κανονικές μορφές υπάρχουν στην παρουσίαση «Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων» (βλ. αμέσως παρακάτω).

Προτεινόμενες ιστοσελίδες
●

Διαβάστε τα Μαθήματα Access του Κέντρου ΠΛΗΝΕΤ Ν. Φλώρινας:
http://dide.co.sch.gr/Plinet/Tutorials/Tutorials-Access.html

●

ΜΑΘΗΜΑΤΑ (TUTORIALS) για Access: http://dide.flo.sch.gr/Plinet/
Tutorials/Tutorial-Office-Access.pdf.

●

Δείτε επίσης την παρουσίαση «Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων»,
διαθέσιμη από: t-h.wikispaces.com/databases.
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7η ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαχείριση αποθήκης
Εισαγωγή

Στόχος
Στόχος αυτής της ενότητας είναι η επέκταση του πληροφοριακού συστήματος που παρουσιάζουμε εδώ με στόχο τη μηχανογράφηση της αποθήκης της
επιχείρησής μας.

Προσδοκώμενα αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας:
■

Σε επίπεδο γνώσεων, πρέπει να μπορείτε να επεκτείνετε μια ΒΔ σχεδιάζοντας νέους πίνακες και συνδέοντάς τους με τους υπάρχοντες, για την
επέκταση ενός απλού πληροφοριακού συστήματος σε άλλα τμήματα μιας
επιχείρησης. Επίσης θα μάθετε τα βήματα σχεδίασης διαγράμματος οντοτήτων – συσχετίσεων.

■

Σε επίπεδο δεξιοτήτων, πρέπει να είστε σε θέση να σχεδιάζετε πίνακες,
να συσχετίζετε πίνακες μεταξύ τους προσθέτοντας κατάλληλα πεδία και
να συνδέετε πίνακες μεταξύ τους με το εργαλείο σχεδίασης σχέσεων της
Access.

■

Σε επίπεδο στάσεων πρέπει να έχετε αντιληφθεί τη χρησιμότητα της σχεδίασης των Βάσεων Δεδομένων στη ΜΜΕ και τις δυνατότητες επέκτασης ενός πληροφοριακού συστήματος στα διάφορα τμήματα μιας επιχεί-
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ρησης. Επίσης πρέπει να έχετε αντιληφθεί τη σπουδαιότητα της προκαταρκτικής ανάλυσης αναγκών και του αναλυτικού σχεδιασμού σε χαρτί
πριν από την υλοποίηση μηχανογράφησης στον αυτοματισμό της επιχείρησής σας σε οποιοδήποτε ΣΔΒΔ.

Έννοιες – κλειδιά
●
●
●
●
●
●

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων
Πληροφοριακά Συστήματα
Σχέσεις
Αποθήκη
Διαχείριση αποθήκης
Εργαλείο σχεδίασης θέσεων

Συντομογραφίες
Διάγραμμα Σ-Ο = Διάγραμμα Σχέσεων-Οντοτήτων (ή αλλιώς, οντοτήτων –
συσχετίσεων).

Σύντομη περιγραφή ενότητας
Σ’ αυτή την ενότητα θ’ ασχοληθούμε με τη διαχείριση αποθήκης. Υποθέτουμε
πως τα προϊόντα των προμηθευτών μας αποθηκεύονται στα ράφια μιας αποθήκης που μπορεί να περιλαμβάνει πολλά δωμάτια. Θα δούμε πώς ένα ΣΔΒΔ
μπορεί να μας βοηθήσει στην οργάνωση της αποθήκης.

Μαθησιακοί Στόχοι
Ο εκπαιδευόμενος καλείται να εφαρμόσει τις γνώσεις και δεξιότητες που
απέκτησε στις δύο προηγούμενες ενότητες προκειμένου να υλοποιήσει ένα
απλό σύστημα διαχείρισης αποθήκης.
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7.1 Εισαγωγικά σχόλια
Η διαχείριση αποθήκης μπορεί να βοηθήσει την επιχείρησή μας ποικιλοτρόπως:
Μπορούμε να καταχωρίσουμε διάφορα στοιχεία ανά προϊόν: π.χ. τη θέση του στην αποθήκη. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο για τη συγκέντρωση των αντικειμένων μιας εντολής αγοράς που μπορεί να περιλαμβάνει πληθώρα προϊόντων αποθηκευμένων σε μια δαιδαλώδη
αποθήκη όπως αυτές των μεγάλων πολυκαταστημάτων ή σούπερ μάρκετ. Ο αποθηκάριος
δεν θα μπορεί να θυμάται απ’ έξω τις θέσεις των προϊόντων και συχνά χρειάζεται τη βοήθεια ενός πληροφοριακού συστήματος για να βρει τον δρόμο του. Π.χ. θα μπορούσαμε να
τυπώσουμε μιαν έκθεση όπως η λίστα διευθύνσεων των ιχθυοπωλείων που ετοιμάσαμε
στην ενότητα 5 για τον οδηγό μας.
Άλλη χρήση μιας εφαρμογής διαχείρισης αποθήκης είναι ο έλεγχος αποθεμάτων. Προτού
κόψουμε ένα τιμολόγιο, πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι διαθέτουμε τις απαιτούμενες ποσότητες. Επιπλέον, αν το απόθεμα ενός προϊόντος κινδυνεύει να εξαντληθεί, πρέπει αμέσως
να το αναπληρώσουμε.
Σε ρεαλιστικές σύνθετες εφαρμογές τίθενται ακόμα πιο προχωρημένα θέματα, όπως λ.χ. η
επιλογή του τόπου αποθήκευσης ογκωδών, μακριών ή πολύ βαριών προϊόντων σε κατάλληλα διαμορφωμένα ράφια. Αλλά αυτά ξεφεύγουν από τα όρια του βιβλίου αυτού. Είναι
προφανές ότι όσο πιο μεγάλες και σύνθετες είναι οι ανάγκες της επιχείρησής μας, τόσο πιο
επαγγελματικές λύσεις πρέπει να αναζητήσουμε.

Εφαρμογή 7.1.
Βάσει των ανωτέρω αλλά και της εμπειρίας σας από τη δική σας επιχείρηση, σκεφθείτε και
σημειώστε τι στοιχεία θα σας ενδιέφερε να καταγράφετε για κάθε προϊόν που αποθηκεύετε στην αποθήκη σας.

7.2 Απλή εφαρμογή
Εδώ εμείς θα υλοποιήσουμε μια απλή εφαρμογή. Ας υποθέσουμε ότι για κάθε προϊόν μάς
ενδιαφέρει να γνωρίζουμε απλώς σε ποια θέση είναι αποθηκευμένο. Ας υποθέσουμε επιπλέον ότι η αποθήκη μας αποτελείται από διάφορα δωμάτια, και κάθε δωμάτιο είναι οργανωμένο σε διαδρόμους και ράφια, όπως στα σούπερ μάρκετ. Το κάθε ράφι προσδιορίζεται
μονοσήμαντα από έναν κωδικό, έστω ΚωδΘέσης.
Για παιδαγωγικούς σκοπούς (συγκεκριμένα, για την επίδειξη της υλοποίησης μιας σχέσης
1:1), θα υποθέσουμε πως ένα είδος προϊόντος αποθηκεύεται σε ένα συγκεκριμένο ράφι και
πως σ’ αυτό το ράφι, δεν αποθηκεύεται κανένα άλλο προϊόν. Αλλιώς: Ένα προϊόν αποθηκεύεται σε ένα συγκεκριμένο ράφι και αντιστρόφως, σε κάποιο ράφι αποθηκεύεται ένα και
μόνο προϊόν. Αυτή είναι μια σχέση 1:1.

Εφαρμογή 7.2
Υλοποιήστε τον πίνακα «Αποθήκη», λαμβάνοντας υπόψη πως:
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Α) Η επιχείρηση έχει 9 αποθηκευτικά δωμάτια (1,2, …, 9) .
Β) Οι διάδρομοι κωδικοποιούνται ως γράμματα (α,β,γ,...).
Γ) Τα ράφια μετρώνται από 1 έως 6.
Δ) Μας ενδιαφέρει να κάνουμε οικονομία μνήμης στον ΗΥ που υλοποιεί το πληροφοριακό
σύστημα.
Μένει τώρα να συσχετίσουμε τους πίνακες προϊόντος και αποθήκης. Για να γίνει αυτό,
απαιτείται ένα κοινό πεδίο. Πάμε λοιπόν στον πίνακα προϊόντος και προσθέτουμε ένα πεδίο
με τίτλο ΚωδΘέσης. Προσέχουμε να είναι αριθμός και να ενεργοποιήσουμε την επιλογή
«Με ευρετήριο: Ναι (Δεν επιτρέπονται διπλότυπα)»:

Εικόνα 7-1: Περαιτέρω επεξεργασία του πίνακα προϊόντος

Αυτό σημαίνει ότι από την πλευρά του πίνακα προϊόντος (όπου ο ΚωδΘέσης είναι ξένο
κλειδί), δεν επιτρέπεται να έχουμε πολλές επιλογές αλλά μία μόνο. Ενώ στα προηγούμενα
παραδείγματα που είδαμε, εκεί είχαμε το «∞», δηλ. πολλαπλές επιλογές.
Στη συνέχεια ανοίγουμε το εργαλείο σχεδίασης σχέσεων της Access. Εισάγουμε τον
πίνακα αποθήκης και τον συνδέουμε με τον πίνακα προϊόντος στο πεδίο «ΚωδΘέσης»
όπως έχουμε μάθει. Παρατηρούμε ότι, την ώρα της δημιουργίας, στο παράθυρο διαλόγου
που εμφανίζεται, η σχέση περιγράφεται ως ένα-προς-ένα:
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Εικόνα 7-2: Σύνδεση του πίνακα αποθήκης

Αν όλα έχουν γίνει σωστά, θα δείτε μιαν εικόνα σαν την παρακάτω, όπου η γραμμή που
συνδέει τους δύο πίνακες έχει δύο άσσους στα άκρα της.

Εικόνα 7-3: Οι πίνακες της βάσης μας συνδεδεμένοι
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Αν δεν συμβαίνει αυτό, κάτι έχει πάει στραβά και πρέπει να ελέγξετε τα πεδία, να σβήσετε
τη σχέση (πατήστε πάνω της με το ποντίκι και μετά πατήστε το πλήκτρο “Del”) και να την
ξανακάνετε απ’ την αρχή. Προσοχή: αν κάνετε αλλαγή σε κάποιο πεδίο ενός πίνακα, μετά
πρέπει να τον αποθηκεύσετε και να κλείσετε την προβολή σχεδίασης για να ισχύσουν οι
αλλαγές, προτού πάτε στο εργαλείο σχεδίασης σχέσεων.

Εφαρμογή 7.3 – ερώτηση αυταξιολόγησης
Διατυπώστε τη σχέση μεταξύ ραφιού και προϊόντος στην περίπτωση που είχαμε δημιουργήσει μια σχέση 1:Ν αντί για 1:1, όπως δείχνει το παρακάτω σχήμα:

Εικόνα 7-4: Οι πίνακες της βάσης μας συνδεδεμένοι διαφορετικά

7.3 Διαδικασία σχεδίασης Πληροφοριακού Συστήματος
Στην προηγούμενη ενότητα αναπτύξαμε ένα απλό Πληροφοριακό Σύστημα και σ’ αυτή
την ενότητα το επεκτείναμε για να καλύπτει στοιχειωδώς τις ανάγκες μιας αποθήκης. Όλα
πήγαν καλά και δεν αναγκαστήκαμε να κάνουμε αλλαγές στους αρχικούς μας πίνακες,
διότι, αν και δεν το είπαμε ρητώς, είχαμε εξαρχής καταστρώσει ένα συγκεκριμένο σχέδιο
για παιδαγωγικούς λόγους.
Όμως ο υποψιασμένος αναγνώστης θα κατάλαβε ότι στην πράξη τα πράγματα δεν κυλούν
τόσο ομαλά και ειδικά όταν έχουμε να κάνουμε με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες μιας
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πραγματικής επιχείρησης. Στην πράξη λοιπόν πρέπει να γίνει στην αρχή μια προκαταρκτική
ανάλυση αναγκών των διαφόρων τμημάτων της επιχείρησης και στη συνέχεια αναλυτικός
σχεδιασμός σε χαρτί πριν από την υλοποίηση μηχανογράφησης. Όσο πιο πλήρης είναι ο
αρχικός σχεδιασμός, τόσο πιο εύκολη θα είναι η κωδικοποίησή του σε κάποιο ΣΔΒΔ. Διαφορετικά, θα υποχρεωθούμε είτε να ξανασχεδιάσουμε το πληροφοριακό σύστημα από την
αρχή, είτε να αποδεχθούμε κάποιους συμβιβασμούς στην ποιότητα για να μην χαλάσουμε
αυτά που έχουμε κάνει, με κόστος στη λειτουργία και στη συντήρηση του συστήματος.
Ένας σωστός σχεδιασμός περιλαμβάνει συγκεκριμένα βήματα και καταλήγει σ’ ένα αναλυτικό διάγραμμα οντοτήτων – συσχετίσεων (ή αλλιώς, Σχέσεων-Οντοτήτων, Σ-Ο). Ένα διάγραμμα οντοτήτων – συσχετίσεων συνδέει τις οντότητες μιας ΒΔ μεταξύ τους και μοιάζει
πολύ με τα διαγράμματα που σχεδιάσαμε με το εργαλείο της Access. Ένα παράδειγμα διαγράμματος οντοτήτων – συσχετίσεων φαίνεται παρακάτω:

Εικόνα 7-5: Απλό διάγραμμα οντοτήτων – συσχετίσεων
Πηγή: (Ανδρεάτος, 2010)

Τα βήματα σχεδίασης διαγράμματος οντοτήτων – συσχετίσεων έχουν ως εξής (Ανδρεάτος,
2010. Ξένος & Χριστοδουλάκης, 2002, κεφ. 3):
Βήμα 1: Μελετάμε την περιγραφή του προβλήματος, τις προδιαγραφές, και εντοπίζουμε
τις βασικές έννοιες της ΒΔ.
Βήμα 2: Επιλέγουμε τις οντότητες, τα κατηγορήματά τους και τα πρωτεύοντα κλειδιά.
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Βήμα 3: Αναγνωρίζουμε τις σχέσεις μεταξύ οντοτήτων. Εντοπίζονται οι σύνθετες σχέσεις
που έχουν κατηγορήματα και πρόκειται να κωδικοποιηθούν σε πίνακες. Εντοπίζουμε τον τύπο των σχέσεων (ή, λόγο πληθυκότητας, π.χ. Ν:Μ)
Βήμα 4: Κάνουμε ένα προσχέδιο (πλάνο) Σ-Ο στο χαρτί.
Βήμα 5: Ορίζουμε τους πίνακες και τα πεδία τους και τους τύπους δεδομένων, προσέχοντας να μην σπαταλάμε άσκοπα χώρο μνήμης αλλά και να προβλέψουμε τις χειρότερες περιπτώσεις και πιθανώς, μελλοντικές επεκτάσεις.
Βήμα 6: Επανεξετάζουμε τη σχεδίασή μας απ’ την αρχή, επαναλαμβάνοντας τα βήματα
1—5, για να ελέγξουμε αν ικανοποιούνται οι προδιαγραφές και αν τηρούνται οι
αρχές της κανονικοποίησης. Αν χρειαστεί, κάνουμε βελτιώσεις. Καταγράφουμε
τις επιλογές μας και περιγράφουμε τη σχεδίασή μας («τεκμηρίωση»).
Όταν καταλήξουμε σ’ ένα αναλυτικό διάγραμμα Σ-Ο, η κωδικοποίηση σε οποιοδήποτε
ΣΔΒΔ είναι εύκολη υπόθεση.

Εφαρμογή 7.4
Για να μπορούμε να παρακολουθούμε τα αποθέματα της αποθήκης, ο σχεδιαστής της
βάσης μας έκρινε σκόπιμο να προστεθεί ως πεδίο του πίνακα Αποθήκης το «απόθεμα».
Κάθε φορά που υλοποιείται μια παραγγελία, πρέπει να ενημερώνεται το σύστημα. Ενημερώστε τον πίνακα Αποθήκης. Τι τύπο δεδομένων θα δώσετε στο απόθεμα; Τεκμηριώστε
την απάντησή σας.

Εφαρμογή 7.5
Για να μπορούμε να υπολογίζουμε αυτομάτως τα τιμολόγια στο Λογιστήριο, ο σχεδιαστής
της βάσης μας έκρινε σκόπιμο να προστεθεί ως πεδίο του πίνακα Προϊόντος η τιμή αγοράς.
Τι τύπο δεδομένων θα δώσετε στην τιμή αγοράς; Τεκμηριώστε την απάντησή σας.

Σύνοψη
Στην έβδομη ενότητα σχεδιάσαμε έναν ακόμα πίνακα (αποθήκη) και συνδέσαμε όλους τους
πίνακες μεταξύ τους φτιάχνοντας ένα απλό πληροφοριακό σύστημα. Επίσης είδαμε τα διαγράμματα οντοτήτων – συσχετίσεων και εξετάσαμε τα βήματα σχεδίασης πληροφορικών
συστημάτων βασισμένων σε ΒΔ. Όσο πιο σωστή η αρχική σχεδίαση, τόσο πιο λιγότερα τα
σφάλματα και καλύτερο το τελικό αποτέλεσμα.
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Παράρτημα
Απαντήσεις ερωτήσεων
Εφαρμογή 7.4
Τι τύπο δεδομένων θα δώσετε στο απόθεμα; Τα προϊόντα μας μπορεί να είναι είτε σε τεμάχια (ακέραιος) είτε σε κιλά (πραγματικός). Αν θεωρήσουμε ότι μετράμε και γραμμάρια, δύο
δεκαδικά ψηφία είναι αρκετά. Οπότε επιλέγουμε αριθμό με δύο δεκαδικές θέσεις.

Προτάσεις για περαιτέρω μελέτη
●

●

●

Διαβάστε αναλυτικά τα βήματα σχεδίασης διαγράμματος οντοτήτων –
συσχετίσεων και παραδείγματα από το κεφ. 3 των Ξένου & Χριστοδουλάκη, 2002.
Από την ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της Μ. Κελεπούρη (2003) διαβάστε την
παράγραφο 4.5 ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ.
Διαβάστε την παράγραφο 4.6.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ E-R
ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΙΑΚΟ από την ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της Μ. Κελεπούρη (2003).

Προτεινόμενες ιστοσελίδες
Διαβάστε τα Μαθήματα Access του Κέντρου ΠΛΗΝΕΤ Ν. Φλώρινας:
http://dide.co.sch.gr/Plinet/Tutorials/Tutorials-Access.html.
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8η ΕΝΟΤΗΤΑ

Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα
Εισαγωγή

Στόχος
Στόχος αυτής της ενότητας είναι η επίδειξη των δυνατοτήτων του πληροφοριακού συστήματος που αναπτύξαμε στις προηγούμενες ενότητες. Αν και απλό,
θα δούμε ότι μας δίνει πολλές δυνατότητες.

Προσδοκώμενα αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας:
Σε επίπεδο γνώσεων, πρέπει να μπορείτε να συνδυάσετε τις γνώσεις που
αναπτύξαμε στα προηγούμενα κεφάλαια για να αξιοποιήσετε όσο το δυνατόν
περισσότερο το πληροφοριακό μας σύστημα. Ακόμα, πρέπει να αντιληφθείτε
τα συνδυαστικά ερωτήματα, τις λογικές εκφράσεις και τα υπολογιζόμενα
πεδία, καθώς επίσης και τις δυνατότητες που μας παρέχει η συσχέτιση των
πινάκων στη διατύπωση ερωτημάτων. Επίσης θα μάθετε πώς μπορείτε να
επεκτείνετε τις δυνατότητες του πληροφοριακού μας συστήματος αξιοποιώντας πρόσθετα χαρακτηριστικά όπως οι μακροεντολές και ο κώδικας VBA.
■

Σε επίπεδο δεξιοτήτων, πρέπει να μπορείτε να σχεδιάσετε απλά και συνδυαστικά ερωτήματα και εκθέσεις, που αφορούν έναν ή περισσότερους
πίνακες του απλού πληροφοριακού μας συστήματος. Επίσης πρέπει να μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας πινάκων, ερωτημάτων κ.λπ.

■

■

Σε επίπεδο στάσεων, πρέπει να έχετε αντιληφθεί την αλληλεξάρτηση των

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.indd 179

11/12/12 3:55 PM

180

IME ΓΣΕΒΕΕ - Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Α Φ Υ Λ Λ Α Κ Α Ι Β Α Σ Ε Ι Σ Δ Ε Δ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Σ Τ Η Μ Ι Κ Ρ Η Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Η

υποσυστημάτων μιας επιχείρησης και την επιχειρηματική αξιοποίηση των
Βάσεων Δεδομένων στην ΜΜΕ σας.

Έννοιες – κλειδιά
●
●
●
●
●

Πληροφοριακά Συστήματα
Αλληλεξάρτηση υποσυστημάτων
Συνδυαστικά ερωτήματα
Λογικές εκφράσεις
Υπολογιζόμενα πεδία

Σύντομη περιγραφή ενότητας
Σ’ αυτήν την ενότητα θα ενσωματώσουμε όλα τα προηγούμενα (κεφάλαια
5 – 7) σε ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα της επιχείρησης, όπως
γίνεται στην πραγματικότητα.

Μαθησιακοί Στόχοι
Θα δούμε απλές και συνδυαστικές ερωτήσεις που παράγουν χρήσιμα αποτελέσματα για τα διάφορα τμήματα ή υπάλληλους ή δραστηριότητες της επιχείρησης.
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8.1 Παράδειγμα α΄: προϊόντα συγκεκριμένου προμηθευτή
Ας υποθέσουμε πως θέλουμε να γνωρίζουμε τι προϊόντα μας προμηθεύει ο Αγροτικός
Συνεταιρισμός Καλαμών και σε τι τιμή. Για να το βρούμε αυτό πρέπει να σχεδιάσουμε ένα
ερώτημα (όπως μάθαμε στην 5η ενότητα).

Συμβουλή
Αν θέλετε να πειραματιστείτε άφοβα με έναν πίνακα (ή, οποιοδήποτε αντικείμενο, π.χ. μια φόρμα) μιας ΒΔ χωρίς να φοβάστε μήπως τον καταστρέψετε, φτιάξτε ένα αντίγραφό του και πειραματιστείτε μ’ αυτό. Πώς;
Πηγαίνετε στην αριστερή στήλη, επιλέξτε το αντικείμενο που θέλετε, χτυπήστε το με το δεξί
πλήκτρο ποντικιού και επιλέξτε αντιγραφή. Μετά χτυπήστε το με το δεξί πλήκτρο ποντικιού
κάπου μέσα στην αριστερή στήλη και επιλέξτε επικόλληση. Εμφανίζεται ένα μενού όπως
δείχνει η παρακάτω εικόνα, όπου μπορείτε να δώσετε ένα όνομα στο αντίγραφο.

Εικόνα 8-1: Δημιουργία αντιγράφου ενός πίνακα

Επανερχόμαστε για να βρούμε τι μας προμηθεύει ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Καλαμών.
Κατ’ αρχήν πρέπει να υπενθυμίσουμε πως σ’ ένα πραγματικό επιχειρηματικό περιβάλλον
οι πίνακες της ΒΔ θα έχουν πολλές καταχωρίσεις, και η αναζήτηση πληροφοριών χωρίς
εργαλεία θα είναι πρακτικά αδύνατη.
Η πρώτη σκέψη είναι να εξετάσουμε τον πίνακα προμηθευτών, αλλά εκεί βρίσκονται μόνο
τα στοιχεία του προμηθευτή (εφ’ όσον έχουμε εφαρμόσει κανονικοποίηση). Τα προϊόντα
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βρίσκονται στον δικό τους πίνακα αλλά εκεί λείπουν τα στοιχεία του προμηθευτή. Όμως οι
δύο πίνακες συνδέονται με τον κωδικό προμηθευτή και αυτό αρκεί. Ανοίξτε λοιπόν τη σχεδίαση ερωτήματος και επιλέξτε τους δύο πίνακες σύμφωνα μ’ αυτά που διδαχτήκατε στην
5η ενότητα.
Με δεξί κλικ στην κενή επιφάνεια επιλέγουμε Εμφάνιση πίνακα. Όταν εμφανίσουμε τους
δύο πίνακες, μπορούμε να επιλέξουμε τα πεδία που μας ενδιαφέρουν και να τα σύρουμε
στο κάτω μέρος της οθόνης, μέσα στα κελιά.

Εικόνα 8-2: Επιλογή των πεδίων που μας ενδιαφέρουν

Στη συνέχεια εκτελούμε το ερώτημα πατώντας το θαυμαστικό και παίρνουμε την απάντηση:

Εικόνα 8-3: Αποτέλεσμα ερωτήματος
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Εφαρμογή 8.1
Υλοποιήστε ένα παραπλήσιο ερώτημα: βρείτε όλους τους προμηθευτές με έδρα το Μεσολόγγι.

Εφαρμογή 8.2
Δημιουργήστε δύο παραγγελίες: για παράδειγμα, μια του Μάκη Χατζηδάκη και μια του
Πάνου Αλευρά. Θα τις χρειαστούμε στο παρακάτω παράδειγμα.

8.2 Παράδειγμα β΄: στοιχεία παραγγελιών
Έστω τώρα ένα πιο σύνθετο ερώτημα: Ένας πελάτης, ο κος Μάκης Χατζηδάκης, υπέβαλε
μιαν εντολή αγοράς. Καλείται ο αποθηκάριος να φέρει τα προϊόντα από την αποθήκη για
συσκευασία και αποστολή. Επειδή έχει καλές σχέσεις με την κοπέλα του λογιστηρίου, την
παρακαλεί να του ετοιμάσει μιαν έκθεση.
Η έκθεση θα βασίζεται στο ερώτημα: «Σε ποια ράφια βρίσκονται τα προϊόντα της παραγγελίας του κ. Μάκη Χατζηδάκη;» Πρόκειται για σύνθετο ερώτημα που εμπλέκει τους πίνακες
πελατών, παραγγελιών, προϊόντων και αποθήκης. Από τον πίνακα πελατών βάσει του ονόματος (επωνυμία) το ΣΔΒΔ θα βρει τον κωδικό πελάτη. Από τον πίνακα παραγγελιών, βάσει
του κωδικού πελάτη το ΣΔΒΔ θα βρει τον κωδικό προϊόντων. Από τον πίνακα προϊόντων,
βάσει του κωδικού προϊόντος το ΣΔΒΔ θα βρει τον κωδικό θέσης στην αποθήκη. Τέλος,
από τον πίνακα αποθήκης το ΣΔΒΔ θα βρει δωμάτιο, διάδρομο και ράφι κάθε προϊόντος.
Ανοίγουμε λοιπόν τη δημιουργία ερωτημάτων και δημιουργούμε το ερώτημα ως εξής:

Εικόνα 8-4: Δημιουργία ερωτήματος παραδείγματος β΄
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Κατ’ αρχάς, εκτελούμε το ερώτημα χωρίς κριτήρια για να δούμε όλες τις παραγγελίες:

Εικόνα 8-5: Αποτέλεσμα ερωτήματος (χωρίς κριτήρια)

Εντυπωσιακό; Σίγουρα χρήσιμο. Έχουμε συμπεριλάβει πολλά πεδία για καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας του ερωτήματος. Αποθηκεύουμε το ερώτημα ως «Παραγγελίες».
Τώρα, για να εμφανιστεί μόνο η παραγγελία του Χατζηδάκη, χρειαζόμαστε ένα κριτήριο που
χαρακτηρίζει την παραγγελία. Η εκτέλεση του ερωτήματος θα δώσει το εξής αποτέλεσμα:

Εικόνα 8-6: Αποτέλεσμα ερωτήματος (με κριτήριο)

Αποθηκεύουμε το ερώτημα ως «Παραγγελία Χατζηδάκη». Αλλά δεν τελειώσαμε ακόμα.
Χρειαζόμαστε μιαν έκθεση για τον αποθηκάριο.

Εφαρμογή 8.3
Σχεδιάστε την έκθεση που χρειάζεται ο αποθηκάριος. Βάλτε τίτλο, λογότυπο, ημερομηνία και ώρα. Συμπεριλάβετε μόνο τα απαραίτητα πεδία. Το αποτέλεσμα μπορεί να δείχνει
κάπως έτσι:
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Εικόνα 8-7: Δημιουργία έκθεσης βάσει του ερωτήματος

Εφαρμογή 8.4 - Ερώτηση αυτοαξιολόγησης
Ποιο κριτήριο χρησιμοποιήσαμε για να απομονώσουμε την παραγγελία του Χατζηδάκη;
Συνεχίζουμε το παράδειγμά μας. Ανοίξτε το ερώτημα «Παραγγελίες». Δεν θα ήταν χρήσιμο για το λογιστήριο να υπολογίζαμε το κόστος; Σίγουρα. Για να το επιτύχουμε αυτό, ανοίγουμε το ερώτημα σε προβολή σχεδίασης και προσθέτουμε στο τέλος άλλο ένα πεδίο, έστω
«Κόστος». Αυτό δεν αποτελεί πεδίο κανενός πίνακα. Είναι ένα «υπολογιζόμενο πεδίο»
όπως λέγεται (Στασινός, 2001, σ. 106). Το κόστος παραγγελίας κάθε προϊόντος υπολογίζεται
ως [ΤιμήΜον]*[Ποσότητα]. Οπότε στην πρώτη γραμμή («Πεδίο») πληκτρολογούμε τον τύπο:
Κόστος: [ΤιμήΜον]*[Ποσότητα]:

Εικόνα 8-8: Δημιουργία υπολογιζόμενου πεδίου
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Εκτέλεση του ερωτήματος θα δείξει το εξής αποτέλεσμα:

Εικόνα 8-9: Αποτέλεσμα υπολογιζόμενου πεδίου

Παρατηρούμε ότι η τελευταία στήλη φέρει το όνομα «Κόστος».

Εφαρμογή 8.5
Για να διευκολύνουμε και το τμήμα αποθεμάτων (αποθήκης), θα ήταν χρήσιμο να υπολογίζαμε το εναπομείναν απόθεμα στην αποθήκη μετά από κάθε παραγγελία. Για να το επιτύχετε αυτό, μπορείτε να προσθέσετε στο τέλος του ερωτήματος «Παραγγελίες» ένα υπολογιζόμενο πεδίο (έστω «Υπόλοιπο»). Υπόδειξη: πιθανόν να χρειαστεί να τροποποιήσετε υπάρχοντες πίνακες. Εκτέλεση του ερωτήματος θα παρήγαγε ένα αποτέλεσμα σαν το παρακάτω:

Εικόνα 8-10: Αποτέλεσμα υπολογιζόμενου πεδίου Υπολοίπου

Υλοποιήστε το αιτιολογώντας την απάντησή σας. Ποίος ο τύπος του Υπολοίπου;

8.3 Παράδειγμα γ΄: ημερομηνίες παραγγελιών
Ας δούμε ένα ερώτημα σχετικό με ημερομηνίες. Έστω ότι μας ενδιαφέρει να τυπώσουμε
τις χτεσινές (έστω 26/7/2011) και σημερινές (έστω 27/7/2011) παραγγελίες για να κανονίσουμε τα αυριανά δρομολόγια παράδοσης. Οι πληροφορίες θα δοθούν στο τμήμα Αποστολών της επιχείρησής μας.
Για να σχεδιάσουμε ένα κατάλληλο ερώτημα πρέπει να σκεφθούμε τι πληροφορίες χρειάζεται το τμήμα Αποστολών. Τα ελάχιστα στοιχεία είναι η επωνυμία και η διεύθυνση των
πελατών. Οπότε στο ερώτημα θα συμμετάσχουν (τουλάχιστον) οι πίνακες των πελατών και
των παραγγελιών (διότι περιέχουν την ημερομηνία παραγγελίας). Άλλα στοιχεία που θα
ενδιέφεραν είναι π.χ. το όνομα προϊόντος και η παραγγελθείσα ποσότητα.
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Έχουμε όλες τις γνώσεις για να σχεδιάσουμε το ερώτημα εκτός από μια: πώς θα δηλώσουμε το επιθυμητό χρονικό διάστημα.

Εφαρμογή 8.6
Σχεδιάστε κατ’ αρχήν το ερώτημα χωρίς να θέσετε κανένα κριτήριο. Θα εμφανισθούν όλες
οι παραγγελίες.
Τώρα το κριτήριο που μας ενδιαφέρει διατυπώνεται αν στη γραμμή κριτηρίων της στήλης
«ΗμΠαραγ» θέσουμε: >=#26/7/2011#. Αυτή η έκφραση σημαίνει «ημερομηνία μεγαλύτερη ή ίση με 26/7/2011». Το ερώτημα σε προβολή σχεδίασης είναι:

Εικόνα 8-11: Εφαρμογή κριτηρίου τύπου ημερομηνίας

Αποθηκεύστε το ερώτημα ως «Ημερομηνίες Παραγγελιών». Το αποτέλεσμα θα είναι
κάπως έτσι:
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Εικόνα 8-12: Αποτέλεσμα κριτηρίου τύπου ημερομηνίας

Εφαρμογή 8.7
Τροποποιήστε το ανωτέρω ερώτημα ώστε να δείχνει μόνο τις σημερινές παραγγελίες.

Εφαρμογή 8.8
Το τμήμα Αποστολών αποφάσισε να κανονίσει για αύριο μόνο ένα δρομολόγιο, π.χ. για
Αιγάλεω. Τροποποιήστε το ερώτημα «Ημερομηνίες Παραγγελιών» ώστε να δείχνει τις
σημερινές παραγγελίες μόνο των πελατών που εδρεύουν στο Αιγάλεω.

Εικόνα 8-13: Αποτέλεσμα σύνθετου κριτηρίου

Τι κριτήρια θα χρησιμοποιήσετε;

Εφαρμογή 8.9
Βρείτε όλους τους πελάτες που παραγγέλνουν ψάρια για να τους ενημερώσετε για τα προϊόντα ενός νέου προμηθευτή.

Εφαρμογή 8.10
Βρείτε όλους τους πελάτες που έχουν υποβάλει εντολές αγοράς από 10 έως 20 Σεπτεμβρίου.

8.4 Περισσότερα για τις λογικές εκφράσεις
8.4.1. Γενικά περί λογικών εκφράσεων
Οι τύποι που χρησιμοποιήσαμε παραπάνω κριτήρια (π.χ. «ΗμΠαραγ» >=#26/7/2011#), επίσημα λέγονται λογικές εκφράσεις. Μια λογική έκφραση είναι ένας συνδυασμός τελεστών
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(π.χ. «>=») , σταθερών (π.χ., 3 ή 5), συναρτήσεων (π.χ. Date()) και αντικειμένων της βάσης
(π.χ. «ΗμΠαραγ»).
Οι τελεστές χωρίζονται σε λογικούς τελεστές (and, or, not eqv=ισοδυναμία), τελεστές
σύγκρισης (=, >, >=, <, <=, between…and), μαθηματικούς τελεστές (+,-,*,/,\ κ.ά.) και τελεστές ομαδοποίησης (π.χ. *). Περισσότερα στοιχεία θα βρείτε στις Προτάσεις για περαιτέρω
μελέτη.

8.4.2. Παραδείγματα λογικών εκφράσεων
Στον παρακάτω Πίνακα 8-1 δίνουμε ορισμένα βασικά παραδείγματα λογικών εκφράσεων
διαφόρων κατηγοριών (Στασινός, 2001, σ. 138).
Πίνακας 8-1: Βασικά παραδείγματα λογικών εκφράσεων
α/α

Έκφραση

Σημασία

1

= “Αιγάλεω”

Το πεδίο ισούται με “Αιγάλεω”

2

Like “*γάλε*”

Το πεδίο περιέχει την ακολουθία “*γάλε*”, π.χ. “Αιγάλεω”

3

“Αιγάλεω” or «Καλλιθέα»

Το πεδίο ισούται με “Αιγάλεω” ή «Καλλιθέα»

4

not «Καλλιθέα»

Το πεδίο δεν ισούται με «Καλλιθέα»

5

Between #15/7/2011# and
#27/7/2011#

Η ημερομηνία βρίσκεται στο διάστημα μεταξύ 15/7/2011
και 27/7/2011

6

< Date( ) - 20

Ημερομηνίες παλαιότερες των 20 ημερών

7

[ΤιμήΜον]*[Ποσότητα]

Το πεδίο ισούται με [ΤιμήΜον]*[Ποσότητα]

Εφαρμογή 8.11
Δημιουργήστε επτά ερωτήματα χρησιμοποιώντας τις αντίστοιχες λογικές εκφράσεις του
Πίνακα 8-1.

8.5 Άλλες λειτουργίες
Εκτός από τα παραπάνω υπάρχουν κι άλλες λειτουργίες που ενδιαφέρουν μιαν επιχείρηση, όπως:
●

Η μεταβολή των στοιχείων ενός πελάτη ή ενός προμηθευτή ή ενός προϊόντος.

●

Η διαχείριση των παραγγελιών (τιμολογίων) για διάφορους σκοπούς (π.χ. λογιστικούς, αποθηκευτικούς κ.λπ.).

Ένα ΣΔΒΔ μάς παρέχει εργαλεία που αυτοματοποιούν όλες αυτές τις λειτουργίες. Π.χ. η
μεταβολή των στοιχείων ενός πελάτη ή ενός προμηθευτή ή ενός προϊόντος, ισοδυναμεί με
τη μεταβολή κάποιων πεδίων μιας εγγραφής του πίνακα της αντίστοιχης οντότητας. Π.χ. αν
ένας πελάτης αλλάξει τηλέφωνο, αρκεί να αλλάξουμε το αντίστοιχο πεδίο «Τηλ» του πίνακα
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πελατών. Αν αλλάξει η τιμή ενός προϊόντος, αρκεί να ενημερώσουμε το πεδίο «ΤιμήΜον»
του πίνακα προϊόντων. Παρομοίως, η διαγραφή ή η εισαγωγή ενός νέου πελάτη ή προμηθευτή ή προϊόντος ισοδυναμεί με τη διαγραφή ή την εισαγωγή μιας εγγραφής στον αντίστοιχο πίνακα.
Βέβαια, υπάρχουν και πιο αυτόματοι τρόποι εκτέλεσης τέτοιων ενεργειών (π.χ. με μακροεντολές ή κώδικα VBA ή κώδικα SQL), οι οποίοι κάνουν την ίδια δουλειά αλλά με τρόπο που
δεν απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις προγραμματισμού ή βάσεων δεδομένων από τους χρήστες.
(Δεν ισχύει το ίδιο βέβαια για τον προγραμματιστή.)

Σύνοψη
Στην 8η ενότητα χρησιμοποιήσαμε τις γνώσεις που αποκτήσαμε από τις ενότητες 5-7 για τις
Βάσεις Δεδομένων και σχεδιάσαμε ένα απλό Πληροφοριακό Σύστημα. Είδαμε πόσο χρήσιμο μπορεί να αποδειχθεί ακόμα και αυτό το απλό Πληροφοριακό Σύστημα για τα διάφορα
τμήματα μιας επιχείρησης.

Παράρτημα
Απαντήσεις ερωτήσεων
Εφαρμογή 8.4
Ποιο κριτήριο χρησιμοποιήσαμε για να απομονώσουμε την παραγγελία του Χατζηδάκη;
ΑΠ: Like “*Χατζηδάκης”
Εφαρμογή 8.5
ΑΠ: Υπόλοιπο: [ΑρχΑπόθεμα]-[Ποσότητα]
Εφαρμογή 8.8
ΑΠ: Like “*Αιγάλεω”

Προτάσεις για περαιτέρω μελέτη
●

Μια πολύ καλή και πλήρη εφαρμογή Διαχείρισης Αποθήκης μπορείτε
να βρείτε στην πτυχιακή της Κελεπούρη (2003).

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.indd 190

11/12/12 3:55 PM

ΕΝΟΤΗΤΑ 8 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

191

●

Διαβάστε επίσης την εφαρμογή Νοσοκομείου σε Access του Κων/νου
Στυλιάδη από το Κέντρο ΠΛΗΝΕΤ Ν. Φλώρινας.

●

Διαβάστε και την εφαρμογή Video Club στην Access του Κων/νου Στυλιάδη από το Κέντρο ΠΛΗΝΕΤ Ν. Φλώρινας.

Προτεινόμενες ιστοσελίδες
●

Για μια εισαγωγή στον προγραμματισμό σε Access, διαβάστε το παρακάτω άρθρο του ΚΕΠΛΗΝΕΤ Φλώρινας: http://dide.flo.sch.gr/Plinet/
Tutorials/Tutorials-AccessProgramming.html
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9η ΕΝΟΤΗΤΑ

Προϊόντα ανοικτού λογισμικού για ΜΜΕ
Εισαγωγή

Στόχος
Στόχος αυτής της ενότητας είναι η παρουσίαση προϊόντων ανοικτού λογισμικού για εφαρμογές γραφείου γενικότερα και Βάσεων Δεδομένων ειδικότερα.

Προσδοκώμενα αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας:
■

Σε επίπεδο γνώσεων, πρέπει να έχετε κατανοήσει τις έννοιες του Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ). Επίσης πρέπει να μπορείτε να αναφέρετε συνηθισμένες εφαρμογές γραφείου και
Βάσεων Δεδομένων τόσο γενικά όσο και ειδικά για τη μικρή επιχείρηση.

■

Σε επίπεδο στάσεων, πρέπει να έχετε αντιληφθεί την έννοια, τον τρόπο
λειτουργίας, την αξία του Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού
Κώδικα και να σκέφτεστε πιθανές εφαρμογές τους στη μηχανογράφηση
και τον αυτοματισμό της επιχείρησής σας.

■

Σε επίπεδο δεξιοτήτων, πρέπει να είστε σε θέση:
να μπορείτε να κατεβάσετε σουίτες γραφείου ανοικτού λογισμικού για
να δοκιμάσετε αν καλύπτουν τις ανάγκες της επιχείρησής σας.
● να αναζητήσετε εναλλακτικές λύσεις ανοικτού λογισμικού για διερευνητική εξέταση κάλυψης των αναγκών της επιχείρησής σας.
●
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Έννοιες – κλειδιά
●
●
●
●
●
●

Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα
ΕΛ/ΛΑΚ
Πηγαίος κώδικας
Εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ
Σουίτες γραφείου ανοικτού λογισμικού
ΣΔΒΔ ανοικτού λογισμικού

Συντομογραφίες
ΕΛ/ΛΑΚ = Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα

Σύντομη περιγραφή ενότητας

Στόχος αυτής της ενότητας είναι να παρουσιάσει τις βασικές έννοιες, αξίες
και τρόπο λειτουργίας του Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού
Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ). Επίσης θα παρουσιάσει επιτυχημένες εφαρμογές για τη
ΜΜΕ.

Μαθησιακοί Στόχοι
Εξοικείωση με την έννοια του Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού
Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ)
● Κατανόηση τρόπου λειτουργίας του ΕΛ/ΛΑΚ
● Γνωριμία με εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ που μπορούν επιτυχώς να αντικαταστήσουν τις αντίστοιχες εφαρμογές κλειστού ιδιόκτητου λογισμικού με στόχο
τη μείωση του κόστους λειτουργίας της ΜΜΕ.
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9.1 Ορισμοί
Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) είναι το λογισμικό που ο
καθένας μπορεί ελεύθερα να χρησιμοποιεί, να αντιγράφει, να διανέμει και να τροποποιεί
ανάλογα με τις ανάγκες του. Είναι ένα εναλλακτικό μοντέλο ανάπτυξης και χρήσης λογισμικού που βασίζεται στην ελεύθερη διάθεση του πηγαίου κώδικα, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα αλλαγών ή βελτιώσεων ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες αυτού που το χρησιμοποιεί.
Η εξάπλωση του ΕΛ/ΛΑΚ έχει στηριχθεί στην ευρεία χρήση του Διαδικτύου και η διαδικασία ανάπτυξης και λειτουργίας του Διαδικτύου βασίζεται, κατά κύριο λόγο, σε ΕΛ/ΛΑΚ. Η
σχέση του Διαδικτύου και ΕΛ/ΛΑΚ, υπήρξε εξαρχής στενή και αμφίδρομη.
Το Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα, με συνεχείς βελτιώσεις και αυξημένη πλέον φιλικότητα προς τον χρήστη, κερδίζει διαρκώς νέους φίλους παγκοσμίως. Στην εκπαίδευση, στη δημόσια διοίκηση και στις επιχειρήσεις, οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται και
αποκτούν ιδιαίτερα ελκυστικά εργαλεία, αξιόπιστα, σταθερά στη λειτουργία, και απαλλαγμένα από τα σημαντικά κόστη απόκτησης και συνεχούς αναβάθμισης που απαιτούν τα κλειστά λογισμικά. Έτσι πλέον όλο και πιο πολλοί πόροι διατίθενται στην τεχνική υποστήριξη με
σημαντικά οφέλη για την τοπική και εθνική οικονομία.

9.2 Γιατί ανοικτό λογισμικό;
Υπάρχουν πολλοί λόγοι που στρέφουν τους χρήστες προς το ανοικτό λογισμικό (Coll et.
al., 2008. Ανδρεάτος, 2010, βλ. www.foss4edu.gr/praktika/default.htm). Για τις εταιρείες o
κυριότερος λόγος είναι η μείωση του λειτουργικού κόστους και η απεξάρτηση από συγκεκριμένους κατασκευαστές κλειστού λογισμικού (βλ. π.χ. Γιαννίκας & Σπινέλλης, 2009) με
όλες τις σχετικές συνέπειες (όπως αλλαγές κάθε λίγο και λιγάκι, ολοένα και μεγαλύτερες
απαιτήσεις από το υλικό που σημαίνει επιπλέον κόστος αγοράς ΗΥ κ.λπ.). Άλλοι λόγοι είναι:
ο περιοριστικός χαρακτήρας της άδειας χρήσης («EULA») των προϊόντων MS Office και οι
συνεχείς αναβαθμίσεις (περίπου κάθε 3 χρόνια), που έχουν ως αποτέλεσμα την ανάγκη
επανεκπαίδευσης των χρηστών, προμήθειας νέας βιβλιογραφίας, κ.λπ.

9.3. Λύσεις ανοικτού λογισμικού
9.3.1. Εισαγωγή
Ελπίζουμε να σας έχουμε πείσει να εξετάσετε μερικές εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ για τις ανάγκες
σας. Γι’ αυτό, είναι ώρα να σας παρουσιάσουμε μερικές απ’ αυτές.
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Πίνακας 9-1: Σημαντικά λογισμικά ΕΛ/ΛΑΚ
Είδος λογισμικού

Iδιόκτητο

ΕΛ/ΛΑΚ

Σύνδεσμοι

Λειτουργικό
Σύστημα

Windows,
Mac OS

Λίνουξ (Linux)

http://www.ubuntu-gr.org/
http://www.ubuntu.com/
http://www.linux.org/dist/

Σουίτα γραφείου

Microsoft
Office

1/ el.openoffice.org, 1/ el.openoffice.org
2/ Libre office.org, 2/ Libre office.org,
3/ go-OO
3/ http://go-oo.org/

Περιηγητής ιστού
(browser)

Microsoft
Internet
Explorer

Mozilla Firefox

http://www.mozilla-europe.org/el/
firefox/

ΣΔΒΔ

Access

1 / MySQL
2 / PostgreSQL

1 / http://www.mysql.com/
2 / http://postgresql.gr/

9.3.2 Σουίτες γραφείου ανοικτού λογισμικού
Προγράμματα λογιστικών φύλλων μπορεί να βρει κανείς και ανοικτού λογισμικού. Οι πιο
δημοφιλείς σουίτες γραφείου ανοικτού λογισμικού είναι το Libre Office (http://el.libreoffice.
org), το Open Office (http://el.openoffice.org) και το go-OO (http://go-oo.org). Όλες αυτές
διαθέτουν μιαν εφαρμογή λογιστικών φύλλων που ονομάζεται Calc και είναι παρόμοια με
το Excel. Τα πιο ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά των εφαρμογών αυτών είναι ότι αφ’ ενός
είναι ανοικτού λογισμικού (άρα διέπονται από τη φιλοσοφία του ανοικτού λογισμικού και
τις περίφημες 4 ελευθερίες που παρέχει στους χρήστες, βλ. λήμμα Βικιπαίδειας στις Προτεινόμενες ιστοσελίδες) και αφ' ετέρου (πράγμα που απορρέει από το προηγούμενο) είναι
δωρεάν. Επιπλέον, οι εφαρμογές αυτές είναι ώριμες, επαγγελματικές και διαθέτουν αντίστοιχες δυνατότητες με το MS Office, με εξαίρεση κάποιες πολύ εξειδικευμένες λειτουργίες
που μόνο ένα ελάχιστο ποσοστό χρηστών χρησιμοποιεί και πάλι όχι πολύ συχνά. Δεν είναι
παράδοξο λοιπόν που οι μεγάλες εταιρείες ανά τον κόσμο (αλλά και πολλοί επαγγελματίες
στα σπίτια τους) έχουν υιοθετήσει το ανοικτό λογισμικό και ιδιαίτερα τις προαναφερθείσες
σουίτες γραφείου (Γιαννίκας & Σπινέλλης, 2009).

9.3.3 ΣΔΒΔ ανοικτού λογισμικού
Υπάρχουν πολλές και καλές εφαρμογές ΣΔΒΔ ανοικτού λογισμικού, με πληρέστερη στην
PostgreSQL (http://www.postgresql.org/) και δημοφιλέστερη τη MySQL (http://www.
mysql.com/). Η τελευταία κυριαρχεί στον παγκόσμιο ιστό, όπου υλοποιούνται διαδικτυακές βάσεις δεδομένων βασισμένες στον εξυπηρέτη παγκόσμιου ιστού Apache, που επίσης
αποτελεί επιτυχημένο και δημοφιλές προϊόν ανοικτού λογισμικού.
Ένα άλλο σχετικό προϊόν είναι το γραφικό περιβάλλον phpMyAdmin που προσφέρει ένα
εύχρηστο interface στη MySQL με πολλές δυνατότητες, αντίστοιχες μ’ αυτές που έχουμε
εξετάσει στις προηγούμενες ενότητες.
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Μάλιστα, υπάρχουν εφαρμογές που ενσωματώνουν όλες τις παραπάνω εφαρμογές σε
μία, και κάνουν την εγκατάσταση όλου του πακέτου σε πλατφόρμα Windows παιχνιδάκι:
ο XAMPP server (http://www.apachefriends.org/en/xampp.html) και ο WAMP server
(http://www.wampserver.com/en/).
Η παρακάτω εικόνα δείχνει την αρχική οθόνη του γραφικού περιβάλλοντος phpMyAdmin
της MySQL.

Εικόνα 9-1: Το γραφικό περιβάλλον phpMyAdmin της MySQL

Η παρακάτω εικόνα δείχνει ένα διάγραμμα συσχετισμένων οντοτήτων ενός γραφείου ενοικιάσεως αυτοκινήτων, φτιαγμένο με το σχετικό εργαλείο της MySQL, αντίστοιχο του εργαλείου σχέσεων της Access.

Εικόνα 9-2: Παράδειγμα συσχετισμένων πινάκων σε MySQL- phpMyAdmin
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9.3.4 Άλλες εφαρμογές ανοικτού λογισμικού
Το σημαντικό είναι ότι πολλές εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ παράγονται και σε έκδοση για λειτουργικό σύστημα Windows, πράγμα που μας επιτρέπει να τις δοκιμάσουμε εύκολα στον ΗΥ μας.
Εξάλλου, πολλοί χρήστες και οργανισμοί (εταιρείες, πανεπιστήμια κ.λπ.) αφού πείστηκαν για
την αξία του ΕΛ/ΛΑΚ, σε πρώτη φάση αντικατέστησαν κλειστά λογισμικά με ανοικτά χωρίς ν’
αλλάξουν πλατφόρμα, και σε δεύτερη φάση υιοθέτησαν και το λειτουργικό σύστημα Λίνουξ.
Στο Διαδίκτυο μπορείτε να βρείτε μια πληθώρα εφαρμογών ανοικτού λογισμικού. Ο παρακάτω σύνδεσμος οδηγεί σε Πίνακα ισοδύναμων λογισμικών Ιδιόκτητου Λογισμικού/
Proprietary με ΕΛ/ΛΑΚ:
http://ellak.gr/index.php?option=com_openwiki&Itemid=103&id=ellak:pina
kas_2008_2009
Ειδικά για το γραφείο: 50 Must-Have Open Source Apps for Your Home Office:
http://www.linuxtoday.com/infrastructure/2011062200239OSDTSW
Άλλες εφαρμογές για επιχειρήσεις:
50 Open Source Replacements for Storage Software:
http://www.linuxtoday.com/it_management/2011011801335OSSVSW
50 Open Source Apps You Can Use in the Cloud:
http:/www.linuxtoday.com/infrastructure/2010112400135OSDTSW
50 Top Linux Distributions:
http://www.linuxtoday.com/it_management/2011051100541OSBZDT
Top 50 Portable Open Source Apps:
http://www.linuxtoday.com/infrastructure/2011042700639OSDT
50 Android Apps to Inform, Monitor and Manage:
http://www.linuxtoday.com/infrastructure/201102102835OSSWMO
50 Open Source Applications for Sci-Tech Education:
http://www.linuxtoday.com/infrastructure/2011012502735OSSWRL
Open Source ERP - Compiere Fork – Adempiere:
http://www.adempiere.com/Open_Source_ERP_-_Compiere_Fork_-_ADempiere
Open ERP:
http://el.wikipedia.org/wiki/OpenERP και http://openerp.hellug.gr
Weka 3: Data Mining Software in Java:
http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka.

Σύνοψη
Στην τελευταία ενότητα είδαμε λύσεις ανοικτού λογισμικού για τη Μικρή Επιχείρηση και μια
σύντομη εισαγωγή στο ΕΛ/ΛΑΚ και τη φιλοσοφία του.
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Παράρτημα
9.4 Βασικές έννοιες του ΕΛ/ΛΑΚ
Θα παρουσιάσουμε τις βασικές έννοιες σχετικά με το Ελεύθερο λογισμικό / Λογισμικό
ανοιχτού Κώδικα σε μορφή απαντήσεων συνήθων ερωτημάτων. Οι πληροφορίες προέρχονται από την ιστοσελίδα της μη κερδοσκοπικής Εταιρείας ΕΛ/ΛΑΚ (www.ellak.gr).

9.4.1 Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα
Ο όρος «Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα» (ΕΛ/ΛΑΚ) δημιουργήθηκε για
να ομαδοποιήσει το Ελεύθερο Λογισμικό (ΕΛ) και το Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΛΑΚ). Ως
σύνολο περιγράφει λογισμικό το οποίο διατίθεται με ειδικές άδειες που επιτρέπουν στους
χρήστες να μελετήσουν, να τροποποιήσουν και να βελτιώσουν το λογισμικό. Ο τεχνικός
τρόπος με τον οποίο επιτυγχάνεται αυτό είναι η διαθεσιμότητα του πηγαίου κώδικα (source
code).
Οι αντίστοιχοι αγγλικοί όροι είναι Free Software και Open Source Software ενώ η ομαδοποίηση αναφέρεται συνήθως ως FOSS (Free and Open Source Software) ή FLOSS (Free/
Libre/Open Source software).

9.4.2 Ποια η διαφορά μεταξύ Ελεύθερου Λογισμικού και Λογισμικού
Ανοικτού Κώδικα;
Οι δύο αυτές ομάδες περιγράφουν λογισμικό με παρόμοια μοντέλα ανάπτυξης και διάθεσης. Η κύρια διαφορά είναι ότι ο όρος Ελεύθερο Λογισμικό εστιάζει στις ελευθερίες που
παρέχονται στο χρήστη μέσω της αδειοδότησης, ενώ το Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα δίνει
έμφαση στο τεχνικό σημείο της διαθεσιμότητας του πηγαίου κώδικα και της δυνατότητας
συνεργατικής ανάπτυξης.
Από νομική άποψη, αυτές οι διαφορετικές προτεραιότητες εκφράζονται με χρήση αντίστοιχων αδειών χρήσης του λογισμικού. Για παράδειγμα, το Ελεύθερο Λογισμικό διατίθεται
με άδεια που εξασφαλίζει τις ελευθερίες προς τον χρήστη και απαγορεύει τον περιορισμό
τους.

9.4.3 Πόσα προγράμματα ΕΛ/ΛΑΚ υπάρχουν;
Δεν είναι δυνατό να υπάρξει ακριβής καταμέτρηση των έργων ΕΛ/ΛΑΚ, μια που εκ φύσεως
η ανάπτυξή τους γίνεται με κατανεμημένο τρόπο σε όλο το Διαδίκτυο. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μόνο στον δικτυακό τόπο SourceForge.org τον Φεβρουάριο 2009 φιλοξενούνταν
πάνω από 230.000 έργα ΕΛ/ΛΑΚ, προϊόν συνεργασίας περισσοτέρων από 2 εκατομμύρια
εγγεγραμμένων χρηστών.
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9.4.4 Πόσο διαδεδομένη είναι η χρήση ΕΛ/ΛΑΚ;
Ακριβείς αριθμοί δεν γίνεται να υπολογιστούν, μια που η διάθεση είναι ελεύθερη. Είναι
ωστόσο γνωστό ότι η συντριπτική πλειοψηφία των δικτυακών υπηρεσιών στο Διαδίκτυο
παρέχεται με χρήση ΕΛ/ΛΑΚ.
Σε επίπεδο λογισμικού χρηστών, το πιο σημαντικό παράδειγμα είναι ο φυλλομετρητής
(web browser) Firefox, του οποίου την έκδοση 3.5 έχουν κατεβάσει μέσω Διαδικτύου από
τον Ιούλιο 2009 πάνω από 220 εκατομμύρια φορές (από την Ελλάδα πάνω από 1.650.000
φορές). Τον τελευταίο καιρό, επίσης, γίνονται όλο και περισσότερα βήματα για τη χρήση ΕΛ/
ΛΑΚ από δημόσιους φορείς και κυβερνήσεις σε πολλά κράτη, συμπεριλαμβανομένης της
Ελλάδας.

9.4.5 Τι όφελος μπορεί να έχει κανείς από τη διάθεση του πηγαίου κώδικα;
Τις τελευταίες δεκαετίες, η κύρια εμπορική δραστηριότητα στον χώρο λογισμικού είχε
τη μορφή πώλησης αδειών χρήσης (για περιορισμένο χρονικό διάστημα ή για απεριόριστο χρόνο), ενώ ο πηγαίος κώδικας αποτελούσε μυστικό των κατασκευαστών. Ωστόσο,
η διαθεσιμότητα του πηγαίου κώδικα έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη, καθώς οδηγεί στη
δημιουργία καλύτερου τελικού προϊόντος, κυρίως μέσω της συμμετοχής περισσοτέρων
ατόμων και της συνολικής συνεισφοράς εργασίας που είναι πολλαπλάσια από αυτή που
μπορεί να διαθέσει οποιαδήποτε εμπορική επιχείρηση. Προφανές παράδειγμα αποτελεί
η μετάφραση και η τοπικοποίηση του λογισμικού σε περιβάλλοντα και χώρες μακριά από
την αρχική κατασκευάστρια εταιρεία. Στην περίπτωση των μεμονωμένων παραγωγών, η
διάθεση του πηγαίου κώδικα βοηθάει την αναγνωρισιμότητα και τη φήμη του δημιουργού,
που μπορεί να έχει ευεργετικά αποτελέσματα στην επαγγελματική του σταδιοδρομία.

9.4.6 Όλα τα ΕΛ/ΛΑΚ διατίθενται δωρεάν;
Δεν υπάρχει καμιά τέτοια δέσμευση. Στη σημερινή πραγματικότητα υπάρχουν πολλά ΕΛ/
ΛΑΚ τα οποία πωλούνται (μερικά, μάλιστα, με υψηλό κόστος). Συνήθως το τίμημα εξασφαλίζει στον αγοραστή και επιπρόσθετες υπηρεσίες, όπως συντήρηση, εγκατάσταση, ή
τεχνική βοήθεια. Αντίστοιχα, ο κατασκευαστής παρέχει δωρεάν το ΕΛ/ΛΑΚ και χρεώνει
υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης.

9.4.7 Είναι το ΕΛ/ΛΑΚ καλύτερο λογισμικό;
Είναι προφανές ότι δεν μπορεί να υπάρξει μονολεκτική απάντηση σε τόσο γενικό ερώτημα.
Ωστόσο πολλές μελέτες έχουν καταδείξει ότι το μοντέλο συνεργατικής ανάπτυξης βασισμένης στην ελεύθερη πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα έχει ως αποτέλεσμα ένα λογισμικό που
είναι ασφαλέστερο, αποδοτικότερο, και πιο προσαρμοσμένο στις ανάγκες των χρηστών.
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9.4.8 Εν τέλει, το ΕΛ/ΛΑΚ βοηθά στην οικονομία;
Πολλές μελέτες έχουν καταδείξει τη θετική συνεισφορά του ΕΛ/ΛΑΚ στην οικονομία, ιδιαίτερα σε χώρες με μικρότερα παραγωγικά μεγέθη. Οι χρήστες ΕΛ/ΛΑΚ, εκτός από το κέρδος που πιθανότατα έχουν λόγω μικρότερου αρχικού κόστους απόκτησης, διαθέτουν μεγαλύτερη επιλογή. Από την άλλη μεριά, η διαδεδομένη χρήση ΕΛ/ΛΑΚ βοηθάει και την τοπική
αγορά πληροφορικής. Αντί τα χρήματα να καταλήγουν σε ελάχιστες εταιρείες κατασκευής
λογισμικού (σχεδόν αποκλειστικά στο εξωτερικό), διοχετεύονται σε τοπικές εταιρείες που
παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης και παραμετροποίησης ΕΛ/ΛΑΚ.
ΠΗΓΗ : http://www.ellak.gr/index.php?option=com_openwiki&Itemid=103&id=ellak:pi
nakas_2008_2009. (Άδεια διανομής Creative Commons).

Προτάσεις για περαιτέρω μελέτη
Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα, στο πλαίσιο των δράσεών της για συνεργασία όλων των φορέων που έχουν άμεσο ή έμμεσο ρόλο στη διάδοση,
ανάπτυξη και χρήση ΕΛ/ΛΑΚ στην Ελλάδα, επιθυμεί να φέρει σε επαφή επιχειρήσεις που
παρέχουν εφαρμογές ή υπηρεσίες Ανοιχτού Λογισμικού με εταιρείες και φορείς χρήστες.
Στο πλαίσιο της δράσης «ΕΛ/ΛΑΚ & Επιχειρηματικότητα» κάθε μήνα προγραμματίζονται
δύο εκδηλώσεις, μια τεχνική στα μέσα του μήνα και μια ανοιχτή εκδήλωση στο τέλος κάθε
μήνα.
http://ellak.gr/index.php?option=com_openwiki&Itemid=103&id=ellak:imeres_
sinergasias
Για περισσότερο προβληματισμό διαβάστε το άρθρο «Γιατί άραγε όχι ελεύθερα;»:
http://www.keplinet-chanion.gr/index.php?option=com_
content&view=article&id=297:e--&catid=61:2009-05-20-15-44-47&Itemid=166
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Μελέτη περίπτωσης
Μια δεκαετία αφότου ξεκίνησε η προσπάθεια κάποιων πρωτοπόρων να διαδώσουν
το Linux και το ΕΛ/ΛΑΚ στην Ελλάδα, κάποιες εταιρείες αρχίζουν να εξετάζουν σοβαρά
τη χρήση του και να το υιοθετούν. Για να δείτε πώς ξεκίνησε η μετάβαση της Olympic
Catering στο ΕΛ/ΛΑΚ, διαβάστε την παρουσίαση: Olympic Catering: Μετάβαση σε ΕΛ/ΛΑΚ.
Πηγή: http://www.ellak.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=7033.

Προτεινόμενες ιστοσελίδες
●

●

●

●

●

●

●

●

Τι είναι το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα;
http://www.ellak.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=
6877&Itemid
Διαβάστε στο παρακάτω λήμμα της Βικιπαίδειας για την ιστορία του
Ελεύθερου Λογισμικού, το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού, τις άδειες
Ελεύθερου Λογισμικού και τις 4 ελευθερίες που παρέχει στους χρήστες
του: http://el.wikipedia.org/wiki/Ελεύθερο_λογισμικό
Ενημερωτική εκστρατεία και ενημερωτικά βίντεο για το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα: mathe.ellak.gr
Στον ιστότοπο www.SourceForge.org φιλοξενούνται εκατοντάδες χιλιάδες εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ.
Μια εισαγωγική παρουσίαση «Εισαγωγή_στο_ΕΛΛΑΚ.pdf» (38 διαφάνειες) μπορείτε να βρείτε εδώ: http://t-h.wikispaces.com/ELLAK:
Κατάλογος εταιρειών που παρέχουν υπηρεσίες ΕΛ/ΛΑΚ:
http://ellak.gr/index.php?option=com_openwiki&Itemid=103&id=ell
ak:open_source_companies&s=open%20project
Πρακτικά 1ου πανελληνίου συνεδρίου για το Ελεύθερο Λογισμικό /
Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) στην Εκπαίδευση, (foss4edu):
www.foss4edu.gr/praktika/default.htm.
Σημειώσεις για το ΣΔΒΔ MySQL από ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ: http://dide.flo.sch.gr/Plinet/Tutorials/Tutorials-MySQL.html
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ και
ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ στη μικρή επιχείρηση
• Εφαρμογές λογισμικού για τη ΜΜΕ
• Εισαγωγή στα λογιστικά φύλλα
• Οικονομική ανάλυση με το excel
• Γραφική απεικόνιση των δεδομένων της επιχείρησης
• Βασικές έννοιες βάσεων δεδομένων
• Διαχείριση Πελατών – Προμηθευτών
• Διαχείριση αποθήκης
• Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα
• Προϊόντα βάσεων δεδομένων ανοικτού λογισμικού
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