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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΕΡΕΥΝΑ
1.1 ΓΕΝΙΚΑ
Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, μέσα από την εξέλιξη τους, διαθέτουν πλέον την
δυνατότητα να παρουσιάζουν και να επεξεργάζονται πληροφορίες και δεδομένα σε
μορφές πέραν της παραδοσιακής, εκείνης του κειμένου. Η δυνατότητα αυτή
παρουσίασης δεδομένων σε πολλαπλές μορφές, τεχνολογία που είναι γνωστή ως
πολυμέσα (πιυΙΙίπιΘάία), έδωσε νέα ώθηση στο ενδιαφέρον για την χρήση της
πληροφορικής. Η χρησιμοποίηση έγχρωμων εικόνων, γραφικών, κινούμενης εικόνας
(video), καθώς και ήχου ήταν ανέκαθεν ζητούμενα. Με τη δημιουργία και χρήση τους
μπορεί να επιτευχθεί ένας πολύ παραστατικός, ενδιαφέρον και αποτελεσματικός
τρόπος παρουσίασης.
Τα πολυμέσα περιλαμβάνουν από πολύ απλές μέχρι πολύ σύνθετες εφαρμογές.
Παρουσιάζουν ιδιαίτερη ποικιλία χρήσεων και εφαρμογών, όπως επαγγελματικές
παρουσιάσεις, διαλογικά πολυμέσα, εκπαιδευτικές και επιστημονικές εςκτρμογές,
παιχνίδια ή εφαρμογές με σκοπό την διασκέδαση, καθώς και μια τεράστια γκάμα
επαγγελματικών μορφών και χρήσεων, όπως διαφήμιση, αυτοματοποίηση εργασιών
κ.α. Μπορούν επίσης να κάνουν χρήση όλων των νέων τεχνολογιών και να
χρησιμοποιούν δυνατότητες που προσφέρει το διαδίκτυο (internet). Τα πολυμέσα
γενικότερα έχουν μπει για τα καλά στην ζωή και την καθημερινότητα του ανθρώπου
και αποτελούν πλέον σημαντικό κομμάτι αυτής.

1.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι απαιτήσεις της αγοράς πολλαπλασιάζονται και διογκώνονται συνεχώς. Οι
ανάγκες για βελτίωση των παραγωγικών διαδικασιών, ο υψηλός βαθμός ελέγχου, η
ηλεκτρονική καταγραφή δεδομένων, η ταχεία ανάλυση στοιχείων, οι πολύπλοκοι
υπολογισμοί, η αυτοματοποίηση διεργασιών κ.α. αποτελούν κατευθυντήριες οδούς
στην εξέλιξη των εφαρμογών. Σε αυτό το φάσμα των απαιτήσεων κινείται η παρούσα
εφαρμογή. Σκοπός της είναι να καλύψει μια μεγάλη γκάμα των αναγκών των
καταστημάτων εστίασης.
Ο τίτλος του έργου είναι «Μελέτη, σχεδίαση και ανάπτυξη λογισμικού για την
διαχείριση παραγγελιών πελατών σε αλυσίδες ταχυφαγείων». Αποτελεί καινοτομία
στο χώρο, καθώς δεν έχει αναπτυχθεί κάτι ανάλογο. Τα μόνα σχετικά προϊόντα
λογισμικού που δημιουργήθηκαν αφορούν αποκλειστικά τους υπαλλήλους του
σέρβις, τους οποίους και εφοδιάζουν με έναν μίνι υπολογιστή τσέπης, όπου
καταγράφουν οι ίδιοι ηλεκτρονικά την παραγγελία του πελάτη και ενημερώνουν
αυτόματα τα πόστα παραγωγής, εξοικονομώντας με αυτό τον τρόπο χρόνο. Δεν
υπάρχουν πολλά κοινά στοιχεία με το παρόν έργο, καθώς αυτό προχωρά αρκετά
βήματα παραπέρα. Προτείνει μια πιο ολοκληρωμένη και εξειδικευμένη λύση, πλή
ρως αυτοματοποιημένη, που είναι ιδιαιτέρως φιλική προς τον πελάτη και εύκολη στη
χρήση.
Σαν εφαρμογή διαθέτει το χαρακτηριστικό της ευελιξίας, που της δίνει τη
δυνατότητα να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε κατάστημα εστίασης, με

κάποιες μικρές αλλαγές σύμφωνα με τις εκάστοτε απαιτήσεις. Οι παρεχόμενες
υπηρεσίες της είναι πολλές, με ιδιαίτερο βάρος να έχει δοθεί τόσο στην ορθή και
άρτια εξυπηρέτηση των πελατών των καταστημάτων, όσο και των ίδιων των επιχει
ρήσεων. Η γενική ιδέα είναι η δημιουργία παραγγελιοληψιών των πελατών μέσω
ηλεκτρονικού υπολογιστή. Οι πελάτες των καταστημάτων οργανώνουν και συντάσ
σουν την επιθυμητή τους παραγγελία κατά το δοκούν. Σημείο αναφοράς επίσης
αποτελεί η καταγραφή δεδομένων των πρώτων υλών της αποθήκης αλλά και ορι
σμένων στατιστικών-οικονομικών στοιχείων που εξυπηρετούν στην οργάνωση του
καταστήματος.
Η χρήση της εφαρμογής αυτής παρουσιάζει μια σειρά από πλεονεκτήματα.
Προσδίδει μεγάλο βαθμό εξυπηρετικότητας και εκσυγχρονισμού, καθώς και μια
ιδιαίτερη αισθητική στο χώρο, γεγονός που κάνει την επιχείρηση ελκυστικότερη για
τους ενδιαφερόμενους πελάτες.
Παρέχει έγκυρη και ταχεία εξυπηρέτηση, απαλείφοντας την πιθανότητα
εισαγωγής χρονικών καθυστερήσεων και περιτπώσεις εσφαλμένης καταγραφής
παραγγελιών από ανθρώπινο λάθος.
Συρρικνώνει τα έξοδα του καταστήματος, καθώς αυτά περιορίζονται στην αγορά
και συντήρηση των απαιτούμενων μηχανημάτων του συστήματος, απελευθε
ρώνοντας την επιχείρηση από απασχόληση υπαλλήλων σέρβις.
Η ηλεκτρονική καταγραφή των ζωτικής σημασίας οικονομικών-στατιστικών
στοιχείων προσδίδει εγκυρότητα και σιγουριά, ορίζοντας κατ’ επέκταση τις απαιτούμενες κινήσεις οργανωτικού χαρακτήρα.
Στη συνέχεια παρατίθεται περιληπτική αλλά και λεπτομερής ανάλυση σχετικά με
τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τη λειτουργία της εφαρμογής.

1.3 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το σύστημα διαχείρισης παραγγελιών αποτελεί μια ολοκληρωμένη εφαρμογή
αντιμετώπισης των καθημερινών απαιτήσεων της λειτουργίας σε καταστήματα εστί
ασης.
Οι απαιτήσεις λειτουργίας των καταστημάτων αυτών περιλαμβάνουν διαδικασίες
δημιουργίας παραγγελίας, ενημέρωσης παραγωγικών τομέων (παρασκευαστικών
πόστων), καταγραφής στατιστικών στοιχείων, κίνησης ταμείου (λειτουργία του
καταστήματος), διαχείρισης αποθήκης πρώτων υλών και ελέγχου κόστους. Οι απαι
τήσεις αυτές ικανοποιούνται μέσω της εφαρμογής του συστήματος, μέσω λειτου
ργίας υποσυστημάτων λογισμικού που αναλύονται παρακάτω.

Σύστημα δημιουργίας παραγγελιών
Το υποσύστημα δημιουργίας παραγγελίας δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες του
καταστήματος να ολοκληρώσουν παραγγελίες με βάση την δυνατότητα επιλογής
μέσω κατηγοριών.
Τα προϊόντα είναι ταξινομημένα σε κατηγορίες, καθώς επίσης περιέχουν
ορισμένα ειδικά χαρακτηριστικά. Ομοειδή προϊόντα συνιστούν μια κατηγορία. Τα
ειδικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν σύντομες περιγραφές των προϊόντων καθώς
και προσθήκες υλικών από την πρότυπη συνταγή παραγωγής.

Ειδικότερα, κάθε ττροϊόν περιλαμβάνει εξειδικευμένα χαρακτηριστικά προετοιμα
σίας και σύνδεση με τις πρώτες ύλες και προετοιμασμένα προϊόντα του πρότυπου
συνταγολογίου του καταστήματος. Επίσης, ο πελάτης έχει τη δυνατότητα προσθήκης
υλικών που δεν υπάρχουν στην πρότυπη συνταγή.
Το λογισμικό δημιουργίας παραγγελιών θα είναι εγκατεστημένο σε υπολογιστές,
οι οθόνες των οποίων θα είναι το μέσο απ’ όπου οι πελάτες θα διαχειρίζονται και θα
ολοκληρώνουν την επιθυμητή τους παραγγελία (οθόνες αφής). Το σύστημα μας
παρέχει δυνατότητες ακύρωσης παραγγελίας και τροποποίησης σχετικά με τις
ποσότητες των προϊόντων και των υλικών που την απαρτίζουν.
Η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα να καταγράφονται στατιστικά στοιχεία των πα
ραγγελιών καθώς και οι συνολικές εισπράξεις.

Ενημέρωση παρασκευαστηρίων
Με την ολοκλήρωση κάθε παραγγελίας αυτόματα ενημερώνεται, μέσω άλλου
υπολογιστή, ο ταμίας του καταστήματος. Ο ταμίας, με την σειρά του, προωθεί την
παραγγελία στα εμπλεκόμενα παρασκευαστήρια (πόστα), αμέσως μόλις λάβει το
ακριβές αντίτιμο. Η ενημέρωση για το είδος της παραγγελίας γίνεται μέσω οθονών,
όπου εμφανίζονται τα στοιχεία της. Οι πληροφορίες που διαβιβάζονται αφορούν
λετπομερείς πληροφορίες της παραγγελίας, ποσότητες προϊόντων και προσθαφαιρούμενα υλικά.

Λειτουργία Καταστήματος
Κάθε πελάτης θα εφοδιάζεται με έναν ειδικό προσωπικό αριθμό μετά το πέρας
κάθε παραγγελίας, για την αναγνώρισή του από τον ταμία. Το σύστημα καταχωρεί
και καταγράφει στατιστικά στοιχεία των παραγγελιών, καθώς και τα αποθέματα των
πρώτων υλών της αποθήκης. Υπάρχουν ειδικοί χρήστες (π.χ. προϊστάμενος κατα
στήματος), που θα έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένους πίνακες της βάσης με
δυνατότητα ενημέρωσής τους (αποθήκη). Οι χρήστες και τα ενδιαφερόμενα διοικη
τικά στελέχη της επιχείρησης θα λαμβάνουν ενημέρωση μέσω e-mail για τον τζίρο
του καταστήματος.
Το σύστημα διακρίνει τα υλικά παρασκευής των προϊόντων σε δύο βασικές κατη
γορίες:
1. Επιπρόσθετα υλικά
2. Καθορισμένου συνταγολογίου φαγητά
Η εφαρμογή παρέχει την δυνατότητα συνδυασμού των παραπάνω ανάλογα με
την επιθυμία του πελάτη.
Ακόμα, το σύστημα διατηρεί στη βάση δεδομένων τις εξής οντότητες;
• Φαγητά
• Ποτά
• Γλυκά
• Πρόσθετα Υλικά
• Αποθήκη
• Παραγγελίες
• Στατιστικά Στοιχεία
• Χρήστες

Τέλος, στην εφαρμογή περιέχονται στοιχεία σχετικά με όλα τα δεδομένα του συ
στήματος σε βάθος χρόνου (εισπράξεις κ.α.).
Για την εύρυθμη λειτουργία και εφαρμογή του συστήματος, απαιτείται ο
αγοραστής να έχει ήδη προμηθευτεί τον ανάλογο ηλεκτρονικό εξοπλισμό, σύμφωνα
με τις υποδείξεις της ομάδας ανάπτυξης και εφαρμογής του λογισμικού.

1.4 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΛΛΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
Στην συνέχεια του κεφαλαίου ακολουθούν τα αποτελέσματα της έρευνας σχετικά
με το υφιστάμενο λογισμικό άλλων εταιριών. Είναι σημαντικό να διαπιστωθούν
ορισμένα στοιχεία σχετικά με την προσέγγιση που έχουν κάνει στο θέμα, πως
αντιλαμβάνονται τις ανάγκες των πελατών και των καταστημάτων, καθώς και σε
ποίες από αυτές δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην υλοποίηση.
Κάθε έργο που παρουσιάζεται συνοδεύεται από ένα εισαγωγικό σχόλιο, όπου
αναφέρεται το είδος της εφαρμογής, αλλά και τα σημεία όπου εστιάζεται το
ενδιαφέρον. Στο τέλος κάθε περιγραφής ακολουθούν ορισμένα συμπεράσματα
σχετικά με τις διαφορές που εντοπίζονται μεταξύ των δύο εφαρμογών.

1.5 ARMONIA E.R.P.
Εισαγωγικά Σχόλια
Παρακάτω παρατίθεται περιλητπική περιγραφή του συστήματος ARMONIA.
Περιγράφεται μόνο το υποέργο που αφορά στη Διαχείριση Παραγγελιών Πελατών.
Το έργο δεν εμπίτττει στην κατηγορία εφαρμογών για αλυσίδες ταχυφαγείων,
παρουσιάζει όμως αρκετές ομοιότητες σε οργανωτικό επίπεδο και στον τρόπο
λειτουργίας με την δική μας εφαρμογή.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ
Το σύστημα ARMONIA / Διαχείριση Παραγγελιών Πελατών αποτελεί ζωτικό
τμήμα της λύσης ARMONIA - Διαχείριση Διακινήσεων και Αποθεμάτων.
Διαχειρίζεται αποτελεσματικά τις παραγγελίες, καθώς και τη συλλογή και διανομή
τους σε μία ή περισσότερες τοποθεσίας / αποθήκες,
Η γρήγορη και ακριβής διαχείριση των συναλλαγών κάνει το σύστημα ευκολόχρηστο ακόμα και σε μεγάλους όγκους.
Επιγραμματικά οι δυνατότητες της εφαρμογής:
ΠΩΛΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ
• Όλοι οι τύποι των πωλούμενων ειδών, ακόμα και πακέτα ή υπηρεσίες,
διαχειρίζονται από το σύστημα.
• Υπάρχει διαδικασία προσαρμογής στην παραγγελία, όπου ένα είδος μπορεί
να προδιαγραφεί σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη (configure-to-order).

• Η διαδικασία ττροδιαγραφών, συμπεριλαμβανομένων και των τιμών βάσει
χαρακτηριστικών είναι πλήρως ενσωματωμένη.
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
• Η διαδικασία της παραγγελίας μπορεί να ξεκινήσει με την προσφορά του
πελάτη.
• Οι τιμές και οι όροι παράδοσης είναι διαπραγματεύσιμοι, έτσι ώστε να
επιτευχθεί συμφωνία με τον πελάτη.
• Εφόσον η συμφωνία κλειστεί μεταφέρεται αυτόματα στις παραγγελίες.
• Οι προσφορές μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για υποψήφιους όσο και
για υπάρχοντες πελάτες.
ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΣΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ
• Το σύστημα υποστηρίζει διαφορετικά και πολλαπλά σημεία παράδοσης.
ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
• Η πολιτική των τιμών μπορεί να διαφοροποιείται ανά ομάδα πελατών,
πελάτη, είδος, ομάδα ειδών, κατηγορία ειδών, χρονική περίοδο κ.λ.π.
• Οι εκπτώσεις μπορούν επίσης να καθοριστούν ανά πελάτη, ομάδα πελάτη ή
είδος αλλά και βάσει στόχων, τζίρου κ.λ.π.
ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ
• Οι ημερομηνίες παράδοσης των παραγγελιών ελέγχονται συνεχώς.
Ταυτόχρονα προτείνονται από το σύστημα οι παραγγελίες που πρέπει να
συλλεχθούν καθημερινά.
• Ο χρόνος μεταφοράς στον πελάτη, βάσει του τρόπου μεταφοράς,
υπολογίζεται στην προσφορά.
• Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ελέγχεται η διαθεσιμότητα των ειδών και τα
ελλείμματα και παράγονται ανάλογα μηνύματα.
• Με τη χρήση διαφορετικών τύπων παραγγελίας μπορούν να διαχειριστούν
αποτελεσματικά οι επείγουσες παραγγελίες, από την καταχώρηση της παραγγελίας
μέχρι την έκδοση του τιμολογίου, με πολύ μικρή εμπλοκή του χρήστη.
• Το σύστημα διαχειρίζεται εισερχόμενες και εξερχόμενες συναλλαγές μέσω
EDI/XML. Οι πιο κοινές EDI/XML συναλλαγές κατά την διαδικασία ολοκλήρωσης της
παραγγελίας είναι σταθερές.
WEB INTERFACE
• Πολλές λειτουργίες του ARMONIA είναι διαθέσιμες και μέσω \web brov\/ser.
ΟΦΕΛΗ
Το σύστημα ARMONIA / Διαχείριση Παραγγελιών Πελατών παρέχει την
δυνατότητα διαχείρισης όχι μόνο των απλών διαδικασιών παραγγελίας, αλλά και
άλλων πιο σύνθετων διαδικασιών, διατηρώντας παράλληλα πλήρη ιχνηλασιμότητα
και σταθερότητα.
Υποστηρίζει πλήρως συμφωνίες πελατών, πλάνα πληρωμών, καθώς και αυτό
ματο υπολογισμό προμηθειών επί των πωλήσεων.
Οι δυνατότητες υπολογισμού του συστήματος παρέχουν σωστό προγραμματισμό
των παραδόσεων, καθώς και διαχείριση των αποθεμάτων.

Τέλος, το σύοΓτημα καλύτπει τις ανάγκες της επιχείρησης, είτε αυτή ακολουθεί
πολιτική διαχείριση τιμών, είτε συμφωνίες με τους πελάτες ή τους προμηθευτές.
Το σύστημα ARMONIA / Διαχείριση Παραγγελιών Πελατών λειτουργεί σε
οποιοδήποτε τύπο εταιρίας, από απλές έως πολύ σύνθετες. Επίσης, υποστηρίζει
λειτουργίες και από απομακρυσμένες τοποθεσίες ή από υποκαταστήματα.

Συμπεράσματα
Μετά από παρατήρηση των παραπάνω στοιχείων, προκύτπει πως το ARMONIA
E.R.P. είναι ένα πακέτο εφαρμογών. Το κομμάτι Διαχείριση Παραγγελιών Πελατών
είναι ουσιαστικά μία τυποποιημένη βάση δεδομένων (E.R.P.), διαμορφωμένη
σύμφωνα με τις εκάστοτε απαιτήσεις. Η χρήση της βάσης αυτής και του υποέργου
γενικότερα γίνεται μέσω της γενικής φόρμας της εφαρμογής.
Μία βασική ομοιότητα που παρατηρείται ανάμεσα στις δύο εφαρμογές είναι ότι
διατηρούν στην βάση τους κατηγοριοποιημένα τα διάφορα είδη «προϊόντων». Αυτό
είναι εξαιρετικά χρήσιμο για την εύκολη εύρεση του επιθυμητού προϊόντος. Επίσης
δίνεται βαρύτητα στην καταγραφή στατιστικών στοιχείων των πωλήσεων για λόγους
αρχείου και διαχείρισης της εταιρίας. Μια σημαντική προδιαγραφή που υλοποιείται
στις δύο εφαρμογές είναι ο αυτόματος έλεγχος διαθεσιμότητας των προϊόντων. Με
τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η πιθανότητα εισαγωγής κάποιας ασυνέπειας που θα
δημιουργούσε πρόβλημα σε μία παραγγελία λόγω έλλειψης.

1.6 E-GARCON
Εισαγωγικά Σχόλια
Ο πιο διαδεδομένος τύπος εφαρμογής για εξυπηρέτηση των πελατών που
αφορά καταστήματα εστίασης είναι αυτή που περιγράφεται παρακάτω. Από τα
στοιχεία που παρουσιάζονται γίνεται εμφανής η διαφορετική προσέγγιση των
εφαρμογών αυτών στα θέματα διαχείρισης παραγγελιών. Στη σχετική έρευνα
εντοπίστηκαν αρκετές παρόμοιες εφαρμογές που εμπίτττουν στην ίδια κατηγορία.
Ορισμένες από αυτές παρουσιάζονται στη συνέχεια.
Όπως προκύπτει και από την περιγραφή του προϊόντος, η εφαρμογή αυτή
αφορά τερματικά (μίνι υπολογιστές τσέπης), τα οποία διαχειρίζονται οι υπάλληλοι
του σέρβις. Μέσω αυτής της συσκευής, καταγράφουν τις παραγγελίες των πελατών
και ενημερώνουν τα πόστα παραγωγής.
Ως πρώτη εφαρμογή της προαναφερθείσας κατηγορίας παρουσιάζεται το
επονομαζόμενο e-Garcon της εταιρίας ΟοπιρυΙβηά Software.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑ: Λογισμικό εστίασης παραγγελιοληψίας eGarcon

To e-garcon είναι εφαρμογή μηχανοργάνωσης καταστημάτων διασκέδασης όπως
καφετέριες, bar, νυχτερινά κέντρα κ.λ.π.
• Η εφαρμογή βασίζεται στις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα του
software και στις ανάγκες των επιχειρήσεων του κλάδου, με γνώμονα την απλότητα
και το φιλικό περιβάλλον λειτουργίας.
• Με την πληθώρα των αυτοματισμών που περιέχει το e-garcon, ο χρήστης ανά
πάσα στιγμή έχει πλήρη άποψη για τη λειτουργία της επιχείρησής του.
• Η δυνατότητα της διαχείρισης των ειδών σε υποκατηγορίες και κατηγορίες,
αλλά και η ευκολία της αλλαγής του κωδικού είτε είδους είτε κατηγορίας και μετά την
αρχική καταχώρηση, δίνει την ευελιξία της καλύτερης παρακολούθησης των ειδών.
• Με τη δυνατότητα εκτύπωσης της παραγγελίας από το χειριστή ή από το
σερβιτόρο στα τμήματα παρασκευής, αλλά και με δυνατότητα εμφάνισης
κατειλημμένων ή άδειων τραπέζιών.
• Η παρακολούθηση κατανάλωσης και παραγγελιών από τον υπεύθυνο
παρακολούθησης, κάνουν το e-garcon μια εφαρμογή που μπορεί να δώσει μια
πλησιέστερη εικόνα (είτε μέσω οθόνης, είτε μέσω εκτύπωσης) στον υπεύθυνο
καταστήματος για την κατανάλωση ποτών της ημέρας.
• Ετήσης, με το extta module "Check", ο χρήστης έχει τη δυνατότητα
παρακολούθησης της κατανάλωσης του προσωπικού, αλλά και όλων των ποτών
που πηγαίνουν προς τους πελάτες.

Δυνατότητες - Τεχνικά Χαρακτηριστικά

δυνατότητες οργανωτικού χαρακτήρα που διαθέτουν οι δυο εφαρμογές προσφέρουν
μια πλήρη άποψη για τη λειτουργία του καταστήματος. Κοινό σημείο επίσης
αποτελεί, πέρα από την κατηγοριοποίηση των προϊόντων, η δυνατότητα αλλαγής
κάποιων στοιχείων τους, όπως ο συνοδευτικός τους κωδικός. Επίσης, η ενημέρωση
του υπεύθυνου του τμήματος σχετικά με τις εμπσρικές κινήσεις του καταστήματος
αποτελούν ορόσημο και των δύο εφαρμογών.

1.7 XEN10S
Εισαγωγικά Σχόλια
Το έργο της εταιρίας xenios απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε καταστήματα εστιαταρίων και χωρίζεται σε δύσ κατηγορίες ανάλογα με τις ανάγκες. Σε ασύρματη
παραγγελιοληψία (χρήση pocket pc) και σύστημα παραγγελιοληψίας με οθόνες
αφής. Παρακάτω παρουσιάζεται η δεύτερη κατηγορία, που πλησιάζει περισσότερο
σε τεχνικά χαρακτηριστικά στη δική μας εφαρμογή.

XENIOS BACKOFFICE
Η εφαρμογή αυτή έρχεται να καλύψει ένα μεγάλο κενό που υπάρχει στο χώρο
των καταστημάτων εστίασης και διασκέδασης, δίνοντας στο σύγχρονο επιχειρηματία
μια μοναδική λύση στη μηχανογράφησή του. Επίσης, παρέχει τη δυνατότητα άμεσης
και αποτελεσματικής ενημέρωσης και ελέγχου. Συνδυάζει τη χρήση της τεχνολογίας
με την ευχρηστία και καλύπτει πλήρως τις ιδιαιτερότητες των επιχειρήσεων αυτών.
Το όλο σύστημα αποτελείται από το πρόγραμμα διαχείρισης, που είναι ανετπυγμένο
σε περιβάλλον Window/s (95/98/Me/NT,2000)
To πρόγραμμα μπορεί να εκτυπώσει τα παραστατικά (παραγγελίες - αποδείξεις
λιανικής - τιμολόγια - δελτία αποστολής κ.λ.π.) σε θεωρημένο μηχανογραφικό χαρτί,
σύμφωνα με τις διαστάσεις που θα επιλέξει το εστιατόριο, ή να συνδεθεί με ταμειακή
μηχανή. Μπορεί επίσης να παρακολουθεί αποστολές πακέτου και να εκτυπώνει όλα
τα επίσημα παραστατικά. Παρακολουθεί πιάτα - αναλώσεις με έλεγχο ορίου στοκ,
έτσι ώστε όταν τα κρίσιμα πιάτα φτάσουν στο όριο ασφαλείας, το σύστημα να
προειδοποιεί το χρήστη του υπολογιστή για τη συγκεκριμένη πιθανή έλλειψη.
Με το XENIOS μπορούν να μοιραστούν τα είδη του εστιατορίου σύμφωνα με τσ
τμήμα παρασκευής τους, έτσι ώστε οι παραγγελίες να εκτυπώνονται στα ανάλογα
τμήματα (π.χ. τα κρύα πιάτα στο τμήμα της κρύας κουζίνας, τα ζεστά πιάτα στη
ζεστή κουζίνα, και τα ποτά στο bar). Αποφεύγεται έτσι η πιθανότητα λάθους από τη
συνεργασία των τμημάτων του εστιατορίου (σερβιτόροι - υπάλληλοι κουζίνας), οι
πελάτες εξυπηρετούνται πιο γρήγορα, ενώ παρέχεται καλύτερο service.
Η χρήση της εφαρμογής είναι απλή. Έχει κατασκευαστεί αποκλειστικά στο φιλικό
περιβάλλον των Windows (95, 98, Me, 2000, NT), με χρήση εύχρηστων παραθύρων
και κουμπιών.
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ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
• Σωστές και όχι ξεχασμένες παραγγελίες.
• Σωστοί λογαριασμοί στον πελάτη.
• Άμεση εξυπηρέτηση με την επιτάχυνση εκτέλεσης της παραγγελίας
• Πλήρη στοιχεία (στατιστικά - οικονομικά) όλων των κινήσεων.
• Έλεγχος ανάλωσης ειδών και ενημέρωση για τα αποθέματα.
• Λιγότερο προσωπικό μέσα από τη σωστή αξιοποίηση του ήδη υπάρχοντος,
αποφεύγοντας τις άσκοπες μετακινήσεις.
• Ποιοτική εξυπηρέτηση του πελάτη.
• Περιβάλλον με λιγότερα χαρτιά.

ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΤΕΛΙΚΑ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΕ:
Μείωση του κόστους λειτουργίας και περισσότερο ανταγωνιστικές τιμές π.χ. η
αυτόματη έκδοση αποδείξεων στην ταμειακή με την παραγγελία ή συγκεντρωτικά το σύστημα μας δίνει την δυνατότητα να επιλέξουμε αν θέλουμε να τυπώσουμε στην
ταμειακή και ποια είδη, η ταχύτατη αποστολή από ένα σερβιτόρο των παραγγελιών
στην κουζίνα και των ποτών στο bar και η αυτόματη έκδοση του λογαριασμού στον
πελάτη είναι στοιχεία τα οποία προφανώς οδηγούν στην μείωση του κόστους.
Ακολουθώντας τα πρότυπα ανάπτυξης της PORTABLE SOLUTIONS, η
εφαρμογή έχει αναπτυχθεί εξ ολοκλήρου στο γραφικό περιβάλλον των Microsoft
Windows και σε αρχιτεκτονική Client-Server, παρέχοντας τη δυνατότητα χρήσης
υπαρχόντων Servers και Βάσεων Δεδομένων. Προσφέρεται πλήρης εκπαίδευση και
υποστήριξη των χρηστών. Ο χρόνος εκμάθησης της εφαρμογής είναι κυριολεκτικά
μηδαμινός, γιατί στηρίζεται σε menu, τα οποία απλά επιλέγει ο χρήστης χωρίς να
χρειάζεται να θυμάται κωδικούς ειδών ή να μεταφέρει μαζί του μπλοκάκια με τα είδη.

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ XENIOS ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ:
•
•
•
•

Διαχείριση τραπέζιών, παραγγελιών, Αρχείο σερβιτόρων. Αρχείο πελατών.
Έκδοση παραγγελιών. Διαχείριση μερίδων-αναλώσεις. Διαχείριση ειδών
Διαχείριση προμηθευτών. Έκδοση παραστατικών. Επίπεδα ασφαλείας.
Σύνδεση με διαχείριση αποθήκης (αναλώσεις Α' υλών - συνταγές).

Συνοπτική περιγραφή λειτουργίας:
Ο σερβιτόρος, αφού δώσει τα στοιχεία του (όνομα, κωδικό), μπορεί να πάρει
παραγγελία επιλέγοντας φαγητά από την λίστα των φαγητών και ποτά από την λίστα
των ποτών χωρίς να χρειαστεί να γράψει απολύτως τίποτα στο φορητό τερματικό. Η
διαδικασία είναι αρκετά γρήγορη και δεν χρειάζεται ο σερβιτόρος να έχει καμία
προηγούμενη εξοικείωση με το μηχάνημα, (βλέπε σχήμα 1,2,3). Τα φαγητά είναι
ορισμένα σε κατηγορίες, αλλά μπορούν να αναζητηθούν και με τα πρώτα γράμματα
της περιγραφής τους ή και με κάποιο κωδικό και επιλέγονται με ένα άγγιγμα στην
οθόνη αφής.
Σε κάθε φαγητό ή ποτό μπορεί να ορίσει κάποιες ιδιαιτερότητες, όπως “χωρίς
τυρί”, “πολύ ψημένο”, επιλέγοντας πάλι από κάποια μενού χωρίς να χρειάζεται να τις
γράψει στο φορητό τερματικό. Επίσης, όταν η παραγγελία ολοκληρωθεί, μπορεί να
γράψει κάποια γενικά σχόλια πριν τη στείλει π.χ. “γρήγορα”. Όταν η παραγγελία είναι
έτοιμη, το κεντρικό πρόγραμμα ειδοποιεί το σερβιτόρο ότι μπορεί να την παραλάβει.
Η παραγγελία κατά την αποστολή της επιμερίζεται ανάλογα με τα σημεία ετοιμασίας
π.χ. κουζίνα, κάβα και αν θέλουμε τυπώνεται αυτόματα η απόδειξη στην ταμειακή
μηχανή ή σε θεωρημένα έντυπα. Ο σερβιτόρος, τέλος, μπορεί να κλείσει το τραπέζι
και να εκδώσει το λογαριασμό με ένα πάτημα στην οθόνη του φορητού τερματικού.
Όταν ετοιμαστεί μια παραγγελία, αφαιρούνται τα αντίστοιχα υλικά από την
αποθήκη. Στο κεντρικό πρόγραμμα υπάρχει η δυνατότητα να ορισμού συνταγών για
κάθε φαγητό η ποτό (να οριστούν δηλαδή τα υλικά παρασκευής του αντίστοιχου
φαγητού ή ποτού). Έτσι, θα υπάρχει μια ένδειξη της κατανάλωσης των υλικών από
την αποθήκη και του συνολικού κόστους των διαθέσιμων φαγητών ή ποτών
αντίστοιχα. Επίσης φαίνεται η κατανάλωση ανά είδος φαγητού ή ποτού.
Τα φορητά τερματικά μπορούν να παρακολουθήσουν τις παραγγελίες ανά
σερβιτόρο, τραπέζι, ημερομηνία, ώρα και γενικά το όλο σύστημα παρέχει πολλές
διευκολύνσεις με άμεσο στόχο την εξυπηρέτηση του ιδιοκτήτη και κατά συνέπεια των
πελατών. Το κεντρικό πρόγραμμα παρακολουθεί τα τραπέζια και τις παραγγελίες
τους, έχει την δυνατότητα να αλλάζει τιμές και ποσότητα των ειδών στις παραγγελίες
πριν εκδοθεί απόδειξη, να εκτυπώνει ή όχι στην ταμειακή μηχανή, να παρακολουθεί
εισπράξεις ανά σερβιτόρο, τραπέζι σε χρονικό διάστημα που ορίζουμε, να ακυρώνει
παραγγελίες, κ.λ.π.

Συμπεράσματα:
Το XENIOS BACKOFFICE είναι άλλη μια εφαρμογή που απευθύνεται σε
καταστήματα εστίασης και καφετέριες. Ανήκει στην κατηγορία χρήσης pocket pc
(υπολογιστές τσέπης), από όπου καταγράφονται οι παραγγελίες των πελατών.
Εντούτοις, έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά με το δικό μας έργο.

Δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στον έλεγχο πληρότητας των αποθεμάτων, με
αποτέλεσμα το σύστημα να προειδοποιεί το χρήστη του υπολογιστή για κάποια
πιθανή έλλειψη. Κοινό σημείο αναφοράς, επίσης, αποτελεί ότι η τεχνοτροπία
απευθύνεται σε περιβάλλον Windows και η επικοινωνία μεταξύ των ηλεκτρονικών
υπολογιστών γίνεται με την αρχιτεκτονική Client - Server.

1.8 F&B WORKS
Εισαγωγικά Σχόλια
To έργο F&B WORKS είναι μια εφαρμογή για διαχείριση παραγγελιών σε
καταστήματα εστίασης. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του έργου αυτού είναι το γεγονός
ότι συνδυάζει τη χρήση σταθερών ηλεκτρονικών υπολογιστών με οθόνες αφής και
υπολογιστές τσέπης (PDA).

Το F&B Works είναι ένα νέο πανίσχυρο λογισμικό για τη διαχείριση επισιτιστικών
μονάδων που λειτουργεί σε Microsoft Windows. Αποτελεί ένα μοναδικό ενιαίο
εργαλείο για τον απόλυτο έλεγχο σε όλες τις φάσεις των αγορών και πωλήσεων και
όχι δύο ανεξάρτητα συστήματα, όπως συνηθίζεται στα άλλα συστήματα F&B.
Μοναδική δυνατότητα για αλυσίδες εστιατορίων αποτελεί η λειτουργία
παρακολούθησης πολλαπλών σημείων πώλησης (P.O.S.), κατανεμημένα ακόμη και
σε απομακρυσμένες γεωγραφικές τοποθεσίες, που διαχειρίζονται διαφορετικές
ομάδες ειδών, όλα ενοποιημένα σε μία βάση δεδομένων με online συνδέσεις.
Το λογισμικό διαχείρισης εντατικής πώλησης είναι σχεδιασμένο για οθόνες αφής.
Τα είδη εμφανίζονται με εικόνες, για οτπική ευκολία. Η λήψη παραγγελίας είναι μόνο
μερικά κλικ αφής. Οι παραγγελίες παρακολουθούνται ανά σερβιτόρο και ανά P.O.S.
Επιτρέπονται σύνθετοι τρόποι είσπραξης, όπως μετρητά και πιστωτική κάρτα, πάλι
με λίγα πλήκτρα αφής.
Επιπρόσθετα, προσφέρεται και ασύρματη λήψη παραγγελίας μέσω φορητών
συσκευών PDA. Εδώ χρησιμοποιήθηκε τεχνολογία Internet Browser HTML, για να
μπορούν να εξυπηρετηθούν απομακρυσμένοι χώροι. Με την παραγγελία
ενημερώνεται αυτόματα η κεντρική βάση δεδομένων και εκτυπώνεται σε εκτυπωτές
του P.O.S. και της κουζίνας.
Ο χρήστης μπορεί να ορίσει το στυλ λειτουργίας του PDA σε γρήγορη ή ποιοτική
παραγγελία, ανάλογα με τον χαρακτήρα του εστιατορίου.

To σύστημα διαχείρισης F&B περιλαμβάνει:
• Πολλαττλές αποθήκες ειδών ανά σημείο πώλησης.
• Παρακολούθηση ποσοτήτων και αξιών, απογραφές, ενδοδιακινήσεις και
μετατροπές ειδών.
• Ένα γενικό τιμοκατάλογο ειδών ή πολλούς διαφορετικούς ανά P.O.S.
• Προμηθευτές, παραγγελίες αγορών, τιμολόγια αγορών.
• Πελάτες, τιμολόγια πελατών.
• Οικονομικές κινήσεις, δηλαδή χρεώσεις, πιστώσεις, εισπράξεις και πληρωμές
όλων των παραπάνω εννοιών.
• Διαχείριση αξιόγραφων.
• Online σύνδεση με λογιστικά προγράμματα ή εξαγωγή οικονομικών στοιχείων
για την εισαγωγή τους σε λογιστικά προγράμματα τρίτων κατασκευαστών.
Το σύστημα λογισμικού επίσης ενσωματώνει:
• Γρήγορη και δυναμική αναζήτηση με όλα τα στοιχεία της βάσης δεδομένων
και εξαγωγή τους σε άλλα προγράμματα όπως ττχ. Microsoft Excel.
• Σχεδιαστή αναφορών. Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να σχεδιάσει και να
ενσωματώσει στο λογισμικό αναφορές της αρεσκείας του.
• Ευέλικτη βάση δεδομένων εξαιρετικά υψηλής απόδοσης.
• Γρήγορο Backup (φύλαξη αρχείων).
• Ηλεκτρονικό Internet Forum, μέσα από την εφαρμογή, με ερωτήσεις και
απαντήσεις για θέματα που αφορούν τη λειτουργία του λογισμικού.
• Πολύγλωσσο σύστημα μετάφρασης των οθονών του λογισμικού.

Συμπεράσματα:
Από τη σχετική έρευνα υφιστάμενου λογισμικού, η εφαρμογή F&B WORKS είναι
αυτή που παρουσιάζει τις περισσότερες ομοιότητες με τη δική μας. Σε επίπεδο
τεχνοτροπίας,
έχει
πολλά
κοινά στον
τρόπο
προσέγγισης
θεμάτων
παραγγελιοληψιών.
Ως κοινό χαρακτηριστικό των δύο εφαρμογών είναι η χρήση οθονών αφής.
Υπάρχει ειδικό μενού επιλογών για τη δημιουργία των παραγγελιών, επίσης, με κάθε
παραγγελία γίνεται η σχετική «ενημέρωση» της βάσης, τόσο για τα προϊόντα σε
επίπεδο αποθήκης, όσο και στατιστικών και οικονομικών στοιχείων που αφορούν
την επιχείρηση. Μια μικρή διαφοροποίηση σε σχέση με την εφαρμογή μας
παρουσιάζεται στον τρόπο προσέγγισης για την ενημέρωση των παρασκευαστικών
πόστων. Το σύστημα F&B WORKS χρησιμοποιεί εκτυπωτές, όπου αποτυπώνεται
σε χαρτί το είδος της παραγγελίας και όχι οθόνες αφής. Επίσης δίνεται ιδιαίτερη
βαρύτητα στην ευελιξία της βάσης δεδομένων και στην απόδοση της.

1.9 MindRest
Εισαγωγικά Σχόλια
Η εταιρία Mindfields έχει κατασκευάσει για την διαχείριση παραγγελιών μία
εφαρμογή, την επονομαζόμενη MindRest. Όπως διαφαίνεται και από την παρακάτω
περιγραφή, απευθύνεται σε καταστήματα ταχυφαγείων, καφετέριες και μπαρ. Ανήκει
και αυτή στην κατηγορία προϊόντων με χρήση υπολογιστή τσέπης.

MindRest - Διαχείριση παραγγελιοληψίας για Εστιατόρια - Καφέ - Μπαρ
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Το σύστημα διαχείρισης χώρων εστίασης με ασύρματη παραγγελιοληψία που
δίνει την απάντηση στις απαιτήσεις του κλάδου της μαζικής εστίασης.
Με ευέλικτη σχεδίαση και πρακτικότητα, προσφέρει στον επαγγελματία απόλυτο
έλεγχο στις διαδικασίες παραγγελιοληψίας σε όλα τα στάδια.
Στόχος του συστήματος είναι η γρήγορη και ποιοτική εξυπηρέτηση του πελάτη
και η απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών ολοκλήρωσης της παραγγελίας.
Με πλήρη απομακρυσμένο έλεγχο από τα τερματικά χειρός, επιτυγχάνεται
αποτελεσματικότερη αξιοποίηση ανθρώπινων πόρων και επιτάχυνση διαδικασιών,
όπως είσπραξη μετρητών και έκδοση αποδείξεων.
Αποτέλεσμα είναι η γρήγορη εξυπηρέτηση, η αποφυγή λαθών, η αποδοτικότερη
διαχείριση επιχειρηματικών πόρων και ο εύκολος έλεγχος της επιχείρησης.
Αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία, εξασφαλίζονται
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για την επιχείρηση:
•

Γρηγορότερη και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση πελατών

•

Αποφυγή λαθών στις παραγγελίες και στις χρεώσεις

.

Πλήρης έλεγχος της επιχείρησης

•

Απλοποίηση διαδικασιών

.

Αναβάθμιση της εικόνας της επιχείρησης

Το MindRest προσφέρει την πιο αξιόπιστη και προσιτή επιλογή για την
οργάνωση της σύγχρονης επιχείρησης εστίασης.
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Δομή συστήματος
Το σύστημα έχει ευέλικτη σχεδίαση, η οποία επιτρέπει συνδυασμό διαφορετικών
υποσυστημάτων για την κάλυψη πολύπλοκων αναγκών. Υπάρχει δυνατότητα
προσθήκης ενός υποσυστήματος ανά πάσα στιγμή. Επίσης, υπάρχει πλήρης
συμβατότητα στις αναβαθμίσεις του λογισμικού μας με τις παλαιότερες εκδόσεις.
Τα σύστημα διαχείρισηο γώοων εστίασηο πεοιλαυβάνει:

•

Κεντρικό εξυπηρετητή - Server

•

Κεντρική διαχείριση και επίβλεψη χώρου εστίασης - Μάρκα

•

Διαχείριση τηλεφωνικών παραγγελιών - Delivery

.

Απομακρυσμένη διαχείριση παραγγελιών μέσω τερματικού χειρός - Client

•

Εποπτεία και διαχείριση προϊόντων προς παραγωγή - Κουζίνα

Επιπλέον υποσυστήυατα που εφαουόδονται στα παραπάνω;
Κεντρικός εξυπηρετητής - Server
•

Διαχείριση παραστατικών πώλησης

•

Διαχείριση φορμών εκτύπωσης

• Διαχείριση πολλαπλών εκτυπωτών για τα σημεία παραγωγής, με διαχωρισμό
ανά προϊόν ή ανά κατηγορία προϊόντος
• Διαχείριση πολλαπλών τερματικών κουζίνας, με διαχωρισμό ανά προϊόν ή
ανά κατηγορία προϊόντος
Κεντρική διαχείριση και επίβλεψη χώρου εστίασης - Μάρκα
•

Κρατήσεις τραπέζιών (reserve) με ειδοποίηση

•

Λειτουργία Self-Service (ταμειακή μηχανή)

•

Λίστα προϊόντων που είναι σε στάδιο παραγωγής

Διαχείριση τηλεφωνικών παραγγελιών - Deiivery
•

Λειτουργία Self-Service (ταμειακή μηχανή)

•

Λίστα προϊόντων που είναι σε στάδιο παραγωγής

Χαρακτηριστικά συστήματος
Λειτουργίες κεντρικού εξυπηρετητή (Server)
•

Προστατευόμενη πρόσβαση - πολλαπλά επίπεδα ασφαλείας

•

Σύνδεση με απεριόριστο αριθμό clients

•

Δυνατότητα σύνδεσης clients με ίδια διεύθυνση IP (χρήση Ν.Α.Τ.)

•

Δυνατότητα On-Line σύνδεσης με Proxess ERP

.

Διαχείριση χειριστών συστήματος

•

Χρήση πολλαπλών παραστατικών πώλησης

.

Δυνατότητα μορφοποίησης φορμών εκτύπωσης

•

Περιορισμοί των τερματικών (ξεχωριστά ανά τύπο τερματικού) για:

1. Διαχωρισμό διαθέσιμων προϊόντων
2. Κεράσματα
3. Αφαίρεση προϊόντων από την παραγγελία
4. Εκτύπωση παραστατικών
5. Απόκρυψη περιοχών εστίασης
Λειτουργίες κεντρικής διαχείρισης (Μάρκα)

Εύχρηστο γραφικό περιβάλλον
Πλήρης υποστήριξη οθόνης αφής
Προστατευόμενη πρόσβαση - πολλαπλά επίπεδα ασφαλείας
Εποπτεία τραπέζιών ανά περιοχή εστίασης
Διαχείριση διαθεσιμότητας προϊόντων
Διαχείριση παραγγελιών (χρήση ως σερβιτόρος)
Δυνατότητα κεράσματος
Δυνατότητα υπέρβασης περιορισμού κεράσματος ανά επίπεδο χειριστή
Μεταφορά τραπέζιών
Ταμείο ημέρας (με διαχωρισμό σαλόνι - delivery)
Εκτύπωση παραστατικού πώλησης (απόδειξη - τιμολόγιο)
Λειτουργίες διαχείρισης Delivery
Εύχρηστο γραφικό περιβάλλον
Πλήρης υποστήριξη οθόνης αφής
Προστατευόμενη πρόσβαση - πολλαπλά επίπεδα ασφαλείας
Αναγνώριση κλήσης
Αρχείο πελατών
Αυτόματη εύρεση καρτέλας πελάτη μέσω τηλεφωνικού αριθμού
Εποπτεία παραγγελιών σε αναμονή
Δυνατότητα κεράσματος
Δυνατότητα υπέρβασης περιορισμού κεράσματος ανά επίπεδο χειριστή
Δυνατότητα διαχωρισμού περιοχών
Ταμείο ημέρας (συνολικά ή ανά διανομέα)
Επιλογή διανομέα κατά την παράδοση ή/και σε δεύτερο χρόνο
Εκτύπωση συνολικής παραγγελίας με στοιχεία πελάτη
Εκτύπωση παραστατικού πώλησης (απόδειξη - τιμολόγιο)
Λειτουργίες τραπεζιώ ν-παραγγελιώ ν (τερματικό χειρός)
Χρήση προσωπικού κωδικού πρόσβασης χρήστη
Ευέλικτη διαδικασία παραγγελιοληψίας
Εποπτεία τραπέζιών ανά περιοχή εστίασης
Διαχείριση παραγγελιών χωρίς τραπέζι
Δυνατότητα κεράσματος
Δυνατότητα υπέρβασης περιορισμού κεράσματος ανά επίπεδο χειριστή
Μεταφορά τραπέζιών
Μερική αποπληρωμή παραγγελίας

•

Απομακρυσμένη εκτύπωση παραστατικού πώλησης (απόδειξη - τιμολόγιο)

Λειτουργίες εποτττείας ττροϊόντω ν ττρος τταραγωγή - Κουζίνα
•

Εύχρηστο γραφικό περιβάλλον

•

Πλήρης υποστήριξη οθόνης αφής

•

Διαχείριση διαθεσιμότητας προϊόντων

•

Δυνατότητα προβολής προϊόντων

•

Συνολική παραγγελία ανά τραπέζι

•

Προϊόντα προς παραγωγή για επιλεγμένο τραπέζι

•

Συνολικά προϊόντα προς παραγωγή με βάση την ώρα παραγγελίας

•

Προϊόντα προς παραγωγή ίδιας κατηγορίας

Εύκολη εγκατάσταση και απλουστευμένη χρήση καθιστούν ακόμη και τον πιο
άπειρο χρήστη ικανό να χειριστεί το σύστημα σε χρόνο ρεκόρ!
Το σύστημα ERP back-office παρέχει απεριόριστες δυνατότητες:
Αποθήκη - Πελάτες - Πωλήσεις
Προμηθευτές - Πιστωτές - Αγορές
Αξιόγραφα
ΣΕΤ ειδών
με απλή συσχέτιση και κινήσεις
με βασική παραγωγή - κοστολόγηση
Εναλλακτικοί / πολλαπλοί κωδικοί ειδών
Θεωρημένη αποθήκη
Τιμολογιακές Πολιτικές - Σχήματα προσφορών
Διαχείριση ταμείου
Διαχείριση Τραπεζών - Τραπεζικοί Λογαριασμοί
Διαχείριση δανείων
Παραγωγή με συνταγές / προδιαγραφές
Δυναμικές αναφορές, αποθήκευση και διαχείριση
Αναφορές 3D (olap cubes) γραφήματα, πλήρης διαχείρηση, δυναμικότητα
Περισσότερη ασφάλεια
Δυνατότητα προσθήκης / διαγραφής / απενεργοποίησης χειριστή
Διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης στις επιμέρους λειτουργίες της εφαρμογής
Δυνατότητα αποσύνδεσης χειριστή
Εττιλογή βάσης δεδομένων
MS SQL (για μεγάλες επιχειρήσεις)
MS SQL express (για μικρές - μεσαίες επιχειρήσεις)

•

MS Access (για μικρές επιχειρήσεις)

Συμβατότητα
Με όλες τις εκδόσεις των Windows (95, 98, Me, 2000, ΧΡ, Vista, Windows?)

Συμπεράσματα:
To σύστημα Mind Rest είναι άλλη μία πρόταση για αντιμετώπιση θεμάτων
παραγγελιοληψιών. Όπως και οι προαναφερθείσες εφαρμογές, έτσι και αυτή
παρουσιάζει πολλά κοινά στην προσέγγιση αυτών των θεμάτων.
Για την σύνδεση και επικοινωνία μεταξύ των τερματικών μηχανημάτων
χρησιμοποιείται το πρωτόκολλο επικοινωνίας Client - Server. Υπάρχει ο κεντρικός
υπολογιστής (server), με τον οποίο συνδέονται και αντλούν τις απαιτούμενες
πληροφορίες τα τερματικά χειρός (client). Ένα άλλο κοινό oroixcio είναι το επίπεδο
προστασίας πρόσβασης. Εκτός από τους κωδικούς εισόδου της εφαρμογής, μέτρο
προστασίας αποτελεί και η χρήση χειριστών συστήματος. Επίσης, όπως στην δική
μας εφαρμογή έτσι και στην MindRest γίνεται έλεγχος και διαχείριση διαθεσιμότητας
προϊόντων για τη σωστή λειτουργία του καταστήματος.

1.10 Συνολικά Συυπεοάσυατα
Η αγορά, σε όλα τα επίπεδα, συμβαδίζει με την τεχνολογία και την εξέλιξή της.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την προσπάθεια αυτοματοποίησης και εκσυγχρονισμού τις
πλειοψηφίας των διαδικασιών. Από την εξέλιξη αυτή δε θα μπορούσαν να
«ξεφύγουν» οι χώροι διασκέδασης και εστίασης. Με τη χρήση υπολογιστικών
συστημάτων, δίνεται η δυνατότητα στις εταιρίες και τα καταστήματα να επιτύχουν μια
σειρά από ποιοτικές υπηρεσίες, όπως διευκόλυνση των εργασιών, ταχύτητα
εξυπηρέτησης, άρτια διαχείρισης κ.α.
Κάνοντας μια ανασκόπηση στην έρευνα υφιστάμενου λογισμικού και
συγκρίνοντας τις όποιες ομοιότητες και διαφορές, καταλήγουμε στα παρακάτω
συμπεράσματα. Η συντριπτική πλειοψηφία των προτάσεων αυτών αφορούν στη
χρήση τερματικών χειρός (υπολογιστές τσέπης) από τους υπαλλήλους του σέρβις,
στους οποίους καταγράφονται οι παραγγελίες των πελατών και αναλόγως
ενημερώνονται σχετικώς τα εμπλεκόμενα πόστα.
Ταυτοχρόνως, υπάρχουν ορισμένες διεργασίες στη διαχείριση παραγγελιών
πελατών, στις οποίες όλες οι αναφερθείσες εταιρίες λογισμικού δίνουν ιδιαίτερη
βάση στον τρόπο υλοποίησης τους. Έτσι, παρατηρείται έμφαση σε θέματα
καταγραφής στατιστικών - οικονομικών στοιχείων της επιχείρησης, ενημέρωσης των
ενδιαφερόμενων προσώπων, διαχείρισης της βάσης δεδομένων σχετικά με τα
αποθέματα προϊόντων, ασφάλειας χρήσης των εφαρμογών κ.α.
Στη δική μας εφαρμογή προτείνουμε μία προσέγγιση των θεμάτων διαχείρισης
παραγγελιών, που παρουσιάζει ορισμένες διαφορές. Σημαντικότερη εξ αυτών είναι η
απουσία υπαλλήλων σέρβις. Τις παραγγελίες τις δημιουργούν οι ίδιοι οι πελάτες
μέσω της εφαρμογής καθώς, είναι ιδιαίτερα εύκολη στην χρήση και δεν απαιτείται
καμία εξειδικευμένη γνώση. Έτσι, μειώνεται η απαιτούμενη παρουσία ορισμένου
υπαλληλικού προσωπικού, με αποτέλεσμα την ελάττωση των εξόδων της
επιχείρησης.

Μία διαφορετική πρόταση, επίσης, αποτελεί το σύστημα χρήσης φωνητικής
εντολής. Εκτός του χαρακτηριστικού της καλαισθησίας που προσδίδει, ταυτοχρόνως
ανάγει την εφαρμογή σε πολυχρηστική, καθώς μπορεί να λειτουργήσει τόσο για
καταστήματα τύπου self service, όσο και για ταχυφαγεία fast food (οβελιστήρια).
Συμπερασματικά, όλες αυτές οι εφαρμογές επιχειρούν να καλύψουν ένα μεγάλο
φάσμα απαιτήσεων για την διευκόλυνση της λειτουργίας των καταστημάτων.

2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Στόχος: Πραγματοποίηση παραγγελιών μέσω ΗΛ'.

Η διαδικασία σύλληψης και σύνταξης των απαιτήσεων αποτυπώνεται μέσω μιας
συγκεκριμένης διαδρομής. Ερευνάται ο τρόπος αλληλεπίδρασης του συστήματος με
το περιβάλλον του, επιλέγεται η τεχνική για την προδιαγραφή των απαιτήσεων και
γίνεται ο ορισμός τους. Ένα σημαντικό κομμάτι της διαδικασίας επιλογής της
τεχνικής των απαιτήσεων είναι τα δεδομένα, που προκύτπουν μέσα από της
απαντήσεις βασικών και τυποποιημένων ερωτήσεων. Οι ερωτήσεις χωρίζονται σε
κατηγορίες. Έτσι, οι τύποι των απαιτήσεων παρατίθενται παρακάτω, μαζί με τις
σχετικές ερωτήσεις-απαντήσεις.

2.1 ΤΥΠΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
Φυσικό περιβάλλον
Που θα λειτουονεί ο εξοπλισυόα
Ο εξοπλισμός θα λειτουργεί μέσα σε κατάστημα, οπότε δε θα είναι εκτεθειμένος
σε οποιαδήποτε καιρικά φαινόμενα.
Υπάρξουν πεοισσότεοεο από υία τοποθεσίες:
Λόγω της πολυπλοκότητας, αλλά και της φύσης του συστήματος, μηχανήματα θα
υπάρχουν σε πολλούς χώρους του καταστήματος.
Υπάογουν περιβαλλοντικοί πεοιοοισυοί. όπωο θεουοκοασία, υγρασία ή υαννητικέο παρευβολέο:
Το έργο απευθύνεται σε επιχειρήσεις εστίασης, γεγονός που φανερώνει ότι
τμήματα του εξοπλισμού θα βρίσκονται σε χώρους με έντονες θερμοκρασίες, νερά,
λάδια κ.α.
Διασυνδέσεις
Η είσοδοο προέργεται από ένα ή περισσότερα άλλα συστήυατα:
Η είσοδος στο σύστημα προέρχεται από περισσότερες από μία οθόνες αφής
(touch screen), που θα είναι στην διάθεση του πελάτη.

Η έξοδοο οδηνείται σε ένα ή περισσότερα άλλα συστήυατα:
Ποικιλία παρατηρείται και στην έξοδο που αφορά το ταμείο και τα παρασκευα
στήρια.
Χρήστες και ανθρώπινοι παράγοντες
Ποιοο θα γρπσιυοποιήσει το σΰστηυα:
Το σύστημα θα χρησιμοποιείται από τους πελάτες και από κάποιους υπαλλήλους
του καταστήματος.
Θα υπάργουν διάφοροι τύποι γρηστών:

Η πολυπροσωπία που διαφαίνεται από τα παραπάνω προϋποθέτει την ύπαρξη
διαφόρων τύπων χρηστών.
Ποιο είναι το επίπεδο ικανοτήτων via κάθε χρήστη:
Για τους χρήστες-πελάτες η λειτουργία θα είναι ιδιαίτερα εύκολη, χωρίς να
απαιτείται κάποιο επίπεδο ικανοτήτων, καθώς οι επιλογές θα είναι τυποποιημένες
και απλές. Στο ίδιο μήκος κύματος με τους χρήστες-πελάτες, κυμαίνεται και ο
βαθμός ευκολίας της λειτουργίας του συστήματος από τον χρήστη-υπάλληλο. Σε
κάθε περίπτωση, θα υπάρχουν εγχειρίδια και βοηθήματα χρήσης.
Πόσο εύκολο θα είναι via ένα γοήστη να κατανοήσει και να γοησιυοποιήσει το
σύστηυα:
Η εφαρμογή απευθύνεται σε όλο το φάσμα των χρηστών και δεν απαιτούνται
τεχνολογικές γνώσεις για τη χρησιμοποίησή του.
Πόσο δύσκολο θα είναι via ένα γοήστη να γοησιυοποιήσει το σύστηυα υε λάθοο
τρόπο:
Η εφαρμογή χαρακτηρίζεται από απλότητα και ευκολία στην χρήση, γεγονός που
περιορίζει την πιθανότητα χρησιμοποίησης του συστήματος με λάθος τρόπο. Σε
περίπτωση λάθους επιλογής υπάρχει η δυνατότητα άμεσης διόρθωσης.

Λειτουργικότητα
Τι θα κάνει το σύστηυα:
Το έργο δίνει την δυνατότητα πραγματοποίησης παραγγελιών μέσω ηλεκτρο
νικού υπολογιστή. Υπάρχει μια σειρά ενεργειών που ακολουθείται έως ότου ολοκλη
ρωθεί μια παραγγελιοληψία.
Πότε θα κάνει αυτές tic ενέονειεο το σύστηυα:
Οι ενέργειες δεν εκτελούνται αυθαίρετα, αλλά σύμφωνα με κάποιες προϋπο
θέσεις.
Υπάογουν διαφορετικοί τρόποι λειτουονίαα
Ο τρόπος λειτουργίας της εφαρμογής είναι ένας.
Πώc και πότε υποοεΙ το σύστηυα να αλλάζει και να επεκταθεί:
Οι όποιες αλλαγές και επεκτάσεις αποφασισθούν μετά την παράδοση του έργου
χωρίζονται σε 2 κατηγορίες: Software, Hardware. Η ελαστικότητα που παρουσιάζουν
σε επερχόμενες αλλαγές αυτές οι δύο κατηγορίες μεταξύ τους είναι εκ διαμέτρου
αντίθετες. Σε επίπεδο hardware, είναι εξαιρετικά εύκολη η οποιαδήποτε αλλαγή,
αντικατάσταση, επέκταση των τμημάτων του συστήματος, ενώ σε επίπεδο software
είναι ιδιαίτερα δύσκολο.
Υπάργουν πεοιοοισυοί στην ταγύτητα εκτέλεσης, το γρόνο απόκοισηο ή τη διεκπεοαιωτική ικανότητα (thouahput):
Η ταχύτητα εκτέλεσης και οι χρόνοι απόκρισης του συστήματος κυμαίνονται σε
πολύ υψηλά επίπεδα.
Τεκμηρίωση
Πόση τεκυηρίωση απαιτείται:

Όσο περισσότερη ανάλυση γίνεται σε μια συνιστώσα, σε μια απαίτηση, στο ίδιο
το έργο, τόσο περισσότερο τεκμηριώνονται τα αποτελέσματα της έρευνας, τα οποία
καταγράφονται στο βιβλίο του έργου.
Πρέπει να είναι άυεση (on-line), σε υοοΦή βιβλίου ή και τα δύο:
Παρουσιάζει αμεσότητα και αποτυπώνεται σε μορφή κειμένων (βιβλίο).
Σε ποια άτουα απευθύνεται ο κάθε τύποζ τεκυηοίωσης:
Ο κάθε τύπος τεκμηρίωσης απευθύνεται αντίστοιχα στους τεχνολόγους ανάπτυ
ξης και στους πελάτες-αγοραστές του έργου.
Δεδομένα
Ποια πρέπει να είναι η υοοΦή των δεδουένων για την είσοδο και την έ(οδο:
Τα δεδομένα που αλληλεπιδρούν στο σύστημα για την δημιουργία παραγγελιοληψίας είναι της μορφής ενσωματωμένων εντολών βάσεων δεδομένων
(embedded sql).
Πόσο auyva θα παοαλαυβάνονται ή αποστέλλονται τα δεδουένα:
Κάθε φορά που υλοποιείται μια ενέργεια παραλαμβάνονται ή αποστέλλονται
δεδομένα και η συχνότητα αλληλεπίδρασης τους είναι εξαιρετικά υψηλή.
Πόσο ακριβή πρέπει να είναι:
Σημαντικό είναι το κομμάτι των δεδομένων καταγραφής στατιστικών και οικο
νομικών στοιχείων που απαιτούν ιδιαίτερη ακρίβεια.
Σε ποίο βαθυό ακοίβειαο πρέπει να νίνονται οι υπολονισυοί:
Οι υπολογιστικές πράξεις χαρακτηρίζονται από χαμηλό βαθμό δυσκολίας, καθώς
περιορίζονται σε προσθέσεις και μέσους όρους.
Πρέπει κάποια δεδουένα να διατηρούνται via κάποια γοονική περίοδο:
Τα δεδομένα αυτά που καταγράφονται αποθηκεύονται και διατηρούνται για
μεγάλα χρονικά διαστήματα για λόγους αρχείου.
Πόροι
Τι υλικά, προσωπικό ή άλλοι πόροι απαιτούνται via την κατασκευή, χρήση και
συντήρηση του συστήυατοο:
Οι πόροι και τα υλικά που απαιτούνται για την εφαρμογή του έργου είναι
ηλεκτρονικοί υπολογιστές και περιφερειακά απλής χρήσης, που είναι πολύ διαδε
δομένα στην ευρύτερη αγορά.
Τι ικανότητεο πρέπει να ένουν οι τεννολόνοι ανάπτυξηο:
Το προσωπικό που θα είναι υπεύθυνο για την εγκατάσταση και συντήρηση του
συστήματος και των μηχανημάτων του απαρτίζεται από τεχνολόγους ανάπτυξης, οι
ικανότητες των οποίων εξειδικεύονται σε εγκαταστάσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών
και προγραμματισμού.
Πόσος φυσικός γώοοο θα καταληφθεί από το σύστηυα:
Παρόλο που ο αναγκαίος εξοπλισμός του έργου χαρακτηρίζεται από ποικιλία και
πληθώρα μηχανημάτων, η παρουσία τους είναι διακριτική, χωρίς να καταλαμβάνουν
σημαντικό φυσικό χώρο.

rioiec είναι οι απαιτήσεκ layCioc. Oiouavanc. και εξαεοισυού:
Λόγω της ευαισθησίας που παρουσιάζει ο απαιτούμενος εξοπλισμός του
συστήματος σε έντονες θερμοκρασίες, αναγκαία είναι η χρήση εξαερισμού για να
περιοριστούν οι καταπονήσεις που δέχεται. Επίσης, για την ορθή λειτουργία των
μηχανημάτων, απαιτείται σημαντική ηλεκτρική ισχύς.
Υπάρξει ποοσυυΦωνηυένοζ ypovoAoviKoc nlvoKac ανάπτυξ,ηζ.
Σχετικά με την ανάπτυξη του έργου υπάρχει χρονοδιάγραμμα, το οποίο όμως
είναι αρκετά ευέλικτο, καθώς θα ήταν αδύνατον να προσδιοριστεί εξαρχής ο ακριβής
χρόνος ανάπτυξης και υλοποίησης του.
Υπάργει όριο via το γρπυατικό ποσό που θα δαπανηθεί via την ανάπτυξη, το
υλικό και το λονισυικό:
Το συνολικό κόστος του έργου μπορεί να ποικίλει ανάλογα με την επιλογή των
εργαλείων και των μηχανημάτων.
Ασφάλεια
Πρέπει η πρόσβαση στο σύστηυα ή στκ πληοοφοοίεζ; να ελένγεται:
Η πρόσβαση στο σύστημα είναι περιορισμένη και ελεγχόμενη.
Πώc θα απουονώνονται τα δεδουένα του κάθε γοήστη από roue άλλους:
Η απομόνωση των δεδομένων επιτυγχάνεται με την δημιουργία χρηστών με
συγκεκριμένα δικαιώματα στη βάση δεδομένων.
Πώc θα απουονώνονται τα ποονοάυυατα γοήστη από τα άλλα ποονοάυυατα και
από το λειτουργικό σύστηυα:
Οι χρήστες-πελάτες θα έχουν πρόσβαση μόνο στους πίνακες της βάσης
δεδομένων που εμπλέκονται με τις παραγγελιοληψίες, από όπου θα μπορούν απλά
να επιλέγουν το επιθυμητό προϊόν. Οι χρήστες-υπάλληλοι θα έχουν πρόσβαση σε
όλους τους πίνακες της βάσης, καθώς θα πρέπει να ενημερώνουν την αποθήκη
αλλά και να αντλούν πληροφορίες στατιστικών στοιχείων των παραγγελιών και
χρηματοοικονομικών δεδομένων. Η όλη εφαρμογή θα βρίσκεται σε κατάσταση
συνεχούς λειτουργίας και θα είναι αδύνατη η είσοδος στο λειτουργικό σύστημα του
υπολογιστή για όλους του χρήστες, εκτός του διαχειριστή του προγράμματος.
Πόσο συγνά θα κατασκευάζονται αντίγραφα ασφαλείας του συστήυατοζ:
Αντίγραφα ασφαλείας του συστήματος θα κατασκευάζονται κάθε εβδομάδα.
Πρέπει τα αντίγραφα ασωαλείασ να αποθηκεύονται σε διαφοοεπκή τοποθεσία:
Τα αντίγραφα ασφαλείας δεν απαιτείται να αποθηκεύονται σε διαφορετική
τοποθεσία καθώς η πρόσβαση σε αυτά είναι περιορισμένη.
Πρέπει να λπφθούν ποοφυλάξεισ via την περίπτωση πυοκανιάζ, πληυυύοας. ή
κλοπήα
Απαραίτητες προφυλάξεις θα πρέπει να ληφθούν για περιπτώσεις πυρκαγιάς ή
πλημμύρας, κομμάτι το οποίο αναλύεται εκτενώς στο κεφάλαιο Ανάλυση Επικινδυνότητας.
Εξασφάλιση ττοιότητας

Πο/cc είναι οι απωτήσεκ που αωοοούν την αξιοπιστία, τη διαθεσιυότητα. τη
συντηοησιυότητα. την ασφάλεια και τα υπόλοιπα γαοακτηοιστικά ποιότηταν
Τα χαρακτηριστικά ττοιότητας του έργου αναλύονται στη επιλογή τεχνικής για την
προδιαγραφή απαιτήσεων.
Υπάογει uivio w c επιτοεπόυενοζ yoovoc για την επανεκκίνηση του συστήυατος
υετά από κάποια δυσλειτουονία:
Η συχνότητα δημιουργίας σφαλμάτων είναι κατά πολύ περιορισμένη και δεν
τίθενται θέμα υπολογισμού του μέσου χρόνου ανάμεσα στις δυσλειτουργίες. Σε
περίπτωση που η δυσλειτουργία δεν αντιμετωπισθεί και προκληθεί μπλοκάρισμα
του συστήματος, απαιτείται η επανεκκίνηση του άμεσα.
Πρέπει η συντήρηση να διορθώνει υόνο λάθη ή πρέπει επίσης να πεοιλαυβάνει
την βελτίωση του Quomuarpc:
Η συντήρηση και στις δύο κατηγορίες (software, hardware) περιλαμβάνει τόσο
διορθώσεις λαθών, όσο και βελτιώσεις του συστήματος.
Πόσο εύκολο θα είναι να υετακινηθεί το σύστηυα από uia τοποθεσία σε υία άλλη ή
από έναν τύπο υπολονιστή σε κάποιον άλλο:
Παρόλο που το σύστημα απαριθμεί πολλά μηχανήματα, η περίπτωση μετα
κίνησης και επανεγκατάστασής τους δεν παρουσιάζει ιδιαίτερη δυσκολία.

2.2 Προδιαγραφή Απαιτήσεων
Μέσω πολλών διαθέσιμων τεχνικών προδιαγραφής απαιτήσεων επιλέγεται, σύ
μφωνα με τα χαρακτηριστικά της, η καταλληλότερη. Θέτοντας ένα σύνολο κριτηρίων,
καταλήγουμε σε αυτή που ταιριάζει περισσότερο στο συγκεκριμένο έργο. Κάθε
κριτήριο συσχετίζεται με μια λίστα από ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν για να
εξακριβωθεί αν πληρείται το κριτήριο.
• Εφαρμοσιμότητα: Η εφαρμογή περιγράφει και αντιμετωπίζει προβλήματα και
λύσεις πραγματικού χρόνου. Η αντιμετώπιση αυτή γίνεται με φυσικό και ρεαλιστικό
τρόπο. Το σύστημα λαμβάνει τα δεδομένα του χρόνου μέσω του ηλεκτρονικού
υπολογιστή, στον οποίο είναι εγκατεστημένη, και τα διαχειρίζεται με φυσικό τρόπο.
• Υλοποιησιμότητα: Το σύστημα παρουσιάζει μια σχετική ευελιξία ως προς τη
βελτίωση των προδιαγραφών και υλοποίησή τους. Σε κάθε περίτττωση απαιτείται να
γίνουν αλλαγές ή βελτιώσεις στον κώδικα της εφαρμογής. Η διαδικασίες αυτές δεν
μπορούν να γίνουν αυτόματα, με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο βαθμός δυσκολίας της
υλοποίησης.
• Ελεγξιμότητα / προσομοίω ση: Η προδιαγραφή απαιτήσεων του συστή
ματος έχει ως ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τόσο την δυνατότητα χρησιμοποίησης τους
ως προς τον έλεγχο της υλοποίησης, όσο και την ελεγξιμότητα τους μέσω της
υλοποίησης.
• Συντηρησιμότητα: Το σύστημα σε επίπεδο software δεν απαιτεί ιδιαίτερη
συντήρηση, σε αντίθεση με το hardware, όπου υπάρχουν ζητήματα που χρίζουν
ανάλυσης και αντιμετώπισης από το σχεδιαστικό στάδιο των απαιτήσεωνπροδιαγραφών. Κατά τη διάρκεια εξέλιξης του έργου, είναι εφικτό να αλλάξει κάποια
από τις προδιαγραφές, περίπτωση που δεν είναι πάντα εύκολη, καθώς μια τέτοια

αλλαγή θα φέρει αλυσιδωτές αντιδράσεις. Θα πρέπει να γίνει σχετική αναδιάρθρωση
της δομής των μερών που σχετίζονται με τις εκάστοτε αλλαγές. Όσο περισσότερο
προχωρά εξελικτικά το έργο, τόσο δυσκολότερη γίνεται η αντιμετώπιση των
εισαχθείσων αλλαγών.
• Τμηματικότητα: Η μέθοδος που ακολουθείται επιτρέπει σε μια μεγάλη
προδιαγραφή να χωριστεί σε μικρότερα τμήματα, γεγονός που τα καθιστά περισ
σότερο κατανοητά. Στα τμήματα αυτά, μπορούν να επέλθουν αλλαγές, χωρίς να
χρειάζεται απαραίτητα να αναδιατυπωθεί ολόκληρη η προδιαγραφή.
• Λεπτομερής έλεγχος: Η προδιαγραφή απαιτήσεων έχει τη δυνατότητα να
συλληφθούν λάθη που δεν είναι εύκολο να βρεθούν σε κάποιο άλλο στάδιο. Έτσι, με
τον έλεγχο τους, μπορεί να γίνει αντιλητπό το πρόβλημα και να γίνει προσπάθεια
επίλυσής του. Είναι αναγνώσιμα από τους ειδικούς του πεδίου του προβλήματος,
απουσιάζει όμως η δυνατότητα αυτόματων ελεγκτών των προδιαγραφών.
• Επίπεδο αφαίρεσης / εκφραστικότητας. Κρίνοντας το έργο από την οτπική
γωνία του χρήστη, δίνεται ιδιαίτερη βάση στη λειτουργικότητα. Αντικειμενικός στόχος
είναι τα στοιχεία της προδιαγραφής να περιγράφουν εύστοχα και εκφραστικά τα
πραγματικά αντικείμενα, τις ενέργειες και το περιβάλλον, με το οποίο έρχεται σε
επαφή ο χρήστης.
• Εγκυρότητα: Οι προδιαγραφές-απαιτήσεις ορίζονται στο αρχικό-θεωρητικό
στάδιο της σχεδίασης του έργου, για να προληφθούν ασυνέπειες που ενδέχεται να
εισαχθούν στην εξέλιξη του. Λόγω της σπουδαιότητας που παρουσιάζουν, κρίνεται
απαραίτητο να ορίζεται με ακρίβεια η σημασιολογία της γλώσσας, καθώς και να
γίνονται ενδελεχείς έλεγχοι κατά τη διάρκεια σύνταξης τους.
• Επαληθευσιμότητα: Η διαδικασία επαλήθευσης δεν είναι δυνατό να
αυτοματοποιηθεί, παρά γίνεται χειρονακτικά. Υπάρχει πάντα ο κίνδυνος, στο στάδιο
τις υλοποίησης, να παρουσιαστούν ασυνέπειες, που δεν ήταν εφικτό να
προσδιοριστούν στο αρχικό στάδιο της σχεδίασης, καθώς η προσέγγιση είναι
θεωρητική. Για την ουσιαστική αντιμετώπιση αυτών των περιπτώσεων, επιχειρούμε
να προσομοιώσουμε τα στάδια της υλοποίησης, τεχνική που καθιστά
αποτελεσματική την διαδικασία επαλήθευσης.
• Ασφάλεια χρόνου εκτέλεσης: Η παραγωγή του κώδικα, σε μεγάλο βαθμό,
πηγάζει και αυτοματοποιείται από την προδιαγραφή. Λαμβάνοντας στο σχεδιαστικό
στάδιο υπόψη όσο το δυνατό περισσότερες μη αναμενόμενες συνθήκες που
ενδέχεται να προκόψουν, βελτιστοποιούμε την συμπεριφορά του κώδικα σε αυτές.
• Ωριμότητα των εργαλείων: Τα εργαλεία που υποστηρίζουν την τεχνική
προδιαγραφών είναι τυποποιημένα, με επιστημονική προσέγγιση και ευρέως διαδε
δομένα, γεγονός που τους προσδίδει υψηλή ποιότητα.
• Χαλαρότητα; Με τη χρήση της συγκεκριμένης τεχνικής σύνταξης της προδια
γραφής απαιτήσεων, μειώνεται σημαντικά η πιθανότητα ατέλειας της προδιαγραφής.
• Καμπύλη εκμάθησης: Είναι δυνατό κάποιος νέος χρήστης να μάθει ως ένα
βαθμό τις έννοιες, τη σημασιολογία και τους εμπειρικούς κανόνες της τεχνικής, για
περαιτέρω όμως εμβάθυνση απαιτείται σχετική εμπειρία.
• Ωριμότητα της τεχνικής: Η τεχνική διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά στοιχεία
της τυποποίησης και πιστοποίησης, καθώς είναι και ιδιαίτερα διαδεδομένη.
• Μοντελοποίηση δεδομένων: Τα δεδομένα και οι σχέσεις του συστήματος
αναπαρίστανται από την τεχνική και σε πολλά σημεία παρουσιάζουν στοιχεία
ενοποίησης.
• Πειθαρχία: Χαρακτηριστικό γνώρισμα της τεχνικής είναι ότι εξαναγκάζει τους
χρήστες της να συνθέτουν σωστά δομημένες και κατανοητές προδιαγραφές.

Τελικό βήμα-στόχος της διαδρομής είναι ο ορισμός των απαιτήσεων του συστή
ματος. Αφού έχουν γίνει οι σχετικές έρευνες και αναλύσεις, συντάσσουμε τις
καταληκτικές απαιτήσεις, οι οποίες χωρίζονται σε δύο κύριες κατηγορίες, τις
λειτουργικές και μη λειτουργικές απαιτήσεις. Με την σειρά τους, οι κατηγορίες αυτές
χωρίζονται σε υποκατηγορίες, όπως φαίνεται στην ανάλυση παρακάτω.

2.3 Μη Aeitoupvikec απαιτήσειc
Απαιτήσεις υλοποίησης
1. Οι παραγγελίες των πελατών θα πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού
υπολογιστή, με δυνατότητα επιλογής από τιμοκατάλογο.
2. Για την ολοκλήρωση της παραγγελίας (εντολή παρασκευής της στο χώρο
προετοιμασίας), ο πελάτης θα πρέπει να προπληρώνει.
3. Ο πελάτης θα παραλαμβάνει την παραγγελία του από ειδικό χώρο.
Απαιτήσεις προστασίας
4. Οι Υπολογιστές θα προστατεύονται με ειδικό υλικό (κίνδυνος καταστροφής
από περιττά στοιχεία, όπως λάδια, νερά και υπολείμματα φαγητών)
5. Το σύστημα θα είναι συνδεδεμένο στο internet και θα προστατεύεται από
έναν Microsoft Internet Security & Accelerations Server (MS ISA Server).
Απαιτήσεις λειτουργίας
6. To σύστημα θα πρέπει να λειτουργεί όσο είναι συνδεδεμένο με τροφοδοσία.
7. Η βάση δεδομένων ως προς το απόθεμα πρώτων υλών της αποθήκης θα
πρέπει να ενημερώνεται από τον υπεύθυνο του καταστήματος.
8. Το σύστημα θα πρέπει να αποθηκεύει στοιχεία, όπως τον ημερήσιο αριθμό
παραγγελιών του υποκαταστήματος, το συνολικό τζίρο και το απόθεμα των πρώτων
υλών της αποθήκης.
Απαιτήσεις επίδοσης
9. Το σύστημα θα πρέπει να είναι σε ετοιμότητα να δεχτεί νέα παραγγελία αμέ
σως μόλις έχει ολοκληρωθεί η προηγούμενη.
10.
Το σύστημα θα πρέπει να ενημερώνει τον ταμία για την παραγγελία μόλις ο
πελάτης την ολοκληρώσει.
11.
Το σύστημα θα πρέπει να προωθεί αυτόματα την παραγγελία μόλις ο ταμίας
πραγματοποιήσει σχετική ενέργεια.

2.4 Λειτουργικές απαιτήσεκ
Διαχείριση Παραγγελιών:
1. Ο πελάτης θα έχει τη δυνατότητα αφαίρεσης προϊόντων πριν την αποστολή
της παραγγελίας.
2. Κάθε παραγγελία θα συνοδεύεται από έναν ειδικά κωδικοποιημένο αριθμό.
3. Η πληρωμή της παραγγελίας από τον πελάτη θα γίνεται στο ταμείο μόνο με
τον αριθμό της παραγγελίας.

4. Ο πελάτης θα έχει τη δυνατότητα ακύρωσης της παραγγελίας μέσω του ταμία.
5. Αυτόματη ακύρωση μιας παραγγελίας σε περίπτωση που δεν καταβληθεί το
αντίτιμο σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (20 λεπτά).
6. Φωνητικό μήνυμα θα ενημερώνει τον πελάτη για την παραλαβή της παραγ
γελίας από τον ειδικό χώρο παραλαβής.
Διαχείριση Συστήματος:
7. Ο διαχειριστής του υποκαταστήματος θα είναι υπεύθυνος της βάσης για το
απόθεμα της αποθήκης.
8. Ο διαχειριστής του συστήματος (με την μορφή υπερ-χρήστη) θα είναι
υπεύθυνος για την αναβάθμιση και διόρθωση του προγράμματος.

2.5 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Οι προδιαγραφές του έργου έχουν ως απώτερο σκοπό να ικανοποιήσουν
ορισμένες ανάγκες, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την ορθή και λειτουργική
χρήση της εφαρμογής. Έτσι, για να επιτευχθεί αυτή η ποιότητα και η λειτουργικότητα
της εφαρμογής θέτονται ορισμένοι στόχοι-προτεραιότητες που πρέπει να ικανο
ποιηθούν. Αποτελούν ουσιαστικά απαιτήσεις, οι οποίες υλοποιούνται. Κάνουν σαφή
τα πλεονεκτήματα και τις λειτουργίες του έργου. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός
των στόχων αυτών και διευρυμένο το εύρος των κατηγοριών που ανήκουν, τόσο
περισσότερη ποιότητα προσδίδεται στο έργο. Ως στόχοι-προτεραιότητες του έργου
παρουσιάζονται οι εξής:
Λειτουργικότητα
Αυτόματη καταγραφή
Εγκυρότητα
Αυτόματη διαχείριση
Συμβατότητα
Αμφίδρομη επικοινωνία
Ασφάλεια
Κεντρική διαχείριση
Ενημέρωση
Διαχείριση
Εφαρμοστικότητα
Αρχειοθέτηση
Διαστρωμάτωση
Χρόνος
Καλύτερη Εξυπηρέτηση
Εύκολη διαχείριση
Ταχύτητα επεξεργασίας
Χαμηλές απαιτήσεις μηχανημά
των υποστήριξης
Άμεση ενημέρωση του ηλεκτρο
νικού υπολογιστή του υπεύθυ
νου του καταστήματος
Έλεγχος
Διασφάλιση δεδομένων
Έμφαση των λειτουργιών των
κουμπιών
Αισθητική
Υψηλή εικαστική
Διευκόλυνση

Αναλύοντας αυτές τις ανάγκες, προκύπτουν τα δομικά στοιχεία που πρέπει να
είναι παρόντα. Ακολουθεί η παράθεση των απαιτήσεων-προδιαγραφών ονομαστικά:
Ποιοτικά χαρακτηριστικά
• Οργάνωση και δόμηση του πληροφοριακού υλικού (βάσης δεδομένων).
• Διευκόλυνση της διαθεματικής προσέγγισης με ταξινόμηση των προϊόντων
ανά κατηγορία.
• Μικροί χρόνοι απόκρισης.
• Αισθητική ποιότητα.
• Διατήρηση του ελέγχου από τον χρήστη.
• Υψηλής ποιότητας επίπεδο σχεδίασης.
Λειτουργικά χαρακτηριστικά
• Ειδικός κωδικός παραγγελίας.
• Σύστημα καταγραφής στατιστικών και οικονομικών στοιχείων.
• Σύστημα εισόδου και εξόδου από την εφαρμογή.
• Φωνητική ειδοποίηση για παραλαβή παραγγελίας.
• Χρήση οθονών αφής (touch screen).
• Γλώσσες προγραμματισμού για την υλοποίηση της εφαρμογής SQL Server
και Visual Studio 2008.
• Η εφαρμογή διαχειρίζεται μία βάση δεδομένων.
• Το πρωτόκολλο επικοινωνίας μεταξύ των υπολογιστών είναι της μορφής
Client-Server.
• Χρήση ειδικής προστασίας (firewall) του συστήματος για την σύνδεση στο
διαδίκτυο (internet).
• Τύποι χρηστών του συστήματος με διαφορετικά δικαιώματα χρήσης.
• Εισαγωγή-διαγραφή χρηστών συστήματος.
• Αναβάθμιση-ενημέρωση της αποθήκης.
Οργάνωση και δόμηση του πληροφοριακού υλικού (βάσης δεδομένων)
Σημαντικό μέρος της εφαρμογής αποτελείται από τη βάση δεδομένων, η οποία
παρουσιάζει την αμφίδρομη ιδιότητα άντλησης και καταγραφής στοιχείων. Με αυτόν
τον τρόπο επιτυγχάνεται η επίτευξη των στόχων για την οργάνωση και δόμηση των
προϊόντων και των στατιστικών-οικονομικών στοιχείων.
Διευκόλυνση της διαθεματικής προσέγγισης με ταξινόμηση των προϊόντων
ανά κατηγορία
Όλα τα προϊόντα, σύμφωνα με το είδος τους, είναι ταξινομημένα στις ανάλογες
κατηγορίες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη γρήγορη και εύκολη εύρεσή τους, γεγονός
που προσδίδει ποιότητα και λειτουργικότητα στην εφαρμογή.
Μικροί χρόνοι απόκρισης

Στην εφαρμογή έχει αποφευχθεί η υπερφόρτωση ατελέσφορων λειτουργιών, που
θα είχαν ως αποτέλεσμα την ανούσια διόγκωση του προγράμματος, με αρνητικό
αντίκτυπο την αύξηση των χρόνων απόκρισης, αλλά και των απαιτήσεων των
μηχανημάτων υποστήριξης της.
Αισθητική ποιότητα
Η εφαρμογή παρουσιάζει ιδιαίτερη αισθητική ποιότητα με την αποφυγή
στατικότητας, δίνοντας έμφαση στη χρήση εικόνων και ήχου, που έχουν οργανική
σύνδεση με το θέμα. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση χαρακτηριστικών εικονιδίων σε
κάθε κουμπί της εφαρμογής, καθώς και με τη χρήση της φωνητικής εντολής.
Διατήρηση του ελέγχου από τον χρήστη
Ανάλογα με τον τύπο του χρήστη, έχει και τα ανάλογα δικαιώματα πρόσβασης
και κίνησης σε διάφορα μέρη της εφαρμογής. Σε κάθε περίτπωση, ο χρήστης διατη
ρεί τον πλήρη έλεγχο σε ό,τι αφορά στην ποσότητα και τη ροή της πληροφορίας, την
επιβεβαίωση ή την αναίρεση ενεργειών.
Υψηλής π οιότητας επίπεδο σχεδίασης
Η θεματική οργάνωση των μερών και των λειτουργιών της εφαρμογής προσδίδει
σταθερότητα και ομοιομορφία, διατηρώντας την ταυτόχρονα λειτουργική και
ευέλικτη, λόγω του μεγάλου βαθμού ευκολίας που παρουσιάζουν στην χρήση τους
οι λειτουργίες με την τυποποίηση τους.
Ειδικός κωδικός παραγγελίας
Κάθε παραγγελία, που ολοκληρώνεται και αποστέλλεται στο ταμείο, συνοδεύεται
από έναν ειδικό κωδικό, τον οποίο παραλαμβάνει ο πελάτης σε χαρτί, από τον
σχετικό εκτυπωτή. Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται η αναγνώριση της κάθε
παραγγελίας από τα εμπλεκόμενα άτομα (πελάτες, υπάλληλοι καταστήματος).
Επίσης, σημαντικό χαρακτηριστικό του κωδικού είναι ότι παρουσιάζει ένα σχετικό
βαθμό μοναδικότητας, που διευκολύνει την εύρεση και καταχώρησή του στη βάση
δεδομένων. Οι αριθμοί που αποτελούν τον κωδικό (τέσσερα ψηφία) ορίζονται αυτό
ματα από το σύστημα και έχουν ως παραμέτρους τον αριθμό του υπολογιστή (ένα
ψηφίο), από τον οποίο γίνεται η παραγγελία και τον αύξοντα αριθμό πελάτη της
ημέρας (τρία ψηφία). Ο αριθμός πελάτη μηδενίζεται:
• Όταν φτάσει τη μέγιστη τιμή του
• Στην αρχή κάθε ημέρας
Σύστημα καταγραφής στατιστικώ ν και οικονομικώ ν στοιχείων
Κρίσιμο κομμάτι της εφαρμογής αποτελεί η καταγραφή στατιστικών και
οικονομικών δεδομένων, που απεικονίζουν την πορεία της επιχείρησης. Με αυτόν
τον τρόπο, επιτυγχάνεται η αυτόματη δημιουργία και διατήρηση αρχείου-ιστορικού
(σε ηλεκτρονική μορφή) σχετικά με το περιεχόμενο των παραγγελιών, το κόστος
τους, καθώς και το συνολικό οικονομικό όγκο των συναλλαγών της επιχείρησης.
Σύστημα εισόδου και εξόδου από την εφαρμογή

Για να ολοκληρωθεί μια είσοδος στο σύστημα απαιτείται όνομα χρήστη και
κωδικός πρόσβασης, καθώς και μια δικτυακής φύσης παράμετρος (IP) για τη
σύνδεση με τον κεντρικό ηλεκτρονικό υπολογιστή (server), όπου βρίσκεται η βάση
δεδομένων. Ομοίως, για την έξοδο ζητούνται τα δύο πρώτα στοιχεία που προαναφέρθηκαν. Σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι η ασφάλεια της εφαρμογής και των
δεδομένων της, καθώς και ο διαχωρισμός του επιπέδου (δικαιώματα) των χρηστών.
Φωνητική ειδοποίηση για την παραλαβή παραγγελίας
Όταν μια παραγγελία είναι έτοιμη προς παράδοση, ανακοινώνεται φωνητικά
(αυτόματα) από το σύστημα ο συνοδευτικός της κωδικός. Με τον τρόπο αυτό, ανα
γνωρίζεται από τον ενδιαφερόμενο πελάτη προσθέτοντας συγχρόνως ιδιαίτερη αισ
θητική και ποιότητα.
Χρήση οθονών αφής (touch screen)
Η εφαρμογή, εναρμονιζόμενη με τις νέες τεχνολογίες, παρέχει την δυνατότητα
λειτουργίας οθονών αφής, γεγονός που της επιτρέπει να είναι ιδιαίτερα ευχάριστη
στη χρήση. Ταυτοχρόνως, υποστηρίζει και τη χρήση πληκτρολογίου.
Γλώσσες προγραμματισμού για την υλοποίηση της εφαρμογής SQL Server
και Visual Studio
Η εφαρμογή υλοποιείται με την χρήση των γλωσσών προγραμματισμού SQL
Server και Visual Studio. Τα κριτήρια με τα οποία έγινε η επιλογή τους αφορούν σε
ορισμένα πλεονεκτήματα που παρουσιάζουν στην χρήση τους τόσο για την
δημιουργία της εφαρμογής, όσο και για την μετέπειτα υλοποίηση της. Ονομαστικά τα
πλεονεκτήματα τους:
• Οικονομικότερες λύσεις, τόσο για τους σχεδιαστές-δημιουργούς του έργου,
όσο και για τις επιχειρήσεις που πρόκειται να το χρησιμοποιήσουν, σε σχέση με
άλλες γλώσσες προγραμματισμού.
• Απορρόφηση όσο το δυνατό λιγότερων πόρων του συστήματος, κάτι που
επιτυγχάνεται τόσο με την χρήση ορισμένων μεθόδων υλοποίησης, όσο και από την
ίδια τη «φύση» των εν λόγω γλωσσών.
• Υποστηρίζουν (συμβατές) πληθώρα εφαρμογών και προγραμμάτων, γεγονός
με το οποίο αποφεύγεται η παρουσία προβλημάτων στις μεταξύ τους αλληλεπι
δράσεις.
Η εφαρμογή διαχειρίζεται μια βάση δεδομένων
Μεγάλο τμήμα του συστήματος αποτελείται από την βάση δεδομένων (SQL
Server γλώσσα προγραμματισμού). Παρέχει την δυνατότητα εκτός από την
ανάγνωση και ανάκληση των ήδη υπαρχόντων δεδομένων και καταγραφή νέων
όπως προϊόντα, χρήστες συστήματος και στατιστικά στοιχεία.
Το πρω τόκολλο επικοινω νίας μεταξύ των υπολογιστών είναι της μορφής
Client-Server

Όλες οι πληροφορίες απορρέουν από την βάση δεδομένων του κεντρικού
ηλεκτρονικού υπολογιστή (Server). Όλοι οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι ηλεκτρονικοί
υπολογιστές (Client) συνδέονται άμεσα με τον κεντρικό. Με τον τρόπο αυτό, απο
φεύγεται η συσσώρευση και επαναλαμβανόμενη καταγραφή των ίδιων δεδομένων,
γεγονός που θα δυσχέραινε κατά πολύ τη διαχείριση και αναβάθμιση-ενημέρωση
τους. Ταυτοχρόνως, θα απαιτούνταν μεγάλη υπολογιστική ισχύς και κατ’ επέκταση
αύξηση του κόστους.
Χρήση ειδικής προστασίας (firewall, antivirus) του συστήματος για τη
σύνδεση στο διαδίκτυο (internet)
Η εφαρμογή συνδέεται στο διαδίκτυο (internet) προς εξυπηρέτηση των αναγκών
ενημέρωσης μέσω e-mail των ενδιαφερόμενων προσώπων της επιχείρησης, σχετικά
με ορισμένα στατιστικά στοιχεία (reports). Παρά τις τεράστιες δυνατότητες που
παρέχει το διαδίκτυο, ελλοχεύουν πάρα πολλοί κίνδυνοι, όπως προσβολής της
εφαρμογής από κακόβουλο λογισμικό, υποκλοπή δεδομένων κ.α. Στις προδια
γραφές του έργου είναι και η διασφάλιση της ακεραιότητας των δεδομένων και του
συστήματος γενικότερα από τους προαναφερθέντες κινδύνους. Για την επίτευξη του
στόχου αυτού, χρησιμοποιούνται ειδικά προγράμματα προστασίας. Στην αγορά
κυκλοφορούν ευρέως πολλά αξιόπιστα προγράμματα από την κατηγορία των
antivirus. Επιλέγοντας ένα από αυτά, εγκαθίσταται σε όλους τους ηλεκτρονικούς
υπολογιστές του καταστήματος, χωρίς να προκαλεί καμία απολύτως επιβάρυνση
στο σύστημα. Για την διεύρυνση του φάσματος προστασίας, χρησιμοποιείται και
κάποιο ειδικό firewall (τοίχος προστασίας), το οποίο βρίσκεται στο router και
αποτελεί το πρώτο προπύργιο ελέγχου-προστασίας των εισερχόμενων δεδομένων
από το διαδίκτυο.
Τύποι χρηστών του συστήματος με διαφορετικά δικαιώματα χρήσης
Για να γίνει είσοδος στο σύστημα, έκτος των παραμέτρων ασφαλείας (όνομα
χρήστη, κωδικός) που απαιτούνται, πρέπει να οριστεί και ο «τύπος» του χρήστη.
Κάθε τύπος χρήστη έχει διαφορετικά δικαιώματα και δυνατότητες κίνησης στις
λειτουργίες της εφαρμογής. Όι τύποι διακρίνονται ονομαστικά στους:
• Κουζίνα
• Ταμείο
• Πελάτης
• Διαχειριστής
Ο τύπος χρήστη «Κουζίνα» ανήκει στους υπαλλήλους των παραγωγικώνπαρασκευαστικών πόστων. Η πρόσβαση τους στην εφαρμογή περιορίζεται στην
ειδική φόρμα που αφορά την κουζίνα, μέσω της οποίας μπορούν να αναγνώσουν το
περιεχόμενο των παραγγελιών και να εκτελέσουν τις απαιτούμενες εργασίες.
Ό ταμίας του καταστήματος εισέρχεται στην εφαρμογή ως χρήστης «Ταμείο».
Στην σχετική φόρμα ταμείου καταφθάνουν όλες οι παραγγελίες που έχουν
ολοκληρώσει οι πελάτες. Ό χρήστης «ταμείο» είναι υπεύθυνος για τον αν η
παραγγελία θα σταλεί στην κουζίνα προς ετοιμασία ή αν θα πρέπει να διαγραφεί.
Όι πελάτες του καταστήματος στη δημιουργία παραγγελιών χρησιμοποιούν τον
τύπο χρήστη «Πελάτης». Δεν εισέρχονται οι ίδιοι στην εφαρμογή (login) καθώς ο
χρήστης αυτός πεpιopiζεται αποκλειστικά και μόνο στη φόρμα δημιουργίας
παραγγελιών.

ο υπεύθυνος της επιχείρησης, με τα περισσότερα «δικαιώματα» στην εφαρμογή,
διαθέτει τον τύπο χρήστη «Διαχειριστής». Έχει πρόσβαση σε όλες της λειτουργίεςφόρμες και μπορεί να αλλάξει ή να διαγράψει στοιχεία από την βάση που αφορούν
τόσο την αποθήκη αποθεμάτων, όσο και τους ίδιους τους χρήστες τους συστήματος.
Εισαγωγή-διαγραφή χρηστώ ν συστήματος
Η εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα τόσο δημιουργίας νέων χρηστών, όσο και
διαγραφής τους. Έτσι, ορίζεται ο απαιτούμενος αριθμός χρηστών από τον
υπεύθυνο, σύμφωνα με τα δεδομένα λειτουργίας της επιχείρησης. «Δικαίωμα»
διαχείρισης λογαριασμών των χρηστών έχει μόνο ο «υπερχρήστης» του
συστήματος, ο οποίος βρίσκεται στην κορυφή της εν λόγω βαθμίδας.
Αναβάθμιση-ενημέρωση της αποθήκης
Σημαντικό κομμάτι είναι αυτό της διαχείρισης της αποθήκης, υπηρεσία που
παρέχεται από το σύστημα. Κάθε φορά που γίνεται μια νέα παραλαβή προϊόντων,
δίνεται η δυνατότητα, μέσω μιας ειδικής φόρμας της εφαρμογής, να ενημερώνεται η
αποθήκη ηλεκτρονικά για τα ακριβή στοιχεία πληρότητας. Επίσης, μια σημαντική
προδιαγραφή του συστήματος είναι ότι η βάση δεδομένων της αποθήκης (πίνακας)
συνδέεται άμεσα με τον κατάλογο των προϊόντων στη διαδικασία παραγγελιοληψίας.
Έτσι, κάθε προϊόν που καταναλώνεται αυτομάτως αφαιρείται (ενημερώνεται) από τη
βάση. Σε περίπτωση έλλειψης ενός προϊόντος, αυτό δεν αναγράφεται στον κατάλογο
και επανεμφανίζεται μόνο όταν υπάρχει διαθέσιμη ποσότητα (έστω και ένα τεμάχιο).
Με αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται η άμεση πληροφόρηση των υπαλλήλων σχετικά
με την πληρότηταμ καθώς και η αποφυγή εισαγωγής ενός μη διαθέσιμου προϊόντος
σε μια παραγγελία.

2.6 ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
Ακολουθεί το δελτίο των προδιαγραφών ταξινομημένων ονομαστικά σε μορφή
πινάκων.
Όνομα του συστήματος: Εφαρμογή για τη διαχείριση παραγγελιών πελατών σε
ταχυφαγεία
Βασικές Λειτουργίες:
Ολοκλήρωση παραγγελιών
μέσω υπολογιστή που
επιτρέπει στους πελάτες να
κάνουν την παραγγελία που
επιθυμούν με δυνατότητα
επιλογής από τιμοκατάλογο
που θα εμφανίζεται στην
οθόνη του ηλεκτρονικού
υπολογιστή.

Τι προσφέρει στην
Περιγραφή του συστήματος;
Εξαιρετικά χρήσιμο σε χώρους εστίασης για τη αγορά;
διευκόλυνση των πελατών αλλά και των
Προηγμένο και
καταστημάτων.
Απευθύνεται
σε
όλα
τα πρωτοποριακό σύστημα
διαχείρισης παραγγελιών
καταστήματα ταχυφαγείων.
πελατών.
Προτεραιότητες;
Λειτουργικότητα.
Χρόνος.
Καλύτερη Εξυπηρέτηση.
Σκοπούμενη Χρήση;
Επίτευξη εύκολης και γρήγορης ολοκλήρωσης
παραγγελιών.
Όνομα του συστήματος: Βάση Δεδομένων
Όνομα προδιαγραφής;
Οργάνωση και δόμηση του πληροφοριακού
υλικού (βάσης δεδομένων).

Βασικές Λειτουργίες;
Καταγραφή και διαχείριση
όλων των αποθηκευμένων
δεδομένων της βάσης.

Περιγραφή του συστήματος;
Μέσω της βάσης πηγάζουν
πληροφορίες του συστήματος.

Τι προσφέρει στην αγορά;
Αυτόματη καταγραφή
δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή.

όλες

οι

Προτεραιότητες;
Εύκολη διαχείριση.
Λειτουργικότητα.
Εγκυρότητα.

Σκοπούμενη Χρήση;
Εύκολη και γρήγορη διαχείριση δεδομένων.

Όνομα του συστήματος; Πίνακες Προϊόντων
Όνομα προδιαγραφής;
Βασικές Λειτουργίες;
Διευκόλυνση της διαθεματικής προσέγγισης, με
Διαχωρισμός των
ταξινόμηση των προϊόντων ανά κατηγορία.
προϊόντων σε κατηγορίες
ανάλογα με το είδος.

Προτεραιότητες:
Αρχειοθέτηση.
Εύκολη διαχείριση.

Περιγραφή του συστήματος:
Ειδικές λίστες ταξινόμησης των προϊόντων του
καταστήματος.

Σκοπούμενη Χρήση:
Διευκόλυνση
εύρεσης
προϊόντος.

του

επιθυμητού

Όνομα του συστήματος:
Όνομα προδιαγραφής:
Μικροί χρόνοι απόκρισης.

Περιγραφή του συστήματος:
Χρήση τεχνικών προς αποφυγή επιβάρυνσης
της απόδοσης του συστήματος.

Βασικές Λειτουργίες:

Προτεραιότητες:
Ταχύτητα επεξεργασίας.
Χαμηλές απαιτήσεις
μηχανημάτων υποστήριξης.

Σκοπούμενη Χρήση:
Επίτευξη γρήγορης απόκρισης των λειτουργιών
του συστήματος.

Όνομα του συστήματος: Interface, Φωνητική εντολή

Όνομα προδιαγραφής:
Αισθητική ποιότητα.

Περιγραφή του συστήματος:
Χρήση εικόνων και φωνητικής εντολής της
εφαρμογής.

Σκοπούμενη Χρήση:
Επίτευξη ευχάριστου περιβάλλοντος για το
χρήστη. Ενημέρωση των πελατών για τις προς
παραλαβή παραγγελιές.

Βασικές Λειτουργίες:
Χαρακτηριστικά εικονίδια
στα κουμπιά της εφαρμογής.
Αναφώνηση κωδικού
παραγγελίας.
Προτεραιότητες:
Υψηλή εικαστική.
Έμφαση των λειτουργιών
των κουμπιών.

Ό νομα του συστήματος: Λογαριασμοί Χρηστών
Βασικές Λειτουργίες;
Όνομα προδιαγραφής;
Δημιουργία διαφορετικών
1)
Διατήρηση του ελέγχου από τον χρήστη.
χρηστών του συστήματος και
2)Τύποι χρηστών
του
συστήματος
με ορισμός των «δικαιωμάτων»
διαφορετικά δικαιώματα χρήσης.
τους. Δυνατότητα διαγραφής
3)
Εισαγωγή-διαγραψή χρηστών συστήματος
τους.
Περιγραφή του συστήματος;
Δημιουργία χρηστών του συστήματος και
δυνατότητα διαγραφής τους. Θέσπιση των
λειτουργικών ενεργειών του κάθε χρήστη.

Προτεραιότητες;
Ασφάλεια.
Διαστρωμάτωση.
Διαχείριση.

Σκοπούμενη Χρήση;
Δυνατότητα του υπεύθυνου του καταστήματος
να ορίζει και να ελέγχει τον κάθε χρήστη του
συστήματος.

Όνομα του συστήματος:
Βασικές Λειτουργίες:

Όνομα προδιαγραφής:
Υψηλής ποιότητας επίπεδο σχεδίασης.

Περιγραφή του συστήματος:
Προτεραιότητες:

Σκοπούμενη Χρήση:
Επίτευξη
συνδυασμού
σταθερότητας
ομοιομορφίας με τη λειτουργικότητα.

και

Όνομα του συστήματος: Κωδικός Παραγγελίας

Όνομα προδιαγραφής:
Ειδικός κωδικός παραγγελίας.

Βασικές Λειτουργίες:
Διαφοροποίηση των
παραγγελιών μεταξύ τους με τη
χρήση ειδικού συνοδευτικού
κωδικού.

Περιγραφή του συστήματος:
Εκτύπωση του κωδικού από ειδικό εκτυπωτικό
μηχάνημα.

Τι προσφέρει στην αγορά:
Διασφάλιση μοναδικότητας,
καθώς και αναγνώριση μότητας
της παραγγελίας.
Προτεραιότητες:
Χαρακτηριστικό
μοναδικότητας ανά ημέρα, για
στατιστικούς λόγους.

Σκοπούμενη Χρήση:
Ενδεικτικό αναγνώρισης των παραγγελιών των
πελατών.

Όνομα του συστήματος: Reports
Όνομα προδιαγραφής:
Σύστημα καταγραφής στατιστικών και
οικονομικών στοιχείων.

Βασικές Λειτουργίες:
Καταγραφή της βάσης
σημαντικών στατιστικών
δεδομένων.

Περιγραφή του συστήματος:
Τι προσφέρει στην αγορά:
Λεπτομερής καταγραφή για το είδος και το
Άμεση ενημέρωση
κόστος των παραγόμενων παραγγελιών.
σημαντικών στατιστικών και
οικονομικών στοιχείων για την
επιχείρηση.
Προτεραιότητες:
Άμεση ενημέρωση του
ηλεκτρονικού υπολογιστή του
υπεύθυνου του καταστήματος.
Σκοπούμενη Χρήση:
Ανάγνωση των στοιχείων αυτών με σκοπό την
ενημέρωση των υπευθύνων για τα έσοδα της
επιχείρησης.

Όνομα του συστήματος: Loqin Logout
Όνομα προδιαγραφής:
Σύστημα εισόδου και εξόδου από την εφαρμογή.

Βασικές Λειτουργίες:
Χρήση ονόματος χρήστη
και κωδικού πρόσβασης.

Τι προσφέρει στην αγορά:
Περιγραφή του συστήματος:
Διασφάλιση των
Τόσο η είσοδος, όσο και η έξοδος από την
δεδομένων, καθώς και από
εφαρμογή απαιτούν χρήση παραμέτρων.
κακών ενεργειών χρήσης.
Προτεραιότητες:
Ασφάλεια.
Έλεγχος.

Σκοπούμενη Χρήση:
Επίτευξη ορθής χρήσης και ενεργοποίηση,
απενεργοποίηση της εφαρμογής μόνο από το
δικαιούχο χρήστη.

Όνομα του συστήματος: Φωνητική Εντολή
Όνομα προδιαγραφής:
Φωνητική ειδοποίηση για παραλαβή
παραγγελίας.
Περιγραφή του συστήματος:
Φωνητική ενημέρωση.

Βασικές Λειτουργίες:
Αναφώνηση κωδικού
παραγγελίας.
Τι προσφέρει στην αγορά:
Ταυτοποίηση και
διαχωρισμό των παραγγελιών
μεταξύ τους.
Προτεραιότητες:
Ενημέρωση.
Αισθητική.

Σκοπούμενη Χρήση:
Ενημέρωση των πελατών για τις προς
παραλαβή παραγγελίες.

Όνομα του συστήματος: Touch Screens
Όνομα προδιαγραφής:
Χρήση οθονών αφής (touch screen).

Βασικές Λειτουργίες:
Χρήση τεχνικής για
διαχείριση των λειτουργιώνκουμπιών μέσω αφής.

Περιγραφή του συστήματος:
Η διαχείριση των εικονικών κουμπιών της
εφαρμογής γίνεται μέσω της αφής.

Τι προσφέρει στην αγορά:
Ευκολία στη χρήση και
ευχάριστο περιβάλλον.
Προτεραιότητες:
Διευκόλυνση.
Αισθητική.

Σκοπούμενη Χρήση:
Επίτευξη εύκολης διαχείρισης και ελκυστική
προς τον χρήστη.

Όνομα του συστήματος: MySQL, Visual Basic
Όνομα προδιαγραφής:
Γλώσσες προγραμματισμού για την υλοποίηση
της εφαρμογής MySQL και Visual Basic.

Βασικές Λειτουργίες:
Δημιουργία της βάσης
δεδομένων, δημιουργία της
εφαρμογής διαχείρισης.

Περιγραφή του συστήματος:
Η δημιουργία ολόκληρου του έργου με τη χρήση
αυτών των δύο γλωσσών προγραμματισμού.

Τι προσφέρει στην αγορά:
Ολοκληρωμένες λύσεις
σχεδίασης.
Προτεραιότητες:
Εφαρμοστηκότητα.
Συμβατότητα.
Ποιότητα.

Σκοπούμενη Χρήση:
Επίτευξη
δημιουργίας ολοκληρωμένης και
πλήρους εφαρμογής με απόλυτη συνεργασία μεταξύ
των δύο γλωσσών.

Όνομα του συστήματος: Βάση Δεδομένων

Όνομα προδιαγραφής:
Η εφαρμογή διαχειρίζεται μία βάση δεδομένων.

Βασικές Λειτουργίες:
Καταγραφή και διαχείριση
των δεδομένων του συστήματος
μέσω της βάσης.

Τι προσφέρει στην αγορά:
Περιγραφή του συστήματος:
Ηλεκτρονική καταγραφή
Όλα τα προϊόντα, τα στατιστικά στοιχεία, τα
ονόματα χρηστών είναι αποθηκευμένα στη βάση δεδομένων.
δεδομένων.
Προτεραιότητες:
Διασφάλιση δεδομένων.
Αυτόματη καταγραφή.
Αυτόματη διαχείριση.

Σκοπούμενη Χρήση:
Η εφαρμογή να διαχειρίζεται όλα τα απαιτούμενα
δεδομένα του συστήματος.

Όνομα του συστήματος: Client-Server
Βασικές Λειτουργίες:
Όνομα προδιαγραφής:
Αντληση δεδομένων των
Το πρωτόκολλο επικοινωνίας μεταξύ των υπολο υπολογιστών-πελατών (client)
γιστών είναι της μορφής Client-Server.
από τον κεντρικό ηλεκτρονικό
υπολογιστή (server).
Τι προσφέρει στην αγορά:
Περιγραφή του συστήματος:
Η επικοινωνία μεταξύ των υπολογιστών του συ
Ολοκληρωμένη δικτύωση
στήματος γίνεται με τη χρήση της τεχνικής Client- μεταξύ των ηλεκτρονικών
υπολογιστών.
Server.
Προτεραιότητες:
Αμφίδρομη επικοινωνία.
Κεντρική διαχείριση.

Σκοπούμενη Χρήση:
Επίτευξη επικοινωνίας και δικτύωσης των ηλεκ
τρονικών υπολογιστών με μειωμένες απαιτήσεις
υποστήριξης (χαμηλό κόστος).

Όνομα του συστήματος: Firewall, Antivirus
Όνομα προδιαγραφής:
Βασικές Λειτουργίες:
Χρήση ειδικής προστασίας (firewall) του
Αποτροπή εισαγωγής
συστήματος για την σύνδεση στο διαδίκτυο (internet). κακόβουλου λογισμικού.

Τι προσφέρει στην αγορά:
Περιγραφή του συστήματος:
Ασφαλή σύνδεση με το
Εγκατάσταση Firewall στο Router και Antivirus σε
διαδίκτυο.
όλους τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
Προτεραιότητες:
Ασφάλεια.
Έλεγχος.

Σκοπούμενη Χρήση:
Επίτευξη προστασίας του συστήματος και των
εμπλεκόμενων ηλεκτρονικών υπολογιστών από
διαδικτυακούς κινδύνους.

Όνομα του συστήματος: Πίνακας Αποθήκης
Όνομα προδιαγραφής:
Αναβάθμιση-ενημέρωση της αποθήκης.

Βασικές Λειτουργίες:
Διαχείριση του πίνακα
«Αποθήκη» της βάσης
δεδομένων.

Περιγραφή του συστήματος:
Τι προσφέρει στην αγορά:
Καταγραφή και διαχείριση των πρώτων υλών της
Ηλεκτρονική διαχείριση των
αποθήκης του καταστήματος.
προϊόντων.
Προτεραιότητες:
Ενημέρωση.

Σκοπούμενη Χρήση:
Ενημέρωση του πίνακα της αποθήκης για κάθε
νέα παραλαβή πρώτων υλών.

2.7 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ
Υπάρχουν ορισμένοι σημαντικοί κίνδυνοι που μπορούν να προκύψουν
κατά τη διάρκεια χρήσης του όλου συστήματος. Απαραίτητη κρίνεται η
ανάλυση επικινδυνότητας στο στάδιο σχεδίασης του συστήματος. Έπειτα από
την σχετική έρευνα προκύπτουν οι εξής κίνδυνοι:
1. Προσβολή των μηχανημάτων του συστήματος (υπολογιστές, οθόνες)
από εξωγενής παράγοντες.
2. Απώλεια τροφοδοσίας (ηλεκτρικού ρεύματος) του συστήματος.
3. Περίπτωση καταστροφής (φωτιά, πλημμύρα).
Η παρουσία διαφόρων υγρών (αναψυκτικά, λάδια, νερά) στους χώρους
του καταστήματος αποτελούν άμεσο κίνδυνο για τα μηχανήματα του συστή
ματος. Η προσβολή τους μπορεί να προκαλέσει ζημιές, όπως βραχυκύκλωμα,
που θα μπορούσε να απειλήσει τη σωματική ακεραιότητα των πελατών και
των υπαλλήλων του καταστήματος.
Η απώλεια τροφοδοσίας του συστήματος θα μπορούσε να προκαλέσει
μεγάλο πρόβλημα στην εξυπηρέτηση των πελατών, αλλά και στη γενικότερη
λειτουργία του καταστήματος.
Η πιθανότητα κάποιας καταστροφής, όπως πλημμύρα η φωτιά, θέτει σε
άμεσο κίνδυνο τα μηχανήματα υποστήριξης της εφαρμογής.

2.8 Τροττοι Avτιuετώπισnc
Από την παραπάνω ανάλυση, προκύπτουν κίνδυνοι οι οποίοι χρήζουν
άμεσης αντιμετώπισης. Σχετικά με την προστασία των μηχανημάτων από
προσβολή υγρών, σαν τρόπος αντιμετώπισης προτείνεται η στεγανή τους
επικάλυψη με πλαστικά καλύμματα. Αυτό θα είχε σαν αποτέλεσμα την αποτε
λεσματική αντιμετώπιση του κινδύνου, χωρίς να τίθεται ζήτημα απώλειας της
λειτουργικότητας.
Ο κίνδυνος απώλειας τροφοδοσίας θα προκαλούσε ποικίλα προβλήματα.
Ένας τρόπος αντιμετώπισης αυτού του κινδύνου είναι η χρήση γεννήτριας
ηλεκτρικού ρεύματος, σε συνδυασμό με κάποιο UPS, για να αποφευχθεί η
πιθανότητα πτώσης του συστήματος.
Σε ενδεχόμενη κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καταστροφή από κάποια
πλημμύρα ή φωτιά, προτείνεται η παρουσία ειδικά εκπαιδευμένου
προσωπικού. Σε κάθε περίπτωση, ο υπάλληλος θα πρέπει να κάνει shut
down το σύστημα, ενέργεια η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα την αποφυγή
βραχυκυκλώματος, που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τόσο το σύστημα,
όσο κυρίως κάποια ανθρώπινη ζωή.
Επίσης προτείνεται η ύπαρξη κάποιου εφεδρικού συστήματος. Σε οποια
δήποτε περίπτωση βλάβης ή πτώσης του συστήματος θα πρέπει να υπάρχει
κάποιο εφεδρικό, για να αποφευχθεί η πιθανότητα δυσλειτουργίας του κατα
στήματος.
Μια περισσότερο αποτελεσματική προσέγγιση στην εκτίμηση επικινδυνότητας επιτυγχάνεται με την βοήθεια του παρακάτω γραφήματος. Ανάλογα
με το βαθμό αξιολόγησης και το βαθμό πιθανότητας να προκόψει κάποιος
από τους κινδύνους που έχουν μελετηθεί, υπολογίζουμε το σημείο του
γραφήματος όπου κατατάσσεται ο κίνδυνος. Κάνουμε τον σχετικό υπολογισμό

πριν και μετά τη μείωση της επικινδυνότητας για να διαπιστωθεί ο βαθμός
βελτίωσης.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα χρήσης του πίνακα:
Αναλύοντας τον κίνδυνο καταστροφής από πλημμύρα. Λαμβάνοντας υπό
ψη ορισμένα στοιχεία γίνεται η σχετική ανάλυση. Υποθέτουμε ως ένα στοιχείο
πως το κατάστημα που χρησιμοποιεί το σύστημα βρίσκεται γεωγραφικά σε
τοποθεσία με συχνές βροχοπτώσεις και υπάρχει σχετικό ιστορικό νεροποντών-πλημμύρων. Ένα δεύτερο στοιχείο, ότι από κτιριακής άποψης δεν
παρουσιάζει κάποια ανύψωση (π.χ. σκαλιά) και βρίσκεται πολύ κοντά στο
επίπεδο του δρόμου. Αναλύοντας αυτά τα δεδομένα, διαπιστώνεται ότι το
κατάστημα παρουσιάζει μεγάλο βαθμό επικινδυνότητας για περιπτώσεις
πλημμύρας (απ’ ότι αν ήταν π.χ. σε κάποιο όροφο του κτιρίου). Σύμφωνα με
τον πίνακα, ο εν λόγω κίνδυνος είναι στα όρια της «απαράδεκτης περιοχής».
Με τις κατάλληλες ενέργειες, πλήρη στεγανοποίηση των μηχανημάτων και
των καλωδίων του συστήματος, μειώνεται σημαντικά ο βαθμός
επικινδυνότητας. Ικανοποιητικός βαθμός αυτής της μείωσης θεωρείται όταν ο
κίνδυνος είναι πλέον στο επίπεδο της «γενικώς αποδεκτής περιοχής».

Διάγραμμα Εκτίμησης Επικινδυνότητας
(ALARP)
Πιθανότητα

Δριμύτη

ALARP = As Low As Reasonably
^

= Πριν τη μείωση της επικινδυνότητας

Q

= Μετά τη μείωση της επικινδυνότητας
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3. ΣΧΕΔΙΑΣΗ
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται το στάδιο σχεδίασης του προγράμματος
με μορφή διαγραμμάτων. Παρατίθεται το ΜΟΣ (σχεδίαση) της βάσης
δεδομένων του συστήματος, οι κλάσεις του πυγαίου κώδικα υπό μορφή UML
και ένα γενικό σχέδιο χρήσης του όλου έργου.

3.1 Βάση Δεδομένων (ΜΟΣ)
Σε πρώτο στάδιο, γίνεται η σχεδίαση της βάσης δεδομένων. Σημειώνονται
οι κύριοι πίνακες και στη συνέχεια η σύνδεση μεταξύ τους. Μέσω αυτών των
συσχετίσεων προκύπτουν οι σχέσεις και τα χαρακτηριστικά κλειδιά.
Διάνοαυυα ΜΟΣ

thc

βάσης δεδουένων

Όπως φαίνεται και στο διάγραμμα οι κύριοι πίνακες της βάσης είναι:
• Υλικά
• Φαγητά
• Γλυκά
• Ποτά
• Παραγγελίες
• Στατιστικά Στοιχεία
• Διαχειριστές

•
•
•

Όπου συνδέονται με τις παρακάτω συσχετίσεις:
Αποστέλλονται
Γίνονται
Καταγράφονται

Κάθε πίνακας έχει μια σειρά από πεδία. Κοινό γνώρισμα όλων των
πινάκων είναι ότι έχουν δικό τους κλειδί, το οποίο είναι και μοναδικό.
Παρακάτω αναφέρονται λεπτομερώς τα ονόματα όλων των πινάκων, καθώς
και τα πεδία τους, όπως αυτά είναι γραμμένα στην βάση δεδομένων.

Διάνοαυυα ΜΟΣ της βάσης δεδουένων

Materials: Matid, Mat Desc, Matcost, Matname, Matkin
Foods: Fooid, FooDesc, Foocost, Fooname, Fookin
Sweets: Sweid. SweDesc, Swecost, Swenaπιe, Swekin
Drinks: Drnid, DrnDesc, Drncost, Drnname, Drnkin,
Orders: Ordid, Ordcost, Ordsit, OrdDate, Username, Company, Station,
Ordtime
Statisticis: StaNumber, Statop, Station. Company. Orddate
Users: Usrld. UsrFname, UsrPass, UsrIvI, Usrmail, UsrTil
Warehouse: WareQuan, Matid. Sweid. Matid

Οι συσχετίσεις παίζουν ενεργό ρόλο και διαθέτουν και αυτές πεδία και
κλειδιά. Λόγω του ότι συνδέουν τους πίνακες μεταξύ τους, χρησιμοποιούν τα
κυρία κλειδιά τους. Σε μερικές περιπτώσεις ενδέχεται να έχουν και άλλα πεδία
πέραν των κλειδιών.
Mat_ord: MatID. ordID. company, station, orddate. OrdQuan
Swe_ord: Swe/D, ordID. company, station, orddate. OrdQuan
Foo_ord: FoolD. ordID. company, station, orddate. OrdQuan
Drn_ord: DmID. ordID. company, station, orddate. OrdQuan

3.2 Κώδικας (κλάσεκ)
Ολόκληρη η δομή του κώδικα απαρτίζεται από κλάσεις που
αντιπροσωπεύουν αντικείμενα. Αυτό φαίνεται τόσο από τα παραπάνω
διαγράμματα που αφορούν τους πίνακες της βάσης, όσο και από τα
διαγράμματα που ακολουθούν.
Στο παρακάτω UML διάγραμμα παρουσιάζονται οι κλάσεις που είναι
υπεύθυνες για τις παραγγελίες των προϊόντων. Έχουν συνδετικό χαρακτήρα
καθώς παρεμβάλλονται (συνδέονται) ανάμεσα με τις αντίστοιχες κλάσεις
διαχείρισης των προϊόντων και την κλάση δημιουργίας παραγγελιών. Οι
συσχετίσεις αυτές είναι ιδιαίτερα εμφανείς στο γενικό διάγραμμα κλάσεων που
βρίσκεται στο τέλος.

» G«AIIByOr<ter

Στο παρακάτω σχήμα φαίνονται οι κλάσεις που αναπαριστούν τις
κατηγορίες των προϊόντων.

Στην κλάση Orders καταλήγουν οι τέσσερις κλάσεις παραγγελιών που
αναφέρονται στην αρχή, και αυτή με την σειρά της συνδέεται με τις κλάσεις
φορμών του ταμείου, της κουζίνας και με την κλάση παραγγελιοληψιών. Στο
διάγραμμα επίσης εμφανίζονται οι κλάσεις των στατιστικών στοιχείων, της
αποθήκης και των χρηστών του συστήματος.
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Στο επόμενο διάγραμμα παρουσιάζονται η κλάση γενικών ρυθμίσεων και η
κλάση επίπεδο χρήστη. Αυτές συνδέονται μεταξύ τους με βαθμό

πληθυκότητας
αυτό προκύτττει από το γεγονός πως ένας χρήστης (1)
μπορεί να αλλάξει πολλές γενικές ρυθμίσεις (*).

Κλάση Δΐ£^ίρΐ£7π<;

Εττστέΰοο Χρήοχη

Στην συνέχεια παρουσιάζονται η κλάση της φόρμας των γενικών
ρυθμίσεων και η κλάση της φόρμας των χρηστών του συστήματος.

Στα δύο επόμενα διαγράμματα εμφανίζονται οι κλάσεις φορμών
διαχείρισης και εισαγωγής προϊόντων. Όπως φαίνεται χαρακτηριστικά η κάθε
κατηγορία έχει δική της φόρμα. Οι δύο πρώτες κλάσεις αφορούν την
κατηγορία των ποτών, οι δύο επόμενες των φαγητών και αντιστοίχως στο
επόμενο διάγραμμα αυτές των υλικών και των γλυκών.

Οι κλάσεκ εκτύπωσης,
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και διαϊείοισηο παοαννελιών

Αναπαράσταση at UML ot

components
Ubell

Ubel2
Labels
Label4
■«» NumberOfCus
«· NumbefOFStati..
^ PictureBoxl
PrintForm2
B Methods
Dispose

Οι κλάσεκ Φοουών 5iayeipianc rnc KOuOvac και του ταυείου
Αναπαράσταση

σε UML οι κλάσεις Φορμών

KitchenForm
Class
ClRibbonfomi

&

Β Fields
components
DataGridView_..,

Rund
Class
■*ClRibbonFofm
B Fields

^

3*5· ListBox_Orders
^
RunOrder
SimpleButtonl
SimpleButton2
B Methods

^
^

DataGridView_...
Dispose
InitializeCompo..
KitchenForm_F...

^

^
^

Label_Cost
Label_NumCost
ListBox_Orders
RunOrder
SimpleButtonl
SimpleButton2
SimpleButtonl

B Methods

KitchenForm_L...
ListBox_Orders_.,
RefreshOrders
SimpleButtonl_.,

^
^

SimpleButton2_.

^

Διαχείριση Κουζίνας

components
DataGridView_...

Dispose
InitializeCompo.,
ListBox_Orders_.
MakeStab'sb'cIn...
RefreshOrders
Rund_FormQos.,
Rund.Load
SimpleButtonl_.
SimpleButton2_.
SimpleButton3_.

Διοη^είριση Ταμείου

Όλες οι παραπάνω κλάσεις αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του πηγαίου
κώδικα της εφαρμογής. Υπάρχει μια διαρκείς αλληλεπίδραση μεταξύ τους
καθώς κάποιες από αυτές αποτελούν μέρους μιας μεγαλήτερης υπερκλάσης
(μητρική κλάση), ορισμένες συνδέονται άμεσα μεταξύ τους, κάποιες άλλες
έμμεσα μέσω άλλων κλάσεων που είτε αναπαριστούν κάποια φόρμα του
συστήματος είτε διαθέτουν συνδετικό ρόλο. Ακολουθεί ένα χαρακτηριστικό
μπλοκ διάγραμμα-δέντρο των κλάσεων και πως αυτές συνδέονται μεταξύ
τους.

Γενικό διάνοαυυα κλάσεων: e^aoTiaeic υετα^ύ των κΛάσεων του συστήυατος

3.3 Γενικό σγέδιο έονου
Στο παρακάτω σχήμα σκιαγραφείται το γενικό πλάνο λειτουργίας του
έργου. Στο μέσο υπάρχει ο κεντρικός διακομιστής (server-10.0.1.1), ο οποίος
συνδέει όλα τα υποσυστήματα μεταξύ τους (πελάτες, ταμείο, κουζίνα,
διαχειριστής). Ταυτοχρόνως, συνδέεται στο διαδίκτυο (internet) μέσω του
router (gateway-10.0.1.2), στο οποίο για λόγους ασφαλείας υπάρχει το
σχετικό τοίχος προστασίας (firewall), όπως παρουσιάζεται χαρακτηριστικά
στο σχήμα. Οι τέσσερις υπολογιστές (ο αριθμός μπορεί να αυξηθεί η να
μειωθεί ανάλογα με τις απαιτήσεις του καταστήματος), που αφορούν στη
δημιουργία παραγγελιών των πελατών συνδέονται με την βάση δεδομένων
(server), από όπου και αντλούν τα απαιτούμενα στοιχεία. Το ίδιο συμβαίνει
και με τους υπόλοιπους υπολογιστές τους συστήματος. Με αυτόν τον τρόπο
επιτυγχάνεται η επικοινωνία μεταξύ τους.

Απεικόνιση νενικού σγεδίου

—
ΠΑΡΑΠΊΕΛΙΟΛΗΨΙΑ
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4. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
4.1 Γενικά
Το εργαλείο ανάπτυξης της εφαρμογής βασίζεται σε αντικειμενοστραφές
περιβάλλον, έτσι, ένα μεγάλο κομμάτι του πηγαίου κώδικα είναι δομημένο σε
κλάσεις.

4.2 Κλάσεις
Όλοι οι πίνακες και όλες οι σχέσεις (που εκφηλίσσονται σε πίνακες λόγω
κύριων κλειδιών) της βάση δεδομένων, αντικατοτπρίζονται στο πρόγραμμα σε
ξεχωριστές κλάσεις, με τέτοιο τρόπο, ώστε για κάθε πίνακα-σχέση να υπάρχει
μία διαφορετική κλάση. Η γενική δομή παραμένει ίδια σε όλες τις κλάσεις.
Χαρακτηριστικά φαίνεται η δομή των κλάσεών μας στο παρακάτω γενικό
μοντέλο κλάσης.

Public Class Class Model

Περιοχή Μελών
Όλες η κλάσεις είναι χωρισμένες σε 4 Περιοχές (Region). Πρώτη περιοχή
είναι η αυτή των Μελών (Members) της κλάσης. Σε αυτή την περιοχή, απλώς
ορίζουμε τον τύπο της κλάσης, δηλαδή από πόσα μέλη αποτελείται και πώς
ορίζονται αυτά. Πολύ σημαντικό σημείο αναφοράς είναι το γεγονός πως τα
Μέλη μας στην κλάση, επειδή υποδειλώνουν πίνακες στην βάση δεδομένων,
έχουν ακριβώς τα ονόματα και τον ίδιο τύπο με τα αντίστοιχα της βάσης.
νγισμός Περιοχής
IRegion "Members"
Ορισμός Ϋ Μελ..·
- ..
Private Memberl As Integer
Private Member2 As Double
Private Members As String
#End Region

Περιοχή Ιδιοτήτων
Σε αυτή την περιοχή ορίζουμε της ιδιότητες που μπορεί να έχει η κλάση
μας. Επειδή αναφερόμαστε στη δημιουργία και διαχείρηση βάσεων
δεδομένων, περιοριζόμαστε στις απλές ιδιότητες της λογικής του «πάρεφέρε» (Get-Set) και σημειώνουμε το κάθε μέλος της κλάσης μας ξεχωριστά.
Ορίζουμε αν η ιδιότητα μας μπορεί να είναι δημόσια η όχι και μετά της δίνουμε
έναν τύπο. Στη συνέχεια ορίζουμε την Get επιστρέφοντας την τιμή του
εκάστοτε μέλους μας. Τέλος, ορίζουμε την Set, όπου μέσω της ιδιότητας
τοποθετούμε στα μέλη μας μία νέα τιμή.

Οριαμός Περι·:χης
iRegion "Properties"
Public Property PropertyMemberl () As Integer
Get
Return Memberl
End Get
Set(ByVal value As Integer)
Memberl = value
End Set
End Property
Public Property PropertyMember2
Get
Return Member2
End Get
Set(ByVal value As Double)
Member2 = value
End Set
End Property

() As Double

Public Property PropertyMemberS
Get
Return Members
End Get
■ ■ 'Set(ByVal value As String)
Members = value
End Set
End Property

() As String

Περιοχή Δημιουργών
Στην τρίτη περιοχή, ορίζονται οι δημιουργοί των κλάσσεων. Το γενικό
μοντέλο υποστηρίζει τρεις δημιουργούς, οι ανάγκες όμως της εκάστοτε
κλάσης διαφέρουν, οπότε απαιτείται και ένας τέταρτος δημιουργός για ειδικές
περιπτώσεις κλάσεων.
Ο πρώτος δημιουργός είναι ο κενός. Σε αυτόν δημιουργούνται τα
αντικείμενα, αλλά στα μέλη τους μπαίνει το κενό (Nothing).
IRegion "Constructors"
Ορισμός Κενού Anuic-upyoO
Sub .New ()
Memberl= Nothing
Member2 = Nothing
Members = Nothing
End Sub

Στον δεύτερο δημιουργό, έχουμε την περίπτωση όπου τα αντικείμενα
δημιουργούνται και στα μέλη τους βάζουμε τιμές που ορίζουμε στον
δημιουργό παραμετρικά. Βασική προϋπόθεση για να γίνει αυτό είναι να

εισαχθούν τιμές σε όλες τις παραμέτρους του δημιουργού, σε αντίθετη
περίτπωση το αντικείμενο δεν δημιουργείται και μπαίνει εξαίρεση (exeption).
Sub New{ByVal ValMemberl As Integer, ByVal ValMember2 As
Double, ByVal ValMemberS As string)
Memberl= ValMemberl
Member2 = ValMember2
Members = ValMemberS
End Sub

O τρίτος δημιουργός σχετίζεται κατά κύριο λόγο με τα δεδομένα που
έχουμε στη βάση δεδομένων. Βασικός κανόνας της κανονικοποίησης των
βάσεων δεδομένων είναι η διαχείρηση κλειδιών. Κάθε εγγραφή συνοδεύεται
από το κύριο κλειδί, το οποίο παρουσιάζει το χαρακτηριστικό της
μοναδικότητας. Και επειδή οι κλάσεις αναπαριστούν τους πίνακες στη βάση
δεδομένων, δημιουργούμε το αντικείμενο με τα δεδομένα της βάσης
χρησιμοποιώντας μόνο το κύριο κλειδί του πίνακα. Το λαμβάνουμε σαν
παράμετρο στο δημιουργό μας. Δημιουργούμε την ερώτηση προς την βάση
δεδομένων, την εκτελούμε και παίρνουμε τα δεδομένα τα οποία εισάγουμε
στα μέλη της κλάσης. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν εγγραφές,
επιστρέφεται εξαίρεση για να προειδοποιήσει τον χρήστη.
Sub New(ByVal ValMemberl As Integer)
Dim SelectStr As String = "select * From Members where
SQLValMemberl =" & ValMemberl
command.CommandText = selectStr
Dim Data As SqlClient.SqlDataReader
Data = command.ExecuteReader
■ ' 'With Data
If .HasRows Then
While .Read
Memberl= !SQLValMemberl
Member2 = !SQLValMember2
Members = !SQLValMemberS
End While
Else
.Close 0
Throw New Exceptioi
End If
.Close()
End With
End Sub
#End Region

> Υπάρχει η εγγραφή.")

Περιοχή Μεθόδων
Σε αυτή την περιοχή ορίζουμε όλες της μεθόδους που έχουν σχέση με
το αντικείμενό μας. Και εδώ το γενικό μας μοντέλο δεν μπορεί να είναι
απολύτως ακριβές, επειδή το εκάστοτε αντικείμενο μπορεί να έχει ανάγκη από
διαφορετικές μεθόδους. Παρόλ' αυτά,,υπάρχει μια σειρά συναρτήσεων που

είναι κοινές και σε όλες της κλάσεις. Αυτά είναι η εισαγωγή δεδομένων στην
βάση, η αναβάθμιση των δεδσμένων, η διαγραφή και η επιστροφή (return) σε
μορφή λίστας με όλες της εγγραφές στη βάση.

#Region "Methods"

Κατά την εισαγωγή δημιουργούμε σε ένα αλφαριθμητικό (string) το
ερώτημα SQL για να γίνει η εισαγωγή των δεδομένων στην βάση. Στο
ερώτημα αυτό θα πρέπει να περιέχονται όλα τα πεδία του πίνακα. Εκτελούμε
την ερώτηση και πραγματοποιείται η εισαγωγή.
Public Sub InsertDrn()
Δηικουργια
SQL
Dim InsertStm As String
InsertStm = "insert into
Members{SQLValMemberl,SQLValMember2,SQLValMemberS) values('" &
Memberl & "','" s Member2 & "','" & Members & "')"
Εκτ ε.\εση Ερω’r'liiO!’:.;r
command.CommandText = insertstm
command.ExecuteNonQuery{)
End Sub

Μια άλλη μέθοδος είναι οι αλλαγές στα δεδομένα της βάσης.
Χρησιμοποιώντας το κύριο κλειδί της εγγραφής, αλλάζουμε όλα τα πεδία της.
Όπως φαίνεται και στο παράδειγμα, συντάσσουμε το ερώτημα σε SQL βάση
του μοναδικού κλειδιού της επιθυμητής αλλαγής.
Public Sub UpdateDrn()
Δπμιουργ-ία Ερωχήμαιος SQi
Dim UpdateStm As String
updatestm = "update Members set SQLValMemberl='" & Memberl
& "',SQLValMember2='" & Member2 & "',SQLValMember3='" Members & "'
where SQLValMemberl=" & Memberl
Εκιέλεαη EpCTiiuaTcc ."O'
■ ■ •command.CommandText = updatestm
command.ExecuteNonQuery()
End Sub

Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να διαγράψουμε δεδομένα από τη βάση. Και
εδώ δημιουργούμε μια ερώτηση SQL και αναζητούμε τα δεδομένα βάσει του
μοναδικού κωδικού και μετά τα διαγράφουμε.
Public Sub DeleteDrnO
Δημιουργία Ερ\ηήιιατ·: Dim DeleteStm As String
deletestm = "delete from Members where SQLValMemberl=" &
Memberl
Εκτέλεση Ερωτήματος SQL
command.CommandText = DeleteStm
command.ExecuteNonQuery

Μια σημαντική μέθοδος είναι αυτή της πολλαττλής αναζήτησης. Αυτή
χρησιμεύει σε περιπτώσεις αναζήτησης πολλών δεδομένων που
αναπαριστούνται στην ίδια κλάση. Με αυτό τον τρόπο, αντί να συντάσσουμε
ξεχωριστό ερώτημα SQL για κάθε αντικείμενο, δημιουργούμε μια λίστα
ομοειδών αντικειμένων.
Public Function GetAllDataFromDataBase () As List(Of Class_Model)
Dim SelectStr As String = "select * from Members"
command.CommandText = SelectStr
Dim DataReader As SqlClient.SqlDataReader
DataReader = command.ExecuteReader
Dim List As New List(Of Class_Model)
With DataReader
If .HasRows Then
While .Read
Dim obj As New Class_Model(!SQLValMemberl,
!SQLValMember2, !SQLValMemberS)
List.Add(obj)
End While
End If
.Close 0
End With

4.3 AAv o d i Suoc ngoavvEAioAnuiiac
Εμφάνιση Υλικών
Κατά τη διαδικασία της παραγγελιοληψίας, υπάρχουν δύο Data Grids,
στα οποία εμφανίζονται στο έναν τα είδη τις επιλεγείσας κατηγορίας και στο
άλλο τα είδη που έχει προσθέσει ο χρήστης-πελάτης στην παραγγελία του.
Πατώντας πάνω στα αντίστοιχα Buttons, εμφανίζονται τα αντίστοιχα αγαθά,
ανάλογα με την κατηγοριοποίηση. Το παρακάτω κομμάτι κώδικα εξυπηρετεί
αναζήτηση σε μορφή λίστας, σύμφωνα με το αν υπάρχουν αποθέματα στην
αποθήκη.
M e .DataGridView_Foods.Rows.Clear()
'Καθαμ iσμός
DataGrid από π α -τ ικγ ' ■
Dim List_Drn As New List(Of Drinks)
Dim obj As New Drinks
Dim count As Integer = 0
List_Drn = obj.GetAllDrnInWareHouse(count)
■Γέμισμα της λίστας από τη βάση

To αποτέλεσμα της παραπάνω αναζήτησης (λίστα) τοποθετεί τα
αντικείμενα στο data grid των αγαθών, στο συγκεκριμένο παράδειγμα στο
data grid Foods.
For Each obj In List_Drn
Dim row As Integer = M e .DataGridView_Foods.Rows.Add
For y As Integer = 0 To count
Me.DataGridView_Foods.Item(0, row).Value =

Me.DataGridView_Foods.Item(l, row).Value =
obj.PWareQuan
Me.DataGridView_Foods.Item(2, row).Value =
obj.PDrnCost.ToString &
Me.DataGridView_Foods.ItemiO, row).Tag =
obj .PDrnid
Me.DataGridView_Foods.Item(l, row).Tag =
obj.PDrnDesc
Me.DataGridView_Foods.Item(2, row).Tag =
obj.PDrnDesc

Σε αυτό το σημείο του προγράμματος, εκτελείται ο κώδικας μέσα στην
επανάληψη τόσες φόρες, όσα είναι και τα αντικείμενα μας. Κάθε φορά
δημιουργούμε μια νέα γραμμή στο Grid (νωρίτερα έχουμε δημιουργήσει τις
στήλες, οι οποίες είναι τρεις), κρατάμε σε ακέραιη μεταβλητή τον αριθμό
θέσης της γραμμής (Rowldnex) και στη συνέχεια σε κάθε στήλη βάζουμε το
όνομα του υλικού, τη διαθέσιμη ποσότητα και την τιμή του σε euro. Αυτά είναι
μόνο τα στοιχεία που χρειάζεται ο χρήστης για να πραγματοποιήσει την
παραγγελία, η εφαρμογή όμως χρειάζεται την παρουσία και άλλων στοιχείων
όπως είναι η περιγραφή και ο μοναδικός κωδικός προϊόντος, που δεν πρέπει
να είναι άμεσα ορατά στον χρήστη. Έτσι, στην τιμή του εκάστοτε πεδίου
βάζουμε την τιμή που επιθυμούμε να βλέπει ο χρήστης και στο Tag
αποκρύπτουμε άλλες τιμές που δεν αφορούν τον χρήστη, αλλά είναι
απαραίτητες για την εφαρμογή.

Δημιουργία Παραγγελίας
Η εκάστοτε παραγγελία δημιουργείται μεταφέροντας τα υλικά από ένα
Grid στο άλλο, πατώντας το Button «Προσθήκη». Eκεi εκτελείται ο παρακάτω
κώδικας, ο οποίος λειτουργεί με την εξής λογική, αναζητείται το αντικείμενο
που επέλεγε ο χρήστης και τοποθετείται στη στήλη των επιλογών.
Ταυτοχρόνως, γίνεται έλεγχος σε περίπτωση που έχει ήδη επιλεγεί, οπότε
αυξάνεται απλώς η ποσότητα κατά μία μονάδα (1).
και κρατάμε το Inde;-'. lou και σε μια ακέραιη
'ΐ
Dim Helpin As Integer =
M e .DataGridView_Foods.CurrentRow.Index
'Και απο το Tag της γραμκής ηαίΟ'. :κ..τ ιε/. .ανί.
Dim Itemid As Integer = M e .DataGridView_Foods.I tem(0,

Dim
Dim
Dim
Dim

HasRow As Boolean » Fi
InCell As Integer = 0
Ifint As Integer = 0
Ifitem As Integer = 0

If NumberOfRows > 0 Then

la r Tr·.

!^·αίlC!eμ

For X As Integer = 0 To NumberOfRows - 1
Ifint = Me.DataGridView_Order.Item(0, x).Tag
Ifitem = Me.DataGridView_Order.Item(l, x).Tag
If NumberOfRows < 1 Then Exit For
If Itemid = Ifint And Ifitem = Item Then
HasRow = True
InCell = X
Exit For
End If
Next
End If

If HasRow Then
OpdateltemRow(Itemid,

InCell)

Else
AddItemRow(Itemid)
End If
ΈμφόΓ'.'ίοη Suv·-·;·. l κοΰ κόστ ους
Label_Cost.Text = FinalCost.ToString & "€"

Συνάρτηση UpdateltemRow
Πατώντας στο εκάστοτε Group, δημιουργούμε μια μεταβλητή Itemid,
που παίρνει τιμή ανάλογα με το είδος (1-Φαγητά,2-Extra Υλικά,3-Πότα,4Γλυκά).
If Item = 1 Then

Dim Obj As New Food(Itemid)
'Αυξάνουμε την ποσ-οτηια του υΛίΚού
Me.DataGridView_Order.Item(l, InCell).Value = 1 +
M e .DataGridView_Order.Item(1, InCell).Value
Me.DataGridView_Order.Item(2, InCell).Value =
(Obj.PFooCost + Me.DataGridView_Order.Item(2, InCell).Value).ToString
& "€"
Άυξάχ'ουμε και την Συνολική t ιμη όλης τη; η-ο·τυ·τν':.\ίας
FinalCost += Obj.PFooCost
Elself Item = 2 Then
Dim obj As New Materials(Itemid)
Έ ά ν δεν υπάρχει διαθέσιμη ποοοιητα το π,:ό ,··ραμμα σηκώνει
εξαίρεση και προειδοποιεί τον χρήστη ότι δεν υπάρχει ιΐΑλ^ ,;
..ιποσότητα.

If Me.DataGridView_Order.Item(l, InCell).Value =
obj.PWareQuan Then Throw New Exception("Δεν Υπάρχει άλλη διαθέσιμη
ποσότητα να εισάγεται.")
Me.DataGridView_Order.Item(l, InCell).Value = 1 +
Me.DataGridView_Order.Item(l, InCell).Value
Me.DataGridView_0rder.Itein(2, InCell).Value =
(obj.PMatCost + Me.DataGridView_Order.Item(2, InCell).Value).ToString
& "€"
FinalCost += o bj.PMatCost
Elself Item = 3 Then
Dim obj As New Drinks(Itemid)
If Me.DataGridView_Order.Item(l, InCell).Value =
obj.PWareQuan Then Throw New Exception("Δεν Υπάρχει άλλη διαθέσιμη
ποσότητα να εισάγεται.")
M e .DataGridView_Order.Item(1, InCell).Value = 1 +
M e .DataGridView_Order.Item{1, InCell).Value
Me.DataGridView_0rder.Item{2, InCell).Value =
(obj.PDrnCost + M e .DataGridView_Order.Item(2, InCell).Value).ToString
& "€”
FinalCost += obj.PDrnCost
Elself Item = 4 Then
Dim obj As New Sweets(Itemid)
If M e .DataGridView_Order.Item(1, InCell).Value =
obj.PwareQuan Then Throw New Exception("Δεν Υπάρχει άλλη διαθέσιμη
ποσότητα να εισάγεται.")
Me.DataGridView_Order.Item(l, InCell).Value = 1 +
M e .DataGridView_Order.Item(1, InCell).Value
... , Me.DataGridView_0rder.Item(2, InCell).Value =
(obj.PSweCost + Me.DataGridView_0rder.Item(2, InCell).Value).ToString
& "€"
FinalCost += obj.PSweCost
End If

Συνάρτηση AddItemRow
Όπως και στην προηγούμενη συνάρτηση, έτσι και εδώ διαχωρίζουμε
τα υλικά με έναν ακέραιο αριθμό.
If Item = 1 Then

Dim row As Integer = M e .DataGridView_Order.Rows.Add
Άιιξανουμε xov αριθμό Γοαμμων
NumberOfRows += 1
Me.DataGridView_Order.Item(0, row).Value =
Obj.PFooName
Me.DataGridView_Order.Item(l, row).Value = 1
■ ■ ■ · Me.DataGridView_Order.Item(2, row).Value =
Obj.PFooCost.ToString & "€"
Me.DataGridView_Order.Item(0, row).Tag = Itemid
Me.DataGridView_Order.Item(l, row).Tag = Item
'Αυξάνουμε και τ·:, συνε·λικό noco
FinalCost += O b j .PFooCost
Elself Item = 2 Then
Dim obj As New Materials(Itemid)
Dim row As Integer = M e .DataGridView_Order.Rows.Add
NumberOfRows += 1

Me.DataGridView_Order.Item(0, row).Value =
obj.PMatName
Me.DataGridView_Order.Item{l, row).Value = 1
M e .DataGridView_Order.Item(2,
iw) .Value =
obj.PMatCost.ToString & "€"
M e .DataGridView_Order.Item(0,
w ) .Tag = Itemid
w).Tag = Item
M e .DataGridView_Order.I tem(1,
FinalCost += o bj.PMatCost
Elself Item = 3 Then
Dim obj As New Drin)cs (Itemid)
Dim row As Integer = M e .DataGridView_Order.Rows.Add
...
NumberOfRows += 1
Me.DataGridView_Order.Item(0, row).Value =
obj.PDrnName
M e .DataGridView_Order.Item(1, row).Value = 1
M e .DataGridView_Order.Item(2, row).Value =
obj.PDrnCost.ToString &
Me.DataGridView_Order.Item(0, row).Tag = Itemid
Me.DataGridView_Order.Item(l, row).Tag = Item
FinalCost += o bj.PDrnCost
Elself Item = 4 Then
Dim obj As New Sweets(Itemid)
Dim row As Integer = M e .DataGridView_Order.Rows.Add
NumberOfRows += 1
Me.DataGridView_Order.Item(0, row).Value =
obj.PSweName
Me.DataGridView_Order.Item(l, row).Value = 1
Me.DataGridView_0rder.Item(2, row).Value =
obj.PSweCost.ToString & "€"
M e .DataGridView_Order.Item{0,
IW) .Tag =
iw) .Tag =
M e .DataGridView_Order.Item(1,
FinalCost += obj.PSweCost
End If

To ίδιο γίνεται για όλα τα υλικά.

Καταχώρηση Παραγγελίας Στη Βάση.
Ο χρήστης πατώντας πάνω στο Button «Αποστολή στο ταμείο» σημαίνει
ότι έχει ολοκληρώσει την παραγγελία και πρέπει αυτή να καταχωρηθεί στη
βάση. Επειδή όλα τα απαιτούμενα στοιχεία της παραγγελίας βρίσκονται ήδη
στο Grid, τα καταχωρούμε απευθείας από εκεί στη βάση. Λόγω όμως της
παρουσίας πολλών εγγραφών και της απαίτησης να καταχωρηθούν όλες, σε
περίπτωση που κάποιο insert αποτύχει, αποτυγχάνει όλη η εισαγωγή.
Dim ObjOrder As New Orders
Dim ObjSettings As New GeneralSettings

ObjOrder.PCompany = ObjSettings.GetCompanyValue
ObjOrder.PStation = ObjSettings.GetStationValue
ObjOrder.POrdCost = FinalCost
ObjOrder.POrdSit = 1
ObjOrder.POrdid = OrderCode
ιε εισαγωγή της παραγγελίας ατ:ιν βάση
Obj Order.insertOrd(Obj Order)
Dim Whatitem As Integer
Dim InItemCode As Integer = 0
Dim ItemQuan As Integer = 0

'Στη συνέχεια παίρνουμε ένα-ένα τα υλικά από την βάση και
κάνουμε εισαγωγή στη σχέση υλικών και παραγγελίας και το εκάστοτε
είδος που έχουμε στην πσραγ/ελία μας.
For X As Integer = 0 To NumberOfRows - 1
Whatitem = M e .DataGridView_Order.Item(1, x).Tag
If Whatitem = 1 Then 'food
InItemCode = Me.DataGridView_Order.Item(0, x).Tag
ItemQuan = M e .DataGridView_Order.Item(1, x).Value
Dim ObjFO As New Foo_Ord
ObjFO.PFooid = InItemCode
ObjFO.POrdid = OrderCode
ObjFO.POrdQuan = ItemQuan
Obj F O .insert(Obj FO)
Elself Whatitem = 2 Then 'materials
InItemCode = Me.DataGridView_Order.Item(0, x).Tag
ItemQuan = M e .DataGridView_Order.Item(l, x).Value
Dim ObjMat As New Mat_ord
ObjMat.PMatid = InItemCode
ObjMat.POrdid = OrderCode
ObjMat.POrdQuan = ItemQuan
ObjMat.insertOrd(ObjMat)
Dim RemQuan As Integer =
Me. DataGridView_Order.Itemd, x) .Value
Dim ObjMaterials As New Materials(InItemCode)
RemQuan = ObjMaterials.PWareQuan - RemQuan
Dim objWareHouse As New WareHouse(RemQuan,
InItemCode, Nothing, Nothing, Nothing)
objWareHouse.updateWareHouseMat(objWareHouse)
Elself Whatitem = 3 Then 'drnlcs
InItemCode = M e .DataGridView_Order.Item(0, x).Tag
ItemQuan = M e .DataGridView_Order.Item(1, x).Value
Dim ObjDR As New Drn_Ord
ObjDR.PDrnid = InItemCode
ObjDR.POrdid = OrderCode
ObjDR.POrdQuan = ItemQuan
Obj DR.insertOrd(Obj DR)
Dim RemQuan As Integer =
Me.DataGridView_Order.Itemd, x) .Value
Dim ObjDrinlcs As New Drin)cs (InItemCode)
RemQuan = Obj Drinics.PWareQuan - RemQuan
Dim objWareHouse As New WareHouse(RemQuan,
Nothing, Nothing, InItemCode, Nothing)
objWareHouse.updateWareHouseDrn(objWareHouse)
Elself Whatitem = 4 Then 'sweets
InItemCode = M e .DataGridView_Order.Item(0, x).Tag
ItemQuan = M e .DataGridView_Order.Item(l, x).Value
Dim ObjSwe As New Swe_Ord
ObjSwe.PSweid = InItemCode
Obj Swe.POrdid = OrderCode
ObjSwe.POrdQuan = ItemQuan
ObjSwe.insertOrd(ObjSwe)
Dim RemQuan As Integer =
Me.DataGridView_Order.Item(l, x).Value
Dim ObjSweets As New Sweets(InItemCode)
RemQuan = ObjSweets.PwareQuan - RemQuan
Dim objWareHouse As New WareHouse(RemQuan,
Nothing, InItemCode, Nothing, Nothing)
objWareHouse.updateWareHouseSwe(objWareHouse)
End If
Next X

4.4

AAv0pi9uoc Anuioupviac Κωδικού Παραννελία€

Γενικά
Κάθε παραγγελία χαρακτηρίζεται από έναν μοναδικό κωδικό. Ο
κωδικός αποτελείται από πολλά δεδομένα. Πιο συγκεκριμένα απαρτίζεται
από τον Αριθμό υποκαταστήματος (2 Ψηφία), Αριθμό Η/Υ (1 Ψηφίο), Αριθμό
Πελάτη (3 Ψηφία), Αριθμό Ταμία (1 Ψηφίο), Ημερομηνία (8 Ψηφία). Στον
πελάτη εμφανίζεται μόνο ο αριθμός Η/Υ και ο αριθμός πελάτη στο απόκομμα
παραγγελίας.

Ανάλυση Αλγόριθμου
Στην αρχή της εφαρμογής καταχωρούμε τον κωδικό εταιρείας και τον
αριθμό Η/Υ. Στη συνέχεια στο πρόγραμμα παράγουμε τον Αριθμό πελάτη.
Κατά την καταχώρηση παίρνουμε και την ημερομηνία του συστήματος. Κατά
την πληρωμή της παραγγελίας καταχωρούμε και τον αριθμό ταμία.

Παραγωγή αριθμού πελάτη (Μέθοδος MakeNewOrderCode)
Σε αυτή την μέθοδο δημιουργούμε τον κωδικό πελάτη. Στην αρχή
ελέγχουμε εάν ο κωδικός είναι στο τέλος του (999). Εάν ισχύει αυτό, στον
κωδικό πελάτη γίνεται επανεκκίνηση (001). Επίσης, στον κωδικό πελάτη
γίνεται επανεκκίνηση όταν είναι στην αρχή της ημέρας, αυτό ελέγχεται από
την μέθοδο IsTodav. Σε άλλη περίπτωση αυξάνεται απλά ο κωδικός κατά 1.
Private Sub MakeNewOrderCode()
Dim obj As New Orders
If OrderCode = "999" Then
OrderCode = "001"
Έλέγ-χος ίάν είμαοιε ο τ Γ|·.; αΡΚΠ ^
Elself obj.IsToday Then
OrderCode = "001"
Else
OrderCode += 1
End If
Catch ex As Exception
MsgBox(ex.Message)
End Try
End Sub

Συνάρτηση IsToday
Αρχικά γίνεται έλεγχος για το αν βρίσκεται στην αρχή της ημέρας
(IsToday), δηλαδή αν υπάρχει νωρίτερα κάποια καταχώριση με την παρούσα
ημερομηνία. Στην περίπτωση που υπάρχει καταχώριση επιστρέφει False,
αλλιώς True.

Public Function IsTodayO As Boolean
'Αντικείμενο Ρυθμίσεων με αυτό το αντικείμενο θα φέρουμε τον
κωδικό εταιρείας και τον κωδικό Υπολογιστή
Dim objsettings As New GeneralSettings
'Παίρνουμε τη σημερινή ημερομηνία
Dim Datestring As String = Now.Year &
& Now.Month &
" S Now.Day
' Δημιουργούμε το SelectString Κατά τα οποίο θα ελέγξουμε αν
υπάρχουν γραμμές ή όχι.
Dim SelectStr As String = "select ordid from orders where
company='" & objsettings.GetCompanyValue &
and station='" S
objsettings.GetStationValue &
and orddate="’ & DateString &
order by ordid ASC”
Dim Data As SqlClient.SqlDataReader
command.CommandText = SelectStr
Data = command.ExecuteReader
• ■ 'Dim MYvalue As Boolean
'Εάν Υπάρχουν Γραμμές επιστρέφουμε False αλλιώς True
With Data
If .HasRows Then
MYvalue = False
Else
MYvalue = True
End If
.Close 0
End With
Return MYvalue
End Function

4.5 Εισανωνή στο σύστημα
Πώς γίνεται η εισαγωγή στο σύστημα
Για να γίνει η είσοδος στο σύστημα, ο χρήστης πρέπει να δώσει τα
στοιχεία που απαιτούνται, οπότε και γίνεται η σύνδεση στη βάση δεδομένων
και στο πρόγραμμα. Τα στοιχεία αυτά είναι το Όνομα Χρήστη, ο Κωδικός
Πρόσβασης, Προέλευση Δεδομένων και Όνομα Καταλόγου. Με τη επιλογή
του κουμπιού σύνδεση, το πρόγραμμα παίρνει αυτά τα στοιχεία και
δημιουργεί το
αλφαριθμητικό
σύνδεσης
στη
βάση
δεδομένων
(Connectionstring). Μετά από αυτό τοποθετούμε το αλφαριθμικό σε ένα
αντικείμενο σύνδεσης για να επιτευχθεί η σύνδεση. Σε περίπτωση που η
σύνδεση αποτύχει, το πρόγραμμα διαχειρίζεται την εξαίρεση. Η εξαίρεση αυτή
επαναλαμβάνει την ίδια διαδικασία σύνδεσης, χρησιμοποιώντας ένα καινούριο
αλφαριθμητικό και ελέγχει αν υπάρχει βάση τοπικά, αλλιώς εμφανίζει μήνυμα
λάθους. Επίσης, μόλις γίνει η εισαγωγή, το πρόγραμμα αναζητά μέσα στη
βάση το επίπεδο του χρήστη και ανάλογα με αυτό του δίνει πρόσβαση στις
αντίστοιχες φόρμες μέσω της φόρμας SettingsForm (Παράμετρος
SetOpenForm.)
•Δημιουργία αντικειμένου χρήστη.
Dim obj As Users = New Users
‘Δημιουργία μεταβλητής γτα την αποθήκευση του επιπέδου χρήστη
Dim ToSettings As Integer
‘Αποθήκευση των δεδομένων σε τοπικές μεταβλητές.
Uid = TextBoxl.Text

pws = TextBox2.Text
database = TextBoxB.Text
server = TextBox4.Text
'Δημιουργία Αλφαριθμητ\κού
connectionstring = "Data Source=” & server &
Initial Catalog=”
& database & ";User Id=" & Uid & ";Password=" 8 pws 8
'Δημιουργία αντικειμένου σύνδεσης
connection = New SqlClient.SqlConnection(connectionString)
Άνοιγμα σύνδεσης
connection,Open()
'Δημτουργία του αντικειμένου για την εκτέλεση των Queres
command = New SqlClient.SqlCommand
command.Connection = connection
Έιαστροφή από τη βάση στο επίπεδο χρήστη
ToSettings = obj.GetUsrLvl(Uid)
'Κλείσιμο φόρμας
Me.HideO
'Επιλογή φόρμας δικαιωμάτων
SettingsForm.SetOpenForm = ToSettings
Άνοιγμα φόρμας.
SettingsForm.Show()
Catch ex As Exception
'Δημιουργία τοτηκού Αλφαριθμητικού
connectionstring = "Initial Catalog=" 8 database 8
Integrated Security=SSPI;"
connection = New SqlClient.SqlConnection(connectionString)
connection.Open()
command = New SqlClient.SqlCommand
command.Connection = connection
ToSettings = obj.GetUsrLvl(Uid)
Me.FlideO
SettingsForm.SetOpenForm = ToSettings
SettingsForm.Show()

5. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Για οργανωτικούς λόγους το έργο χωρίζεται σε υποέργα. Με τον τρόπο
αυτό, ορίζονται ακριβώς τα τμήματα και οι εργασίες από το πρωταρχικό
στάδιο της σύλληψης έως την υλοποίηση του. Θεσπίζονται χρονο
διαγράμματα για το κάθε υποέργο, μέσω των οποίων υπολογίζεται κατά
προσέγγιση ο συνολικός απαιτούμενος χρόνος ολοκλήρωσης. Παρακάτω
παρατίθενται τα στάδια του έργου, τα σχετικά χρονοδιαγράμματά τους, καθώς
και τα υποέργα που εμπίπτουν στην κάθε κατηγορία.

5.1 Δουή Χρονοδιανοάυυατος
1.
•
•
•
•
•

Ανάλυση:
Έρευνα
Ανάλυση απαιτήσεων-προδιαγραφών
Έλεγχος προδιαγραφών
Ανάλυση επικινδυνότητας
Σχεδίαση

2.
•
•
•
•
•

Υλοποίηση:
Δημιουργία βάσης δεδομένων
Έλεγχος βάσης δεδομένων
Δημιουργία πυγαίου κώδικα
Έλεγχος κώδικα
Δημιουργία interface

3.
•
•
•
•
•

Έλεγχος:
Τεστ ανοικτού κουτιού
Τεστ κλειστού κουτιού
Επιδιόρθωση
Γενικός έλεγχος
Επιδιόρθωση

4. Παράδοση:
• Παράδοση Εφαρμογής

[ϊοΣιο&οϋ]
2s:____j

5.2 Ανάλυση
Στο πρώτο στάδιο του έργου, βρισκόμαστε στη διαδικασία σύλληψης και
ανάλυσης. Η προσέγγιση είναι καθαρά θεωρητική και είναι το σημαντικότερο
κομμάτι, καθώς μπαίνουν οι βάσεις που θα επηρεάσουν την εξέλιξη του.
Σκιαγραφείται η συνολική εικόνα και ορίζονται τα διάφορα ποιοτικά
χαρακτηριστικά του.
Έρευνα: Αρχικά γίνεται έρευνα στην αγορά, για να διαπιστωθεί αν έχει
ήδη πραγματοποιηθεί το ίδιο έργο σαν ιδέα ή κάτι παρόμοιο. Μελετάται η
τεχνοτροπία και τεχνογνωσία που έχει τυχόν ανατττυχθεί, στοιχεία που
βοηθάνε στην αρχική προσέγγιση της κεντρικής ιδέας του έργου.
Ανάλυση απαιτήσεων-προδιαγραφών: Το υποέργο που αφορά στην
ανάλυση των απαιτήσεων και των προδιαγραφών είναι το πιο σημαντικό,
καθώς αποτελεί την ραχοκοκαλιά του έργου συνολικά. Ορίζονται τα ποιοτικά
χαρακτηριστικά και θέτονται οι απαιτήσεις που πρέπει να πληρεί, τόσο σε
επίπεδο ποιότητας, όσο και σε επίπεδο υλοποίησης.
Έλεγχος προδιαγραφών: Αφού οριστούν οι προδιαγραφές γίνεται
έλεγχος σχετικά με την λειτουργικότητα αλλά και την εφαρμοστικότητα τους.
Είναι τα στοιχεία που προσδίδουν ποιότητα, καθώς ορίζουν τον τρόπο
λειτουργίας πολλών σημαντικών σημείων του έργου.
Ανάλυση επικινδυνότητας: Στην ανάλυση επικινδυνότητας ερευνούνται
και επισημαίνονται κίνδυνοι που μπορεί να προκόψουν. Προτείνονται τρόποι
αντιμετώπισης αλλά και πρόληψης για να αποφευχθούν δυσάρεστες
καταστάσεις που μπορεί να προκόψουν.
Σχεδίαση: Με την ολοκλήρωση όλων των παραπάνω βημάτων φτάνουμε
στο τελευταίο υποέργο της Ανάλυσης, τη σχεδίαση. Γίνεται η σχεδίαση της
βάσης δεδομένων και των πινάκων της, της φόρμας (interface) του menu με
το οποίο θα έρχεται σε επαφή ο πελάτης αλλά και του διαχειριστή του
συστήματος, των εργαλείων υλοποίησης που θα χρησιμοποιηθούν.

5.3 Υλοποίηση
Το δεύτερο στάδιο του έργου είναι η υλοποίηση. Περνάμε από το
θεωρητικό στο πρακτικό κομμάτι. Εδώ, η ανάλυση και η σχεδίαση που
προηγήθηκε αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά.
Δημιουργία βάσης δεδομένων: Δημιουργείται η βάση δεδομένων του
συστήματος με τη χρήση εργαλείων που ορίσθηκαν στο στάδιο της
σχεδίασης. Αναπτύσσεται όλος ο κώδικας, όχι μόνο δημιουργίας των
πινάκων, αλλά και των εντολών που θα χρησιμοποιηθούν.
Έλεγχος βάσης δεδομένων: Στη συνέχεια γίνεται έλεγχος του κώδικα.
Αρχικά ελέγχεται το επίπεδο κανόνικοποίησης του σχεδίου της βάσης
δεδομένων και ακολουθεί έλεγχος για την ορθότητα σύνταξης του κώδικα.
Εφόσον ολοκλη-ρωθούν και οι τελευταίες διορθώσεις που απαιτούνται, με
διάφορους πειραμα-τισμούς, προσπαθούμε να εντοπίσουμε κάποια λογικά
λάθη που θα προκαλέ-σουν ασάφειες και δυσλειτουργίες.
Δημιουργία πυγαίου κώδικα: Η δημιουργία του πυγαίου κώδικα είναι το
σημαντικότερο και δυσκολότερο κομμάτι. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι
είναι το υποέργο με την μεγαλύτερη χρονική διάρκεια. Δημιουργείται και

συντάσσεται το πρόγραμμα που θα διαχειρίζεται την βάση δεδομένων, καθώς
και την ίδια την εφαρμογή.
Έλεγχος κώδικα: Συγχρόνως με την δημιουργία, γίνεται και ο έλεγχος του
κώδικα. Ελέγχεται τμηματικά, προς αποφυγή εισαγωγής ασυνεπειών ή
διφορούμενων σημείων, που η μεταξύ τους αλληλεπίδραση θα προκαλούσε
χαοτικές αλυσίδες σφαλμάτων.
Δημιουργία interface: Στη δημιουργία του πυγαίου κώδικα, εμπίτττει και
το στάδιο δημιουργίας του interface της εφαρμογής. Το interface έχει 2
διαφορετικές μορφές, την εικόνα με την οποία έρχεται σε επαφή ο πελάτης
του καταστήματος, και αυτή που διαχειρίζεται τη βάση ο χρήστης-υπάλληλος.

5.4 Έλενγος
Στο τρίτο στάδιο της διαδικασίας, εκτελούμε όλους τους απαιτούμενους
ελέγχους. Ορισμένοι από αυτούς είναι τυποποιημένοι και ορίζουν μια σειρά
από συγκεκριμένα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν.
Τεστ κλειστού κουτιού: Υπάρχουν δύο κατηγορίες μεθόδων, που εφαρ
μόζονται στο σχεδιασμό και στην εκτέλεση του τεστ του κώδικα, το τεστ
ανοικτού κουτιού και το τεστ κλειστού κουτιού. Στο τεστ κλειστού κουτιού
γίνεται έλεγχος στις τιμές εξόδου σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Εισάγονται
τιμές (έγκυρες, άκυρες) και μελετούμε τις συμπεριφορές του κώδικα σε κάθε
περίπτωση. Επίσης, γίνονται διάφορες εικασίες λαθών, πότε σταματάει το
πρόγραμμα, συμ-περιφορά του συστήματος σε μη προβλεπόμενες συνθήκες,
ελέγχοντας αν οδηγούν όντως σε έξοδο.
Τεστ λειτουργίας: Στο τεστ λειτουργίας, οι περιπτώσεις τεστ εξάγονται
σύμφωνα με τη δομή του προγράμματος. Σκοπός είναι να καλυφθούν όλες οι
διαδρομές, όπως περιπτώσεις τεστ για κάθε εντολή, περιπτώσεις τεστ ώστε
κάθε απόφαση να παίρνει όλα τα δυνατά αποτελέσματα (true και false)
τουλάχιστο μία φορά.
Τεστ συνένωσης: Γίνονται οι όποιες επιδιορθώσεις προκύψει ότι
απαιτού-νται με την ολοκλήρωση των τεστ ανοικτού και κλειστού κουτιού.
Γενικός έλεγχος: Έχοντας ήδη φτάσει στο τελικό στάδιο της υλοποίησης,
με την εφαρμογή να έχει αποκτήσει την τελική και πλήρη μορφή της, γίνονται
οι τελευταίοι τυπικοί έλεγχοι. Εκτελούνται μία-μία όλες οι ενέργειες και
λειτουργίες που περιλαμβάνει η εφαρμογή για να διαπιστωθεί η σωστή και
ομαλή λειτουργία του συστήματος.
Επιδιόρθωση: Σε περίπτωση που εντοπιστεί κάποια ασυνέπεια γίνονται
οι τελικές διορθώσεις.

5.5 Παράδοση
Το έργο έχει αποκτήσει την τελική του μορφή και είναι έτοιμο προς παρά
δοση.

6. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
6.1 Σκoπόc του έργου
Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος
διαχείρισης παραγγελιών σε καταστήματα εστίασης. Οι συνεχώς αυξανόμενες
απαιτήσεις για καλή εξυπηρέτηση, άρτια λειτουργία, ικανοποίηση των
πελατών, σε συνδυασμό με τον εκσυγχρονισμό και τη χρήση των νέων
τεχνολογιών, δρομολογούν και ορίζουν την εξέλιξη των εφαρμογών. Σκοπός
του έργου είναι η επίτευξη των παραπάνω στόχων, δημιουργώντας ένα
σύστημα, όπου οι παραγόμενες υπηρεσίες του χαρακτηρίζονται από ποιότητα
και λειτουργικότητα.
Η εφαρμογή περιλαμβάνει επιγραμματικά τις εξής λειτουργίες:
• Παραγγελιοληψία μέσω οθονών αφής (touch screen).
• Διαχείριση των παραγόμενων παραγγελιών από το ταμείο.
• Ενημέρωση των παρασκευαστηρίων.
• Ενημέρωση των πελατών μέσω φωνητικής εντολής.
• Έλεγχο και ενημέρωση των αποθεμάτων της αποθήκης.
• Καταγραφή στατιστικών και οικονομικών στοιχείων.
• Ενημέρωση
των
ενδιαφερόμενων
προσώπων
(ιδιοκτήτης,
προϊστάμενος) για τα καταγεγραμμένα στοιχεία.
• Δημιουργία χρηστών του συστήματος.
• Ειδική φόρμα εισόδου στο σύστημα.

6.2 Σύστηυα uapawEAioAnmidc
Οι πελάτες του καταστήματος θα δημιουργούν και θα ολοκληρώνουν μια
παραγγελία μέσω των ειδικών οθονών αφής. Η εφαρμογή με την οποία θα
έρχονται σε «επαφή» οι πελάτες χαρακτηρίζεται από ένα ευχάριστο, εύχρηστο
και εύκολο προς τη χρήση του περιβάλλον. Δίνει την δυνατότητα να
δημιουργούν την παραγγελία τους μέσα από σχετικές λίστες, που
διευκολύνουν την εύρεση του επιθυμητού προϊόντος, τα οποία διαχωρίζονται
σε τέσσερις κατηγορίες:
•
•
•
•

Φαγητά
Γλυκά
Ποτά
Πρόσθετα υλικά

Σε κάθε μία από τις παραπάνω κατηγορίες γίνεται ο διαχωρισμόςταξινόμηση των προϊόντων σύμφωνα με το είδος τους. Στην κατηγορία των
φαγητών «τοποθετούνται» όλα τα γεύματα, κυρίως πιάτα, σαλάτες, καθώς και
οποιαδήποτε προϊόν σερβίρεται σε μορφή μερίδας. Στην κατηγορία των
γλυκών εντάσσονται όλα τα προϊόντα που προσφέρονται ως επιδόρπιο, ενώ
σε αυτή των ποτών παρουσιάζεται η διαθέσιμη κάβα του καταστήματος. Ως
πρόσθετα υλικά ταξινομούνται τα διάφορα επιπλέον προϊόντα που μπορεί να
χρησιμοποιήσει ο πελάτης προς εμπλουτισμό των διατροφικών επιλογών του.

Οι επιλογές έχουν την μορφή γραφικών κουμπιών, στα οποία αναγράφεται
το χαρακτηριστικό τους όνομα. Όπως φαίνεται από την εικόνα, η εφαρμογή
για την παραγγελιοληψία διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά κουμπιά:
Φόουα δηυιουονίαο παοαννελιών των πελατών
•
•
•
•
•
•
•
•

Φαγητά
Γλυκά
Ποτά
Πρόσθετα Υλικά
Περιγραφή
Προσθήκη
Αφαίρεση
Αποστολή Στο Ταμείο

Εκτός από τα χαρακτηριστικά κουμπιά, υπάρχουν στην φόρμα και δύο
πίνακες. Επιλέγοντας κάποιο από τα «Φαγητά», «Γλυκά», «Πρόσθετα Υλικά»,
«Ποτά», εμφανίζονται στον πρώτο πίνακα τα ανάλογα προϊόντα της
επιλεχθείσας κατηγορίας σε μορφή λίστας. Σε αυτήν φαίνονται πληροφορίες
σχετικά με την ονομασία, την διαθέσιμη ποσότητα και το κόστος τους.
Υπάρχει, επίσης, η δυνατότητα ανάγνωσης περαιτέρω ενημερωτικών
στοιχείων σχετικά με το προϊόν που ενδιαφέρει, επιλέγοντάς το από τον
πίνακα και εν συνεχεία, πατώντας το χαρακτηριστικό κουμπί «Περιγραφή»,
όπου και εμφανίζεται ένα παράθυρο δίνοντας ποικίλα στοιχεία, όπως τον
τόπο προέλευσης ή τα υλικά που το απαρτίζουν. Για να εισαχθεί ένα προϊόν
στην υφιστάμενη παραγγελία, επιλέγεται το κουμπί «Προσθήκη», αφού
πρώτα έχει επιλεχθεί το αναφερθέν προϊόν στον πρώτο πίνακα. Ο δεύτερος
πίνακας είναι παρόμοιος με τον πρώτο. Σε αυτόν καταγράφονται και
παρουσιάζονται (σε μορφή λίστας) όλες οι επιλογές που απαρτίζουν την
παραγγελία. Αναφέρεται το όνομα του προϊόντος, η επιλεχθείσα ποσότητα, το
κόστος ανά προϊόν (ανάλογα με την ποσότητα), καθώς και το συνολικό

κόστος της παραγγελίας. Σε περίπτωση λάθους προσθήκης στην παραγγελία,
υπάρχει η δυνατότητα διόρθωσης. Επιλέγοντας την εσφαλμένη προσθήκη
από το δεύτερο πίνακα και πατώντας του κουμπί «Αφαίρεση», διαγράφουμε
το ανεπιθύμητο προϊόν. Για να ολοκληρωθεί η παραγγελία, επιλέγεται το
κουμπί «Αποστολή Στο Ταμείο». Με την ολοκλήρωση της ενέργειας αυτής, ο
πελάτης παραλαμβάνει ένα χαρτάκι από το ειδικό εκτυπωτικό μηχάνημα,
όπου αναγράφεται ο χαρακτηριστικός κωδικός της συγκεκριμένης παραγ
γελίας, ενώ ταυτοχρόνως «ενημερώνεται» και το ταμείο. Οι ετοιμασίες
ξεκινούν όταν αποπληρωθεί η παραγγελία και ο ταμίας «ενημερώσει» με τη
σειρά του τα εμπλεκόμενα παρασκευαστήρια.

6.3 Διαγείριση παοαννελιών από το ταυείο
Η φόρμα διαχείρισης παραγγελιών από το ταμείο είναι παρόμοια με αυτή
των παρασκευαστηρίων (αναλύεται παρακάτω). Αποτελείται από δύο πίνακες
και τρία χαρακτηριστικά κουμπιά.
• Προσθήκη Παραγγελίας
• Διαγραφή Παραγγελίας
• Αποστολή Στην Κουζίνα
Στον αριστερό πίνακα (εικόνα) αναγράφονται ονομαστικά (κωδικός
παραγγελίας) οι παραγγελίες που έχουν ολοκληρώσει και έχουν αποστείλει οι
πελάτες του καταστήματος. Στον δεξί πίνακα αναγράφονται τα απαραίτητα
στοιχεία της επιλεγείσας παραγγελίας από τον πρώτο πίνακα, όπως το όνομα
του προϊόντος, η ποσότητα, καθώς και το κόστος (κόστος= τιμή προϊόντος *
αριθμό τεμαχίων) του κάθε προϊόντος, αλλά και το συνολικό κόστος της
παραγγελίας.
Κάθε φορά που επιλέγεται το κουμπί «Προσθήκη Παραγγελίας»,
ανανεώνεται η λίστα στον πρώτο πίνακα, για την περίπτωση που κάποια
παραγγελία δεν εμφανιστεί αυτόματα. Επίσης, με το κουμπί «Διαγραφή
Παραγγελίας», ο ταμίας του καταστήματος μπορεί να διαγράψει κάποια
παραγγελία. Όταν λάβει το ακριβές αντίτιμο, μεταβιβάζει την παραγγελία στα
εμπλεκόμενα παρασκευαστήρια επιλέγοντας το κουμπί «Αποστολή Στην
Κουζίνα».
Φόουα διανείοισηο ταυείου

6.4 Ενηυέοωση των παρασκευαστηρίων
Οι προς παραγωγή παραγγελίες μεταβιβάζονται στα παρασκευαστήρια
από το ταμείο. Οι υπεύθυνοι των εν λόγω πόστων ενημερώνονται
λεπτομερώς για τα επιλεγμένα προϊόντα μέσω ειδικών οθονών. Η εφαρμογή
που χρησιμοποιείται διαθέτει 2 πίνακες και τρία χαρακτηριστικά κουμπιά
(εικόνα):
Προσθήκη Παραγγελίας
Ολοκλήρωση Παραγγελίας
Φόουα διαχείοισηο παοαννελιών από την κουζίνα

Επιλέγοντας το κουμπί «Προσθήκη Παραγγελίας», γίνεται ανανέωση της
λίστας των παραγγελιών, οι οποίες και εμφανίζονται στον πρώτο πίνακα σε
μορφή λίστας ονομαστικά (ειδικός συνοδευτικός κωδικός). Επιλέγοντας μία
παραγγελία από τον πρώτο πίνακα, αυτομάτως εμφανίζονται λετπομερώς τα
προϊόντα που την απαρτίζουν στο δεύτερο πίνακα, έτσι ώστε να ξεκινήσουν οι
διαδικασίες ετοιμασίας τους. Υπάρχει η δυνατότητα, κάθε φορά που κάποιο
από τα προϊόντα της παραγγελίας είναι έτοιμο προς παράδοση, να
σημειώνεται με κόκκινα γράμματα στο δεύτερο πίνακα, για να διευκολύνει
τους εμπλεκόμενους υπαλλήλους. Για την παράδοση της παραγγελίας,
επιλέγεται το κουμπί «Ολοκλήρωση Παραγγελίας» και αυτομάτως γίνεται η
σχετική ενημέρωση μέσω φωνητικού μηνύματος. Ταυτοχρόνως, η παραγγελία
(κωδικός και περιεχόμενο) σβήνεται (αυτόματα) από τους δύο πίνακες, για
λόγους αποσυμφόρησης, όχι όμως και από τη μνήμη του συστήματος, καθώς
καταγράφονται στα στατιστικά στοιχεία.

6.5 Ενηυέοωση των πελατών υέσω (Dωvnτικήc
E V ToA nc
Οι έτοιμες προς παράδοση παραγγελίες παραλαμβάνονται από τους
πελάτες, μόλις αυτοί ενημερωθούν σχετικά. Η ενημέρωση τους αυτή γίνεται με
φωνητική εντολή. Κάθε παραγγελία έχει ως χαρακτηριστικό γνώρισμα έναν
ειδικό κωδικό, ο οποίος και εκφωνείται για να γίνει η ανάλογη αναγνώριση

από τον πελάτη. Η παράδοση γίνεται από τα ειδικά σημεία παραλαβής του
καταστήματος.

6.6
EAevyoc και ενηυέρωση των αποθευάτων rnc
αποθήκης
Στην εφαρμογή με την οποία έρχονται σε επαφή οι πελάτες, αναγράφεται
και η διαθέσιμη ποσότητα του εκάστοτε προϊόντος. Η συγκεκριμένη στήλη έχει
την ιδιότητα δυναμικού παραθύρου (σε προγραμματιστικό επίπεδο), γεγονός
που υποδηλώνει την αυτόματη ενημέρωση σχετικά με τις ποσότητες. Οι
πληροφορίες αυτές αντλούνται από την βάση δεδομένων που έχουν
καταγραφεί στον σχετικό πίνακα «Αποθήκη». Ο υπεύθυνος του καταστήματος
μπορεί να ενημερώνεται ανά πάσα στιγμή για τις διαθέσιμες ποσότητες των
προϊόντων μέσω της εφαρμογής και να αποφασίζει για τις ανάλογες ενέργειες
ανανέωσης-ανεφοδιασμού. Κάθε φορά που γίνεται μια παραλαβή για την
αποθήκη, απαιτείται η ενημέρωση της βάσης. Η εφαρμογή παρέχει τη
δυνατότητα αυτή στον υπεύθυνο του καταστήματος μέσω δύο ειδικών
φορμών (εικόνες).
Η φόρμα που παρουσιάζεται στην πρώτη εικόνα χρησιμεύει για τις
ανανεώσεις των προϊόντων της αποθήκης. Αποτελείται από τέσσερα
χαρακτηριστικά κουμπιά και τέσσερα πεδία.
Κουμπιά:
• Αποθήκευση Πληρότητας Αποθήκης
• Επεξεργασία Στοιχείων
• Διαγραφή Είδους
• Νέα Εγγραφή
Πεδία:
• Όνομα Προϊόντος
• Κωδικός Είδους
• Όνομα
• Πληρότητα Αποθήκης
Από το πρώτο πεδίο επιλέγεται το όνομα του προϊόντος προς ανανέωση.
Αυτομάτως, στα παρακάτω πεδία εμφανίζονται τα αντίστοιχα στοιχεία
(Κωδικός Είδους, Όνομα, Πληρότητα Αποθήκης), τα οποία ο υπεύθυνος του
καταστήματος μπορεί να τα διαμορφώσει βάσει προσωπικών επιλογών και
επιθυμιών. Για να «ενημερωθεί» η βάση δεδομένων για τις όποιες αλλαγές,
πρέπει να επιλεγεί το κουμπί «Αποθήκευση Πληρότητας Αποθήκης». Σε
περίπτωση που κριθεί απαραίτητη κάποια περαιτέρω αλλαγή, πέραν των
επιλογών των ήδη υπαρχόντων πεδίων (π.χ. περιγραφή του προϊόντος),
επιλέγεται το κουμπί «Επεξεργασία Στοιχείων», το οποίο παραπέμπει σε μια
άλλη φόρμα αλλαγής δεδομένων (εικόνα 2). Η ίδια παραπομπή εμπεριέχεται
στην επιλογή «Νέα Εγγραφή». Τέλος, μπορεί να διαγραφεί οποιοδήποτε
προϊόν από την βάση δεδομένων με το κουμπί «Διαγραφή».

Στη δεύτερη εικόνα αττεικονίζεται η φόρμα επεξεργασίας και εισαγωγής
προϊόντων, που δεν εμπεριέχονταν στη βάση δεδομένων έως πρότινος (είδη
που δεν εμπορεύονταν η επιχείρηση). Αυτή αποτελείται από δύο κουμπιά και
πέντε πεδία.
Κουμπιά:
• Αποθήκευση
• Ακυρο
Πεδία:
• Κωδικός Είδους
• Όνομα Προϊόντος
• Κόστος
• Είδος
• Περιγραφή
Και στα πέντε πεδία γίνεται οποιαδήποτε αλλαγή ή εισαγωγή
πληροφοριών για τα προϊόντα (Κωδικός Είδους, Όνομα Προϊόντος, Κόστος,
Είδος, Περιγραφή). Με το κουμπί «Αποθήκευση» αποθηκεύονται στη βάση
δεδομένων οι αλλαγές, ενώ με το κουμπί «Άκυρο» επιστρέφουμε στην
προηγούμενη φόρμα ανανέωσης (εικόνα 1). (Στο παράδειγμα και των δύο
εικόνων έχει επιλεγεί, όπως είναι εμφανές, η κατηγορία ποτών).
Φόουα εισανωνήο ή αλλανήο δεδουένων

6.7 Κατανοαα>ή στατιστικών και οικονουικών
στοιγείων
Σημείο αναφοράς για κάθε επιχείρηση αποτελεί η καταγραφή στατιστικών
και οικονομικών στοιχείων, τα οποία αποτελούν οδηγό για την εύρωστη
λειτουργία τους. Σύμφωνα με τις μελέτες και τις αναλύσεις των δεδομένων
αυτών, οριοθετούνται οι εκάστοτε ενέργειες που κρίνεται απαραίτητο να
δρομολογηθούν για την εξέλιξη και το μέλλον της επιχείρησης. Λόγω του
μεγάλου βαθμού σημαντικότητας που χαρακτηρίζει τα στοιχεία αυτά, στην εν
λόγω εφαρμογή δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην καταγραφή τους ηλεκτρονικά.
Στην παρούσα εφαρμογή έχουμε οκτώ είδη καταγραφών (reports). Ο
αριθμός και το είδος τους μπορεί να αυξηθεί ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις
ανάγκες της επιχείρησης. Παρακάτω παρατίθενται επιγραμματικά οι τίτλοι των
καταγραφών του συστήματος;
•
•
•
•
•
•
•
•

Παρακολούθηση παραγγελιών
Στατιστική αναφορά ανά ημέρα
Συνολικός τζίρος ανά ημερομηνίες
Συνολικός τζίρος ανά ταμία
Αποθήκη extra υλικών
Αποθήκη γλυκών
Αποθήκη ποτών
Αποθήκη φαγητών

Όλα τα reports παρουσιάζουν τα δεδομένα σε πίνακες. Στην καταγραφή
«Παρακολούθηση παραγγελιών», τα πεδία του πίνακα είναι κατά σειρά η
κατάσταση παραγγελίας, ο κωδικός παραγγελίας, ο κωδικός εταιρίας (κατα
στήματος), ο κωδικός υπολογιστή, η ημερομηνία, το κόστος και το ονομα
χρήστη του ταμία.
Στη «Στατιστική αναφορά ανά ημέρα», τα δεδομένα παρουσιάζονται ανά
εταιρεία. Υπάρχει ξεχωριστή σελίδα για το κάθε κατάστημα. Στον πίνακα
καταγράφονται ο Ηλεκτρονικός υπολογστής, η ημερομηνία, ο αριθμός παραγ
γελιών, καθώς και ο συνολικός τζίρος.
Στο «Συνολικός τζίρος ανά ημερομηνίες», υπάρχει η δυνατότητα επιλογής
του χρονικού διαστήματος τοποθετώντας μια αρχική και μια τελική ημερο
μηνία. Τα στοιχεία θα αφορούν αποκλειστικά τις ημέρες που έχει επιλέξει ο
χρήστης και θα είναι το συνολικό ποσό και το σύνολο (αριθμός) παραγγελιών
που το απαρτίζουν, ο κωδικός εταιρίας, καθώς και το σύνολο των παραγ
γελιών ανά εταιρία.
Με παρόμοιο τρόπο παρουσιάζεται και ο «Συνολικός τζίρος ανά ταμία».
Αφού οριστεί το επιθυμητό χρονικό διάστημα, εμφανίζονται ο ταμίας (το όνομα
και το σύνολο παραγγελιών ανά ταμία), η παραγγελία, το κόστος και η
ημερομηνία.
Στην συνέχεια, υπάρχουν τέσσερις αναφορές που σχετίζονται με τις
κατηγορίες των προϊόντων. Στην «Αποθήκη extra υλικών» εμφανίζεται ο
κωδικός προϊόντος, το όνομα του προϊόντος, το κόστος, η περιγραφή, το
είδος και η διαθέσιμη ποσότητα.

Τα ίδια ακριβώς δεδομένα παρουσιάζονται για τις αναφορές «Αποθήκη
γλυκών», «Αποθήκη ποτών», «Αποθήκη φαγητών», με την διαφορά ότι στην
τελευταία έχει προστεθεί και ο χρόνος παρασκευής του φαγητού.

6.8 Ενηυέοωση των ενδια<ρεοόυενων ττροσώττων
(i5ioKTnTnc. πpoϊστάuεvoc) νια τα κατανενοαυυένα
στοιγεία
ο ενδιαφερόμενος (ειδικός χρήστης) έχει τη δυνατότητα να αναγνώσει τα
δεδομένα αυτά, μέσω μιας ειδικής φόρμας διαχείρισης, όπου η καταγραφή
τους γίνεται με την χαρακτηριστική μορφή reports.

6.9 Anuioupvia γοηστών του QuaTnuoToc
Η πρόσβαση στο σύστημα γίνεται με τη χρήση διαφόρων χρηστών. Κάθε
χρήστης έχει και διαφορετικά δικαιώματα και δυνατότητες επιλογών της
εφαρμογής. Μέσω της φόρμας εισαγωγής και διαχείρισης χρηστών (εικόνα),
μπορεί να γίνει κάποια αλλαγή, εισαγωγή ή διαγραφή κάποιου χρήστη,
δυνατότητα που παρέχεται μόνο στον υπερχρήστη (Διαχειριστής) του
συστήματος.
Η φόρμα αποτελείται από ένα μεγάλο πίνακα, πέντε πεδία και τρία
κουμπιά.
Πεδία:
• Όνομα
• Επίθετο
• e-mail
• Τηλέφωνο
• Δικαιώματα
Κουμπιά:
• Αποθήκευση Χρήστη
• Διαγραφή Χρήστη
• Ακυρο

Στα τέσσερα πεδία (Όνομα, Επίθετο, e-mail. Τηλέφωνο) συμπληρώνονται
τα στοιχεία του προς εγγραφή χρήστη, ενώ από την επιλογή «Δικαιώματα»
ορίζεται ο τύπος του. Για να ολοκληρωθεί η εισαγωγή του νέου χρήστη
επιλέγεται το κουμπί «Αποθήκευση Χρήστη».
Η κατάσταση των εγγεγραμμένων χρηστών παρουσιάζεται στον πίνακα
μαζί με όλα τα σχετικά στοιχεία. Σε περίπτωση διαγραφής ή αλλαγής κάποιων
δεδομένων, επιλέγεται ο χρήστης από τον πίνακα και αυτομάτως εμφανίζονται
τα στοιχεία του στα ανάλογα πεδία, τα οποία διαθέτονται προς επεξεργασία.
Με το κουμπί «Διαγραφή» αφαιρείται ο χρηστής από το σύστημα.
Για έξοδο από τη φόρμα επιλέγεται το κουμπί «Άκυρο».

Φόουα εισαvωvήc-διαyείρισnc ypηστώv

6.10 Ειδική (popua εισόδου στο σύστηυα
Για την εκκίνηση της εφαρμογής, απαιτείται η εισαγωγή ορισμένων
στοιχείων. Όπως φαίνεται στην πρώτη εικόνα, όπου παρουσιάζεται η φόρμα
εκκίνησης, υπάρχουν δύο πεδία και ένα κουμπί.
Πεδία:
• Υποκατάστημα
• Αριθμός Υπολογιστή
Κουμπί;
• Επόμενο
Στα δύο πεδία συμπληρώνονται ο αριθμός του υποκαταστήματος και ο
αριθμός του υπολογιστή εκκίνησης. Με την επιλογή του κουμπιού
«Επόμενο», γίνεται η εισαγωγή των παραμέτρων στο σύστημα και
ενεργοποιείται η εφαρμογή.
Φόουα εκκίνησηο υε εισανωνή παοαυέτρων
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ο κωδικός του υποκαταστήματος και ο αριθμός υπολογιστή μπορεί να
αλλάξει με τη χρήση της φόρμας γενικών ρυθμίσεων (εικόνα 2). Όπως
φαίνεται, υπάρχουν τα δύο πεδία που αναφέρθηκαν παραπάνω και τρία

κουμπιά, τα «Αποθήκευση Υποκαταστήματος», «Αλλαγή Υπολογιστή» και
«Κλείσιμο». Ανάλογα με την παράμετρο που αλλάζει κάθε φορά, επιλέγεται
και το ανάλογο κουμπί για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Για έξοδο από τη
φόρμα επιλέγεται το κουμπί «Κλείσιμο».

Φόουα νενικών ρυθυίσεων - εισανωνή νενικών παραυέτρων

7. ΤΕΣΤ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
7.1 Εισανωνή
Με την ολοκλήρωση της δημιουργίας της εφαρμογής και πριν το στάδιο
της παράδοσης υπάρχει μια σημαντική διαδικασία που πρέπει να γίνει, ο
έλεγχος (τεστ) του συστήματος. Πρέπει να ελεγχτεί ο βαθμός ετοιμότητας
αλλά και πιθανά λάθη που είτε εισήχθηκαν κατά την διάρκεια της δημιουργίας
είτε δεν μπορούσαν να προβλεφτούν στο στάδιο της σύλληψης και του σχεδιασμού. Στην παρούσα εφαρμογή πραγματοποιούμε τρεις βασικούς ελέγχους,
το τεστ κλειστού κουτιού, το τεστ συνένωσης και το τεστ λειτουργίας.

7.2 Τεστ κλειστού κουτιού
Στο τεστ κλειστού κουτιού ελέγχονται οι τιμές εξόδου. Τοποθετούνται τιμές
στην είσοδσ και ελέγχσνται σι τιμές εξόδου εάν είναι οι προβλεπόμενες. Σε
περίπτωση που παρουσιαστή κάποια δυσλειτουργία (λάθος) αυτό
σημειώνεται και ακολούθως διορθώνεται. Αναφορικά με τους ελέγχους των
εισόδων-εξόδων του συστήματος έχουμε:
Για την φόουα των νοηστών πελάτηο (δηυιουονία παραννελιοληιυίαο):
• Εισαγωγή-επιλογή προϊόντων (παραγγελιοληψία)
• Αφαίρεση προϊόντος
Στο σημείο αυτό ελέγχεται η ορθή λειτουργία της εφαρμογής. Επιλέγονται
προϊόντα προς παραγγελία και αποστέλλονται στο ταμείο (ολοκλήρωση
παραγγελίας). Τσποθετείται ένα προϊόν από κάθε κατηγορία και στην
συνέχεια αφαιρείται. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάπσια δυσλειτουργία
γίνονται οι τελικές διορθώσεις που απαιτούνται.
Για την φόουα δηυιουονίας νοηστών:
• Δημιουργία χρήστη συστήματος
• Διαγραφή χρήστη
Στην φόρμα διαχείρισης χρηστών προστίθονται και αφαιρούνται χρήστες
του συστήματος. Για να γίνει εισαγωγή (εγγραφή) ενός νέου χρήστη απαιτείται
να συμπληρωθούν όλα τα πεδία (Όνομα, Επίθετο, Τηλέφωνο, e-mail) καθώς
και τα δικαιώματα του στην εφαρμογή (Πελάτης, Κουζίνα, Ταμίας,
Διαχειριστής). Με το πέρας της διαδικασίας αυτής ελέγχεται αν η δημισυργία
του χρήστη έχει ολοκληρωθεί και αν διαθέτει τα επιλεγμένα δικαιώματα στο
σύστημα. Ομοίως στην διαγραφή ταυ χρήστη ελέγχεται το αποτέλεσμα της
επιλογής αυτής.
Για την φόουα εισόδου στο σύστηυα:
• Είσοδος στην εφαρμογή (Log In)
Για να γίει εκκίνηση της εφαρμογής (είσοδος) απαιτείται η τοποθέτηση
κάποιον παραμέτρων (UserName, Passw/ord, DataSource, IpAddress,
Υποκατάστημα, Αριθμός Υπολογιστή). Βασική προηπόθεση για να
ολοκλήρωθει η διαδικασία είναι να συμπληρωθούν όλα τα πεδία. Στο σημείο
αυτό ελέγχεται αν μετά την τοποθέτηση των ορθών παραμέτρων εκκινεί η

εφαρμογή σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Σε περίπτωση λάθους γίνονται οι
απαιτούμενες διορθώσεις.
Για την (ρόουα αλλανήο παοαυέτρων ενός καταστήυατορ:
• Γενικές Ρυθμίσεις
Ο διαχειριστής του συστήματος μπορεί να αλλάξει τον Κωδικό
Καταστήματος και τον Αριθμό Υπολογιστή. Ομοίως με τα παραπάνω
τοποθετούνται οι παρά-μετροι και ελέγχεται αν έχουν ολοκληρωθεί οι
αλλαγές.
Για την φόουα διαϊειρισηο προϊόντων:
• Αλλαγή στοιχείων προϊόντος
• Εισαγωγή νέου προϊόντος
• Διαγραφή προϊόντος
Για κάθε είδος προϊόντος υπάρχει ξεχωριστή φόρμα διαχείρισης.
Τοποθετούνται στοιχεία (Κωδικός Είδους, Όνομα, Πληρότητα Αποθήκης,
Κόστος, Είδος, Περιγραφή) για όλα τα είδη (Ποτά, Φαγητά, Γλυκά, Extra
Υλικά) και γίνεται ο σχετικός έλεγχος στην βάση δεδομένων. Η ίδια διαδικασία
ακολουθείται για την αλλαγή παραμέτρων όλων των ειδών των προϊόντων.
Επίσης με την διαγραφή ελέγχεται εάν αυτή έχει ολοκληρωθεί ορθά.
Για την φόρυα εξόδου από την εφαουονή:
• Τερματισμός λειτουργίας
Για να γίνει έξοδος από την εφαρμογή απαιτούνται ορισμένοι παράμετροι
(Όνομα Χρήστη, Κωδικός). Ελέγχεται εάν η διαδικασία τερματισμού της
λειτουργίας του συστήματος εκτελείται κανονικά μετά την παράθεση των
ορθών παραμέτρων.
Για την ολοκήρωση όλων των παραπάνω ελέγχων τοποθετίθηκαν
ενδικτικά τίμες σε όλα τα πεδία και ελεγθηκαν τα αποτελέσματα των εξόδων.
Με αυτό τον τρόπο εντοπίστηκαν οποιεσδήποτε περιτττώσεις λαθώνδυσλειτουργιών και έγιναν οι τελικές διορθώσεις έτσι ώστε η εφαρμογή να
είναι έτοιμη προς παράδοση.

7.3 Τεστ λειτουργίας
Το τεστ λειτουργίας παρουσιάζει πολλά κοινά χαρακτηριστικά με το τεστ
ανοικτού κουτιού. Ελέχονται οι λειτουργίες της εφαρμογής σε περιπτώσεις
«λανθασμένης» επιλογής όπως παραδείγματος χάρει η αποστολή κένης
παραγγελίας (χωρίς κάποιο επιλεγμένο προϊόν), η επιλογή διαγραφής
παραγγελίας από τον ταμία χωρίς αυτός να έχει πρώτα επιλέξει κάποια, η
επιλογή ολοκλήρωσης της παραγγελίας απο τον χρήστη της κουζίνας χώρις
πάλι να έχει επιλεγεί κάποια από τον σχετικό πίνακα κ.α. Σε όλες τις
περιπτώσεις η εφαρμογή εμφανίζει ένα σχετικό μήνυμα λάθους που
ενημερώνει τον χρήστη για το εσφαλμένο της επιλογής. Έτσι ελέγχθηκαν οι
παρακάτω περιπτώσεις:
Αποστολή κενής παοαννελίαο: Σε αυτή την περίπτωση εμφανίζεται το
μήνυμα λάθους «Δεν έχετε κάνει παραγγελία» όπως χαρακτηριστικά φαίνεται
στην παρακάτω εικόνα.

Αφαίρεση un επιλενυένου υλικού: E ktsAo vt oc την εντολή «Αφαίρεση», αν
δεν έχει επιλεγεί κάποιο προϊόν τότε εμφανίζεται το μήνυμα «Δεν έχετε
προσθέσει υλικά στην παραγγελία σας».

Αιανοαφή παpαvvελίαc απο τον ταυία: Εάν ο ταμίας πατίσει το κουμπί
«Διαγραφή Παραγγελίας» χωρίς να έχει επιλεγεί ο κωδικός παραγγελίας από
την σχετική λίστα τότε εμφανίζεται το μήνυμα «Δεν έχετε επιλέξει κάποια
παραγγελία ώστε να διαγραφεί».

Αποστολή παοαννελίας από τον ταυία: ομοίως με την προηγούμενη
περίπτωση μη επιλογής παραγγελίας εμφανίζεται το μήνυμα «Δεν έχετε
επιλέξει κάποια παραγγελία για αποστολή στην κουζίνα».

Ολοκλήρωση παοαννελίαο από την κουζίνα: Εάν ο χρήστης της κουζίνας
δεν επιλέξει τον κωδικό της παραγγελιάς που είναι έτοιμη για τον πελάτη
εμφανίζεται το μήνυμα «Δεν έχεται επιλέξει κάποια παραγγελία».

Διαχείριση υλικών: Στην φόρμα διαχείρισης των προϊόντων σε περίπτωση
που δεν έχει γίνει επιλογή του υλικού εμφανίζεται το μήνυμα «Δεν έχετε
επιλέξει υλικό». Το ίδιο ισχύει για όλες τις φόρμες-κατηγορίες προϊόντων.

Λάθνασυένη εισανωνή στοιχείων: Σε περίτπωσει που κατα την είσοδο στο
σύστημα τοποθετηθούν λάθος παράμετροι όπως π.χ. όνομα χρήστη που δεν
υπάρχει τότε εμφανίζεται το μήνυμα «Δεν υπάρχει ο χρήστης με όνομα:___ »
(όπου στο κενό εμφανίζεται το όνομα του χρήστη).

Ομοίως αν το λάθος βρήσκεται στον κωδικό πρόσβασης εμφανίζεται το
μήνυμα «Login failed for user ‘__'» (όπου στο κενό εμφανίζεται το όνομα του
χρήστη).
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Μη εισανωνή στοινείων: Επίσης σε περίπτωση που δεν εισαχθεί κανένα
στοιχείο κατά τη διαδικασία της εισόδου στο σύστημα εμφανίζεται το μήνυμα
«Login failed for user”.»

A09oc παράυετροι: Μετά την εισαγωγή των στοιχείων του χρήστη και πριν
η εφαρμογή εκκινήσει απαιτούνται δύο επιπλέον παράμετροι, ο αριθμός
υποκαταστήματος και ο αριθμός ηλεκτρονικού υπολογιστή. Σε περίπτωση
που δεν συμπληρωθεί κάποιο απο τα πεδία εμφανίζεται το ανάλογο μήνυμα.

Τεουατισυόο λειτουονίαο τηο εφαουονήο από γοήστη-πελάτηο: Τα
δικαιώματα του χρήστη πελάτη περιορίζονται στην δημιουργία παραγγελιών.
Έτσι σε περίπτωση που επιλεγεί το χαρακτηριστικό κουμπί τερματισμού της

εφαρμογής για λόγους ασφαλείας απαιτείται η εισαγωγή ορισμένων
παραμέτρων (Όνομα Χρήστη, Κωδικός). Εάν τα στοιχεία που τοποθετηθούν
δεν είναι σωστά τότε εμφανίζεται το μήνυμα «Δεν έχεται δικαίωμα να
κλείσετε».

7.4 Τεστ σuvέvωσnc
Γενικά
Σε αυτή την περίπτωση του τεστ, δεν ελέγχεται η κάθε μονάδαυποσύστημα ξεχωριστά. Εφόσον έχουν ενωθεί, αρχικά ελέγχονται όλες οι
μονάδες εάν επικοινωνούνε σωστά. Παράλληλα, ελέγχεται εάν δεν
παρουσιάζουν αλλοίωση των δεδομένων και τέλος
ότι σε κάθε μη
προβλεπόμενο γεγονός η εφαρμογή αντιδρά. Στην εφαρμογή, στις
περισσότερες φόρμες η γέφυρα επικοινωνίας επιτυγχάνεται με την βάση
δεδομένων. Επομένως, σημαντικό ρόλο παίζει ο έλεγχος των δεδομένων.

Από την σύνδεση στο Κύριο Μενού
Ξεκινώντας την εφαρμογή, το πρόγραμμα ζητάει στοιχεία εισόδου. Όταν
αυτά επαληθευτούν, το πρόγραμμα συνεχίζει προς την φόρμα παραμέτρων
Μόλις αυτά δοθούν από τον χρήστη, το πρόγραμμα ανάλογα με τα
δικαιώματά του, ανοίγει και την αντίστοιχη φόρμα.

Βήμα προς βήμα η διαδικασία

Κατά την η εκκίνηση της εφαρμογής, διαπιστώνεται ότι ανοίγει η φόρμα
εισόδου και δίνοντας τα στοιχεία σύνδεσης, η εφαρμογή οδηγείται στην
φόρμα παραμέτρων του προγράμματος. Αυτό γίνεται μόνο όταν δοθούν
σωστά τα στοιχεία σύνδεσης. Εάν δεν γίνει έστω ένα από αυτά, το
πρόγραμμα προειδοποιεί τον χρήστη, ότι έχει δώσει λάθος στοιχεία και
περιμένει μέχρι να του δοθούν τα σωστά.
Μόλις ολοκληρωθεί και αυτή η διαδικασία, το πρόγραμμα πηγαίνει στην
φόρμα παραμέτρων και περιμένει από την χρήστη να του δώσει στοιχεία
παραμέτρων.

Εάν δεν δοθούν σωστά τα απαιτούμενα στοιχεία, τότε το πρόγραμμα
προειδοποιεί τον χρήστη και δεν τον αφήνει να συνεχίσει. Σε αντίθετη
περίπτωση το πρόγραμμα συνεχίζει κανονικά και ανοίγει την κύρια φόρμα του
προγράμματος.

Διαχείριση της αποθήκης

Στη συγκεκριμένη διαδικασία, η διαχείριση της κάθε κατηγορίας είναι ίδια.
Πατώντας εττάνω στο Button της επιθυμητής κατηγορίας, ανοίγει η φόρμα της
συγκεκριμένης κατηγορίας που επιλέχθηκε και από εκεί συνεχίζει στη
διαχείριση του εκάστοτε υλικού. Σε αυτή τη φόρμα, υπάρχει μια λίστα για την
διαχείριση των υλικών. Στη γέφυρα επικοινωνίας θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη
προσοχή ,όταν επιλεχθεί η επεξεργασία στοιχείων. Όταν δηλαδή, η εφαρμογή
επιλέγει το είδος, στη συνέχεια το μεταφέρει στην φόρμα επεξεργασίας και
τέλος εμφανίζει τα στοιχεία του στα αντίστοιχα πεδία της φόρμας. Διαλέγοντας
μερικά είδη κάθε κατηγορίας διαπιστώνεται ότι αφενός τα στοιχεία
εμφανίζονται και αφετέρου καταχωρούνται σωστά στη βάση δεδομένων.
Επίσης, πολύ σημαντικό είναι η ορθότητα με την οποία εμφανίζονται τα υλικά
κατά την διαδικασία της παραγγελιοληψίας. Σε αυτήν την περίτττωση
,σημειώθηκαν σε ένα χαρτί τα υλικά και τα αποθέματα τα οποία έχουν
καταχωρηθεί και επιβεβαιώθηκε η εμφάνιση των υλικών, στην οθόνη
παραγγελιοληψίας.

Διαχείριση Ρυθμίσεων
Σε αυτήν την καρτέλα το πρόγραμμα υπάρχουν δύο επιλογές. Η μία είναι η
διαχείριση των παραμέτρων που εισήχθησαν κανονικά στην αρχή του
προγράμματος και η δεύτερη είναι η διαχείριση των χρηστών του συστήματος.
Στην περίπτωση των παραμέτρων, έγινε δοκιμή να αλλαχθούν οι τιμές και το
συμπέρασμα ήταν ότι η διαχείριση των παραμέτρων γίνεται κανονικά όπως
και στην αρχή. Δηλαδή, δεν αφήνει την εφαρμογή να συνεχίσει αν δεν δοθούν
τα στοιχεία της εταιρίας και του υπολογιστή. Παράλληλα, στην φόρμα
διαχείρισης των χρηστών ανοίγοντάς την, εμφανίζεται η λίστα των χρηστών
και κάνοντας διπλό κλικ στον εκάστοτε χρήστη, δείχνει ότι η εφαρμογή,
εμφανίζει κανονικά τον χρήστη στα πεδία. Αλλάζοντας τα πεδία και πατώντας
αποθήκευση, το αποτέλεσμα δείχνει ότι η εισαγωγή στη βάση γίνεται
κανονικά. Τελειώνοντας, γίνεται η αποθήκευση κάνοντας εισαγωγή στο
σύστημα με τον χρήστη που μόλις δημιουργήθηκε.

Παράθυρα διαχείρισης παραγγελιών
Στο συγκεκριμένο κομμάτι, αναφέρεται η διαδικασία της διαχείρισης της
παραγγελίας. Είναι σωστό να σημειωθεί ότι στην εφαρμογή θα πρέπει
οπωσδήποτε να ελέγχεται εάν η διαδικασία της παραγγελίας γίνεται σωστά,
διότι εδώ, είναι βασισμένο όλο το κομμάτι της εφαρμογής. Είναι αρκετά
σημαντικό, εφόσον έχει καταχωρηθεί σωστά η παραγγελία, να εμφανιστεί και
σωστά στο ταμείο και μετέπειτα στη κουζίνα.
ΓΓαυτό το λόγο πραγματοποιήθηκαν διαφορετικές παραγγελίες και με
διαφορετικά υλικά. Προσθέτοντας και αφαιρώντας υλικά, θα διαπιστωθεί εάν η
παραγγελία δημιουργείται σωστά. Αφού πραγματοποιήθηκαν οι παραγγελίες,
σημειώθηκε τί ακριβώς έχει προστεθεί στο χαρτί και αποστάλθηκαν στο
ταμείο. Ελέγχοντας την βάση δεδομένων, στην αρχή το πρόγραμμα έδειξε ότι
οι παραγγελίες καταχωρήθηκαν σωστά όπως και τα ποσά τους. Στην
συνέχεια, ανοίχτηκε η φόρμα του ταμείου και φάνηκε ότι η εφαρμογή έχει
εμφανίσει σωστά τους κωδικούς τον παραγγελιών. Σημειώνεται ότι οι
παραγγελίες που έγιναν από άλλο κωδικό εταιρίας, δεν εμφανίζονται στην
λίστα του ταμεία. Μια κατάσταση η οποία είναι και σωστή. Συνεχίζοντας,
ελέγχθηκαν τα είδη που έχει η κάθε παραγγελία, συγκρίνοντας με αυτή στο
χαρτί. Πρώτα ελέγχοντας τα υλικά, μετά την ποσότητα τους και τέλος την τιμή
του καθενός αλλά και το κόστος παραγγελίας συνολικά. Το τελικό
συμπέρασμα είναι ότι όλα εμφανίστηκαν σωστά.
Το επόμενο βήμα ήταν να διαγραφούν μερικές παραγγελίες και οι
υπόλοιπες να αποσταλούν στην κουζίνα για τελικό έλεγχο. Στην φόρμα της
κουζίνας σωστά το πρόγραμμα έδειξε ότι εμφανίστηκαν μόνο η παραγγελίες
που στάλθηκαν στην κουζίνα και όχι αυτές που διαγράφθηκαν .Εφόσον έγινε
ο έλεγχος σε σύγκριση με το χαρτί όπως και προηγουμένως και αφού
διαπιστώθηκε η ορθότητά τους, είναι σε θέση το πρόγραμμα να ολοκληρώσει
τη παραγγελία. Τέλος, ακούγεται το μήνυμα ολοκλήρωσης της παραγγελίας.
Σε όλη αυτή τη διαδικασία είναι σημαντικό να ελέγχεται η παραγγελία και
τις επόμενες μέρες, όταν δηλαδή θα γίνει επανεκκίνηση στους κωδικούς
πελατών. Αυτό πρέπει να γίνεται διότι δεν πρέπει η παραγγελίας να
μπερδευτεί με κάποια άλλη παραγγελία που θα έχει τον ίδιο κωδικό από
προηγούμενη μέρα. Για δύο συνεχόμενες μέρες θα πρέπει να γίνεται η ίδια
διαδικασία για να ελέγχεται πλήρως ο διαχωρισμός τον παραγγελιών.

8 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
8.1 Evκαθιστώvταc τη βάση δεδουενων
Για να λειτουργήσει η εφαρμογή ττρέπει να έχετε μια οποιαδήποτε έκδοση
του SQL Server (Δεν μας δεσμεύει η έκδοση, αλλά Προτείνεται ο Sql Server
2008 Advance Services). Μόλις λοιπόν το εγκαταστήσετε, πρέπει να γίνουν τα
παρακάτω βήματα.
1°'') Ανοίξτε το Sql Server management studio και συνδεθείτε στο
σύστηι

2°'') Εφόσον έχετε συνδεθεί, κάντε δεξί κλικ στο φάκελο DataBase και
διαλέξτε την επιλογή Restore Database.____________________________________

3°'') Στο τταράθυρο που θα σας ανοίξει^ επιλέξτε στην επιλογή Το
Database: Βάλτε το όνομα της βάσης σας._________________________________
Λ-ο-τ ui a a a ά d
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Στη συνέχεια^ πιο κάτω διαλέξτε την επιλογή From Device και πατήστε

5°'') Επιλέξτε το αρχείο που σας δόθηκε για τη δημιουργία της
βάσης.(Λόγω δικαιωμάτων ασφαλείας σας προτείνεται να τοποθετήσετε τσ
αρχείο στη θέση εγκατάστασης του Sql Server^ που συνήθως είναι
C:\Program
FilesXMicrosoft
SQL
Server\MSSQL10.MSSQLSERVER\MSSQL\Backup)_Kai πατήστε OK και στα
δύο^^ράθυρα

6°'') Στον πίνακα κάτω θα σας βγάλει τα στοιχεία του αρχείο με ένα Check
από μπροστά^^ επιλέξτε το και πατήστε το κουμπί ΟΚ.

7°'') Μόλις κάνετε τη διαδικασία^ στο φάκελο DataBase θα σας εμφανιστεί
η βάση σας.

Κλείστε το Sql Server Management Studio. Η βάση είναι έτοιμο ·π·ρος
χρήση.

8.2 Ενκαθιστώντα€ την Εωαουονή
1°'') Για να ενκαταστήσετε την εφαρμογής εκτελέστε το αρχείο setup.exe
που σας έχει δοθεί.______________________________________________________

Welcome to the Setup_FastFoodSolution Setup
Wizard

WARNING: This computer programis protected by copyright lawand international treatic
Unauthorizedduplication or distributionol this program, or arty portionof it.
result s
dwil be prosecuted to the maximumexter>t possible urtder the lat

3°'') Στην Επόμενη φόρμα που θα εμφανιστείς μπορείτε να επιλέξετε τη
διαδρομή που θα ακολουθήσει η εφαρμογή κατά την εγκατάσταση της, καθώο
και ποιοι χρήστες επιθυμείται να το χειρίζονται. Μόλις επιλέξετε αυτός πατήστε
Next.

Select Installation Folder

The imteler wfl imtel Setup.FastFoodSoMion lo the iolowing folder.
To mlal inthis folder, cick "ΝβχΓ. To instal lo a different foldet, enter it belowor dck 'Browte".
folder
jCAPiogramFiles\Default Company Name\Setup_FaslFoodSolijtion\

^ ____
___ ^
Bjowse... ^

[

J^^Cost.~

Instal Setup_FastFoodSolutionfor youself, or for ariyone who us<

I

Cancel

~| |

<flack
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4°'') Θα εμφανιστεί μια φόρμα που θα σας ρωτήσει αν είστε σίγουροι για
την εγκατάσταση. Πατήστε και σε αυτή Next.
Confirm Installation

The instaler isreadyto instal SetLf)_FastFoodSolution onyour corrputer.
Click "Ne)^" to start the instdiation.

..I
5°'') Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.

6°'') Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση^ θα εμφανιστεί το ακόλουθο
μήνυμα: Πατήστε Close.
Installation Complete

Setup.FastFoodSolution has been successfully instaled
Cfck"Close‘'loexiL

PleaseuseWindows Update to check for any critical updates to the .NET Fr.

i...I
__ Μόλις έχετε ολοκληρώσει την εγκατάσταση της εφαρμογής και είναι
έτοιμο για χρήση.

8.3 XonaiuEC Σuuβouλέc
Εάν εττιθυμείτε να διαχειριστείτε την βάση σας απομακρυσμένα από τον
υπολογιστή, στον οποίο την έχετε εγκαταστήσες σιγουρευτείτε ότι:

1.
_Από της υπηρεσίες του Sql Server εκτελείται η υπηρεσία Sql Server
Browser και από τις ρυθμίσεις του έχει ενεργό το πρωτόκολλο TCP/iP.
2. Κλείστε όλα τα FIREWALL
3. Αν χρησιμοποιείτε Windows Server (οποιαδήποτε έκδοση)^
σιγουρευτείτε ότι εκτελείται η υπηρεσία DHCP Server.
4. Αν χρησιμοποιείτε μια απλή έκδοση Windows (ΧΡ,vista,7)
χρησιμοποιήστε στατικές Ιρ σε όσους υπολογιστές χρησιμοποιούν την βάση.

8.4 ΕΚΤΕΛΩΝΤΑΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Εκτελώντας την εφαρμογής εμφανίζεται το παράθυρο Σύνδεσης (Εικ. 1-1)^
όπου σας ζητείται να δώσετε τα στοιχεία της Σύνδεσης. Εάν είστε στην αρχή
της εφαρμογής^ δώστε σαν όνομα χρήστη Admin και σαν κωδικό Admin.
Αλλιώς^ κάντε εισαγωγή στο σύστημα με τα στοιχεία που σας έχουν δοθεί από
τον διαχειριστή. Στη συνέχεια^^ δώστε το όνομα της βάσης και τον υπολογιστή
στον οποίο βρίσκετεη και πατήστε το κουμπί Log In.

Αν τα στοιχεία σας είναι σωστά^ τότε εισέρχεστε στο σύστημα^ αλλιώς σας
εμφανίζεται μήνυμα που λέει πως δεν έχετε δώσει σωστά στοιχεία. Μόλις
κάνετε εισαγωγή στο σύστημα^ σας εμφανίζεται ένα παράθυρο ρυθμίσεων
όπου προσθέτετε ακόμα δύο απαραίτητα στοιχεία. Τον Κωδικό εταιρείας και
τον αριθμό του ηλεκτρονικού υπολογιστή(Εικ 1-2).

■ ί Παράμετροι
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Αφού δώσετε και αυτά τα δεδομένα^ πατήστε το κουμπί επόμενο και
αμέσως θα οδηγηθείτε στην κύρια φόρμα ταυ συστήματος. Εκεί υπάρχουν
τρεις διαφορετικές καρτέλες (Εικ 1-3). Η Πρώτη που γράφει παράθυρα
εμπεριέχει της φόρμες για τη διαδικασία παραγωγής_(Παραγγελιοληψία,
Ταμείο,_Κουζίνα). Η δεύτερη είναι για τη διαχείριση των υλικών της αποθήκης
και η Τρίτη έχει κάποιες ρυθμίσεις που πιθανόν να επιθυμεί να κάνει ο
χρήστης^ όπως και η διαχείριση των χρηστών του συστήματος.

Ρυθμίσεις του Προγράμματος
Πηγαίνοντας στης ρυθμίσεις προγράμματος σας εμφανίζεται υπομενού με
δύο επιλογές: την επιλογή Χρήστες και την επιλογή των Ρυθμίσεων_(Εικ 1-4).

Διαχείριση Χρηστών
Επιλέγοντας την επιλογή Χρήστες^ εμφανίζεται το παράθυρο διαχείρισης
χρηστών_(Εικ 1-5)^ εμφανίζονται τα πεδία^ όπου μπορείτε να εισάγεται τα
στοιχεία του χρήστη_(είναι όλα απαραίτητα)^ όπως και τα Δικαιώματα που έχει
ο εκάστοτε χρήστης. Δημιουργήστε έναν χρήστη δίνοντας στοιχεία που σας
ζητούνται και επιλέξτε από την λίστα τα δικαιώματα του χρήστη. Ανάλογα με
τα δικαιώματα που δίνετε στο χρήστη^ ανοίγοντας την εφαρμογή εμφανίζεται
και το αντίστοιχο παράθυρο για τον εκάστοτε χρήστη. Πατήστε αποθήκευση
και αμέσως στο κάτω μέρος της φόρμας εμφανίζονται τα στοιχεία του χρήστη

Εάν επιθυμείτε να αλλάξετε κάποια από τα στοιχεία του χρήστη^ απλά
κάντε διπλό κλικ στον πίνακα πάνω στα στοιχεία του εκάστοτε χρήστη και
αμέσως θα εμφανιστούν στα κενά πεδία τα αντίστοιχα στοιχεία. Κάνετε τις
αλλαγές σας και πατάτε αποθήκευση. Εάν πάλι επιθυμείτε να διαγράψετε
κάποιον χρήστη^, απλά επιλέξτε τον^ κάνοντας πάλι διπλό κλικ επάνω του και
πατήστε Διαγραφή. Εάν απλά θέλετε να ακυρώσετε τη διαδικασία που κάνετε
απλά πατήστε άκυρο.

Ρυθμίσεις Προγράμματος
Ανοίγοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος^ σας εμφανίζεται μια φόρμα
με δύο καρτέλες. Στην πρώτη σας εμφανίζει το Info και είναι κάποια ενδεικτικά

Εάν επιθυμείται να αλλάξετε ηλεκτρονικό υπολογιστής q κάνατε λάθος στα
στοιχεία της εταιρείας^ μπορείτε να το κάνετε από εδώ χωρίς να χρειάζεται να
κάνετε αποσύνδεση από το σύστημα. Απλά διορθώστε τις τιμές στα δύο
πεδία και πατήστε «Αποθήκευση Υποκαταστήματος» εάν έχετε αλλάξει
κωδικό υποκαταστήματος και «Αλλαγή υπολογιστή» εάν θέλετε να αλλάξετε
αριθμό ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Διαχείριση αποθήκης

Επιλέγοντας οποιοδήποτε από τα τέσσερα^ σας εμφανίζεται μια φόρμα
διαλόγου^ όπου μπορείτε να διαχειριστείτε τα υλικά. Κάθε φόρμα έχει τις εξής
επιλογές: Εμφάνιση, Αλλαγή Πληρότητας αποθήκης, Επεξεργασία στοιχείων^
Διαγραφή είδους και Νέα Έγγραφη.

Εμφάνιση
Αφού έχετε επιλέξει από τη λίστα στο πάνω δεξιά μέρος της φόρμας το
υλικό που θέλετε να επεξεργαστείτε^ πατάτε εμφάνιση και αμέσως, στα τρία
πεδία που υπάρχουν, εμφανίζονται τα ανάλογα στοιχεία του υλικού.___________
■S Ποτά

_

Αποθήκευση πληρότητας αποθήκης
Στο Αν τα στοιχεία σας είναι σωστά^ τότε εισέρχεστε στο σύστημα^ αλλιώς
σας εμφανίζεται μήνυμα που λέει πως δεν έχετε δώσει σωστά στοιχεία. Μόλις

κάνετε εισαγωγή στο σύστημα^ σας εμφανίζεται ένα παράθυρο ρυθμίσεων
όπου προσθέτετε ακόμα δύο απαραίτητα στοιχεία. Τον Κωδικό εταιρείας και
τον αριθμό του ηλεκτρονικού υπολογιστή(Εικ 1-2).
τελευταίο πεδίο, που γράψει πληρότητα αποθήκης, εμφανίζεται η
διαθέσιμη ποσότητα που υπάρχει από το υλικό στην αποθήκη. Εάν επιθυμείτε
να αλλάξετε αυτή την ποσότητα, αλλάξτε το νούμερο και μετά πατήστε το
κουμπί αποθήκευση πληρότητας αποθήκης.

Επεξεργασία στοιχείων
Εφόσον έχετε επιλέξει κάποιο είδος και επιθυμείτε να αλλάξετε κάποια
από τα στοιχεία του^ τότε πατήστε επεξεργασία στοιχείων και αμέσως θα σας
εμφανιστεί μια φόρμα με όλα τα στοιχεία συμπληρωμένα (Εικ.)^ αλλάξτε τα
στοιχεία και πατήστε αποθήκευση. Εάν επιθυμείτε να ακυρώσετε τις αλλαγές
πατήστε Άκυρο.

Διαγραφή είδους
Εφόσον έχετε επιλέξει το υλικό σας και επιθυμείτε να το διαγράψετε^ απλά
πατήστε στη διαγραφή είδους και αμέσως θα γίνει η διαγραφή σας.

Νέα Εγγραφή
Με το που πατήσετε Νέα εγγραφής αμέσως θα εμφανιστεί το παράθυρο
εισαγωγής νέου προϊόντος και πρέπει να συμπληρώνετε τα στοιχεία που
ζητούνται. Ο κωδικός είδους έρχεται αυτόματα^ αλλά ε ^ επιθυμείτε μπορείτε
να τον αλλάξετε_(Εικ).

Με τα ίδια βήματα^ μπορείτε να κάνετε τροποποιήσεις και στις άλλες
κατηγορίες φαγητών.

Παράθυρα
Στην επιλογή των παραθύρων έχετε τρεις επιλογές: Παραγγελιοληψία^
Ταμείο και Κουζίνα.

Παραγγελιοληψία
Το παράθυρο της παραγγελιοληψίας είναι ο τρόπος με τον οποίο ο
πελάτης θα μπορεί να πραγματοποιεί την παραγγελία του. Στην πάνω
αριστερή πλευρά υπάρχουν μια σειρά από κουμπιά που γράφουν τις τέσσερις
βασικές κατηγορίες υλικών, στα οποία μπορείτε να πραγματοποιήσετε την
παραγγελία.

Μόλις επιλέξετε ένα από αυτά^. στην ίδια οθόνη στο διπλανό πίνακα
εμφανίζονται τα κατάλληλα υλικός ανάλογα με την κατηγορία που έχετε
επιλέξει. Αφού διαλέξετε το υλικό που θέλετε^ πατάτε πάνω του και στη
συνέχεια πατάτε Προσθήκη και αμέσως η παραγγελία σας θα μεταφερθεί στο
δίπλα πίνακα που αναγράφει Η Παραννελία σαο. Εάν επιθυμείτε να
αφαιρέσετε κάτι από την λίστα^ απλά επιλέξτε το από την παραγγελία και
πατήστε Αφαίρεση. Εάν κάποιο από τα είδη δεν το γνωρίζετε και σας κίνησε
TQV περιέργεια^ απλά πατήστε Περινοαφή και θα σας εμφανιστεί η περιγραφή
του υλικού. Κάτω από το σημείο που έχει πραγματοποιήσει την παραγγελία

Εφόσον έχετε ολοκλήρωση την παραγγελία σας πατήστε τσ κουμπί
Αποστολή στο Ταυείο και αμέσως θα καθαρίσει η οθόνη από την
παραγγελία και θα εμφανιστεί στην σθόνη το απόκομμά oac. το οποίο πρέπει
να παραλάβετε και να κατευθυνθείτε στο ταμείο για την πληρωμή της
παραγγελίας. Στην κάτω αριστερή γωνία υπάρχει ένα Κουμπάκι που μόνο
από εκεί κλείνει το παράθυρο αυτό και μόνο με την χρήση κωδικού

πρόσβασης μπορεί να κλείσες αλλιώς εμφανίζεται σχετικό μήνυμα και το
παράθυρο μένει ανοικτό.________________________________________

Όνομα Χρήστη l^^dmin
Κωδικός

I**''**

] I

Cancel

Ταμείο
Στην Επιλογή του ταμείου τα πράγματα είναι πιο απλά. Στην αριστερή
λίστα εμφανίζονται όλες οι διαθέσιμες παραγγελίες που έχουν γίνει από τους
πελάτες και με ένα διπλό κλικ πάνω στην παραγγελία εμφανίζεται η
παραγγελία στον ταμία._Με διπλό κλικ πάνω στην παραγγελία^ εμφανίζεται η
παραγγελία στον πίνακα δεξιάς ώστε ο ταμίας να την ελέννει Έπειτα, ο ταμίας
έχει την επιλογή να είτε να ακυρώσει την παραγγελία πατώντας Διανοαιρή
Παραννελίας. είτε να πληρωθεί από τον πελάτη και να πατήσει Αποστολή
στην Κουζίνα, ώστε η παραγγελία να προωθηθεί στην κουζίνα για παραγωγή.
Επίσης^ υπάρχει και το κουμπί Προσθήκη παοαννελίαο. που υπορεί αν
πατήσει ο χρήστης αν αντιληφθεί πως δεν υπάρχουν παραγγελίες στη λίστα
του^ αλλά υπάρχει κόσμος στην ουρά. Αμέσως, το σύστημα κάνει ανανέωση
της λίστας.

Κουζίνα
Στην οθόνη της κουζίνας τα πράγματα είναι επίσης απλά. Ο χρήστης
βλέπει μια λίστα από παραννελίεο και κάνοντας διπλό κλικ πάνω στην
παραγγελία^^ εμφανίζεται αυτή στο διπλανό πίνακα αναλυτικά και από εκεί ο
χρήστης την βλέπει και ξεκινά η παραγωγή. Σαν βοήθημα, μπορεί ο εκάστοτε
χρήστης^_μόλις ολοκληρώνει την παραγωγή ενός μέρους της παραγγελίας^ να
κάνει ένα κλικ πάνω στη γραμμή του πίνακα όπου αναφέρεται η παραγγελία,
έτσι αυτή θα γίνει κόκκινη και θα βοηθάει τον χρήστη να καταλάβει ποια μέρη
της παραγγελίας έχει ολοκληρώσει.

8.5 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Παρακάτω περιγράφονται αναλυτικά οι απαιτούμενες ρυθμίσεις και το
λογισμικό που θα πρέπει να είναι εγκατεστημένο στους υπολογιστές των
τελικών χρηστών μιας πολυμεσικής εφαρμογής γενικά, σύμφωνα με τα υπάρ
χοντα δεδομένα για το hardware και τις πολυμεσικές εφαρμογές στην Ελλάδα.
Τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα είναι τα ελάχιστα
χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένα σύστημα για να μπορέσει να εξυπηρε
τήσει μια εφαρμογή πολυμέσων.

Επεξεργαστής
Μνήμη RAM
Χωρητικότητα σκληρού δίσκου
Μονάδα ανάγνωσης DVD-ROM
Κάρτα ήχου
Οθόνη
Ηχεία
Συσκευές πολυμέσων
Κάρτα γραφικών
Modem
Εκτυπωτής
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Pentium 3
450ΜΗζ
technology
128 MB Ram
1GB free Hard disk space
16x (ταχύτητα)
16-bit stereo audio card, 22KHz,
PCM
15" color monitor (1024x768 60Hz)
Stereo speakers
Microphone
AGP 64MB, 1024x768 resolution
56 K
A4, 1200dpi, 4MB, 5ppm

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κοστολόγηση του συστήματος:
Στο σημείο αυτό, ορίζεται το κόστος παραγωγής και εφαρμογής του έργου,
γίνεται ανσφορά σε ορισμένα στοιχεία, από τα οποία θα προκόψει το
συνολικό κόστος του συστήματος (στον υπολογισμό του συνολικού κόστους
δεν προσμετρούνται οι εργατοώρες των τεχνικών).
Ακολουθεί οικονομική ανάλυση των εξαρτημάτων, που απαιτούνται για την
υλοποίηση του εν λόγω έργου. Τα στοιχεία που παρατίθενται αφορούν στον
ελάχιστο αριθμό των απαιτούμενων υλικών.
Η εφαρμογή υλοποιείται από δύο γλώσσες προγραμματισμού (SQL
Server και Visual Basic), των οποίων τα δικαιώματα προς χρήση πρέπει να
αγοραστούν από την ενδιαφερόμενη επιχείρηση.
Κωδ.Υλικού

1

2
3

4
5
6

Περιγραφή

SQL Server
Express Advance
Edition
Visual Studio
2008
Ηλεκτρονικοί
υπολογιστές
(επεξεργαστές)
Qθόvες αφής
(touch screen)
Modem-router
Καλώδια δικτύου
(Ethernet)

Ποσότητα
(Τεμάχια)
1

Συνολικό
κόστος (€)
0

1

0

4

1000

4

400

1

90

35m

20

7

Εκτυπωτής

4

9

Ηχεία

2

25

1

120

10

Windows Software

240

* Πίνακας εξαρτημάτων και κοστολόγησης
Από τον πίνακα προκύπτει ότι το συνολικό ελάχιστο απαιτούμενο κόστος
κυμαίνεται περίπου στα 3015€ .

8.7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Γενικά συμπεράσματα
Αναγνωρίζοντας την ανάγκη ανάπτυξης πολυμέσων στην σημερινή εποχή
γεννιέται το εξής ερώτημα:
Ποια είναι τα βήματα που πρέπει κάποιος να ακολουθήσει
ώστε να αναπτύξει επιτυχώς μια πολυμεσική εφαρμογή;
Σε κάθε επαγγελματικό χώρο και σε κάθε παραγωγική διαδικασία υπάρ
χουν κάποια πρότυπα και κάποιες τυποποιημένες διαδικασίες, οι οποίες
πρέπει να ακολουθούνται από όλους τους εμπλεκόμενους, ώστε τα
παραγόμενα αποτελέσματα να είναι αντικειμενικά, ορθά και γενικώς απο
δεκτά.
Ακολουθώντας μια τυποποιημένη διαδικασία, γίνεται πολύ ευκολότερη η
ανάπτυξη, η συνεργασία μεταξύ των ατόμων που εμπλέκονται στο έργο,
καθώς επίσης και ο έλεγχος του έργου από αυτόν που θα έχει την ευθύνη για
την παρακολούθηση του.
Υλοποίηση πολυμεσικών εφαρμογών σημαίνει πολύ περισσότερο από
έναν απλό σχεδιασμό μερικών οθονών και καθορισμό της σειράς διαδοχής
τους.
Η κατανόηση των πολυμέσων, ως μια τεχνολογία του μέλλοντος, και ο
ρόλος τους ανάμεσα στις πρακτικές ανάπτυξης συστημάτων αποτελεί το
κλειδί για την ανάπτυξη επιτυχημένων πολυμεσικών συστημάτων. Ο τρόπος
να εμποδίσουμε την ανάπτυξη ερασιτεχνικών εφαρμογών, είναι να αναγνω
ρίσουμε τα τεχνικά και παιδαγωγικά στοιχεία των εφαρμογών αυτών και να
οδηγηθούμε στο μεθοδικό τους σχεδιασμό. Η άμεση προτυποποίηση απο
τελεί την ιδανική προσέγγιση για κάλυψη των διαφορών και για θεμελίωση
σωστής συνεργασίας μεταξύ των παραγωγών, των γραφιστών - σχεδιαστών
και των προγραμματιστών πολυμεσικών εφαρμογών.
Σ υ μ π ε ρ ά σ μ α τα έρ γ ο υ
Ο ιδανικότερος τρόπος εξαγωγής ασφαλών συμπερασμάτων για το βαθμό
ετοιμότητας και λειτουργικότητας του έργου είναι η άποψη τρίτων προσώπων,
ατόμων που δεν έχουν εργαστεί για τη δημιουργία της εφαρμογής. Σε αυτά τα
πλαίσια ζητήθηκε από 6 ανθρώπους-χρήστες να δοκιμάσουν την εφαρμογή

σε όλοκληρο το εύρος της, όλα τα υποσυστήματα και τις λειτουργίες της.
Εξετάστηκε η αντιμετώπισή τους στη δημιουργία παραγγελιών, στη χρήση της
φόρμας του ταμείου, στη χρήση της φόρμας της κουζίνας, στη χρήση της
εφαρμογής με δικαιώματα διαχειριστή, καθώς και στον έλεγχο των αναφορών
(reports). Ακολούθως, συμπλήρωσαν ένα ειδικό ερωτηματολόγιο, όπου
σημείωσαν, αρχικά, το επίπεδο γνώσης τους στους ηλεκτρονικούς
υπολογιστές και στη συνέχεια βαθμολόγησαν την απόδοση των συστημάτων
της εφαρμογής. Για να αποκτήσουν τα συμπεράσματα αυτά μια περισσότερο
καθαρή και πλήρη εικόνα, επιλέχθηκαν δύο χρήστες με υψηλό βαθμό
γνώσεων λειτουργίας ηλεκτρονικών υπολογιστών, δύο χρήστες με μέτρια
εξικοίωση και δύο που γνωρίζουν ελάχιστα και έχουν έως μηδενική επαφή με
υπολογιστικά συστήματα. Παρακάτω παρατίθενται τα ερωτηματολόγια και οι
απαντήσεις των χρηστών.

ΧΡΗΣΤΗΣ 1ος
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Χρήστης Πελάτης
Ανταπόκριση Χρήστη
Ανταπόκριση Συστήματος
Χρήση Manual
Ευκολία Πλοήγησης
Λειτουργικότητα
Χρήστης Ταμείου
Ανταπόκριση Χρήστη
Ανταπόκριση Συστήματος
Χρήση Manual
Ευκολία Πλοήγησης
Λειτουργικότητα
Χρήστης Κουζίνας
Ανταπόκριση Χρήστη
Ανταπόκριση Συστήματος
Χρήση Manual
Ευκολία Πλοήγησης
Λειτουργικότητα
Χρήστης Διαχείρισης
Ανταπόκριση Χρήστη
Ανταπόκριση Συστήματος
Χρήση Manual
Ευκολία Πλοήγησης
Λειτουργικότητα
Αναφορές - Reports
Ανταπόκριση Χρήστη
Ανταπόκριση Συστήματος
Ευκολία Πλοήγησης
Λειτουργικότητα
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Χρήση Manual
Ευκολία Πλοήγησης
Λειτουργικότητα
Χρήστης Ταμείου
|
Ανταπόκριση Χρήστη
Ανταπόκριση Συστήματος
Χρήση Manual
Ευκολία Πλοήγησης
Λειτουργικότητα
Χρήστης Κουζίνας
|
Ανταπόκριση Χρήστη
Ανταπόκριση Συστήματος
Χρήση Manual
Ευκολία Πλοήγησης
Λειτουργικότητα
Χρήστης Διαχείρισης |
Ανταπόκριση Χρήστη
Ανταπόκριση Συστήματος
Χρήση Manual
Ευκολία Πλοήγησης
Λειτουργικότητα
Αναφορές - Reports
Ανταπόκριση Χρήστη
Ανταπόκριση Συστήματος
Ευκολία Πλοήγησης
Λειτουργικότητα______

Μέτρ,ο Υψηλό

Άριστη

Καλή

Μέτρια

Κακή

Άριστη

Καλή

Μέτρια

Κακή

Άριστη

Καλή

Μέτρια

Κακή

Άριστη

Καλή

Μέτρια

Κακή

Άριστη

Καλή

Μέτρια

Κακή

ΧΡΗΣΤΗΣ 4ος
Επίπεδο Γνώσεων Η/Υ
, Χαμηλό ^Μέτρ,ο ^Υψηλό
Χρήστης Πελάτης
|
Ανταπόκριση Χρήστη
Ανταπόκριση Συστήματος
Χρήση Manual
Ευκολία Πλοήγησης
Λειτουργικότητα
Χρήστης Ταμείου
Ανταπόκριση Χρήστη
Ανταπόκριση Συστήματος
Χρήση Manual
Ευκολία Πλοήγησης
Λειτουργικότητα
Χρήστης Κουζίνας
Ανταπόκριση Χρήστη
Ανταπόκριση Συστήματος
Χρήση Manual
Ευκολία Πλοήγησης
Λειτουργικότητα
Χρήστης Διαχείρισης
Ανταπόκριση Χρήστη
Ανταπόκριση Συστήματος
Χρήση Manual
Ευκολία Πλοήγησης
Λειτουργικότητα
Αναφορές - Reports
|
Ανταπόκριση Χρήστη
Ανταπόκριση Συστήματος
Ευκολία Πλοήγησης
Λειτουργικότητα______

Άριστη

Ε
Καλή

Μέτρια

Κακή

Άριστη

Καλή

Μέτρια

Κακή

Άριστη

Καλή

Μέτρια

Κακή

Άριστη

Καλή

Μέτρια

Κακή

Άριστη

Καλή

Μέτρια

Κακή

ΧΡΗΣΤΗΣ 5ος
Χαμηλό

Επίπεδο Γνώσεων Η/Υ

Μέτρια Υψηλό

_________ ί

Χρήστης Πελάτης
Ανταπόκριση Χρήστη
Ανταπόκριση Συστήματος
Χρήση Manual
Ευκολία Πλοήγησης
Λειτουργικότητα
Χρήστης Ταμείου
Ανταπόκριση Χρήστη
Ανταπόκριση Συστήματος
Χρήση Manual
Ευκολία Πλοήγησης
Λειτουργικότητα
Χρήστης Κουζίνας
Ανταπόκριση Χρήστη
Ανταπόκριση Συστήματος
Χρήση Manual
Ευκολία Πλοήγησης
Λειτουργικότητα
Χρήστης Διαχείρισης
Ανταπόκριση Χρήστη
Ανταπόκριση Συστήματος
Χρήση Manual
Ευκολία Πλοήγησης
Λειτουργικότητα
Αναφορές - Reports
Ανταπόκριση Χρήστη
Ανταπόκριση Συστήματος
Ευκολία Πλοήγησης
Λειτουργικότητα

|

Αριστη

[

*

Καλή

Μέτρια

Κακή

Καλή

Μέτρια

Κακή

*
*

|

*
Αριστη
*
*

*

|

*
*
Αριστη

Καλή

Μέτρια

Κακή

*

*
*

|

*
*
Αριστη

Καλή
*

Μέτρια

Κακή

*

*
*
|

Αριστη
*
*
*
*

Καλή

Μέτρια

Κακή

ΧΡΗΣΤΗΣ 6ος
Επίπεδο Γνώσεων ΗΙΥ
Χρήστης Πελάτης
|
Ανταπόκριση Χρήστη
Ανταπόκριση Συστήματος
Χρήση Manual
Ευκολία Πλοήγησης
Λειτουργικότητα
Χρήστης Ταμείου
|
Ανταπόκριση Χρήστη
Ανταπόκριση Συστήματος
Χρήση Manual
Ευκολία Πλοήγησης
Λειτουργικότητα
Χρήστης Κουζίνας
|
Ανταπόκριση Χρήστη
Ανταπόκριση Συστήματος
Χρήση Manual
Ευκολία Πλοήγησης
Λειτουργικότητα
Χρήστης Διαχείρισης |
Ανταπόκριση Χρήστη
Ανταπόκριση Συστήματος
Χρήση Manual
Ευκολία Πλοήγησης
Λειτουργικότητα
Αναφορές - Reports
Ανταπόκριση Χρήστη
Ανταπόκριση Συστήματος
Ευκολία Πλοήγησης
Λειτουργικότητα______

,

, ^ΨΠλό

Άριστη

Καλή

Μέτρια

Κακή

Άριστη

Καλή

Μέτρια

Κακή

Άριστη

Καλή

Μέτρια

Κακή

Άριστη

Καλή

Μέτρια

Κακή

Άριστη

Καλή

Μέτρια

Κακή

Μελετώντας τα ερωτηματολόγια με τις απαντήσεις των χρηστών διαπι
στώνεται ένας ιδιαίτερα υψηλός βαθμός λειτουργικότητας και ευχρηστίας του
έργου. Οι χρήστες με δικαιώματα διαχειριστή σημείωσαν τη μεγαλύτερη
δυσκολία, καθώς είναι η φόρμα με τις περισσότερες λειτουργίες, όπου η
χρήση του manual (εγχειρίδιο χρήσης) φάνηκε εξαιρετικά χρήσιμη.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
• Για την επιλογή της τεχνικής των απαιτήσεων σημαντικό βοήθημα
αποτέλεσε το βιβλίο «Τεχνολογία Λογισμικού», Τόμος 1, «θεωρία και
πράξη» - Shari Lawrence Pfieeger, 2001.
• ARMONIA E.R.P. http://www.informer.qr/paqe/default.asp?id=31&la=1
(link πηγής υφιστάμενοο λογισμικού).
123

• E-GARCON http://www.e-qarcon.gr/
(link πηγής υφιστάμενου
λογισμικού).
• XENIOS http://www.portable.gr/ (link πηγής υφιστάμενου λογισμικού).
• F&B WORKS
http://vww.diqicraft.qr/index.php?option=com content&view=article&id=68&lt
emid=93 (link πηγής υφιστάμενου λογισμικού).
• MindRest
http://vww.mindfields.gr/index.php?option=com content&view=article&id=54&
ltemid=45 (link πηγής υφιστάμενου λογισμικού).

Παοάοτηυα 2° Πηγαίος Κώδικας luaT huaioc

Public Class Drn_Ord
iRegion "Members"
Private Ordid As Integer
Private Drnid As Integer
Private DrnName As String
Private OrdQuan As Integer
#End Region
''' <summary>
''' Ιδιότητες (Set/Get) γκ
μέλος της κλάσης μας
*'' </summary>
♦Region "Propertys"
Public Property POrdidO As Integei
Get
Return Ordid
End Get
Set(ByVal value As Integer)
Ordid = value
End Set
End Property
Public Property PDrnidO As Intei
Get
Return Drnid
End Get
Set(ByVal value As Integer)
Drnid = value

Return OrdQuan
End Get
Set(ByVal value As Integer)
OrdQuan = value
End Set
End Property
Public Readonly Property PNameO As String
Get
Return DrnName

#End Region
'Δημιοθργή- της κλήσης
♦Region "Constructors"
''' <summary>
''' Δημiουργός όπου η κλήση αρχι*
''' </suiranary>
''' <remarksx/remar)cs>
Sub New()
Ordid = Nothing
Drnid - Nothing
OrdQuan = Nothing
End Sub
''' <summary>
''· Δημιουργός που αρ>
παραμέτρων
''' </summary>

i την κλήση με της τιμές μέσο ι

<param ηβπιβ="οί<1">Κωδικός Παραγγελίας</ρ3Γ3ΐιι>
<param name="fi">Kωδtκός noTou</param>
<param n,ame="oq">Kωδικόc Αποθήκης </param>
'' ' <pacam name="Name">Ovopa noTou</param>
''' <remarks></remarks>
Sub New(ByVal old As Integer, ByVal fi As Integer, ByVal oq As Integer,
ByVal Name As String)
Ordid = old
Drnid = fi
OrdQuan = oq
DrnName = Name
#End Region
'Μέθοδοι για την κλάση μας
#Region "Methods"
'‘' <summary>
' Μέθοδος όπου η συνάρτηση κάνει εισαγωγή στην βάση τα στοιχεία.
' </summary>
' <parara name="obj">Αντικέιμενο τύπου Drn_Ord</param>
' <returnsx/returns>
' <reraarksx/remarks>
Public Function insertOrd(ByVal obj As Drn_Ord) As Integer
Dim objs As New GeneralSettings
Dim insertstm As String = "insert into
Drn_Ord(ordid,drnid,ordquan,station,company,orddate) values('" & obj.Ordid S
S obj.Drnid &
& obj.OrdQuan &
s objs.GetStationValue &
j
obj s.GetCompanyValue & "',GETDATE())"
command.CommandTeKt = insertstm
command.ExecuteNonQuery()
Return 0
End Function
' <summary>
' Αυξάνει την ποσότητα των ειδών που έχουν γίνει παραγγελία
</sur: ary>
<param name="obj">Αντ ιείμενο τύπου Drn_Ord</param>
<returns></returns>
<remarksx/remarks>
Public Function plusQuan(ByVal obj As Drn_Ord) As Integer
Dim updatestm As String = "update Drn_Ord set ordquan="
' where ordid='" & obj.Ordid 5
1 drnid=" & obj.Drnid
command.CommandText = updatestm
command.ExecuteNonQuery()
Return 0

<param name="0rdid">Ko6 ικός παραγγελίας</ρ3Γ3Πΐ>
<returns>Mia λίστα τύπου Drn_Ord</returns>
cremarksx/remarks>
Public Function GetAllByOrder(ByVal Ordid As Integer) As List(Of
Drn_Ord)
Dim objset As New GeneralSettings
Dim List As New List(Of Drn_Ord)
Dim Datestring As String = Now.Year s
S Now.Month &
&
Dim SelectStr As String = "select
do.ordid,do.Drnid,d.Drnname,do.OrdQuan from Drn
on do.Drndd=id.Drnid where do.Ordid='" s Ordid s
obj set.GetCompanyValue.ToString s
and do.Station='" &
objset.GetStationValue.ToString &
and do.orddate='" s Datestring s
Dim Data As SqlClient.SqlDataReader
command.CommandText = SelectStr
Data = command.ExecuteReader
If .HasRows Then

:d(!ordID, Idrnid, lordquan,
End While
End If
•Close 0

Κλάση Foo ord
Public Class Foo_Ord
♦Region "Members"
Private Ordid As Integer
Private Fooid As Integer
Private OrdQuan As Integer
Private Fooname As String
♦End Region
''' <summary>
''' Ιδιότητες της κλάσης (Set-Get)
' ' ' </smtimary>
''' <valuex/value>
''' <returnsX/returns>
''' <remarksx/remarks>
♦Region "Propertys"
Public Property POrdidO As Integer
Get
Return Ordid
End Ge't
Set(ByVal value As Integer)
Ordid = value

Return Fooid

Return OrdQuan
1 Get
:(ByVal
OrdQua
End Property
Public Readonly Property PNameO As String
Get
Return Fooname

Εΐίρενο με μηδέν ι»
’'' Αρχικοποιεί 1
''' </3ummary>
<remarks></remarks>
Sub New()
Ordid = Npthing
Fooid “ Nothing
OrdQuan = Nothing
End Sub
'''
'''
'**
'''

<sujiimary>
Δημιουργός βάζει στα μέλη τις 'τιμές τ I παραμέτρων
</suitimary>
<param name="oid">KQ5ικός παραγγελίας<7ρ3Γ3ΐη>
<param η3ΐαθ="£χ”>Κωδικός (paYptou</param>
''' <param name=’■oq''>Πoσότητα Φαγητού</ρ3Γ3ΐη>
<param name="name”>Ovopa ε16oug</parain>
''' <remarksx/remarks>
Sub New(ByVal oid As Integer, ByVal fi As Integer, ByVal oq As Integer,
ByVal name .As .String)
Ordid = oid
Fooid = fi
OrdQuan = oq
Fooname = name
End Sub
#End Region
iRegion "Methods"
''' <suinmary>
''' H μέθοδος αυτή κάνει εισαγωγή στην βάση το αντικείμενο
''' </suininary>
''' <param name="obj">Το αντικείμενο της κλάσης</param>
'' ' <returnsx/returns>
’'' <remarksx/remarks>
Public Function insert(ByVal obj As Foo_Ord) As Integer
Dim objS As New GeneralSettings
Dim insertstm As String = "insert into
Foo Ord (ordid,fooid,ordquan,station, company, orddate) values('" S obj.Ordid S
s obj.Fooid s "," & obj.OrdQuan & ■·,■" s objS.GetStationValue &
s
objS.GetCompanyValue & "',GETDATE())"
command.CommandText = insertstm
command.ExecuteNonQuery()
Return 0
End Function
''' <summary>
''' Αυξάνη την ποσότητα όταν γίνεται η παραγγελία
'·' <-/sUltimary>
''' <param name="obj''x/param>
''' <return3X/returns>
''' <remarksX/remarks>
Public Function plusQuan(ByVal obj As Foo_Ord) As Integer
Dim updatestm As String = "update Foo_Ord set ordquan=" S
obj.OrdQuan & " where ordid='" & obj.Ordid S
and fooid=" s obj.Fooid
command.CommandText = updatestm
command.ExecuteNonQuery()
End Function
''' <summary>
'·' Επιστρέφει όλα τα αντικείμενα βάση του 'κωδικού παραγγελίας
''' </summary>
''' <param name="0rdid">Kp6ικός Παpαγγελίας</param>
''' <returnsx/returns>
''’ <remarksx/remarks>

Public Function GetAllByOrder(ByVal Ordid As Integer) As List(Of
Foo_Ord)
Dim ObjSet As New GeneralSettings
Dim List As New List(Of Foo_Ord)
Dim Datestring As String = Now.Year s
& Now.Month &
&
Now.Day
D m SelectStr As String = "select
do.ordid, do. fooidjd. fooname,do.OrdQuan from foo_ord do inner join Foo
on do.fooid=d.fooid where do.Ordid="' S Ordid s
and do.Company='" &
ObjSet.GetCompanyValue.ToString &
and do.Station»'" &
ObjSet.GetStationValue.ToString &
and do.orddate»'" s DateString &
Dim Data As SqlClient.SqlDataReader
command.CommandText = SelectStr
Data = command.ExecuteReader
With Data
If .HasRows Then
While .ReadO
Dim Obj As New Foo_Ord(!ordID, !fooid, !ordquan.
!foonarae)
t.Add(Obj)
End If
.Close 0
End With
Return List
End Function
#End Region
End Class

Public Class Mat_ord
#Region "Members"
Private Ordid As Integer
Private Matid As Integer
Private OrdQuan As Integer
Private MatName As String
''' <summary>
''' Ιδιότητες της Κλήσης
''' </suramary>
''' <valuex/value>
''' <returnsx/returns>
'' ' <remarksx/remarks>
♦Region "Propertys"
Public Property POrdid() As Integer
Get
Return Ordid
End Get
Set(ByVal value As Integer)
Ordid = value
End Set
End Property
Public Property PMatidO As Integer
Get
Return Matid
End Get
Set(ByVal value As Integer)
' ■ Matid = value

Return 0rd(2uan
End Get
Set (ByVal value As Integer)

OrdQuan - value
End Set
End Property
Public Readonly Property PNameO As String
Get
Return MatName
End Get
End Property
nd Region
agion "Constructors"
''' <suimnary>
Δημιουργός της κλήσης Αρχικοποιεί τα αντικείμενα στο μηδέν
''' </summary>
''’ <remarks></reinarks>
Sub New()
Ordid = Nothing
Matid - Nothing
OrdQuan = Nothing
End Sub
' <suimtiary>
' Δημιουργός της κλήσης δημιουργεί το αντικείμενο βήση των παραμέτρων
' </suiranary>
' <parain naIne="oid">Kωδικός παραγγελίας</ρΔε3ΐη>
' <parani name="fi">Kωδικός ε ίδouς</paraπl>
' <param name="oq">Πoσότητα Παpαγγελίας</paraIIl>
' <param name="name">Ovopa Είδους</ρ3τ3ΐιι>
' <remarks></remarks>
Sub NewiByVal oid As Integer, ByVal fi As Integer, ByVal oq As Integer,
ByVal name As String)
Ordid = oid
Matid = fi
OrdQuan = oq
MatName = name
End Sub
#End Region
tRegion "Methods"
''' <summary>
■■·' Ε'ΐσαγωγή στην βήση βάση αντικειμένου
''' </summary>
'·' <param name="obj">Αντικείμενο που εισήγεται</param>
''' <returnsx/returns>
''' <remarks></remarks>
Public Function insertOrd(ByVal obj As Mat_ord) As Integer
Dim Objs As New GeneralSettings
Dim insertstm As String = "insert into
Mat Ord(ordid,matid,ordquan, orddate, company, station) values('" s obj.Ordid &
& obj.Matid S
& obj.OrdQuan £ ",GETDATE(),'" & Objs.GetCompanyValue
S "',
s Objs.GetStationValue & ■" )"
command.CommandText = insertstm
command.ExecuteNonQuery()
End Function
' <summary>
' Αυξήνη την ποσότητα της παραγγελίας
' </summary>
' <param name="obj"></param>
' <returnsx/returns>
' <remarksx/remarks>
Public Function plusQuan(ByVal obj As Mat_ord) As Integer
Dim updatestm As String = "update Mat_Ord set ordquan=" &
obj.OrdQuan s " where ordid='" s obj.Ordid &
and matid=" & obj.Matid
command.CommandText = updatestm
command.ExecuteNonQuery()

'** <siutimary>
''' Μέθοδός που υπολογίζει μια λίστα απο αντικέιμενα της κλάσης βάση
κωδικού παραγγελ ίας
''' </summary>
''' <param η3πΐθ="0η1ίά">Κωδικός Παραγγελίας</ρθΓ3Πΐ>
''' <ΓΘΐυΓη3>ΛΙστα απο αντικείμενο</ΓείυΓη3>
''' <remarks></remarks>
Public Function GetAllByOrder(ByVal Ordid As Integer) As List(Of
Mat_ord)
Dim ObjSet As New GeneralSettings
Dim List As New List(Of Mat_ord)
Dim Datestring As String = Now.Year &
s Now.Month &
&
Dim SelectStr As String = "select
do.ordid,do.Matid,d.matname,do.OrdQuan from mat_ord do inner join Materials
d on do.matid=d.matid where do.Ordid="' S Ordid S
and do.Company='" &
ObjSet.GetCompanyValue.ToString &
and do.Station='" s
ObjSet.GetStationValue.ToString &
and do.orddate="' & Datestring &
Dim Data As SqlClient.SqlDataReader
command.CommandText = SelectStr
Data = command.ExecuteReader
If .HasRows Then
While .ReadO
Dim Obj As New Mat_ord(!ordID, Imatid, lordquan,
!matname)

Κλάση Swe Ord
Public Class Swe_Ord
♦Region "Members"
Private Ordid As Integer
Private Sweid As Integer
Private OrdQuan As Integer
Private SweName As String
♦End Region ,
''' <summary>
Ιδιότητες (Set/Get) της κλάσης
''' </summary>
''' <valueX/value>
''' <returnsx/returns>
''' <remarksx/remarks>
♦Region "Propertys"
Public Property POrdidO As Integer
Get
Return Ordid
End Get
Set(ByVal value As Integer)
Ordid = value

Return Sweid
End Get
Set (ByVal value As Integer)
Sweid = value
End Set
End Property
Public'Property POrdQuanO As Integer
Get
Return OrdQuan
End Get
Set(ByVal value As Integer)
OrdQuan = value
End Set
End Property
Public Readonly Property PName () As String
Get
Return SweName
End Get
End Property
#End Region
#Region "Constructors"
''' <sunmary>
Δημιουργός της κλήσης με μηδενική στοίχε
'*' </suiniaary>
''' <remarks><'/remarks>
Sub New()
Ordid = Nothing
Sweid = Nothing
OrdQuan = Nothing

Δημιουργός της κλήσης αρχικοποιεί ι > κλήση βήση των παραμέτρων
</suinmary>
<param name="oid">Kωδικός παραγγελ[ας</ρβΓ3ΐη>
<param name="fi">Kωδικός ε ιδους</ρ3 τηιη>
<param η3ΐηβ="οη">Ποσότητα Ε(δους</ρ3 τ3ΐη>
<param name="name">Ovopa Ειδους</ρΔΓΔΐη>
<remarks></remarks>
New(ByVal oid As Integer, ByVal fi As Integer, ByVal oq As Integer,
ame As String)
Ordid = oid
Sweid = fi
OrdQuan = oq
SweName = name

#Region "Methods"
''' <sumraary>
''' Εισαγωγή αντικείμενο στην βήση
''' </summary>
''' <param name="obj ">Αντ ικέ ιμενο της κλήση ς</ρητ3ΐη>
''' <returns></returns>
''' <remarlcs></remarks>
Public Function insertOrd(ByVal obj As Swe_Ord) As Integer
Dim Objset As New GeneralSettings
Dim insertstm As String = "insert into
Swe_Ord(ordid, sweid, ordquan,company,station,orddate) values('" s obj.C
'",·" & obj. Sweid &
& obj.OrdQuan 4
S obj set.GetCompanyValue S
& objset.GetStationValue & "',GETDATE())"
command.CommandText = insertstm
command.ExecuteNonQuery()
Return 0
End Function

''' <suntmary>
j παραγγελίας
''' Αυξ&νει την ποσότητα της κλάσης βάση τοτ
</summary>
''' <param name="obj ">Αντ ικέ ίμενο κλάσης</ρ3 Γμιη>
''' <returns></returns>
''' <remark3></remarks>
Public Function plusQuan(ByVal obj As Swe_Ord) As Integer
Dim updatestm As String = "update swe_Ord set ordquan=" s
obj.OrdQuan & " where ordid='" & obj.Ordid S
and sweid=" & obj.Sweid
command.CommandText = updatestm
command.ExecuteNonQuery()
Return 0
End Function
''' <summary>
''' Φ.τιό(χνει μια λίστα απο αντικείμενα βάση τοσ κωδικού παραγγελίας.
''' </summary>
''' <param name="0rdid">Km5ικός Παppαγελίας</param>
''' <Γ0ηηηη3>Λίστα αντικεip0vov</returns>
''' <remarksx/remarks>
Public Function GetAllByOrder(ByVal Ordid As Integer) As List(Of
Swe_Ord)
Dim ObjSet As New GeneralSettings
Dim List As New List(Of Swe_Ord)
Dim Datestring As String = Now.Year &
& Now.Month s
s
Now.Day
Dim SelectStr As String = "select
do.ordid,do.Sweid,d.Swename,do.OrdQuan from Swe_ord do inner join Sweets
on do. Sweid=d. Sweid where do.Ordid='" & Ordid &
and do.Company='" s
ObjSet.GetCompanyValue.ToString 4
and do.Station='" 4
ObjSet.GetStationValue.ToString 4
and do.orddate='" 4 DateString 4
Dim Data As SqlClient.SqlDataReader
command.CommandText = SelectStr
Data = command.ExecuteReader
If .HasRows Then
While .ReadO
Dim Obj As New Swe_Ord(!ordID, !Sweid, iordquan,
!Swename)
List.Add(Obj)
End While
End If
■ · '.Glose 0
End With
Return List
End Function

Κλάση GeneralSettings

Public Class GeneralSettings
#Region "Propertys"
''' <summary>
τιμή της ιδιότητας Company
Ιδιότητα που επιστρέφει
''' </summary>
<returns>Km0ικός Υποκαταστήματος</τβηητη3>
Public Readonly Property GetCompanyValue() As String
Get
Return GetSettingsValue("Company")

''' Ιδιότητα που επιστρέφει την τιμή της Υπολογιστή nc
*' ' </si2ininary>
<returns>Tov Αριθμό του υπολογιστή</ΓείμΓΠ3>
Public Readonly Property GetStationValue() As String
Get
Return GetSettingsValue("Station")
End Get
End Property

#Region "Methods"
H μέθοδος o
ττέφει
τιμή i
ις βάση ονόματος
ες
' </summary>
tparam name="VariableName">Dvoua ρύθμισε ις</ρ3 τ3ΐη>
<τβέμτη3>Τιμή ρύθμισεις</τβέμτη3>
''' <remar)cs></remar)cs>
Public Function GetSettingsValue(ByVal VariableName As String) As String
Dim value As String = ""
Dim selectstm As String = "Select value from sysconfig where
VariableName='·" & VariableName i
"
Dim data As SqlClient.SqlDataReader
command.CommandText = selectstm
data = command.ExecuteReader
With data
If .HasRows Then
While .
value = ralue
End While
End If
.Close 0
End With
Return value
End Function
''' <summary>
·'' Αυτή η μέθοδος κόινει αποθήκευση μιας νέας ρυθμίσεις αν δεν
ύπαρχει.Αλλίως κάνει αλλαγή της τιμής της
''' </summary>
''' <param name="VariableName">Ovoua ρύθμισε ις</ρ3η3πι>
<param name="Value">Τιμή ρύθμισεις</param>
'' ’ <returnsx/returns>
''' <remar)cs></remarJcs>
Public Function SetSettingsValue(ByVal VariableName As String, ByVal
Value As String) As Integer
Dim selectstm As String = "Select * from sysconfig where
VariableName="' & VariableName i
Dim data As SqlClient.SqlDataReader
command.CommandText = selectstm
data = command.ExecuteReader
Dim Checlc As Boolean = False
With data
If .HasRows Then
Chec)c = True
End If
.Close 0
End With
Dim statement As String If Checlc Then
& Value s
statement = "update sysconfig ε
Variablename-'" s VariableName &
^^^®g^3^gjnent - "insert into sysconfig (Variablename, value) values ('
s VariableName S "','" s Value i
End If
^
_
command.CommandText - statement

command.ExecuteNonQuery()
End Function
#End Region '
End Class

Public Class ClassOserLevel
♦Region "Members"
Private id As Integer
Private desc As String
#End Region
''' <summary>
''' Ιδιότητες της κλάσης
''' </summary>
'' ' <valuex/value>
''■ <retumsx/returns>
''' <remarksx/remar)cs>
♦Region "Propertys"
Public Property Pid() As Integer
Get

Public Property PdescO As String
Get
Return desc
Set(ByVal value As String)
value = desc
End Set
End Property
id Region
"Contractors"
<summary>
Δημιουργός της κλάσης που τον κάνει μηδενικό
</summary>
<remarksx/remarks>
Sub New Ο
id = Nothing
End Sub
Δημιουργός της κλάσης τον αρχικοπει βάση των παροη
</summary>
<param name="sid">Km0ικός Ei0oug</param>
<param name="sdesc">IIep ιγραφή ε ί0oug</param>
<remarksx/remarks>
Sub New(ByVal sid As Integer, ByVal sdesc As String)

♦End Region

Κλάση Drniks

Set(ByVal value As String)

Set(ByVal value As String)

Set(ByVal value As String)

Set(ByVal value As String)

Public Property PWareQuanO As Integer
Get
Return _WareQuan
End Get
Set(ByVal value As Integer)
_WareQuan = value
End Set
End Property
#End Region
#Regi in "constructors"
' <suinmary>
' Δημιουργός τηε κλάσης την αρχικ
' </summary>
' <remarJcs></reinarj!;s>
lb New()
Drnid = Nothing
DrnDesc = Nothing
DrnCost = Nothing
DrnName = Nothing
DrnKin = Nothing
' <suitimary>
’ Δημιουργός της κλάσης Αρχικοπειοί την κλάση βάση παραμέτρων
' </suinmary>
' <param name="Mid">Ko5 ικός Είδουςς</ρ3τππι>
' <param name="Mdesc">Hepiγραφή εt5oug</param>
' cparam naIne="Mcost">Kόστoς εi5oup</param>
' <param name="Mname">Dvopa Ei5oug</param>
' <param name="M)cin">KatgYopta E[0oug</param>
' <parara name="warequan">Πoσότητα απoθήκης</paraIn>
' <reinar)<s></reniarks>
Sub New(ByVal Mid As Integer, ByVal Mdesc As String, ByVal Mcost As
Double, ByVal Mname As String, ByVal M)cin As String, ByVal warequan As
DrnDesc = Mdesc
DrnCost = Mcost
DrnName = Mname
DrnKin = M)cin
_Wdr'eQuan = warequan
End Sub
' <summary>
' Δημιουργός της κλάσης όπου αρχίζει με τα δεδομένα που έχει η βάστ
• </summary>
' <param ηπωο="οοάβ">Κωδικός ε[δouς</param>
' <remarlcs></remar)<;s>
Sub New(ByVal code As Integer)
Dim selectObj As String = "select
d.drnid,d.DrnDesc,d.Drncost,d.Drnname,d.drn)cin,w.WareQuan from Drinks d
inner join warehouse w on d.drnid=w.drnid where d.drnid=" & code
command.CommandText = selectObj
Dim Data As SqlClient.SqlDataReader
Data = command.ExecuteReader
With Data
If .HasRows Then
While .Read
Drnid = !Drnid

..

DrnDesc = !DrnDesc
DrnCost = !DmCost
DrnName = !DrnName
DmKin = !DrnKin
_WareQuan = IWareQuan
End While

Else
Throw New Exception("Δεν Υπάρχει η εγγραφή."
End If
.Close 0

♦Region "Methods"
''' <suimnary>
Αυτή η μέθοδος κάνει
,σογωγή στην βάση ένα καινούργιο
''' </summary>
''' <param name="obj">Av ιέιμενο της KXacnip</param>
''' <returnsx/returns>
''' <remarks></remarks>
Public Function InsertDrn(ByVal obj As Drinks) As
Dim insertstm As String
insertstm = "insert into
Drinks(Drnid,DrnDesc, Drncost, Drnname,Drnkin) values("
obj.DrnDesc &
^ obj.DrnCost &
5 obj.DrnName
command.CoiranandText = insertstm
command.ExecuteNonQuery()

' <summary>
' Αλλάζει τις τ
J βάση βάση κωδικού πρόσβασης
' </suitimary>
' <param name="obj">Αντικέιμενε της κλάσης</ρπΓ3ΐα>
' <returnsx/returns>
' <remarksX/remarks>
Public Function UpdateDrn(ByVal obj As Drinks) As Integer
Dim updatestm As String
updatestm = "update drinks set DrnDesc='" s obj.DrnDesc &
'",Drncost=" S obj.DrnCost s ",Drnname="' & obj.DrnName s "',Drnkin=”
obj.DrnKin s
where Drnid=" & obj.Drnid
command.CoiranandText = updatestm
command.ExecuteNonQuery()
Return 0
End Function
<summary>
Κάνει διαγραφλη απο την βάση το είδος
</summary>
<param name="obj">Αντικείμενο Kλάσης</param>
<returns></returns>
<remarksX/remarks>
Public Function DeleteDrn(ByVal obj As Drinks) As Integer
Dim deletestm As String
deletestm = "delete from WareHouse where Drnid=" s obj.Drnid
command. CoiranandText = deletestm
command.ExecuteNonQuery()
deletestm = "delete from Drinks where Drnid=" & obj.Drnid
command. CoiranandText = deletestm
command.ExecuteNonQuery()
Return 0
End Function
''' <summary>
Επιστρέφει όλα τα είδη απο την αποθήκη ποθ έχουν απόθεμα
>'' </summary>
<param name="count">Tιμή για να ξέρουμαι ποσά έφεpε</param>

' Ιδιότητες της κλάσης

it(ByVal value As Ί

End Get
Set(ByVal value As Doiable)
FooCost = value
End Set
End Property
Public Property PFooName() As String
Get
Return FooName

End Set
End Property
Public Property PFooKinO As String
Get
Return FooKin
End Get
Set(ByVal value As String)
FooKin = value
End Set
End Property
Public Property PFooTime() As String
Get
Return FooTime
End Get
Set(ByVal value As String)
FooTime = value
End Set
End Property
Public Property NameCost() As String
Get
Return FooName & " Τιμή:" & Fc
End Get
Set(ByVal value As String)
End Property
Public Property PWareQuanO As String
Return WareQuan
End Get
Set(ByVal value As String)
WareQuan = value
End Set
End Property
#End Region
♦Region "constructors"
''' <summary>
"· Δημιουργός της κλάσης όπου αρχικοπτ
''' </suiranary>
''' <remarlcs></remarl{s>
Sub New()
Fooid = Nothing
FooDesc = Nothing
FooCost = Nothing
FooName = Nothing
FooKin = Nothing
FooTime = Nothing
End Sub
''' <suramary>

η ς παραμέτρους
''' Δημιουργός της κλήσης π
I δεδομένα
''' </suiranary>
''' <param π3Ββ="Μίό">Κωδικός Είδους</ρ3 Γ3πι>
' ' ' <param name="Mdesc">nepLγραφή Eίδouς</param>
'·' <'param Π3ΐηβ="Μοο3έ">Κ6στος Είδους</param>
''· <param name="Mname">Ovopa ε ιδους</ρμΓ3ΐη>
’’’ <param name="Mkin">Kατηγop[α ε 1δους</ρ3Γ3ΐη>
''' <param name="time">Xp0vop παρασκεύης</ρ3Γ3ΐη>
''' <param η3™Θ=”ςυ3η">Ποσότητα στην αποθήκη</ρ3Γ3πι>
''' <remarksx/remarks>
Sub New(ByVal Mid As Integer, ByVal Mdesc As String, ByVal Mcost As
Double, ByVal Mname As String, ByVal Mkin As String, ByVal time As String,
ByVal quan As Integer)
FooDesc = Mdesc
FooCost - Mcost
FooName = Mname
FooKin = Mkin
FooTime - time
WareQuan = quan
End Sub
Γεμίζει την κλάση ^άση του κωδικού πρόσβασης
</summary>
<param name="code"x/param>
<remarksx/remarks>
Sub New(ByVal code As Integer)
Dim selectObj As String = "select * from Foods where Fooid="
command.CommandText = selectObj
Dim Data As SqlClient.SqlDataReader
Data =" command.ExecuteReader
If .HasRows Then
While .Read
Fooid = !Fooid
FooDesc = !FooDesc
FooCost = !FooCost
FooName = !FooName
FooKin = !FooKin
FooTime = !FooTime
End While
Else
Throw New Exception("Δεν Υπάρχει η εγγραφή.")
End If
.Close 0
End With
End Sub
♦End Region
♦Region "Methods"
' <summary>
' Κάνει μια νέα ενγραφή στην βάση
' </summary>
' <param name="obj ">Αντ ικε ίμενο της κλάσης</ρ3 τ3ΐη>
' <returnsx/returns>
' <r0niar’ksX/remarks>
Public Function InsertFoo(ByVal obj As Food) As Integer
Dim insertstm As String
insertstm = "insert into
Foods (Fooid, FooDesc, Foocost, Fooname, Fookin, FooTime) valuesC & obj.Fooid &
" '" & obj.FooDesc S
s obj.FooCost &
s obj.FooName s
s
obj.FooKin S "',
S obj.FooTime s " ') "
command.CommandText = insertstm
command.ExecuteNonQuery ()
Return 0
End Function

''' <summary>
''' Αλλάζει τις τιμές του αντικειμένου στην βάση
''' </suitmiary>
''' <param nam6="obj">Avτ ικείμενο της κλάσης</ρ3Γ3πι>
''' <returns></returns>
''' <remark3></remarks>
Public Function UpdateFoo(ByVal obj As Food) As Integer
Dim updatestm As String
updatestra = "update Foods set FooDesc='" s obj.FooDesc S
"',Foocost=" i obj.FooCost & ",Fooname="' & obj.FooName & "',Fookin='” S
obj.FooKin S
,FooTime='" & obj.FooTime s
where Fooid=" & obj.Fooid
command.CommandText = updatestm
command.ExecuteNonQuery()
End Function
''' <summary>
''' Κάν ει διαγραφή ο
την βάση απο κωδικό είδους
''' </suinmary>
''' <param name="obj">Avτiiιείμενο της κλάσης</param>
''' <returnsx/returns>
'' ' <remarksx/remarks>
Public Function DeleteFoo(ByVal obj As Food) As Integer
Dim deletestm As String
deletestm = "delete from Foods where Fooid=" S obj.Fooid
command.CommandText - deletestm
command.ExecuteNonQuery()
End Function
''' <summary>
) την βάση έ J υπάρχουν αποθέματ
' Φέρνε
''' </summary>
''' <param η ιιβ="οοιιηη">Πλήθος αντικει :vov</param>
''' <returnsX/returns>
''' <remarksx/remarks>
Public Function GetAllFooInWareHouse(ByRef count As Integer) As List(Of
Food)
count = 0
Dim selectstr As String = "select * from Foods — d inner join
warehouse-w ·οη· d.Fooid=w.Fooid where w.warequan>0"
command.CommandText = selectstr
Dim DataReader As SqlClient.SqlDataReader
DataReader = command.ExecuteReader
Dim List As New List(Of Food)
With DataReader
If .HasRows Then
While .Read
Dim obj As New Food(!Fooid, !FooDesc, (Foocost,
IFooname, (Fookin, IFootime, nothing)
List.Add(obj)
lile
End If
.Close 0
End With
Return List
End Function

ΐέλήπη Materials

Public Class Materials

♦Region "Members"
Private Matid As Integer
Private MatDesc As String
Private MatCost As Double
Private MatName As String
Private MatKin As String
Private WareQuan As Integer
♦End Region
♦Region "Propertys"
''' <smmnary>
''' Ιδιότητες Κλάσης
''' </summary>
''' <valuex/value>
''' <returns></returns>
''' <remarks></remarks>
Public Property PMatidO As Integer
Get
Return Matid
End Get
Set(ByVal value As Integer)
...... Matid = value
End Set
End Property
Public Property PMatDescO As String
Get
Return MatDesc
End Get
Set (ByVal value As String)
MatDesc = value
End Set
End Property
Public Property PMatCost() As Double
Get
Return MatCost

End Property
Public Property PMatName() As String
Get
Return MatName
End Get
Set(ByVal value As String)
MatName = value
End Set
End Property
Public Property PMatKinO As String
Get
Return MatKin
End Get
Set(ByVal value As String)
MatKin = value
End Set
End Property
Public Property PWareQuanO As Integer
Get
Return WareQuan
End Get
Set(ByVal value As Integer)
WareQuan = value
End Set

IRegion "cpn.strnctors"
''' <summary>
Δημιουργός της κλάσης αρχικοποιεί με μι
''' </sunraiary>
''' <reinarks></reinarks>
Sub New Ο
Matid = Nothing
MatDesc - Nothing
MatCost = Nothing
MatName = Nothing
MatKin - Nothing
End Sub
;είμενο βάση παραμέτρων
Δημιουργός της κλάσης όπου δημιουργεί ι
</summary>
<param name="Mid''>Kωδικός Είδους</ρ3Γ3ΐιι>
<param π3ηιβ="Μάβ3θ">Περιγραφή ε ίδους</ρ3Γ3ΐη>
<param name="Mcost">Kόστoς ε [δους</ρ3Γ3πι>
<param name="Mnanie">Ovopa Είδους</ρ3 Γ3πι>
<param name="Mkin">Kατηγopία είδους</ρ3 Γ3ΐη>
<param name="quan">IIoσότητα στην αποθήκη</ρ3Γ3ΐη>
<remarks></remarks>
New(ByVal Mid As Integer, ByVal Mdesc As String, ByVal Mcost As
ByVal Mname As String, ByVal Mkin As String, ByVal quan As Integer)
Matid = Mid
MatDesc = Mdesc
MatOost = Mcost
MatName = Mname
MatKin = Mkin
WareQuan = quan
End Sub

'
'
'
'
'
'
'
'
'
Sub
Double,

'
'
'
'
•
Sub

<summary>
Δημιουργός της κλάσης δημιοθργή την κλάση βάση κωδικού Είδους
</summary>
<param name="code">Kωδικός είδος</ρ3 η3ΐη>
<remarksx/remarks>
New(ByVal code As Integer)
Dim selectObj As String = "select * from Materials d inner join
warehouse w on d.Matid=w.Matid where d.Matid="' s code &
"
command.CommandText = selectObj
Dim Data As SqlClient.SqlDataReader
Data = command.ExecuteReader
If .HasRows Then
While .Read
Matid = !Matid
MatDesc = !MatDesc
MatCost = (MatCost
MatName = (MatName
MatKin = (MatKin
WareQuan = (warequan
End While
Else
Throw New Exception("Δεν Υπάρχει η εγγραφή.”

#Region "Methods"
•'' <summary>
Κάνει εισαγωγή c

''' </sumniary>
''' <param name="obj ">Αντ ικε ίμενο Κλάσης</ρ3Γ3πι>
''' <returnsx/retums>
''' <remarks></remarks>
Public Function InsertMat(ByVal obj As Materials) As Integer
Dim insertstra As String
insertstm = "insert into
Materials (Matid,MatDesc,Matcost,Matname,Mat)cin) valuesC & obj.Matid S
& obj.MatDesc &
s obj.MatCost &
& obj.MatName & " >,
s obj.MatKin
command.CoramandText = insertstm
command.ExecuteNonQuery()
Return 0
End Function
' <3ummary>
' Κάνει αλλγή στην βάση τ
)ΐχεΙα της βάσης
’' </summary>
)θ Κλάσης</ρ3Γθπ>
■■' <param name="obj">Αντ ιϊ
' <returnsx/returns>
' <remarksx/remarks>
Public Function UpdateMat(ByVal obj As Materials) As Integer
Dim updatestra As String
updatestm - "update Materials set MatDesc='" & obj.MatDesc S
"',Matcost=" & obj.MatCost & ",Matname="' & obj.MatName & "',Matkinobj.MatKin &
where Matid=" & obj.Matid
command.CommandText = updatestm
command.ExecuteNonQuery()
Return 0
End Function
' <summary>
' Κάνει Διαγραφή στην βάση ενα είδος
' </suramary>
' <param name="obj">Αντι •τιμενο της κλάσης</paraItι>
' <returnsX/returns>
' <remarksx/remarks>
Public Function DeleteMat(ByVal obj As Materials)I As Integer
Dim deletestm As String
deletestm = "delete from WareHouse where Matid=" (ί obj.Matid
command.CoramandText = deletestm
command.ExecuteNonQuery()
deletestm = "delete from Materials where Matid=" (; obj.Matid
command.CommandText = deletestm
command.ExecuteNonQuery()
Return 0
End Function
''' <summary>
Επιστρέφει μια λίστα απο τα έίδη ποθ υπάρχουν στην αποθήκη
''' </summary>
''' kparam name="count"x/param>
''' <returnsx/returns>
''' <remarksx/remarks>
Public Function GetAllMatInWareHouse(ByRef count As Integer) As List(Of
Materials)
count = 0
Dim selectstr As String = "select * from Materials d inner join
warehouse w on d.Matid=w.Matid where w.warequan>0"
command.CommandText = selectstr
Dim DataReader As SqlClient.SqlDataReader
DataReader = command.ExecuteReader
Dim List As New List(Of Materials)
With DataReader
If .HasRows Then
While .Read
'''
count += 1
Dim obj As New Materials((Matid, (MatDesc, (Matcost,
IMatname, (Matkin, (Warequan)

List.Add(obj)
End While
End If
•Close 0
End With
Return List
End Function

ΚΛαση Orders
Public Class Orders
♦Region "Members"
Private Ordid As String
Private OrdCost As Double
Private OrdSit As Integer
Private OrdStaDate As String
Private UserName As String
Private Company As String
Private Station As String
Private UserlD As Integer
♦End Region
♦Reg:ion "Propertys"
''' <summary>
''' Ιδιότητες της κλάσης
''' </summary>
''' <valuex/value>
''' <returnsx/returns>
''' <remarksx/reraarks>
Public Property POrdidO As Integer
Get
Return Ordid
End Get
Set (ByVal value As Integer)
Ordid = value
End Set
End Property
Public Property POrdCost() As Double
Get
Return OrdCost
End Get
Set(ByVal value As Double)
...... OrdCost = value

Public Property POrdSitO As Integer
Get
Return OrdSit
End Get
Set(ByVal value As Integer)
OrdSit = value
End Set
End Property
Public Property POrdStaDate () As String
Return OrdStaDate
End Get
Set(ByVal value As String)
OrdStaDate = value
End Set
End Property

Public Property PUserName() As String
Get .
Return OserName
End Get
Set(ByVal value As String)
UserName = value
End Set
End Property
Public Property PCompanyO As String
Get
Return Company
End Get
Set(ByVal value As String)
Company = value
End Set
End Property
Public Property PStationO As Integer
Get
Return Station
End Get
Set(ByVal value As Integer)
Station = value
End Set
End Property
Public Property PUserlDO As Integer
Get ■ ■
Return OserlD

Public Readonly Property UserCode() As Strd
Get
Dim SSS As String = Station & Ordic

1 "Constructors"
' <summary>
' Δημιουργός της κλάσης γεμίζει την κλάση με μηδενικά στ
• </summary>
' <remar)cs></remarlis>
D New()
Ordid =· Nothing
OrdCost = Nothing
OrdSit = Nothing
OrdStaDate = Nothing
UserName = Nothing
Company = Nothing
Station = Nothing
UserlD = Nothing
1 Sub
' <summary>
' Δημιουργός βάση παραμέτρων
• </summary>
' <param name="id">Ko5ικός napaYYrXtap</param>
' <parara name="cost">Kόστoς παpαγγελtας</param>
• <param name="sit">Kατάσταση παραγγελίας</ρΔτ3ΐα>
' <param name="stadate">Hpepoppvία στατιστiKmv</param>
' <param name="username">0vopa Ταμεία</param>

' <parani η3ΜΘ="αοπιρ3ην">κωδικος εταιρίος</ρ3Γ3ΐη>
''' <param name="stationof">κωδικος μονiTop</param>
''' <param η3ΐηθ="υ3βΓί(1">Κωδ ικος τοίμε io«/parani>
''' <remarks></remarks>
Sub New(ByVal id As Integer, ByVal cost As Double, ByVal sit As Integer,
ByVal stadate As String, ByVal username As String, ByVal company As String,
ByVal stationof As Integer, ByVal userid As Integer)
Ordid = id
OrdCost = cost
OrdSit « sit
OrdStaDate = stadate
username = username
company = company
Station = stationof
userid = userid
End Sub
''' <summary>
''' Γεμίζει το αντικείμενο βάση κωδικοθ
''' </summary>
’ ’ ’ <param name="code">K(DdiKOC παραγγελιας</ρ3η3ΐη>
''' <remarksx/remarks>
Sub New(ByVal code As Integer)
Dim selectObj As String = "select * from Orders where Ordid='" i
command.CommandText = selectObj
Dim Data As SqlClient.SqlDataReader
Data = command.ExecuteReader
With Data
If .HasRows Then
While .Read
Ordid = !Ordid
OrdCost = !OrdCost
OrdSit = !OrdSit
OrdStaDate = lordDate
UserName = lUserName
Company = !Company
Station = !Station
UserlD = (Userid
End While
Else
.Close 0
Throw New Exception("Δεν Υπάρχει η εγγραφή.")
End If
.Close()
End With
End Sub
#End Region
#Region "Methods"
''' <summary>
''' Κάνει εισαγωγή στην βάση ενα νέο αντικείμενο
'·' </summary>
'·' <param name="obj">Αντικέιμενο της κλάσης</param>
''' <returnsx/returns>
•·' <remarksx/remarks>
Public Function insertOrd(ByVal obj As Orders) As Integer
Dim ObjSettings As New GeneralSettings
Dim insertstm As String = "insert into
Orders (Ordid, Ordcost, Ordsit, OrdDate, UserName, Company, Station, UserlD, ordtime)
”
" values ('" S obj. Ordid &
^ s
obj.OrdCost S
S obj.OrdSit S ",GETDATE(),'" S UserName s
s
ObjSettings.GetCompanyValue.ToString & "',
&
ObjSettings.GetStationValue.ToString s "',
s UserlD s
GETDATE())"
command.CommandText = insertstm
command.ExecuteNonQuery()
Return 0
End Function

''* <suinmary>
''' Αλλάζει την κατάσταση της παραγγελίας
''' </sunmary>
''' <parani name="status">Kατασταση παpαγγελίας</paraIn>
''' <param name="RunOrder">Ku5ικός πoργγελ[ας</param>
''' <returns></returns>
''' <remarks></remarks>
Public Function UpdateSit(ByVal status As Integer, ByVal RunOrder As
String) As Integer
Dim ObjSettings As New GeneralSettings
Dim Datestring As String = Date.Parse(Now).Year &
&
Date.Parse(Now).Month &
& Date.Parse(Now).Day
Dim smtm As String = "update orders set ordsit-" s status & " where
ordid="' i RunOrder &
and company='" &
ObjSettings.GetCompanyValue.ToString S '"and station»'" &
Obj Settings. GetStationValue.ToString & "' and orddate»'" s Datestring & "'"
command.CommandText = smtm
command.ExecuteNonQuery()
Return 0
End Function
''' <summary>
''' Ελέγχει της σημερινές πααγγελίες
''' </summary>
''' <returns>True αν είναι σημερινή False αν είναι απο άλλη
μέρα</returns>
'·' <remarks></remarks>
Public Function IsTodayO As Boolean
Dim objsettings As New GeneralSettings
Dim Datestring As String = Date.Parse(Now).Year &
&
Date.Parse(Now).Month &
s Date.Parse(Now).Day
Dim SelectStr As String - "select ordid from orders where company»'"
t obj settings. GetCompanyValue & '" and station»"' &
obj settings.GetStationValue &
and orddate»'" & DateString & "' order by
ordid ASC"
Dim Data As SqlClient.SqlDataReader
command.CommandText » SelectStr
Data = command.ExecuteReader
Dim MYvalue As Boolean
With Data
If .HasRows Then
MYvalue = False
Else
MYvalue » True
End If
End .With
Return MYvalue
End Function
''' <summary>
·'· Φλερνει όλες τις παραγγελίες με κατάσταση 1
''' </summary>
''' <returnsx/returns>
''' <remarks></remarks>
Public Function GetAllOrdersWithSitOne() As List(Of Orders)
Dim List As New List(Of Orders)
Dim objsettings As New GeneralSettings
Dim Datestring As String - Now.Year &
Now.Day
Dim SelectStr As String = "select * from Orders where Company»'"
objsettings.GetCompanyValue.ToString s '" and Ordsit»'!' and orddate»'"
Datestring S " '"
Dim Data As SqlClient.SqlDataReader
command.CommandText » SelectStr
Data » command.ExecuteReader
With E
If .HasRows I

'id

cost

sit

Get
Return StaDate
End Get
Set(ByVal value As String)
StaDate = value
End Set
End Property
Public Property PStaNumberO As Integer
Get
Return StaNumber

End Set
End Property
Public Property PStaTopO As Double
Get
Return StaTop
End Get
Set(ByVal value As Double)
StaTop = value
End Set
End Property
#End Region
♦Region "Constructors"
''' <summary>
''' Δημιουργός κόινεί τα μέλη μηδέν
''' </suinmary>
'' ’ <remar)cs></remarlcs>
Sub NewO
StaDate = Nothing
StaNumber = Nothing
StaTop = Nothing
End Sub
nary>
Δημιουργός \ ιιζει r μέλη βάση i \i παραμέτρων τ
</su sry>
' <param name="sdate">Hμεpoμηvia</param>
' <param name="snum">ApiBp0p Παpαγγελιώv</param>
' <param η3πβ="όορ">Συνολικός ΤζΙρος</ρ3 τ3ΐπ>
' <remarics></reniarlis>
Sub New(ByVal sdate As String, ByVal snum As Integer, ByVal top As
Double)
StaDate = sdate
StaNumber = snum
StaTop = top
End Sub
<summary>
Δημιουργός γεμίζει την κλάση βάση κωδικού
</summary>
<param name="code">Hμεpoμηv ta</param>
<remarl<s></remarlcs>
Sub New(ByVal code As Integer)
Dim selectObj As String = "select * from Statisticis wherer
iate='" s code s "
command.CommandText = selectObj
Dim Data As SqlClient.SqlDataReader
Data = command.ExecuteReader
Wil^h Data
If .HasRows Then
StaDate = (StaDate
StaNumber = (StaNumber

Η New Exception(”/

#End Region
♦Region "Methods"
''' <suitimary>
''' Εισαγωγή Στοιχείων στην βάση
'' ' </summary>
<param η3πιβ="αο3τ">Κόστος</ρ3Γ3ΐη>
''' <remarks></remarks>
Private Sub InsertOne(ByVal cost As Double)
StaTop = cost
Dim InsertStr As String = "insert into
Statisticis(StaDate,StaNumber,Statop) values(" & _
"'" S StaDate s

’ <summary>
’ Αλλαγή στοί)
' </summary>
' <paraiti name="cost"></param>
' <remarksx/remarks>
Private Sub UpdateStats(ByVal cost As Double)
Dim SelectStr As String = "select Stanumber,Statop from statisticis
where Stadate='" S StaDate S
Dim DataReader As SqlClient.SqlDataReader
command.CommandText = SelectStr
DataReader = command.ExecuteReader
With DataReader
If .HasRows Then
While .Read
StaNumber = IStaNumber
StaTop = !Statop
End While
End If
Close 0

command.CommandText = UpdateStr
command.ExecuteNonQuery ()
End Sub
<suramary>
Ελέγχει αν υπάρχει ενγραφή και κά
</st nary>
Public Sub SaveStatisticis(ByVal cost As Double)
StaDate = Date.Parse(Now).Year &
& Date.Parse(Now).Month
Date.Parse(Now).Day
Dim SelectStr As String = "select * from Statisticis where
stadate=’" S StaDate S ..
command.CommandText = SelectStr

Dim DataReader As SqlClient.SqlDataReader
DataReader = coimnand.ExecuteReader
Dim Has As Boolean = False
Has = DataReader.HasRows
DataReader.Close ()
If Has Then
OpdateStats(cost)
Else
InsertOne(cost)
End If

Public Class Sweets
♦Region "Members"
Private Sweid As Integer
Private SweDesc As String
Private SweCost As Double
Private SweName As String
Private SweKin As String
Private 'WareQuan As Integer
♦End Region
♦Region "Propertys"
''’ <summary>
''' Ιδιότητες Κλάσης
''' </summary>
'' ' <valuex/value>
'' ' <returnsx/returns>
''' <remar)csx/remar)is>
Public Property PSweidO As Integer
Get
Return Sweid
End Get
Set(ByVal value As Integer)
Sweid = value
End Set
End Property
Public Property PSweDescO As String
Get
Return SweDesc
End Get
Set(ByVal value As String)
SweDesc = value
End Set
End. Property
Public Property PSweCost() As Double
Return SweCost

End Set
End Property
Public Property PSweName () As String
Return SweName

End Get
SetIByVal value As String)
SweName = value
End Set
End Property
Public Property PSweKinO As String
Return SweKin
End Get
S'et('ByVal value As String)
SweKin = value
End Set
End Property
Public Property NameCost () As String
Get
Return SweName 4 " Τιμή:" 4 SweCost i

Public Property PwareQuanO
Get
Return WareQuan

"constructors"
<summary>
Δημιουργός Μηδενίζει
</summary>
<remarlcs></reinar)cs>
Sub New Ο
Sweid = Nothing
SweDesc = Nothing
SweName = Nothing
SweKin = Nothing
End Sub
<summary>
JLXttoi της κλάσης ο
Δημιουργός γεμίζει το
ιις παραμέτρους
</summary>
<param name="Mid">Km5 ικός Είδους</ρπε3ΐιι>
<param name="Mdesc">Πεp iγραφή είδους</ρ3 η3ΐη>
<param name="Mcost">Kόστoς είδouς</param>
<param name="Mname">Ovopa Είδους</ρθτ3ΐα>
<param name="Mlcin">Kατηγopία ε ίδouς</param>
<param name="quan">Πoσότητα Aπoθήκης</param>
<remarlcs></remar]cs>
New(ByVal Mid As Integer, ByVal Mdesc As String, ByVal Mcost As
ByVal Mname As String, ByVal Mlcin As String, ByVal quan As Integer)
Sweid = Mid
SweDesc = Mdesc
SweCost = Mcost
SweName = Mname
SweKin’= Mlcin
WareQuan = quan

''' Δημιουργός της ράσης γεμίζει βάση κωδικό είδους
''' </sumnary>
''' <param name="code"></parain>
''' <remarlc3></remark3>
Sub New(ByVal code Aa Integer)
Dim selectObj As String = "select * from sweets d
warehouse w on d.Sweid=w.Sweid where d.Sweid='" & code &
command.CommandText = selectObj
Dim Data As SqlClient.SqlDataReader
Data = command.ExecuteReader
With Data
If .HasRows Then
While .Read
!Sweid
SweDesc = SweDesc
SweCost = SweCost
SweName
SweName
End While
Throw New Exception ("Δεν ^ιπάρχε i η εγγραφή."

#End Region
♦Region "Methods"
''' <summary>
''' Κάνει εισαγωγή στην βάση ένα καινούργιο είδος
''' </summary>
ς κλάσης</param>
’'' <param name="obj">Αντι
''' <returns></returns>
’'' <remarks></remarks>
Public Function InsertSwe(ByVal obj As Sweets) As I
Dim insertstm As String
insertstm = "insert into
Sweets (Sweid, SweDesc, Swecost, Swename, Swekin) valuesC i
obj.SweDesc S
s obj.SweCost S
t obj.SweName i
command.CommandText = insertstm
command.ExecuteNonQuery()
Return 0
End Function
' <suinmary>
' Αλλαγή στην βάση των στοιχείων του αντικειμένου
' </summary>
' <param name="obj">Αντικείμενο της κλάσης</param>
' <returnsx/returns>
' <remarksX/remarks>
Public Function UpdateSwe(ByVal obj As Sweets) As Integer
Dim updatestm As String
updatestm = "update Sweets set SweDesc=’" s obj.SweDesc s
"■,Swecost=" S obj.SweCost & ",Swename="' t obj.SweName & "',Swekin='
obj.SweKin S
where Sweid=" & obj.Sweid
command.CommandText = updatestm
command.ExecuteNonQuery()
Return 0
End Function
<summary>
Διαγράφει το στοιχεία του αντικειμένου
</summary>
<param name="obj">Αντ ι είμενο της κλάσης</param>
<returnsx/returns>
<remarksx/remarks>

Public.Euaction DeleteSwe(ByVal obj As Sweets) As Integer
Dim deletestm As String
deletestm = "delete from WareHouse where Sweid=" & obj.Swe
command.CommandText = deletestm
command.ExecuteNonQuery()
deletestm = "delete from Sweets where Sweid=" & obj.Sweid
command.CommandText = deletestm
command.ExecuteNonQue ry()
Return 0
End Function
j υπάρχουν και στη

αποθήκη

' <param name="count">Api0p0g c >ιχε[mv</param>
' <returnsx/returns>
' <remar)cs></remarks>
Public Function GetAllSwelnWareHouse(ByRef count As Integer) As Lis
count = 0
Dim selectstr As String = "select * from sweets d inner join
warehouse w on d.Sweid=w.Sweid where w.warequan>0"
command.CommandText = selectstr
Dim DataReader As SqlClient.SqlDataReader
DataReader = command.ExecuteReader
Dim List As New List(Of Sweets)
With DataReader
If .HasRows Then
■ ' ■ · While .Read
count += 1
Dim obj As New Sweets(!Sweid, ISweDesc, (Swecost,
ISwename, ISweltin, IWarequan)
List.Add(obj)
End While
End If
.Close()
End With
Return List
End Function

Public Class Users
#Region "Members"
Private Usrid As Integer
Private UsrFname As String
Private UsrLname As String
Private Usrlvl As Integer
■pfivatd Us'rmail As String
Private UsrTil As String
#End Region
IRegion "Propertys"
''' <summary>
''' Ιδιότητες της κλάσης
■'' </suramary>
Public Property PUsridO As Integei
Get
Return Usrid
End Get
Set(ByVal value As Integer)
Usrid = value

Public Property POsrFnameO As String
Get
Return UsrFname
End Get
Set(ByVal value As String)
DsrFname = value
End -Set
End Property
Public Property PUsrLnameO As String
Get
Return UsrLname
End Get
Set(ByVal value As String)
UsrLname = value
End Set
End Property
Public Property PDsrlvlO As Integer
Get
Return Usrlvl

End Property

'

Public Property PUsrmailO As Strir
Get
Return Usrmail
End Get
Set(ByVal value As String)
Usrmail = value
End Set
End Property

Public Property PUsrtilO As String
Get
Return UsrTil
End Get
Set(ByVal value As String)
UsrTil = value
End Set
End Property
#End Region
#Region "Constructors"

' ' ' <summary>

Δημιουργός της κλάσης μηδενίζει

' '' </suitimary>

''' <remarlcs></remar)cs>
Sub NewO
Usrid = Nothing
UsrFname = Nothing
UsrLname = Nothing
Usrlvl = Nothing
Usrmail = Nothing
UsrTil = Nothing
End Sub

' . <auramary>

ίιμενο με τις παραμέτρους
■ Δημιουργός της κλήσης γεμίζει i
</su iary>
Ii">Kωδικός Χτήστη</ρ3Γ3πι>
<param η
i="ufn">Ovopa Χρήστη</ρ3Γ3ΐη>
;="υ1η">Κωδ ικός Πpόσβασης</param>

'' <param name="lvl">Level</param>
''' <parain name="raail">niail</paraiti>
''' <parani name="til">Tηλέφωvo</param>
''' <remarks></reraarks>
Sub New(ByVal ui As Integer, ByVal ufn As String, ByVal uln As String,
ByVal Ivl As Integer, ByVal mail As String, ByVal til As String)
Usrid = ui
OsrFname = ufn
OsrLname = uln
Usrlvl = Ivl
Usrmail = mail
UsrTil = til
End Sub

="code">Km5tK0g o

:ipfvou</param>
‘ from Users where Osrid=’" i

command.CommandText = selectObj
Dim Data As SqlClient.SqlDataReader
Data = command.ExecuteReader
With Data
If .HasRows Then
While .Read
Usrid = !Usrid
UsrFname = lUsrFname
UsrLname = lUsrLname
Usrlvl = lUsrlvl
Usrmail = !Usrmail
UsrTil = !UsrTil
End While
Else
Throw New Exception("Δεν νπάρχεi η εγγραφή.")
End If
.Close 0
End With
End Sub
''' <summary>
Δημί-ουργος βάση ονόματος χρήστη
''' </summary>
''' <param name="name">Ovopa Χρηστη</ρ3τηιη>
.<remarJcs></remarks>
Sub New(ByVal name As String)
Dim selectObj As String = "select * from Users wherer UsrFname='
command.CommandText = selectObj
Dim Data As SqlClient.SqlDataReader
Data = command.ExecuteReader
With Data
If .HasRows Then
While .Read
Usrid = !Usrid
UsrFname = !OsrFname
UsrLname = !OsrLname
Usrlvl = !Usrlvl
Usrmail = 'Usrmail
UsrTil = !UsrTil
End While
Else
cow New Exception("Δεν yndpxei η εγγραφή.")
End If
.Close 0
End With
End Sub
#End Region

♦Region "Methods"
," ' <smmtiary>
Εισαγωγή εχός χρήστη
''' </suinmary>
*'' <param name="obj">ftVT ικέ ιμενο της κλάσης</ρ3Γ3ΐη>
<returnsx/returns>
''' <remarks></remarks>
Public Function insertusr(ByVal obj As Users) As Integ
Dim insertstm As String = "insert into
users (usrid, usrfname, usrlname, usrlvl, usrmail, usrtil) value
S obj.UsrFname & «1^1·· 5 obj.DsrLname &
4 obj.Os
obj.Usrmail S "',
s obj.UsrTil S "')"
command.CommandText = insertstm
command.ExecuteNonQuery()
End Function
' <summary>
' Επιστρέφει το level χρήστη
' </summary>
' <param name—"Fname">G
' <returns>To επιπέδο τ
' <remarksx/remarks>
Public Function GetUsrLvl(ByVal Fname As String) As Integer
Dim level As Integer = -1
Dim selectstm As String = "select usrlvl from users where
usrfname='" S Fname S
Dim data As SqlClient.SqlDataReader
command.CommandText = selectstm
data = command.ExecuteReader
With data
If .HasRows Then
While .Read
level = !usrlvl
End While
Else
.Close{)
Throw New Exception("Δεν υπάρχει ο Χρήστης με όνομά;" &
Fname)
End If
.Close()
End With
Return level
End Function
''' <summary>
''' Διαγράφειο τον χρήστη
''' </summary>
''' <param name="obj"></param>
''' <returns></returns>
''' <remarksX/remarks>
Public Function Deleteuser(ByVal obj As Users) As Integer
Dim deletestm As String = "delete users where usrid=" & obj.Usrid
command.CommandText = deletestm
command.ExecuteNonQuery()
Return 0
End Function
' <summary>
' αλλαγή των στοιχείων του χρήστη
' </suramary>
' <param name="obj"></param>
' <returnsx/returns>
' <remarksx/remarks>
Public Function Updateusr(ByVal obj As Users) As Integer
Dim updatestm As String = "update Users set Usrname='" &
obi UsrFname S "',UsrLname='" 4 obj.UsrLname 4 "’,Usrlvl=" 4 obj.Usrlvl 4 "
Usrmail="' 4 obj.Usrmail 4 "',usrtil=" 4 obj.UsrTil 4 " where usrid=" 4
obj.Usrid

command.CommandText = updatestm
command.ExecuteNonQuery()
Return 0
End Function
''' <summary>
''' Φέρνει άλλους τους χρήστες
''' </summary>
''' <retumsx/returns>
" ' <reraarksX/remarks>
Public’Function GetAllUsers () As List (Of
Dim List_ As New List(Of Users)
Dim selectstr As String = "select * f
command.CommandText = selectstr
Dim Data As SqlClient.SqlDataReader
Data = command.ExecuteReader

While .Read
Dim obj As New Users(!Usrid, lOsrFname, (UsrLname,
lUsrlvl, (Usrmail, lUsrTil)
List_.Add(obj)
End While
End If
.Close 0
End With
Return List_
End Function

Public Class WareHouse
IRegion "Members"
Private WareQuan As Integer
Private Matid As Integer
Private Sweld As Integer
Private Drnid As Integer
Private Usrid As Integer
#Region "Propertys"
''' <summary>
Ιδιότητες της κλάσης
''' </summary>
Public Property PWareQuan() As Integer
Get
Return WareQuan
End Get
Set(ByVal value As Integer)
WareQuan = value
End Set
End Property
Public Property PMatidO As Integer
Return Matid
End Get
Set(ByVal value As Integer)
Matid = value
End Set
End Property

Public Property PSweidO As Integer
Get
Return Sweld
End Get
Set(ByVal value As Integer)
Sweld = value
End Set
End Property
Public Property PDrnidO As Integer
Get
Return Drnid
End Get
Set(ByVal value As Integer)
Drnid = value
End Set
End Property
Public Property PUsridO As Integer
Get
Return Drnid
End Get
Set(ByVal value As Integer)
Drnid = value
End Set
End Property
#Region "Constructors"
''' <summary>
Δημιουργός της κλάσης
''' </summary>
''' <remar)<s></remarl<:s>
Sub N
WareQuan = Nothing
Matid = Nothing
Sweld = Nothing
Drnid = Nothing
Dsrid = Nothing
' <suiranary>
' Δημιουργός της κλάσης 3άση παραμέτρων
' </summary>
'. <param naπιe="wq">Πoσότητα Αποθήκης</ρ3ΓΔΐη>
' <param ηΔπιο="πύ">Κωδικός Επιπλέον Υλικών</ρΔΓ3ΐη>
' <param naπιe="si">Kωδικός Γλυκών</ρΔΠΔΐη>
' <param name="di">Kωδικός Ποτών</ρ3Γ3πι>
' <parani name="ui">Kn6 ικός Χρήστη</ρ3τ3πι>
' <remarlcs></remarlcs>
Sub New(ByVal wq As Integer, ByVal mi As Integer, ByVal si As Integer,
ByVal di As Integer, ByVal ui As Integer)
WareQuan = wq
Matid = mi
Sweld = si
Drnid = di
Usrid = ui
End Sub
#End Region
IRegion "Methods"
'' ' <summary>
·'' Κάνει Εισαγωγή στην βάση μια νέα ένγαφη ποτού
'' ' </summary>
'·' <param name="obj">Αντικε[μενο της κλάσης</param>
Public Function insertWareHouseDrn(ByVal obj As WareHouse) As Integer
Dim insertstm As String
insertstm = "insert into Warehouse(WareQuan,Drnid) values(" s
obj.WareQuan &
S obj.Drnid & ")"
command.CommandText = insertstm

command.ExecuteNonQuery()
Return 0
End Function
'*' <suinmary>
''' Αλλάζει τα στοιχεία στην βάση
''' </summary>
''' <param name="obj ”>Αντ ικε ιμενο της κλάσης</ρ3 Γσπι>
Public Function updateWareHouseDrn(ByVal obj As WareHouse) As Integer
Dim updatestm As String
updatestm = "update WareHouse set WareQuan=" S obj.WareQuan S "
where Drnid=" & obj.Drnid
command.CommandText = updatestm
command.ExecuteNonQuery()
End Function
''' <summary>
''' Κάνει Εισαγωγή στην βάση μια νέα ένγαφη Υλικόυ
''' </summary>
''' <param name="obj">Avτ ικε ίμενο της κλάσης</ρ3 τ3πι>
Public Function insertWareHouseMat(ByVal obj As WareHouse) As Integer
Dim insertstm As String
insertstm = "insert into Warehouse(WareQuan,Matid) values(" s
Obj.WareQuan S
s obj.MatId & ")"
command.CommandText = insertstm
command.ExecuteNonQuery ()
, _ .Return 0
End Function
''' <summary>
Αλλάζει τα στοιχεία στην βάση
'' * </sunimary>
<param name="obj">Αντικείμενο της κλάσης</param>
Public Function updateWareHouseMat(ByVal obj As WareHouse) As Integer
Dim updatestm As String
updatestm = "update WareHouse set WareQuan=" & obj.WareQuan & "
where Matid=" s obj.MatId
command.CommandText = updatestm
command.ExecuteNonQuery()
End Function
''' <summary>
''' Κάνει Εισαγωγή στην βάση μια νέα ένγαφη Γλυκού
''' </suramary>
''' <param name="obj">Αντικείμενο της κλάσης</param>
Public Function insertWareHouseSwe(ByVal obj As WareHouse) As Integer
Dim insertstm As String
insertstm = "insert into Warehouse(WareQuan,Sweid) values (" &
obj.WareQuan S
S obj.Sweid & ")"
command.CommandText = insertstm
command.ExecuteNonQuery()
End Function
''' <summary>
■>'’ Αλλάζει τα στοιχεία στην βάση
•'' </summary>
<param name="obj">Avτικείμενο της κλάσης</param>
Public Function updateWareHouseSwe(ByVal obj As WareHouse) As Integer
Dim updatestm As String
updatestm = "update WareHouse set WareQuan=" & obj.WareQuan & "
where Sweid=" & obj.Sweid
command.CommandText = updatestm
command.ExecuteNonQuery()
Return 0
End Function
#End Region
End Class

Imports System.Data.SqlClient
Module Main_Module
'Metablhtes gia ta stoixeii tou connection
Public Did As String
Public pws As String
Public server As String
Public database As String
'Metablhtes gia connection
Public connectionstring As String
Public connection As SqlConnection

'Flags
Public
Public
Public
Public
Public
Public
Public
Public

Gia thn diaxeirish tvn
Drninsert As Boolean
DrnCode As Integer
Foolnsert As Boolean
FooCode As Integer
Matinsert As Boolean
MatCode As Integer
Swelnsert As Boolean
SweCode As Integer

!t{Of ClassUserLevel)

Imports Cl.Win.ClRibbon
Public Class LogInFrom
''' <suramary>
''' Πέρνει τα στοιχεία απο τα TextBox και κάνει Log In στο σύστημο
'''Αν Αποτύχη το δικτυακό χτυπάει τοπικά
•' ' </suramary>
Private Sub ClButtonl_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal 6
System.EventArgs) Handles ClButtonl.Click
Dim obj As Users = New Users
Dim ToSettings As Integer
Uid = TextBoxI.Text
pws = TextBox2.Text
database = TextBoxS.Text
server = TextBox4.Text
'.•Initial Catalog=”
connectionstring = "Data Source="
s database s ".-User Id=" s Did s "; Password=" s pws &
connection = New SqlClient.SqlConnection(connectionstring)
connection.Open ()
command = New SqlClient.SqlCommand
command.Connection = connection
ToSettings = obj.GetUsrLvl(Uid)
Me.Hide 0
''■
SettingsForm.SetOpenForm = ToSettings
SettingsForm.Show()
Catch ex As Exception
connectionstring = "Initial Catalogs" S database &
".•Integrated Security=SSPI; "
connection = New SqlClient.SqlConnection(connectionstring)
connection.Open()

''' <param name="sender"x/parcim>
''' <param name="e"x/param>
''' <remark3X/remarks>
Private Sub SimpleButtonl_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e
As System.EventArgs) Handles SimpleButtonl.Click
1 ruSmisevn 8a prepei na ginei to c
1 forma pou 8a anoixei
Dim obj As GeneralSettings = New GeneralSettings
obj.SetSettingsValue("Company", TextBox_company.Text)
obj.SetSettingsValue("Station", TextBox_Station.Text)
Select Case OpenForm
Case 0
ClosedVar - True
Dim frm As FormOrder = New FormOrder
iW()
Case 1
ClosedVar = True
Dim frm As Rund - New Rund
frm.Show()
Case 2
ClosedVar = True
Dim frm As KitchenForm = New KitchenForm
frm.Show()
Case 3
•■
ClosedVar - False
Dim frm As MainForm = New MainForm
frm.Show()
End Select
Me.H leO

Public Class MainForm
''' <summary>
·" Κλείνει to πρόγραμα
''■ </summary>
Private Sub MainForm_FormClosed(ByVal sender As Object, ByVal e As
System.Windows.Forms.FormClosedEventArgs) Handles Me.FormClosed
LogInFrom.Close()
Catch ex As Exception
MsgBox(ex.Message)
End Try
End Sub
'·' <suramary>
·'· κάνει activate thn Φόρμα
■'' </summary>
Private Sub MainForm_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
system.EventArgs) Handles MyBase.Load
Try
Me.Active ;e()
Catch ex As Exception
MsgBox(ex.Message)
End Try
End Sub
>·' <3ummary>

FomOrder.Show ()
Catch ex As Exception
MsgBox(ex.Message)
End Try
■End Sub .
''' <suitimary>
ανοίγει την φόρμα των ποτών
</summary>

DrnForm.Show()
Catch ex As Exception
MsgBox(ex.Message)
i Try
End S
''' <summary>
''' ανοίγει την φόρμα των φαγητών
''' </summary>
Private Sub RibbonButton5_Cliclc (ByVal sender As System.Object, ByVal e
As System.EventArgs) Handles RibbonButtonS.Click
Try
FoodForm.Show()
Catch ex As Exception
MsgBox(ex.Message)
End Sub
''' <summary>
''' ανοίγει την φόρμα την των υλικών
''' </summary>
Private Sub RibbonButton7_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e
As System'.EventArgs) Handles RibbonButtonV.Click
MatForm.Show()
Catch ex As Exception
MsgBox(ex.Message)
End Try
End Sub
''' <summary>
''' ανοίγει την φόρμα των γλυκών
''' </summary>
Private Sub RibbonButton6_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e
As System.EventArgs) Handles RibbonButtonS.Click
SweForm.ShowO
Catch ex As Exception
MsgBox(ex.Message)
End S
''' <summary>
''' Ανοίγει την φόρμα του ταμείου
''' </suiranary>
Private Sub RibbonButton2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e
As System.EventArgs) Handles RibbonButtonP.Click
l.Show(
Catch ex As Exception
.... .MsgBox (ex.Message)

End Sub
''' <summary>
Ανοίγει την φόρμα της κουζίνας
''' </summary>

KitChenForm.Show()
Catch ex As Exception
MsgBox(ex.Message)
End Try
''' <summary>
''' Ανοίγει την φόρμα των ρυθμίσεων
''' </suiranary>
Private Sub RibbonButton9_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal €
As System.EventArgs) Handles RibbonButton9.Click
Try
Dim frm As GeneralSettingsForm = New GeneralSettingsForm
frm.ShowO
Catch ex As Exception
MsgBox(ex.Message)
End Try
End Sub
''' <summary>
''' Ανοίγει την φόρμα των χρτηστών
''' </summary>
Private Sub RibbonButton8_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal €
As System.EventArgs) Handles RibbonButtonS.Click
Dim frm As UserForm = New UserForm
Catch ex As Exception
MsgBox (ex.Message)
End Try

GeneralSettingsForm
Public Class GeneralSettingsForm
''' <summary>
'·' Φορτώνει τα τον κωδικό εταιρίας
''' </summary>
Private Sub GeneralSettingsForm_Load(ByVal sender As System.Object,
ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
Dim obj As GeneralSettings = New GeneralSettings
TextBox_Company.Text = obj.GetCompanyValue
TextBox_Station.Text = obj.GetStationValue
Catch ex As Exception
MsgBox(ex.Message)
End Try
End S
''' <summary>
χιρίας
''' Αποθηκέυη tc
''' </summary>
Private Sub Buttonl_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles Buttonl.Click
Dim obj As GeneralSettings = New GeneralSettings
obj .SetSettingsValue("Company", TextBox_Company.Text)
Catch ex As Exception
MsgBox(ex.Message)
End S
' <suramary>
''' Αποθηκέυη τον αριθμό του υπολογιστή
''' </summary>
Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal c
System.EventArgs) Handles Button2.Click

Dim obj As GeneralSettings = New GeneralSettings
obj.SetSettingsValue("Station", TextBox_Station.Text)
Catch ex As Exception
MsgBox(ex.Message)
End Sub
''' <suinmary>
''' Κλίνει την φόρμα
''' </summary>
Private Sub Button3_Clic)c (ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles Buttons.Cliclc
Try
Me.Close 0
Catch ex As Exception
MsgBox(ex.Message)

DsarsForm
Public Class UserForm
Private nextid As Integer ' Επόμενο ID
Private Changed As Boolean ' E&v είναι για Updated η Για Insert
Private Deleteld As Integer 'Διαγραμενο ID
''' <summary>
Γεμίζει το Grid με στοιχεία χρηστών και το Combo box
''' </summary>
Private Sub UserForm_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles MyBase.Load
FillListO
nextid = FindNextIdO
Dim objC As ClassUserLevel = New ClassUserLevel
For Each objC In List_OFUserLevels
ComboBoxl.Items.Add(objC)
ComboBoxl.DisplayMember « "Pdesc"
Next
Dim Obj As New Users
Dim List_User As New List(Of Users)
List_User - Obj.GetAllUsers
Me.DataGridView_Users.Columns.Add(0, "Κωδικός Χρήστη")
Me.DataGridView_Users.Columns.Add(1, "Όνομα")
Me.DataGridView_Use rs.Columns.Add(2, "Επίθετο")
Me.DataGridView_Users.Columns.Add(3, "Mail")
Me.DataGridView_Users.Columns.Add(4, "Τηλέφωνο")
Me.DataGridView_Users.Columns.Add(5, "Επίπεδο")
If ,ist_User.Count > 0 Then
For Each Obj In List_User
Dim Row As Integer = Me.DataGridView_Users.Rows.Add
Me.DataGridView_Users.Item(0, Row).Value » Obj.PUsrid
Me.DataGridView_Users.Item(l, Row).Value = Obj.PUsrFname
Me.DataGridView_Users.Item(2, Row).Value = Obj.PUsrLname
Me.DataGridView_Users.Item(3, Row).Value - Obj.PUsrmail
Me.DataGridView_Users.Item(4, Row).Value - Obj.PUsrtil
Select Case Obj.PUsrlvl
Case 0
Me.DataGridView_Users.Item(5, Row).Value =
Case 1
Ϊ.DataGridView_Users.Item(5, Row).Value -

Me.DataGridView_Users.Item(5, Row).Value =
"Διαχειριστής"
End Select
Next
End If
Catch ex As Exception
MsgBox(ex.Message)
End Try
End Sub
''' <suinmary>
''' Γεμίζει το ComboBox με το επίπεδο του χρήστη
''' </suinmary>
Private Sub FillListO
Dim Pelaths As ClassUserLevel = New ClassUserLevel(0, "Πελάτης")
List_OFUserLevels.Add(Pelaths)
Dim Kouzina As ClassUserLevel = New ClassUserLevel(1, "Κουζίνα")
List_OFUserLevels.Add(Kouzina)
Dim Tameio As ClassUserLevel = New ClassUserLevel(2, "Ταμείας")
List_OFUserLevels.Add(Tameio)
Dim Admin As ClassUserLevel - New ClassUserLevel(3, "Διαχειριστής")
List_OFUserLevels.Add(Admin)
''' <summary>
''' κλέίνει την φόρμα
''' </summary>
Private Sub Button2_Clic)c (ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles Button2.Clic)c
Catch ex As Exception
MsgBox(ex.Message)
End Try
.I.»I■<giin;Hiia*ry>
''' Κάνει αποθήκευση των στοιχείων των χρηστών στην βάση
''' </summary>
Private Sub Buttonl_Clic)c(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles Buttonl.Clic)c
Dim Ivl As ClassUserLevel = New ClassUserLevel
Ivl -= ComboBoxl.Selecteditem
Dim obj As Users = New Users()
If Changed Then
Dim objl As Users = New Users(TextBox_FName.Text)
obj “ New Users(objl.PUsrid, TextBox_FName.Text,
TextBox_Lname.Text, Ivl.Pid, TextBox_Mail.Text, TextBox_Tel.Text)
obj.Updateus r (obj)
Else
obj = New Users(nextid, TextBox_FName.Text,
TextBox_Lname.Text, Ivl.Pid, TextBox_Mail.Text, TextBox_Tel.Text)
obj.insertusr (obj)
End If
MsgBox("Επιτυχής Καταχώρηση")
nextid = FindNextIdO
Catch ex As Exception
MsgBox(ex.Message)
End Try
End Sub
<summary>
ΫπόΧογίζει το επόμενο ID για καταχώρηση
</summary>
<returns>Eπιστpεφει τι ID</returns>
' <remarlcs></remarJ4s>
Lvate Function FindNextIdO As Integer
Dim value As Integer
Dim selectstm As String = "select usrid from users order by usrid

command.CommandText = selectstm
Dim data As SqlClient.SqlDataReader
data = command.ExecuteReader
If .HasRows Then

.Close()
Return value + 1
End Function
''' <summary>
Κάνει Διαγραφή χρήστη
'..</sUmmary>
Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e
System.EventArgs) Handles Buttons.Click
Dim obj As Users = New Users(Deleteld)
obj.Deleteuser(obj)
TextBox_FName.Text = Nothing
TextBox_Lname.Text = Nothing
TextBox_Mail.Text = Nothing
TextBox_Tel.Text = Nothing
Catch ex As Exception
MsgBox(ex.Message)
End Try
''' <summary>
''' Εμφανίζει τον χρήστη στην οθόνη
''' </suramary>
''' <remarks></remarks>
Private Sub SearcUsrO
Changed = True
Dim index As Integer
Dim Id As Integer = P
Deleteld = Id
Dim obj As New Users(Id)
TextBox_FName.Text = obj.PUsrFname
TextBox_Lname.Text = obj.PUsrLname
..... . TextBox_Mail.Text = obj.PUsrmail
TextBox_Tel.Text == obj.PUsrtil
Catch ex As Exception
MsgBox(ex.Message)
End Try
End Sub
''' <suinmary>
''' Εμφανίζεο τον χρήστη με διπλό κλικ
''' </summary>
Private Sub DataGridView_Users_CellDoubleClick(ByVal sender As Object,
ByVal e As System.Windows.Forms.DataGridViewCellEventArgs) Handles
DataGridView_Users.CellDoubleClick
SearcUsr ()
Catch ex As Exception
MsgBox(ex.Message)

Public Class DrnForm
''' <sumraary>
''' Ανοίγωντας η φόρμα φορτόνοτ
'>' </summary>

Me.InsertCombo()
Catch ex As Exception
MsgBox(ex.Message)
End Try
''' <suiranary>
L θα γίνει αλλαγή c
''' Πάει στην φόρμα αλλαγής και δει
''' </suitimary>
Private Sub SimpleButton3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e
As System. EventArgs) Handles SimpleButtonS.Clic)c
Drninsert = False
InsertFormDrn.Show()
Me.Close ()
Catch ex As Exception
MsgBox(ex.Message)
End Sub
''' <suinmary>
''' Πάει στην φόρμα για εισαγωγή δεδομένων
, '..</^mnmary>
Private Sub SimpleButton4_Clic)c(ByVal sender As System.Object, ByVal e
As System.EventArgs) Handles SimpleButtoni.Clic)c
Drninsert = True
InsertFormDrn.Show()
Catch ex As Exception
MsgBox(ex.Message)
''' <summary>
Πέρνει το επιλεγμένο Αντικείμενο και το ενφανίζει στην φόρμα
''' </summary>
Private Sub SimpleButtonl_Clic)c(ByVal sender As System.Object, ByVal e
As System.EventArgs) Handles SimpleButtonl.Clic)c
a obj As Drinlcs
Obj = ComboBoxl.Selecteditem
TextEdit4.Text = obj.PDrnidO
TextEditl.Text = obj.PDrnName ()
DrnCode = obj.PDrnid()

Dim Data As SqlClient.SqlDataReader
■ 'Dim quan As Integer
command.CommandText = sele
Data = command.ExecuteReader
With Data
.Read
iWareQuan
End While
.Close 0
End With
TextEdit2.Text = quan
Catch ex As Exception
MsgBox(ex.Message)
End Try
nd Sub
'' <summary>
''Κάνει διαγραφή το αντικείμετ
'' </summary>

Dim obj As Drinks
obj = ComboBoxl.Selecteditem
obj.DeleteDrn(obj)
Me.InsertCombo()
MsgBox ("Επιτυχής Διοτγ-ραφή")
Catch ex As Exception
MsgBox(ex.Message)
End Try
End Sub
''' <summary>
''' Γεμίζει το Combo με όλα τα υλικά
''' </summary>
Private Function InsertCombo() As Integer
Dim DataR As SqlClient.SqlDataReader
Dim selectstm As String
Dim List As New List(Of Drinks)
selectstm = "select * from Drinks"
command.CommandText = selectstm
DataR = command.ExecuteReader
Dim strl As Integer
Dim str2 As String
Dim str3 As Double
Dim str4 As String
Dim str5 As String
Dim obj As Drinks
With DataR
If .HasRows Then
■.... . While .Read
strl = IDrnid
str2 = IDrndesc
str3 = IDrncost
str4 = !DrnName
str5 - IDrnkin
obj = New Drinks(strl, str2, str3.
List.Add(obj)
End While
End If
.Close 0
End With

, str5. Nothing)

For Each obj In List
ComboBoxl.Items.Add(obj)
ComboBoxl.DisplayMember = "PDrnName"
Next
End Function
''' <summary>
''' Αποθηκέυη την αλλαγή στην αποθήκη
''' </summary>
Private Sub SimpleButton2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e
As System.EventArgs) Handles SimpleButton2.Click
Dim obj As WareHouse = New WareHouse(TextEdit2.Text, Nothing,
Nothing, TextEdit4.Text, Nothing)
obj.updateWareHouseDrn(obj)
... 'Ms'gBox("Επιτυχής Αλλαγή")
Catch ex As Exception
MsgBox(ex.Message)
End 1
End S
InsertFormDrn

Public Class InsertFormDrn
Private Nextid As Integer
''' <suinmary>
'''Ανάλογα με το αν βρισκόμαστε σε Αλλαγή η εισαγωγή κάνει την
αντίστοιχει αποθήκευση
''' </suininary>
Private Sub SimpleButtonl_Clic)c{ByVal sender As System.Object, ByVal ε
As System.EventArgs) Handles SimpleButtonl.Click
Dim
Dim
Dim
Dim
........Dim

strl
str2
str3
str4
str5

As
As
As
As
As

Integer
String
Double
String
String

If TextEditl.Text = "" Or TextEdits.Text = ' " Or TextEdits.Text
= " " Or TextEdit4.Text = " " Or RichTextBoxl.Text = " '
Throw New Exception("Ολά τα πεδία πρέπει να έχουν εγγραφές
απαγορέυονται τα μηδενικά στοιχεία")
End If
strl
str2
str3
str4
str5

=
=
=
=

TextEditl.Text
TextEdits.Text
TextEdits.Text
TextEdit4.Text
RichTextBoxl.Text

Dim uobj As WareHouse = New WareHouseiO, Nothing, Nothing, strl.
Nothing)
Dim obj As Drinks = New Drinks(strl, str5, str3, str2, str4.
Nothing)
If Drninsert Then
obj.InsertDrn (obj)
uobj.insertWareHouseDrn(uobj)
MsgBox("Επιτυχής εγγραφή!")
Else
obj.DpdateDrn(obj)
MsgBox("Επιτυχής αλλαγή!")
End If
Catch ex As Exception
... MsgBox(ex.Message)
End Try
End Sub
''' <summary>
''' Κλείνει την φόρμα
''' </summary>
Private Sub SimpleButton2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e
As System.EventArgs) Handles SimpleButton2.Click
Me.Close 0
DrnForm.Show()
End Sub
''' <summary>
''' Κάνει ενεργεί την γενική φόρμα τον ποτών
''' </summary>
Private Sub InsertFormDrn_FormClosed(ByVal sender As Object, ByVal e As
System.Windows.Forms.FormClosedEventArgs) Handles Me.FormClosed
DrnForm.Show 0
End Sub
''' <summary>
''' Av είναι σε περίπτωση αλλαγής φορτώνει το αντικείμενο αλλιώς βρίσκει
το επόμενο ID
''' </summary>
Private Sub InsertFormDrn_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles MyBase.Load

Me.InsertCombo()
Catch ex As Exception
, Ms.gBox(ex.Message)
End Try
''' <summary>
''' Σε πάει σε φόρμα αλλαγής
''' </3ummary>
Private Sub SimpleButton3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal €
As System.EventArgs) Handles SimpleButtonS.Click
Try
Foolnsert = False
InsertFoodForm.Show()
Me.Close 0
Catch ex As Exception
MsgBox(ex.Message)
''' <summary>
''' Πάει σε μια φόρμα και καινούργια στοιχεία αλλαγής
''' </summary>
Private Sub SimpleButton4_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal €
As System.EventArgs) Handles SimpleButtoni.Click
Foolnsert = True
InsertFoodForm.Show()
Me.Close ()
Catch ex As Exception
MsgBox(ex.Message)
' ‘ End Try
End Sub
''' <summary>
*'' Εμφανίζει το επιλεγμένο αντικέιμενο στην οθόνη
''' </summary>
Private Sub SimpleButtonl_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e
As System.EventArgs) Handles SimpleButtonl.Click
ti obj As Food
obj = ComboBoxl.Selecteditem
TextEdit4.Text = obj.PFooidO
TextEditl.Text = obj.PFooName()
FooCode = obj.PFooid()
Catch ex As Exception
MsgBox(ex.Message)
End Try
End Sub
''' <summary>
''' Διαγραφή το επιλεγμένο αντικείμενο στην βάση
''' </summary>
Private Sub SimpleButton5_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal €
As System.EventArgs) Handles SimpleButtonS.Click
Dim obj As Food
obj = ComboBoxl.Selecteditem
obj.DeleteFoo(obj)
,
M e.InsertCombo()
MsgBox("Επιτυχής Διαγραφή")
Catch ex As Exception
MsgBox(ex.Message)
End Try
End Sub
•' ' <summary>
3 ComboBox με υλικά

''' </summary>
''' <returnsx/returns>
''' <remark3></remarks>
Private Function InsertCombo() As Integer
Dim DataR As SqlClient.SqlDataReader
Dim selectstm As String
Dim List As New List(Of Food)
selectstm = "select * from Foods"
command.CoramandText = selectstm
DataR = command.ExecuteReader
Dim strl As Integer
Dim str2 As String
Dim str3 As Double
Dim str4 As String
Dim 'st'rS As String
Dim str6 As String
Dim obj As Food
With DataR
If .HasRows Then
While .Read
strl = IFooid
str2 = IFoodesc
str3 = IFoocost
str4 = IFooName
str5 = !Fookin
str6 = Ifootime
obj = New Food(strl, str2, str3, str4, str5, str6,
Nothing)
List.Add(obj)
End While
End If
.Close 0
For Each obj In List
ComboBoxl.Items.Add(obj)
ComboBoxl.DisplayMember =
Next
d Function

Insertfoodform
Public Class InsertFoodForm
Private Nextid As Integer
''' <summary>
''· Ανάλογα την επιλογή του χρήστη κάνει είται εισαγωγή είται Διαγραφή
''' </summary>
Private Sub SimpleButtonl_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e
As System.EventArgs) Handles SimpleButtonl.Click
Dim strl As Integer
Dim str2 As String
Dim str3 As Double
Dim str4 As String
Dim str5 As String
Dim str6 As String
If TextEditl.Text = "" Or TextEdit2.Text =
= " " Or TextEdit4.Text = " " Or TextEdits.Text = ” "
Throw New Exception("Ολά τα πεδία πρέπει να έχουν εγγραφές
απαγορέυονται τα μηδενικά στοιχεία")
End If

str3 = TextEdit3.Text
str4 = TextEdit4.Text
str5 = RichTextBoxl.Text
str6 = TextEdits.Text
Dim obj As Food = New FOO' Kstrl, str5, str3, :
If Foolnsert Then
obj.InsertFoo(obj)
MsgBox("Επίτύχης εγγραφή!"
Else
obj.UpdateFoo(obj)
MsgBox("Επιτυχής αλλαγή!")
End If
End Try
End Sub
''' <summary>
''' Κλείνει την φόρμα x
ιικρντρόνε
! φόρμα τ
''' </summary>
Private Sub SimpleButton2_Click(ByVal sender As System.Object
As System.EventArgs) Handles SimpleButton2.Click
M g ,Close ()
FoodForm.Show()
''* <summary>
''' ανοίγει την φόρμα των ποτών
''' </summary>
Private Sub InsertFoodForm_FormClosed(ByVal sender As Object,
System.Windows.Forms.FormClosedEventArgs) Handles Me.FormClosed
FoodForm. Show()
''' <summary>
'''Αν είναι για αλλαγή φορτώνει τα σττ
το επόμενο ID
''' </summary>
Private Sub InsertFoodForm_Load(ByVal ε
As System.EventArgs) Handles MyBase.Load

c As System.Object, ByVal e

If Foolnsert = False Then
Dim Data As SqlClient.SqlDataReader
Dim selectstm As String
selectstm = "Select * from Foods where Fooid="
command.CommandText = selectstm
Data = command.ExecuteReader
Dim strl As Integer
Dim str2 As String
Dim str3 As Double
Dim str4 As String
' ■ ■ Dim strS As String
Dim str6 As String
With Data
If .HasRows Then
While .Read
strl = !Fooid
str2 ■= IFooDesc
str3 = IFooCost
str5 = !FooKin
str6 = !FooTime
End While

TextEditl.Text = strl
TextEdit2.Text = str4
TextEdits.Text = str3

TextEdit4.Text = str5
RichTextBoxl.Text = str2
TextEdits.Text = str6
Else
.... Nextid = FindNextIdO
TextEditl.Text = Nextid
End If
Catch ex As Exception
MsgBox(ex.Message)

''' <suinmary>
''' Βρίσκει το επόμενο ID
''' </suitimary>
''' <returns>Eπόμεvo ID</returns>
''' <remarks></remar)cs>
Private Function FindNextIdO As Integer
Dim value As Integer
Dim selectstm As String = "select Fooid from Foods order by Fooi
ASC"
command.CommandText = selectstm
Dim data As SqlClient.SqlDataReader
data = command.ExecuteReader
With data
If .HasRows Then
While .Read
value = !Fooid
End While
End If
.Close 0
End 'With
Return value + 1
End Function
End Class
Matform
Public Class MatForm
''' <summary>
''' Γεμίζει το Combo με υλικά
''' </suramary>
Private Sub MatForm_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles MyBase.Load
Me.InsertCombo()
Catch ex As Exception
MsgBox(ex.Message)
End Try
End Sub
''' <summary>
''' Ανοίγει την αλλαγής
''' </summary>
Private Sub SimpleButton3_Click(ByVal sender P System.Object, ByVal e
As System.EventArgs) Handles SimpleButton3.Clic)c
Try
Matinsert = False
InsertMatForm.Show()
Me.Close ()
Catch ex As Exception
MsgBox(ex.Message)
End Try
End Sub
•'' <summary>
''' Ανοίγει την φόρμα μιας νέας ενγραφής
''' </suramary>
Private Sub SimpleButton4_Cliclt (ByVal sender As System.Object, ByVal €
As System.EventArgs) Handles SimpleButton4.Click

Try
Matinsert = True
InsertMatForm.Show()
Me.Close 0
Catch ex As Exception
MsgBox(ex.Message)
End Try
End Sub
''' <suinmary>
(ρορτόνει το αντικείμενο στην οθόνη
''' </ ummary>
Private Sub SimpleButtonl_Cliclc(ByVal sender As System.Object, ByVal e
As System.EventArgs) Handles SimpleButtonl.ClicJc
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ti obj As Materials
obj = ComboBoxl.Selecteditem
TextEdit4.Text = obj.PMatid()
TextEditl.Text = obj.PMatName()
MatCode = obj.PMatid()
1 from WareHouse where Matid="
Dim Data As SqlClient.SqlDataReader
Dim quan As Integer
command.CommandText = sele
Data = command.ExecuteReader
While .Read

TextEdit2.Text = quan
Catch ex As Exception
MsgBox(ex.Message)
End Try
End Sub
''' <summary>
''' Κόινει διαγραφή το επιλεγμένο είδος
''' <7summ'ary>
Private Sub SimpleButton5_Clic)c(ByVal sender As System.Object, ByVal e
As System.EventArgs) Handles SimpleButtonS.Click
Dim obj As Materials
obj = ComboBoxl.Selecteditem
obj.DeleteMat(obj)
Me.InsertCombo()
MsgBox("Επιτυχής Διαγραφή")
Catch ex As Exception
MsgBox(ex.Message)
End Sub
<summary>
Γεμίζει το Combo με υλικά
</summary>
<returns></returns>
<remarksx/remarks>
Private Function InsertCombo() As Integer
Dim DataR As SqlClient.SqlDataReader
Dim selectstm As String
Dim List As New List(Of Materials)
selectstm = "select * from Materials"
command.CommandText = selectstm
DataR ,.=i command.ExecuteReader
Dim strl As Integer

str5 = RichTextBoxl.Text
Dim uobj As WareHouse = New WareHouse(0, strl. Nothing, Nothing,
Nothing)...
Dim obj As Materials = New Materials(strl, strS, str3, str2,
str4. Nothing)
If Matinsert Then
obj.InsertMat(obj)
uobj.insertWareHouseMat(uobj)
MsgBox("Επιτυχής εγγραφή!")
Else
obj.UpdateMat(obj)
MsgBox ("Επιτυχής αλλαγή!")
End If
Catch ex As Exception
MsgBox(ex.Message)
End Try
End Sub
''' <summary>
''' Κλείνει την φάρμα και κάνει επικέντροση στην φόρμα υλικών
''' </suramary>
Private Sub SimpleButton2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e
As System.EventArgs) Handles SimpleButton2.Click
Me.Close 0
MatForra.ShowO
End Sub
Private Sub InsertMatForm_FormClosed(ByVal sender As Object, ByVal e As
System.Windows.Forms.FormClosedEventArgs) Handles Me.FormClosed
MatForm.ShowO
End'Sub' ■·
''' <summary>
' Av πρόκειται για αλλαγή φορτώνει τα στοιχεία του αντικείμένου αλλίως
βρίσί ι νέο I
' </summary>
Private Sub InsertMatForm_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e
System.EventArgs) Handles MyBase.Load
Try
If Matinsert = False Then
Dim Data As SqlClient.SqlDataReader
Dim selectstm As String
selectstm = "Select * from Materials where Matid=" & Mate
command.CommandText = selectstm
Data = command.ExecuteReader
Dim strl As Integer
Dim str2 As String
Dim str3 As Double
Dim str4 As String
Dim str5 As String
With Data
If .HasRows Then
While .Read
strl = !Matid
str2 = !MatDesc
str3 = !MatCost
str4 = !Matname
str5 = !MatKin
End While
End If
.Close 0
TextEditl.Text = strl
TextEdit2.Text = str4
TextEditl.Text = str3
TextEdit4.Text = str5
RichTextBoxl.Text = str2

Nextid = FindNextIdO
TextEditl.Text = Nextit
End If
Catch ex As Exception
MsgBox(ex.Message)
End Try

3 επόμενο ID
,...ry>
-■-i.sx/returns>
-::irks></remarks>
Function FindNextIdO As Integer
value As Integer
selectstm As String = "select Matid from Materials order
command.CommandText = selectstm
Dim data As SqlClient.SqlDataReader
data = command.ExecuteReader
With data
If .HasRows Then
While .Read
value = (Matid
End While
1 If
.Close 0
End With
Return value ^
End Function
End Class

Public Class SweForm
''' <summary>
''' Ανοίγωντας το ComboBox Γεμίζει
''' </summary>
Private Sub SweForm_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e
System.Event'Afgs) Handles MyBase.Load
Me.InsertCombo()
Catch ex As Exception
MsgBox(ex.Message)
End Try
End Sub
''' <summary>
''' Ανοίγει την φόρμα αλλαγής
''' </summary>
Private Sub SimpleButton3_Clic)c (ByVal sender As System.Object,
As System.EventArgs) Handles SimpleButtonS.Click
Swelnsert = False
InsertSweForm.Show()
Me.Close 0
Catch ex As Exception
MsgBox(ex.Message)
End Try
End Sub
''' <summary>
Ανοίγει την φόρμα νέας ενγραφής
''' </summary>
Private Sub SimpleButton4_Click(ByVal sender As System.Object,
As System.EventArgs) Handles SimpleButton4.Click
.....Sw.elnsert = True
InsertSweForm.Show()
Me.CloseO

End Try
End Sub
''' <summary>
''' Εμφανίζει στην οθόνη το αντικείμενο
''' </ uinmary>
Private Sub SimpleButtonl_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e
As System.EventArgs) Handles SimpleButtonl.Click
Try
Dim obj As Sweets
obj = ComboBoxl.SelectedItem
TextEditi.Text = obj.PSweidO
TextEditl.Text = obj.PSweName ()
SweCode = obj.PSweid ()

3

Dim Data As SqlClient.SqlDataReader
Dim quan As Integer
■ ' 'command.CommandText = sele
Data = cqjumand.ExecuteReader
With Data
While .Read
quan = !WareQuan
End While
.Close()
TextEdit2.Text = quan
Catch ex As Exception
MsgBox(ex.Message)
End Try
''' <summary>
''' Διαγραφή το επιλεγμένο αντικείμενο
''' </summary>
Private Sub SimpleButton5_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e
As System.EventArgs) Handles SimpleButtonS.Click
Dim obj As Sweets
obj = ComboBoxl.Selecteditem
obj.DeleteSwe(obj)
Me.InsertCombo()
MsgBox("Επιτυχής Διαγραφή")
Catch ex As Exception
MsgBox(ex.Message)
_ ,En4 .Try
End Sub
<summary>
Γεμίζει το ComboBox
</sumraary>
<returnsx/returns>
<remarks></remarks>
Private Function InsertCombo () As Integer
Dim DataR As SqlClient.SqlDataReader
Dim selectstm As String
Dim List As New List(Of Sweets)
selectstm = "select * from Sweets"
command.CommandText = selectstm
DataR = command.ExecuteReader
Dim strl As Integer
Dim str2 As String
Dim str3 As Double
Dim str4 As String
Dim str5 As String

Dim obj As Sweets
If .HasRows Then
■ ■'
While .Read
str2 = ISwedesc
str3 = !Swecost
str4 = ISweName
str5 = ISwekin
obj = New Sweets(strl, str2, str3.
List.Add(obj)
1 While

;r5, Nothing)

End If
.Close 0
End With
For Each obj In List
ComboBoxl.Items.Add(obj)
ComboBoxl.DisplayMember = "PSweName"
Next
End Function
''' <summary>
''' Αλλάζει την πληρότητα αποθήκης
''' </summary>
Private Sub SimpleButton2_Clic)c (ByVal sender As System.Object, ByVal e
As System. EventArgs) Handles SimpleButton2.Clic)c
Try
Dim obj As WareHouse = New WareHouse(TextEdit2.Text, Nothing,
TextEdit4.Text, Nothing, Nothing)
obj.updateWareHouseSwe(obj)
MsgBox("Επιτυχής Αλλαγή")
Catch ex As Exception
MsgBox(ex.Message)

Public Class InsertSweForm
Private Nextid As Integer
''' <summary>
''' Ανάλογα με την επιλογή του χρήστη κάνει αποθήκευσή των δεδομένων
στην βάση
''' </summary>
Private Sub SimpleButtonl_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e
As System.EventArgs) Handles SimpleButtonl.Click
Dim
Dim
Dim
Dim
Dim

strl
str2
str3
str4
str5

As
As
As
As
As

Integer
String
Double
String
String

If TextEditl.Text = "" Or TextEdit2.Text = " " Or TextEdits.Text
_ „ I. Or TextEdit4 .Text = " " Or RichTextBoxl.Text = " " Then
. . ... .. Throw New Exception("Ολά τα πεδία πρέπει να έχουν εγγραφές
απαγορέυονται τα μηδενικά στοιχεία")
End If
strl
str2
str3
str4
strS

=
=
=
=
=

TextEditl.Text
TextEdits.Text
TextEditl.Text
TextEdit4.Text
RichTextBoxl.Text

Dim uobj As WareHouse = New WareHouse(0, Nothing, strl. Nothing,

Dim obj As Sweets = New Sweets(strl, str5, str3, str2, str4.
Nothing)
If Swelnsert Then
obj.InsertSwe(obj)
uobj.insertWareHouseSwe(uobj)
MsgBox("Επιτυχής εγγραφή!")
Else
obj.UpdateSwe(obj)
MsgBox("Επιτυχής αλλαγή!")
End If
Catch ex As Exception
MsgBox(ex.Message)
End Try
''' <summary>
''' Κλείνει την φόρμα
''' </summary>
Private Sub SimpleButton2_Clic)c(ByVal sender As System.Object, ByVal €
As System.EventArgs) Handles SimpleButton2.Clic)<
Me.Close ()
SweForm.ShowO

SweForm.Show(
1 Sub
''' <summary>
ηχείο c
''' Av πρόκειται για αλαγεί εμφανίζει το επιλεγμένε
αλλιώς υπολογίζει το επόμενο ID
''' </summary>
Private Sub InsertFormSwe_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles MyBase.Load
If Swelnsert = False Then
Dim Data As SqlClient.SqlDataReader
Dim selectstm As String
selectstm = "Select * from Sweets whe
command.CommandText = selectstm
Data = command.ExecuteReader
Dim strl As Integer
Dim str2 As String
Dim str3 As Double
Dim str4 As String
Dim str5 As String

,,

If .HasRows Then
While .Read
strl = !Sweid
str2 = !SweDesc
str3 = !SweCost
str4 = !Swename
strS = !SweKin
End While

TextEditl.Text = strl
TextEdit2.Text = str4
TextEditl.Text = str3
TextEdit4.Text = str5
RichTextBoxl.Text = str2
Else
• ■ · Nextid = FindNextIdO
TextEditl.Text = Nextid
End If

Catch ex As Exception
MsgBox(ex.Message)
End Try
d Sub
' <suiratiary>
' Βρίσκει το επόμενο ID
' </svunmary>
' <returns></returns>
' <reitiarks></reniarlcs>
Private Function FindNextIdO As Integer
Dim value As Integer
Dim selectstm As String - "select Sweid f

n Sweets order by Swe

command.CoramandText * selectstm
Dim data As SqlClient.SqlDataReader
data = command.ExecuteReader

....

value =
End While
End If
.Close 0
End With
Return value + 1
End Function
i Class

Public Class Rund
Private RunOrder As String
''' <summary>
''' Κάνει Ανανέωσει την λίστα παραγγελιών
''' </summary>
Private Sub SimpleButtonl_Clic)c(ByVal sender As System.Object, ByVal €
As System.EventArgs) Handles SimpleButtonl.Cliclc
RefreshOrders()
Catch ex As Exception
MsgBox(ex.Message)
End Try
End Sub
''' <summary>
·'' Ανανεώνει to ListBox μ cig παραγγελίες
''’ ' <'/Siiiraeary>
''' <remar)cs></remar)is>
Private Sub RefreshOrders()
ListBox_Orders.Items.Clear ()
Dim obj As New Orders
Dim List_Orders As New List(Of Orders)
List_Orders = obj.GetAllOrdersWithSitOne
For Each obj In List_Orders
ListBox_Orders.Items.Add(obj)
ListBox_Orders.DisplayMember =· "UserCode"
Next
End Sub
''' <summary>
''' Av είναι o ταμείας κλέινει την εφαρμογή
''' </summary>
Private Sub Rund_FormClosed(ByVal sender As Object, ByVal e A
System.Windows.Forms.FormClosedEventArgs) Handles Me.FormClosed
If ClosedVar Then LogInFrom.Close()
Catch ex As Exception
MsgBox(ex.Message)

End Try
. ' ' ' . <sunm5n'>
χνέωση στην λίστα
''' Δημιουργεί το Grid και ι·
''' </surranary>
Private Sub Rund_Load(ByVal sender As Object, ByVal e
System.EventArgs) Handles Me.Load
Try
Me.DataGridView_order.Columns.Add(0, "Ονομα E
Me.DataGridView_order.Columns.Add(1, "Διαθέσi
Me.DataGridView_order.Columns.Add(2, "Κόστος"
RefreshOrders()
Catch ex As Exception
MsgBox(ex.Message)
End Try
''' <summary>
''•Με διπλό κλ(κ πάει την παραγγελία στο Grid
''' </summary>
Private Sub ListBox_Orders_DoubleClick(ByVal sender A
As System.EventArgs) Handles ListBox_Orders.Doubleclick

Object, ByVal e

Me.DataGridView_order.Rows.Clear()
Dim obj As New Orders
obj - ListBox_Orders.Selecteditem
Label_Cost.Visible = True
Label_NumCost.Visible = True
RunOrder - obj.POrdid
Label_NumCost.Text = obj.POrdCost.ToString &
' 'Dim List_Mat As New List (Of Mat_ord)
Dim List_Swe As New List(Of Swe_Ord)
Dim List_Foo As New List(Of Foo_Ord)
Dim List_Drn As New List(Of Drn_Ord)
Dim ObjMat As New Mat_ord
Dim ObjSwe As New Swe_Ord
Dim ObjDrn As New Drn_Ord
Dim ObjFoo As New Foo_Ord
List_Drn * ObjDrn.GetAllByOrder(obj.POrdid)
List_Swe - ObjSwe.GetAllByOrder(obj.POrdid)
List_Mat = ObjMat.GetAllByOrder(obj.POrdid)
List_Foo = ObjFoo.GetAllByOrder(obj.POrdid)
For Each ObjFoo In List_Foo
Dim row As Integer = Me.DataGridView_order.Rows.Add
Me.DataGridView_order.Item(0, row).Value = ObjFoo.PName
Me.DataGridView_order.Item(l, row) .Value =· ObjFoo.POrdQuan
Next
For Each ObjMat In List_Mat
Dim row As Integer = Me.DataGridView_order.Rows.Add
Me.DataGridView_order.Item(0, row).Value = ObjMat.PName
Me.DataGridView_order.Item(l, row).Value = ObjMat.POrdQuan
Next
For Each ObjDrn In List_Drn
Dim row As Integer = Me.DataGridView_order.Rows.Add
Me.DataGridView_order.Item(0, row).Value = ObjDrn.PName
Me.DataGridView_order.Item(l, row).Value = ObjDrn.POrdQuan
iach ObjSwe In List_Swe
Jim row As Integer = Me.DataGridView_order.Rows.Add
le.DataGridView_order.Item(0, row).Value - ObjSwe.PName
le.DataGridView_order.Item(I, row).Value = ObjSwe.POrdQuan

End Try
''' <sumniary>
''' K(iv£L αλλαγή στο Situation της παραγγελίας και κόίνει ο

της

''' </sunimary>
Private Sub SimpleButton2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal
As System.EventArgs) Handles SimpleButton2.Click
Dim obj As New Orders(RunOrder)
Dim objSta As New Statisticis
-obj .UpdateSit (2, RunOrder)
obj Sta.SaveStatisticis(obj.POrdCost)
Me.DataGridView_order.Rows.Clear{)
RefreshOrders()
Label_Cost.Visible = False
Label_NumCost.Visible = False
Catch ex As Exception
MsgBox(ex.Message)
1 Sub
διαγραφή την παραγγελία
</summary>
<param name="sender"x/param>
<param name="e"></param>
' <remarksx/remarks>
Private Sub SimpleButton3_Click(ByVal sender As System.Objec
As System.EventArgs) Handles SimpleButtonS.Click
Dim obj As New Orders(RunOrder)
obj.DpdateSit(4, RunOrder)
Me.DataGridView_order.Rows.Clear ()
RefreshOrders 0
Label_NumCost.Visible = False
Label_Cost.Visible = False
Catch ex As Exception
MsgBox(ex.Message)
....Enel Try
End Sub

Public Class KitchenForm
Private RunOrder As String
''' <summary>
''' ov είναι o χρήστης κουζίνα κλείνει την εφαρμογή
''' </summary>
Private Sub KitchenForm_FormClosed(ByVal sender As Object, ByVal e As
System.Windows.Forms.FormClosedEventArgs) Handles Me.FormClosed
If ClosedVar Then LogInFrom.Close()
Catch ex As Exception
MsgBox(ex.Message)
End Try
End Sub
''' <summary>
''' Δημιουργή το Grid και ανανεώνει την λίστα
''' </summary>
Private Sub KitchenForm_Load(ByVal sender As System. Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles MyBase.Load
Me.DataGridView_Orders.Columns.Add(0, "Όνομα Είδους")
Me.DataGridView_Orders.Columns.Add(1, "Διαθέσιμη Ποσότητα")
RefreshOrders()

Catch ex As Exception
MsgBox(ex.Message)
End Try
1 Sub
<suinmary>
</suinraary>
<remarlcs></reinarks>
rate Sub RefreshOrders ()
ListBox_Orders.Items.Clear ()
Dim obj As New Orders
Dim List_Orders As New List(Of Orders)
List_Orders = obj.GetAllOrdersWithSitTwo
For Each obj In List_Orders
ListBox_Orders.Items.Add(obj)
ListBox_Orders.DisplayMember = "DserCode”
Next
''* <summary>
'''.Ανανεώνει την λίστα
''' </suramary>
Private Sub SimpleButtonl_Clic)c(ByVal sender As System.Object, ByVal e
As System.EventArgs) Handles SimpleButtonl.Cliclc
RefreshOrders()
Catch ex As Exception
MsgBox(ex.Message)
End Try
End Sub
''' <3ummary>
'''Με διπλό Κλικ πάει την παραγγελία στο Grid
''' </summary>
Pr.ivate Sub ListBox_Orders_DoubleClic)c(ByVal sender As Object, ByVal e
3.DoubleCliclc
As System.EventArgs) Handles ListBox_Or
Me.DataGridView_Orders.Rows.Clear()
Dim obj As New Orders
obj = ListBox_Orders.Selecteditem
RunOrder = obj.POrdid
Dim List_Mat As New List(Of Mat_ord)
Dim List_Swe As New List(Of Swe_Ord)
Dim List_Foo As New List(Of Foo_Ord)
Dim List_Drn As New List(Of Drn_Ord)
Dim ObjMat As New Mat_ord
Dim ObjSwe As New Swe_Ord
Dim ObjDrn As New Drn_Ord
' ’Dim ObjFoo As New Foo_Ord
List_Drn = ObjDrn.GetAllByOrder(obj.POrdid)
List_Swe = ObjSwe.GetAllByOrder(obj.POrdid)
List_Mat = ObjMat.GetAllByOrder(obj.POrdid)
List~Foo = ObjFoo.GetAllByOrder(obj.POrdid)
For Each ObjFoo In List_Foo
Dim row As Integer = Me.DataGridView_Orders.Rows.Add
Me.DataGridView_Orders.Item(0, row).Value = ObjFoo.PName
Me.DataGridView_Orders.Item(l, row).Value = ObjFoo.POrdQuan
3Ch ObjMat In List_Mat
Lm row As Integer = Me.DataGridView_Orders.Rows.Add
5.DataGridView_Orders.Item(0, row).Value = ObjMat.PName
=.DataGridView_Orders.Itemd, row) .Value = ObjMat.POrdQuan

For Each ObjDrn In List_Drn
Dim row As Integer = Me.DataGridView_Orders.Rows.Add
Me.DataGridView_Orders.Item(0, row).Value = ObjDrn.PName
Me.DataGridView_Orders.Item(l, row).Value = ObjDrn.POrdQuan

Next
■ ' ‘FO'r Each Obj Swe In List_Swe
Dim row As Integer = Me.DataGridView_Orders.Rows.Add
Me.DataGridView_Orders.Item(0, row).Value = ObjSwe.PName
Me.DataGridView_Orders.Item(l, row).Value = ObjSwe.POrdQuan
Next
Catch ex As Exception
MsgBox(ex.Message)
End Sub
''' <summary>
''' Αλλάζει τφ κατάσταση της παραγγελίας κ
''' </summary>
Private Sub SimpleButton2_Clic)c (ByVal sender As System.Object, ByVal e
As System.EventArgs) Handles SimpleButton2 .Clic)c
'

Dim obj As New Orders(RunOrder)
obj.DpdateSit(3, RunOrder)
Dim Voice As SpeechLib.SpVoice = New SpeechLib.SpVoice
Dim VoiceMsg As String - "H ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ME ΚΩΔΙΚΌ " & RunOrder 5
" ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΗ”
Voice.Spea)c (VoiceMsg,
SpeechLib. SpeechVoiceSpeaicFlags.SVSFDefault)
Me.DataGridView_Orders.Rows.Clear()
RefreshOrders()
Catch ex As Exception
, , .. ,
MsgBox(ex.Message)
End E
''' <summary>
''' Κάνει κόκκινη την γραμμή
''' </summary>
Private Sub DataGridView_Orders_CellClic)c(ByVal sender As Object, ByVal
e As System.Windows.Forms.DataGridViewCellEventArgs) Handles
DataGridView_Orders.CellClic)c
Dim Rowindex As Integer =
Me.DataGridView_Orders.CurrentRow.Index
Me.DataGridView_Orders.Item(C

Rowindex) .Style.Bac)cColor =

Me.DataGridView_Orders.Item(1

Rowindex) .Style.Bac)cColor =

Catch ex As Exception
MsgBox(ex.Message)
End Try
End Sub
End Class
Close Dialog
Imports System.Windows.Forms
Public Class Close_Dialog
'' ' <summa-ry>
Ελέγχει αν είναι σωστά τ

credentials ανάλογα κλείνει

''' </summary>
Private Sub OK_Button_Clic)c(ByVal sender As System.Object, ByVal e Λ
System.EventArgs) Handles OK_Button.Cliclc
Try
Dim Name As String = TextBoxl.Text
Dim paa As String = TextBox2.Text
If Name = Did And paa = pws Then
Me.DialogResult = System.Windows.Forms.DialogResult.OK
Else
Throw New Exception("Δεν έχεται δικαίωμα να κλείσεται")

Catch ex As Exception
MsgBox(ex.Message)
Me.DialogResult = System.Windows.Forms.DialogResult.Cancel
Me.Close 0
End Try
End Sub
''' <suinmary>
'.'' Ακυρώνει την διαδικασίοι
''' </summary>
Private Sub Cancel_Button_Clic)c(ByVal sender As System.Object, ByVal e
As System.EventArgs) Handles Cancel_Button.Clic)c
Me.DialogResult = System.Windows.Forms.DialogResult.Cancel
Me.Close()

Printform
Public Class PrintOrder
Private bloclc As Boolean
''' <summary>
''' Κάνει Focus στην φόρμα
''' </summary>
Private Sub PrintOrder_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e
Systenti.EventArgs) Handles MyBase.Load
Try
bloc)c = True
Me.Focus()
Catch ex As Exception
MsgBox(ex.Message)
End Try
d Sub
' <summary>
' ΕΚίϋπώνει ττ D φόρμα
' </summary>
' <remar)cs></remarlcs>
j Sub PrintFO
Me.PrintForml.PrintAction • Printing.PrintActic
Me.PrintForml.Print()
blocli = False
Catch ex As Exception
Ms gBox(ex.Message)
End Try
''' <suramary>
''' προκαλε t την :κτύπωση
''' </summary>
Private Sub PrintOrder_MouseClic)c(ByVal sender As Object, ByVal ε
System.Windows.Forms.MouseEventArgs) Handles Me.MouseClic)c
Try
PrintFO
Me.Close()
Catch ex As Exception
MsgBox(ex.Message)
End Try
End Sub
End Class
OrderForm , , ,
Public Class FormOrder
Private Item As Integer Ί faghto 2 extra yli)co 3 poto 4 gly)co

Private NumberOfRows As Integer = 0
Private FinalCost As Double
Private OrderCode As String
''' <summary>
''' ov είναι o χρήστης πελάτης κλείνει την εφαρμογή
''' </summary>
Private Sub FormOrder_FormClosed(ByVal sender As Object, ByVal e As
System.Windows.Forms.FormClosedEventArgs) Handles Me.FormClosed
If ClosedVar Then LogInFrom.Close()
Catch ex As Exception
MsgBox(ex.Message)
''' <summary>
Αρχικοποιεί την φόρμα
''' </summary>
Private Sub FormOrder_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles MyBase.Load
Try ■ ·
Label_costLab.Visible = False
Label_Cost.Visible = False
FinalCost = 0
MalteNewOrderCode ()
InitialTheGrids()
Catch ex As Exception
MsgBox(ex.Message)
End Try
End Sub
''' <summary>
Πάει στην φόρμα ελέγχου για κλέισιμο
''' </summary>
Private Sub ClButtonl_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles ClButtonl.Clic)c
Dim dig As New Close_Dialog
dig.ShowDialog()
If dlg.DialogResult = Windows.Forms.DialogResult.OK T
Me.Close 0

''' <summary>
''' Δημιουργή νέο κωδικό
''' </summary>
''' <remar)cs></remar)cs>
Private Sub Ma)ceNewOrderCode ()
Dim obj As New Orders
If OrderCode - "999·· τϊ
OrderCode = "001"
Elself obj.IsToday Ther
OrderCode = "001"
OrderCode +- 1
End If
Catch ex As Exception
MsgBox(ex.Message)
End Try
End Sub
•·' <summary>
Αρχικοποιέi τα Grids
I'' </summary>
■·' <remarl<s></remar)cs>
Private Sub InitialTheGrids()

Me.DataGridView_Foods.Columns.Add(Ο, "Ονομα Είδους")
MB.'DafaGridView_Foods .Columns.Add (1, "Διαθέσιμη Ποσότητα")
Me.DataGridView_Foods.Columns.Add(2, "Κόστος")
Me.DataGridView_Order.Columns.Add(0, "Ονομα Είδους")
Me.DataGridView_Order.Columns.Add(1, "Ποσότητα")
Me.DataGrldView_Order.Columns.Add(2, "Κόστος")
End Sub
''' <summary>
''' Γεμιζέι το Grid με φαγητά
''' </summary>
Private Sub SimpleButtonl_Clic)c(ByVal sender As System.Object, ByVal
As System. EventArgs) Handles SimpleButtonl.Cliclc
Try
FillGridWithFoods()
Item - 1
Catch ex As Exception
MsgBox(ex.Message)
End Sub
''' <summary>
Γεμιζέι το Grid με τα ποτά
''* </summary>
Private Sub FillGridWithDrinlcs ()
Me.DataGridView_Foods.Rows.Clear()
' Me.DataGridView_Foods.Columns.Clear{)
Dim List_Drn As New List (Of Drin)cs)
Dim obj As New Drin)cs
.Dim .count As Integer = 0
List_Drn “ obj.GetAllDrnInWareHouse(count)
For Each obj In List_Drn
Dim row As Integer = Me.DataGridView_Foods.Rows.Add
For y As Integer = 0 To count
Me.DataGridView_Foods.Item(0, row).Value = obj.PDrnName
Me.DataGridView_Foods.Item(1,
Me.DataGridView_Foods.Item(2,
obj.PDrnCost.ToString & "€"
Me.DataGridView_Foods.Item(0,
Me.DataGridView_Foods.Item(1,
Me.DataGridView_Foods.Item(2,

.Value = obj.PWareQuan
row).Value =
row).Tag = obj.PDrnid
row).Tag = obj.PDrnDesc
row).Tag = obj.PDrnDesc

Next
Next
End Sub
'' ' <summary>
Γεμιζέι το Grid με φαγητά
''' </summary>
Private Sub FillGridWithFoods()
Me.DataGridView_Foods.Rows.Clear()
' Me.DataGridView_Foods.Columns.Clear()
Dim List_Foo As New List(Of Food)
Dim obj As New Food
Dim count As Integer = 0
List_Foo = obj.GetAllFooInWareHouse(count)
■ - For 'Each obj In List_Foo
Dim row As Integer = Me.DataGridView_Foods .Rows.Add
For y As Integer = 0 To count
Me.DataGridView_Foods.Item(0, row).Value “ obj.PFooName
Me.DataGridView_Foods.Item(l, row).Value =
<_Foods.Item(2,
Me.DataGridView_Foods.Item(0,
Me.DataGridView_Foods.Item(l,
Me.DataGridView_Foods.Item(2,
Next
End Sub
''' <summary>

j
i
i
i

I) .Value
0 -Tag =
() .Tag =
i) .Tag -

= obj.PFooKin
obj.PFooid
obj.PFooDesc
obj.PFooDesc

Γεμιζέι το Grid με υλικά
''' </suiranary>
Private Sub FillGridWithMaterials ()
Me.DataGridView_Foods.Rows.Clear()
'Me.DataGridView_Foods.Columns.Clear()
Dim List_Mat As New List(Of Materials)
Dim obj As New Materials
Dim count As Integer = 0
List_Mat = obj.GetAllMatInWareHouse(count)
For Each obj In List_Mat
Dim row As Integer = Me.DataGridView_Foods.Rows.Add
For y As Integer - 0 To count
Me.DataGridView_Foods.Item(0, row).Value = obj.PMatName
Me.DataGridView_Foods.Itemd, row) .Value = obj .PWareQuan
Me.DataGridView_Foods.Item(2, row).Value =
obj.PMatCost.ToString & "€"
Me.DataGridView_Foods.Item(0, row).Tag = obj.PMatid
Me. DataGr idView_Foods.Itemd, row) .Tag = obj.PMatDesc
Me.DataGridView_Foods.Item(2, row).Tag = obj.PMatDesc
Next
End Sub
''' <suramary>
Γεμιζέι το Grid με γλυκά
''' </summary>
Private Sub FillGridWithSweets()
Me.DataGridView_Foods.Rows.Clear()
’Me.DataGridView_Foods.Columns.Clear()
Dim List_Swe As New List(Of Sweets)
Dim obj As New Sweets
Dim count As Integer - 0
List_Swe = obj.GetAllSwelnWareHouse(count)
For Each obj In List_Swe
Dim row As Integer = Me.DataGridView_Foods.Rows.Add
For y As Integer - 0 To count
Me.DataGridView_Foods.Item(0, row).Value = obj.PSweName
..... Me.DataGridView_Foods.Itemd, row) .Value = obj .PWareQuan
Me.DataGridView_Foods.Item(2, row).Value =
obj.PSweCost.ToString &
Me.DataGridView_Foods.Item(0, row).Tag = obj.PSweid
Me.DataGridView_Foods.Itemd, row) .Tag = obj.PSweDesc
Me.DataGridView_Foods.Item(2, row).Tag = obj.PSweDesc
Next

Dim Help As Integer = Me.
Dim DescStr As String = N
MsgBox(DescStr)
Catch ex As Exception
MsgBox(ex.Message)
End Try
End Sub
''' <summary>
Γεμιζέι το Grid με υλικά
''' </summary>
Private Sub SimpleButton2_Clic)c (ByVal sender ?
System.EventArgs) Handles SimpleButton2.Cliclc

■ - Tf? ' ■■
FillGridWithMaterials()
Item = 2
Catch ex As Exception
MsgBox(ex.Message)

Object, ByVal e As

End Sub
''' <summary>
''' Γεμίζέί TO Grid με ποτά
''' </suramary>
Private Sub SimpleButton3_Click(ByVal sender As Object, ByVal e
System.EventArgs) Handles SimpleButtonS.Click
Try
FillGridWithDrinks()
Item = 3
Catch ex As Exception
MsgBox(ex.Message)
End Try
End Sub
''' <summary>
" ’ Γεμιζέι xo C
''' </summary>
Private Sub SimpleButton4_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles SimpleButton4.Click
Try
FillGridWithSweets()
Item = 4
Catch ex As Exception
MsgBox(ex.Message)
End Sub
''' <summary>
''' προσθέτη υλιχά στην παραγγελία
''' </suramary>
Private Siib SimpleButton6_Click (ByVal sender As System.Object, ByVal «
As System.EventArgs) Handles SimpleButtonS.Click
Label_costLab.Visible = True
Label_Cost.Visible = True
Dim Helpin As Integer = Me.DataGridView_Foods.CurrentRow.Index
Dim Itemid As Integer = Me.DataGridView_Foods.Item(0,
3
Dim HasRow As Boolean = False
Dim InCell As Integer = 0
Dim Ifint As Integer = 0
Dim Ifitem As Integer = 0
If NumberOfRows > 0 Then
For X As Integer = 0 To NumberOfRows - 1
Ifint = Me.DataGridView_Order.Item(0, x).Tag
Ifitem = Me.DataGridView_Order.Item(l, x).Tag
'' "
If NumberOfRows < 1 Then Exit For
If Itemid = Ifint And Ifitem = Item Then
HasRow = True
InCell = x
Exit For
End If

If HasRow Then
DpdateltemRow (Itemid, InCell)
Else
AddItemRow(Itemid)
End If
Label_Cost.Text = FinalCost.ToString & "€"
Catch ex As Exception
MsgBox(ex.Message)
End Try
d Sub
' <summary>
’ Κατα την προσθήκη αμα υπάρχει απλά αυξάνει την ποσότηττ
' </summary>

Me.DataGridView_Order.Item(0, row).Tag = Itemid
Me.DataGridView_Order.Item(l, row).Tag = Item
FinalCost += obj.PMatCost
Elself Item = 3 Then
Dim obj As New Drin)cs (Itemid)
Dim row As Integer = Me.DataGridView_Order.Rows.Add
NumberOfRows += 1
row).Value = obj.PDrnName
Me.DataGridView_Order.Item (
Me.DataGridView_Order.Item(
row).Value = 1
■ · 'Me. DataGridView_Order. Item (. row).Value = obj.PDrnCost.ToStri
Me.DataGridView_Order.Item(0, row).Tag = Itemid
Me.DataGridView_Order.Item(l, row).Tag = Item
FinalCost += obj.PDrnCost
Elself Item = 4 Then
Dim obj As New Sweets(Itemid)
Dim row As Integer = Me.DataGridView_Order.Rows.Add
NumberOfRows += 1
Me.DataGridView_Order.Item(0, row).Value = obj.PSweName
Me.DataGridView_Order.Itemd, row) .Value = 1
Me.DataGridView_Order.Item(2, row).Value = obj.^SweCost.ToString
& "€"
Me.DataGridView_Order.Item(0, row).Tag = Itemid
Me. DataGridView_Order. Itemd, row) .Tag = Item
FinalCost += obj.PSweCost
End Sub
''' <summary>
''' Αποστέλει την παραγγελία στο ταμείο δημιουργη καινούργιο κωδικό
''' </summary>
Private Sub SimpleButton8_Clic)c (ByVal sender As System. Object, ByVal e
As System. EventArgs) Handles SimpleButtonS.Clic)c
Label_costLab.Visible = False
Label_Cost.Visible = False
'ihsertTheOrder ()
Me.DataGridView_Order.Rows.Clear()
MsgBox ("Παρακαλώ πάρτε το απόκομα σας κ
Dim frm As New PrintOrder
frm.Label_Code.Text = OrderCode
Dim objset As New GeneralSettings
n.Label_Station.
:.GetStationValue
frm.Show()
MakeNewOrderCode()
FinalCost = 0
NumberOfRows = 0
Catch ex As Exception
MsgBox(ex.Message)
End Try
End Sub
''' <summary>
ιαχώρηση της παραγγελίας
''' Εδώ γίνονται το κατάλληλα insert
''' </suramary>
''' <remarks></remarks>
Private Sub InsertTheOrder()
Dim ObjOrder As New Orders
Dim ObjSettings As New GeneralSettings
ObjOrder.PCompany = ObjSettings.GetCompanyValue
ObjOrder.PStation = ObjSettings.GetStationValue
ObjOrder.POrdCost = FinalCost
- ObjOrder.POrdSit = 1
ObjOrder.POrdid = OrderCode
ObjOrder.insertOrd(ObjOrder)
Dim Whatitem As Integer
Dim InItemCode As Integer = 0
Dim ItemQuan As Integer = 0

For X As Integer = 0 To NumberOfRows - 1
Whatitem = Me.DataGridView_Order.Item(1, x).Tag
If Whatitem = I Then 'food
InItemCode = Me.DataGridView_Order.Item(0, x).Tag
ItemQuan = Me.DataGridView_Order.Itemd, x) .Value
Dim ObjFO As New Foo_Ord
ObjFO.PFooid = InItemCode
ObjFO.POrdid = OrderCode
ObjFO.POrdQuan = ItemQuan
ObjFO.insert (ObjFO)
Elself Whatitem = 2 Then 'materials
InItemCode = Me.DataGridView_Order.Item(0, x).Tag
ItemQuan = Me.DataGridView_Order.Itemd, x) .Value
Dim ObjMat As New Mat_ord
ObjMat.PMatid = InItemCode
ObjMat.POrdid = OrderCode
ObjMat.POrdQuan = ItemQuan
ObjMat.insertOrd(ObjMat)
Dim RemQuan As Integer = Me.DataGridView_Order. Itemd,
X ) .Value
Dim ObjMaterials As New Materials(InItemCode)
RemQuan = ObjMaterials.PWareQuan - RemQuan
Dim objWareHouse As New WareHouse(RemQuan, InItemCode,
Nothing, Nothing, Nothing)
ObjWareHouse.updateWareHouseMat(objWareHouse)
Elself Whatitem = 3 Then 'drnlcs
InItemCode = Me.DataGridView_Order.Item(0, x).Tag
ItemQuan = Me.DataGridView_Order.Item(1, x).Value
Dim ObjDR As New Drn_Ord
ObjDR.PDrnid = InItemCode
ObjDR.POrdid = OrderCode
ObjDR.POrdQuan = ItemQuan
Obj DR.insertOrd(Obj DR)
Dim RemQuan As Integer = Me.DataGridView_Order.Item(I,
X ) .Value
Dim ObjDrinlcs As New Drinjcs (InItemCode)
RemQuan = ObjDrinJcs.PWareQuan - RemQuan
Dim ObjWareHouse As New WareHouse(RemQuan, Nothing, Nothing,
InItemCode, Nothing)
objWareHouse.updateWareHouseDrn(objWareHouse)
Elself Whatitem = 4 Then 'sweets
InItemCode = Me.DataGridView_Order.Item(0, x).Tag
ItemQuan = Me.DataGridView_Order.Item(I, x).Value
Dim ObjSwe As New Swe_Ord
...... ObjSwe.PSweid = InItemCode
Obj Swe.POrdid = OrderCode
ObjSwe.POrdQuan = ItemQuan
Obj Swe.insertOrd(Obj Swe)
Dim RemQuan As Integer = Me.DataGridView_Order.Item(I,
x).Value
Dim ObjSweets As New Sweets(InItemCode)
RemQuan = ObjSweets.PwareQuan - RemQuan
Dim ObjWareHouse As New WareHouse(RemQuan, Nothing,
InItemCode, Nothing, Nothing)
objWareHouse.updateWareHouseSwe(objWareHouse)
End If
Next X
End Sub
''' <summary>
'" Αφειρη δεδομένα απο την παραγγελία
''' </summary>
Private Sub SimpleButton7_Cliclc(ByVal sender As System.Object, ByVal e
As System.EventArgs) Handles SimpleButtonI.Clic)c
Try
Dim Rowldex As Integer = Me.DataGridView_Order.CurrentRow.Index
Dim FullPrice As Double = Me.DataGridView_Order.Item(2,
Rowldex).Value

Dim Count As Double = Me.DataGridView_Order.Item(l,
Rowldex).Value
Dim Price As Double = FullPrice / Count
FinalCost -= Price
Label_Cost.Text = FinalCost.ToString & "6"
Me.DataGridView_0rder.Item(2, Rowldex).Value -= Price
If Me. DataGridView_Order. Itemd, Rowldex) .Value = 1 Then
Me.DataGridView Order.CurrentRow.Visible = False
Else
Me. DataGridView_Order. Itemd, Rowldex) .Value -

