Stored Procedure σε Σενάριο Υπολογισµού του Atlantis Payroll
Μεταξύ των ειδικών συναρτήσεων που είναι διαθέσιµες προς χρήση στα σενάρια υπολογισµού του Atlantis
Payroll υπάρχει πλέον και η συνάρτηση SP. Μέσω της ειδικής αυτής συνάρτησης, δίνεται η δυνατότητα να
κληθεί οποιαδήποτε stored procedure πληρεί τις προδιαγραφές που θα αναλυθούν παρακάτω. Πρακτικά, η
επέκταση των σεναρίων υπολογισµού µέσω της χρήσης stored procedures µπορεί να δώσει λύσεις προς
την κατεύθυνση ιδιαίτερα εξειδικευµένων περιπτώσεων υπολογισµών, στους οποίους µπορεί να
εµπλέκονται και custom πίνακες και που δεν θα µπορούσαν να προσεγγιστούν µέσω του παραδοσιακού
τρόπου δηµιουργίας custom σεναρίων. Παράλληλα, διασφαλίζεται η σύνδεση των custom stored
procedures µε τον πυρήνα της εφαρµογής, µέσω της ολοκλήρωσής τους µε την στάνταρ διαδικασία
υπολογισµού µισθοδοσίας µηνός. Ο σκοπός της κλήσης µίας τέτοιας stored procedure µπορεί να είναι:
α) η επιστροφή αριθµητικής τιµής, η οποία θα αποδοθεί είτε σε τοπική µεταβλητή, είτε σε µισθολογικό
στοιχείο περιόδου,
ή β) η εκτέλεση κάποιων εντολών ενηµέρωσης πινάκων της βάσης δεδοµένων,
ή γ) η συνδυασµένη χρήση και των δύο ανωτέρω τρόπων.
Η γενική µορφή σύνταξης της συνάρτησης SP είναι η εξής:
SP( @όνοµα stored procedure,[παράµετρος 1,...παράµετρος ν-1,]παράµετρος ν (αποτελέσµατος) )
Όπως φαίνεται και από την γενική µορφή σύνταξης, οι ελάχιστες επιτρεπτές παράµετροι για την έγκυρη
κλήση της συνάρτησης είναι το όνοµα της stored procedure και η παράµετρος αποτελέσµατος, η οποία θα
πρέπει στην stored procedure να δηλωθεί σαν output παράµετρος. Οι υπόλοιπες (προαιρετικές)
παράµετροι που µπορούν να χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να έχουν δηλωθεί στην stored procedure ως
input. Σαν παράµετροι της stored procedure µπορούν να χρησιµοποιηθούν µισθολογικά στοιχεία, τοπικές
µεταβλητές, άλλες ειδικές συναρτήσεις του σεναρίου ή ακόµα και σύνθετες παραστάσεις µε αριθµητικές
πράξεις ή λογικές συνθήκες. Επίσης, παρόλο που στο σενάριο υπολογισµού δεν χρησιµοποιούνται
αλφαριθµητικές µεταβλητές, είναι δυνατή, εφόσον κριθεί σκόπιµη, η χρήση ως παραµέτρου κάποιας
αλφαριθµητικής σταθεράς µε την σύνταξη @αλφαριθµητική σταθερά (χωρίς την παρουσία µονών ή διπλών
εισαγωγικών).
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Παράδειγµα
Έστω ότι χρειάζεται να αποδοθεί ένα έκτακτο ποσό υπό µορφής επιδόµατος σε κάποιους εργαζόµενους για
τις περιόδους δώρου Χριστουγέννων και Πάσχα, έχοντας σαν κριτήριο την οικογενειακή τους κατάσταση
και τις αποδοχές τους. Το ποσό αυτό θα µπορεί να µεταβάλλεται περιοδικά από τον χρήστη, βρίσκεται σε
κάποιο custom πίνακα που ονοµάζεται CUSTOMBONUS και περιέχει τα εξής πεδία: CODEID (integer),
DESCR (varchar 50), FAMILYSTATUS (integer) BONUSAMOUNT (float), MAXSALARY (float). Eχουµε
δηµιουργήσει την εξής stored procedure ώστε να επιστρέφει το ποσό του επιδόµατος:
PROCEDURE GETBONUS
(FAMILYST IN NUMBER,PERIODTYPE IN NUMBER, SALARY IN NUMBER, BAMOUNT OUT NUMBER)
IS
BEGIN
BAMOUNT:=0;
IF PERIODTYPE = 2 OR PERIODTYPE = 4 THEN
SELECT BONUSAMOUNT INTO BAMOUNT FROM CUSTOMBONUS
WHERE FAMILYSTATUS=FAMILYST AND SALARY<=MAXSALARY;
END IF;
END GETBONUS;
Στο πεδίο “FAMILYSTATUS” του πίνακα CUSTOMBONUS έχουµε εισαγάγει τους κωδικούς οικογενειακής
κατάστασης έτσι όπως αυτοί υπάρχουν στο Atlantis Payroll. Στην περίπτωση λοιπόν που ο βασικός µισθός
του εργαζόµενου είναι µικρότερος ή ίσος από το ποσό που έχουµε ορίσει, και επιπλέον, βρισκόµαστε σε
µισθολογική περίοδο τύπου δώρου Πάσχα ή Χριστουγέννων, η stored procedure θα επιστρέψει το ποσό
που θα λάβει ο εργαζόµενος, ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση θα επιστρέψει µηδενικό ποσό. Ας δούµε τώρα
την κλήση της stored procedure µέσα από το σενάριο υπολογισµού:

Παρατηρείται ότι έχει οριστεί ένα µισθ. στοιχείο, (εναλλακτικά θα µπορούσε να είναι και τοπική
µεταβλητή), µε το όνοµα ΕΙ∆.ΜΠΟΝΟΥΣ, στο οποίο επιστρέφεται η τιµή της output παραµέτρου της stored
procedure. Ακολούθως, το µισθολογικό στοιχείο χρησιµοποιείται ως συνήθως για να προστεθεί στο
πληρωτέο ποσό για τον εργαζόµενο.
Παρατήρηση:
Στην περίπτωση όπου η stored procedure χρησιµοποιείται για ενηµερώσεις πινάκων, χωρίς να απαιτείται η
επιστροφή κάποιας τιµής, µπορεί ο χρήστης να δηλώσει κάποια τοπική µεταβλητή η οποία δεν θα
συµµετέχει πουθενά στους υπολογισµούς του σεναρίου υπολογισµού, αλλά θα χρησιµοποιηθεί
αποκλειστικά για να κληθεί η stored procedure µε την µορφή που απαιτείται.
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