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Περίλθψθ 

Η παροφςα διπλωματικι ζχει ωσ ςτόχο τθν ανάπτυξθ μιασ δυναμικισ ιςτοςελίδασ, θ οποία κα 

ςχετίηεται με το χϊρο τθσ θλεκτρονικισ υγείασ (E-Health). Η ιςτοςελίδα κα παρζχει πλθροφορίεσ 

ςχετικά με το EurHEALTHAgeing project και κα είναι δυναμικι. Θα μπορεί δθλαδι οποιοςδιποτε 

χριςτθσ να εγγράφεται ςε αυτι , να αναηθτά πλθροφορίεσ για ςυγκεκριμζνα γονίδια, να παρεμβαίνει 

ςτα ιδθ υπάρχοντα, ακόμα και να προςκζτει καινοφργια. Για το ςκοπό αυτό χρθςιμοποίθςα κατά κφριο 

λόγω τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ PHP, μια γλϊςςα ειδικά ςχεδιαςμζνθ για τθ δθμιουργία δυναμικϊν 

ιςτοςελίδων, και τον εξυπθρετθτι βάςεων δεδομζνων MySql.  

 Η μελζτθ των γονιδίων κα ςυμβάλλει ςτο γενικότερο ςκοπό αυτοφ του project , όπου είναι θ ανάγκθ 

του προςδιοριςμοφ διάφορων γενετικϊν παραγόντων που κακορίηουν τθν πορείασ τθσ υγείασ ενόσ 

ατόμου. Η αποτελεςματικι πολιτικι που ακολουκείται για τθν υγεία κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ, 

μπορεί να υποςτθρίξει ςε μεγάλο βακμό τθν υγιι γιρανςθ του πλθκυςμοφ. Για αυτό το λόγο υπάρχει 

επιτακτικι ανάγκθ,  να εντοπίηονται διάφορα γεγονότα από τα πρϊτα χρόνια τθσ ηωισ ενόσ ατόμου. 
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Abstract 

The scope of this thesis is the development of a dynamic web page, which belongs to the area of E-

Health. The web page will provide information about the EurHealthAgeing project and will be dynamic. 

That means, every user could register to the webpage, search for information about specific genes, 

modify existing  genes or add new to the database. For that purpose the PHP programming language is 

mainly used, a language specifically designed for the creation of dynamic web pages and also the MySql 

database management system.  

The study of genes will contribute to the general purpose of this project, which is the necessity to 

determine different genetic factors that define the health of a person, in the future. The effective policy 

that is followed for the health, throughout the lifetime, could support in a high level the healthy aging of 

the population. For that reason there is a necessity to identify facts from the early years of  lifetime. 
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1 
Ειςαγωγι 

το κεφάλαιο αυτό παρουςιάηουμε το αντικείμενο τθσ διπλωματικισ. 

 

1.1 Αντικείμενο τθσ διπλωματικισ 

Αντικείμενο τθσ παροφςασ διπλωματικισ είναι θ δθμιουργία μιασ δυναμικισ ιςτοςελίδασ (web site), 
που ζχει ωσ ςτόχο τθ ςυςχζτιςθ γονιδίων, τα οποία κακορίηουν τθν πορεία τθσ υγείασ ενόσ ατόμου . 
τον δικτυακό αυτό τόπο παρουςιάηονται πλθροφορίεσ ςχετικά με το EurHEALTHAgeing project, τι 
περιλαμβάνει και το ςκοπό δθμιουργίασ του. Επίςθσ ο χριςτθσ μπορεί  να αναηθτά πλθροφορίεσ για τα 
υπάρχοντα Entity Types, Entities και associations αλλά και να προςκζτει καινοφργια , να διορκϊνει και 
να διαγράφει όποια δεν επικυμεί. Όλεσ οι πλθροφορίεσ που παρουςιάηονται ςτθν ιςτοςελίδα 
αποκθκεφονται ςε μία βάςθ δεδομζνων, που δθμιουργικθκε ςτον MySQL Server, προκειμζνου το 
περιεχόμενο του site να είναι δυναμικό και να μεταβάλλεται εφκολα. Σο υλικό αυτό κα είναι  
προςβάςιμο, μόνο ςε όςουσ χριςτεσ κάνουν εγγραφι ςτθν ιςτοςελίδα μασ. 
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2  

Ηλεκτρονικι υγεία , διαδίκτυο και εφαρμογζσ βάςεων δεδομζνων 
 

2.1  Ηλεκτρονικι υγεία (E-health) 

Σα τελευταία χρόνια θ ζλευςθ νζων τεχνολογιϊν δεν ζχει αφιςει ανεπθρζαςτθ τθν υγεία. Είναι πολφ 
πικανό να ζχετε ακοφςει τον όρο θλεκτρονικι υγεία (e-health). Πρόκειται ουςιαςτικά για ζνα νζο 
μοντζλο περίκαλψθσ που ζχει επίκεντρο τον πολίτθ. Χρθςιμοποιείται πλζον με μεγάλθ επιτυχία ςε 
οριςμζνεσ χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ ενϊ γίνονται αρκετζσ προςπάκειεσ να εφαρμοςτεί και ςτθν Ελλάδα. Δεν 
υπάρχει ακριβισ οριςμόσ για τθν θλεκτρονικι υγεία. Πρακτικά κα μποροφςαμε να ποφμε ότι 
αναφζρεται ςτθ μετεξζλιξθ των παραδοςιακϊν ςυςτθμάτων υγείασ, ςτα οποία ζχουν ειπθςζλκει νζεσ 
τεχνολογίεσ και το διαδίκτυο.  

 Οι νζεσ αυτζσ τεχνολογίεσ πλθροφοριϊν που ζχουν προςαρμοςτεί ςτθν υγεία, ςτοχεφουν ςτθν 
καλφτερθ πρόλθψθ, διάγνωςθ, κεραπεία παρακολοφκθςθ και διαχείριςθ τθσ υγείασ και του τρόπου 
ηωισ. Ειδικά ςε περιόδουσ οικονομικισ κρίςθσ όπωσ περνάει θ χϊρα μασ, θ ανάπτυξθ θλεκτρονικϊν 
υπθρεςιϊν υγείασ μπορεί να ςυμβάλει ςτθν ανάπτυξθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ, να εξαςφαλίςει τθ 
βιωςιμότθτα των ςυςτθμάτων υγείασ, χωρίσ όμωσ να επθρεαςτεί το κόςτοσ και θ ποιότθτα τθσ 
υγειονομικισ περίκαλψθσ.  

 Οριςμζνεσ εφαρμογζσ τθσ θλεκτρονικισ υγείασ, όπου ίςωσ να είναι γνωςτζσ ςε μερικοφσ, είναι ο 
θλεκτρονικόσ ιατρικόσ φάκελοσ, ο οποίοσ περιζχει πλθροφορίεσ για κάποιον αςκενι όπωσ ιατρικό 
ιςτορικό, εγχειριςεισ, ιατροφαρμακευτικι περίκαλψθ και νοςθλείεσ οι οποίεσ μποροφν να μελετθκοφν 
και να αξιοποιθκοφν από κατάλλθλο προςωπικό  όποτε είναι απαραίτθτο. Άλλθ μια εφαρμογι είναι τα 
online φαρμακεία τα οποία επιτρζπουν τθ διεκπεραίωςθ ςυναλλαγϊν μζςω Internet. Σζλοσ τα  
τελευταία χρόνια ςυναντάται ςτθ χϊρα μασ θ θλεκτρονικι ςυνταγογράφθςθ, όπου πρόκειται για 
ςφνταξθ και καταχϊρθςθ ιατρικϊν ςυνταγϊν με χριςθ υπολογιςτικϊν ςυςτθμάτων και ςυγκεκριμζνου 
ιατρικοφ λογιςμικοφ. [8] 

 

2.2 Δυναμικι ιςτοςελίδα 

 Δυναμικι ιςτοςελίδα λζγεται θ ιςτοςελίδα θ οποία ζχει μενοφ διαχείριςθσ, όπου μποροφμε να 
ςυνδεκοφμε και να αλλάξουμε το περιεχόμενο τθσ. Μια δυναμικι ιςτοςελίδα ι αλλιϊσ ζνα δυναμικό 
Website ζχει πολλζσ περιςςότερεσ δυνατότθτεσ από μια ςτατικι ιςτοςελίδα, διότι δεν είναι απλά ζνα 
θλεκτρονικό ζγγραφο κϊδικα προγραμματιςμοφ αλλά μια ολοκλθρωμζνθ διαδικτυακι εφαρμογι. Σο 
δυναμικό Website χρθςιμοποιεί ζνα ςυνδυαςμό από βάςεισ δεδομζνων ςτθν περίπτωςθ μασ τθν 
MySQL , γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ για server ςαν τθν ASP και τθν PHP μαηί με πρότυπα ιςτοςελίδων. 
Σο ςθμαντικό είναι ότι το περιεχόμενο των  ιςτοςελίδων του website αποκθκεφεται ςε μια βάςθ 
δεδομζνων. Σο μζγεκοσ των δεδομζνων όπωσ για παράδειγμα οι περιεχόμενεσ ιςτοςελίδεσ που 
μποροφν να αποκθκευκοφν ςε αυτζσ τισ βάςεισ δεδομζνων είναι κεωρθτικά απεριόριςτο, βλζπουμε 
δθλαδι ότι ο όγκοσ τθσ ιςτοςελίδασ μεταβάλλεται άρα είναι “δυναμικόσ “.  

  Όταν ζνασ επιςκζπτθσ καλεί μια ιςτοςελίδα, το περιεχόμενο τθσ δθμιουργείται με τον ςυνδυαςμό 
κειμζνου και προεπιλεγμζνου προτφπου. Η δυναμικι ιςτοςελίδα αλλθλεπιδρά με τουσ επιςκζπτεσ τθσ, 
δίνοντασ τουσ τθ δυνατότθτα για παράδειγμα να ςχολιάςουν, να ςυμπλθρϊςουν φόρμεσ και να 
λαμβάνουν ενθμερωτικά emails. Ζτςι θ αλλθλεπίδραςθ αυτι που υφίςταται μεταξφ τθσ ιςτοςελίδασ και 
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των επιςκεπτϊν τουσ εντυπωςιάηει και είναι πιο εφκολο πλζον να επιςκεφτοφν ξανά τθν ιςτοςελίδα. 
Σζλοσ μια ςθμαντικι ακόμθ ιδιότθτα τθσ δυναμικισ ιςτοςελίδασ είναι θ δυνατότθτα που δίνεται ςτον 
δθμιουργό να χρθςιμοποιιςει ςφγχρονεσ τεχνικζσ marketing, όπωσ για παράδειγμα ζνα newsletter 
δθλαδι διαφθμιςτικά νζα μζςω email. Μια κατθγοριοποίθςθ που κα μποροφςαμε να κάνουμε ςτα 
δυναμικά websites ανάλογα  με τθ λειτουργικότθτα τουσ είναι θ παρακάτω : 

1)  υςτιματα διαχείριςθσ περιεχομζνου γνωςτά και ωσ ςυςτιματα CMS. 

2)  Ηλεκτρονικά καταςτιματα. 

3)  Forums 

4)  Blogs 

Βζβαια υπάρχουν περιςςότερεσ κατθγορίεσ αλλά οι τζςςερισ παραπάνω που ανζφερα αποτελοφν τθν 
πλειοψθφία των διακζςιμων ιςτοςελίδων. 

Η διαφορά των δυναμικϊν ιςτοςελίδων από τισ ςτατικζσ είναι κυρίωσ το γεγονόσ ότι είναι αρκετά πιο 
δφςκολθ θ καταςκευι τουσ και ανάλογα με τισ δυνατότθτεσ που προςφζρει προσ τουσ χριςτεσ 
αυξάνεται και ο βακμόσ δυςκολίασ τουσ. Μια ςτατικι ιςτοςελίδα θ οποία περιζχει μοναδικό 
περιεχόμενο, για να μπορζςει να υποςτεί οποιαδιποτε επεξεργαςία απαιτεί χειροκίνθτθ παρζμβαςθ 
από το δθμιουργό τθσ. Σζλοσ μια ακόμθ ςθμαντικι διαφορά είναι ότι οι δυναμικζσ ιςτοςελίδεσ ζχουν 
καλφτερθ απόδοςθ και είναι αρκετά πιο εντυπωςιακζσ ςτθν εμφάνιςθ τουσ από ότι οι ςτατικζσ. 

 

2.3  Διαδίκτυο 

 Σο διαδίκτυο (Internet) είναι ζνα παγκόςμιο ςφςτθμα διαςυνδεδεμζνων δικτφων υπολογιςτϊν, οι 
οποίοι χρθςιμοποιοφν μια ομάδα πρωτοκόλλων ,θ οποία είναι γνωςτι ωσ “TCP/IP” και εξυπθρετεί 
εκατομμφρια χριςτεσ ςε όλο τον κόςμο. Οι διαςυνδεδεμζνοι θλεκτρονικοί υπολογιςτζσ βρίςκονται ςε 
ζνα κοινό δίκτυο επικοινωνίασ και ανταλλάςςουν μθνφματα με τθ χριςθ διαφόρων πρωτοκόλλων. Σο 
κοινό αυτό δίκτυο καλείται διαδίκτυο. Αποτελεί ουςιαςτικά ζνα μζςο με το οποίο διακινοφνται 
κακθμερινά τεράςτιεσ ποςότθτεσ πλθροφοριϊν. Η ςυνεχόμενθ ανάπτυξθ του με αλματϊδεισ ρυκμοφσ 
τα τελευταία χρόνια το ζχουν κακιερϊςει ωσ ζνα από τα πρωτεφοντα μζςα επικοινωνίασ. Σο Internet 
αποτελεί μια τεράςτια “δεξαμενι” πλθροφοριϊν που διαρκϊσ εμπλουτίηεται και ενθμερϊνεται με νζα 
ςτοιχεία. Οι εκατομμφρια χριςτεσ ςε όλο τον κόςμο  το χρθςιμοποιοφν για διάφορουσ λόγουσ, όπωσ  
ψυχαγωγικοφσ, ενθμερωτικοφσ, επαγγελματικοφσ και μορφωτικοφσ. Ο κάκε χριςτθσ που χρθςιμοποιεί 
το Internet μπορεί να επικοινωνιςει με οποιονδιποτε άλλο διαςυνδεδεμζνο χριςτθ, με το γνωςτό ςε 
όλουσ email αλλά και να ενθμερωκεί για πλθκϊρα κεμάτων που τον αφορά. 

 Όταν μιλάμε για το Internet ουςιαςτικά αναφερόμαςτε ςτθν δθμοφιλζςτερθ μορφι του το WWW 
(World Wide Web). Οι πλθροφορίεσ ςτο Web παρουςιάηονται με τθ μορφι ςελίδων, οι οποίεσ 
ομαδοποιοφνται ςτα γνωςτά ςτουσ περιςςότερουσ Web Sites. Κάκε Site ζχει τθ δικι του μοναδικι 
διεφκυνςθ, μζςω τθσ οποίασ μπορεί ο κάκε χριςτθσ από οποιοδιποτε ςθμείο του κόςμου βρίςκεται να 
ςυνδεκεί και να πλοθγθκεί ςτο περιεχόμενο του. Όταν λοιπόν κάποια εταιρεία, ζνασ οργανιςμόσ ι ζνασ 
ιδιϊτθσ κζλουν να παρουςιάςουν κάποιεσ πλθροφορίεσ ςτο Web, τότε κα πρζπει να δθμιουργιςουν 
ζνα Web Site και να δομιςουν τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ςε μορφι ςελίδων Web, γνωςτζσ και ωσ 
ιςτοςελίδεσ και ζπειτα να τισ εκδϊςουν ςτο Internet. Επίςθσ το Web όςο περνάει ο καιρόσ γίνεται όλο 
και πιο δθμοφιλζσ και για αυτό το λόγο χρθςιμοποιείται ωσ μζςο διαφιμιςθσ από διάφορεσ εταιρείεσ 
και επιχειριςεισ.  

 Για να μπορζςει μζχρι ςιμερα κάποιοσ να καταςκευάςει ζνα Web Site ζςτω και απλό κα πρζπει να ζχει 
κάποιεσ γνϊςεισ γφρω από Web programming (html, java, javascript),  ι ζςτω να χειρίηεται κάποια  
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προγράμματα καταςκευισ ιςτοςελίδων (joomla, frontpage, CoffeCup) όπου αρκετά από αυτά 
κυκλοφοροφν δωρεάν ςτο Web.       

  

2.4 Η αρχιτεκτονικι πελάτθ –εξυπθρετθτι (client-server) 

Κατά τθν περιιγθςθ ενόσ χριςτθ ςτο Internet το πρόγραμμα περιιγθςθσ (web browser) που 
χρθςιμοποιεί, αιτείται κάποιεσ πλθροφορίεσ από ζνα εξυπθρετθτι δικτφου (web server)  και ο server 
αποκρίνεται με τισ ηθτοφμενεσ πλθροφορίεσ, οι οποίεσ προβάλλονται κατάλλθλα ςτον πελάτθ (client) 
μζςω του web browser. Σο μοντζλο που περιγράψαμε παραπάνω αποτελεί τθν κλαςικι αρχιτεκτονικι 2 
ςτρωμάτων ι αλλιϊσ αρχιτεκτονικι πελάτθ-εξυπθρετθτι (client-server) που χρθςιμοποιείται ςυχνά ςτο 
διαδίκτυο. 

  

Εικόνα 2.1 : Η αρχιτεκτονικι πελάτθ-εξυπθρετθτι 

  

2.5 Η αρχιτεκτονικι 3 ςτρωμάτων (3 Tier-Architecture)  

Σο μοντζλο πελάτθ-εξυπθρετθτι επικρατοφςε ςτισ δικτυακζσ εφαρμογζσ όςο οι ιςτοςελίδεσ ιταν 
κυρίωσ ςτατικζσ και δεν υπιρχαν ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ για τθν εξυπθρζτθςθ πολλϊν πελατϊν 
ταυτόχρονα. Με τθν ζκρθξθ όμωσ δθμοτικότθτασ του Internet οι περιςςότερεσ εφαρμογζσ που 
χρθςιμοποιοφν πλζον οι χριςτεσ είναι πολφπλοκεσ, με δυναμικό κυρίωσ περιεχόμενο και πολφπλοκεσ 
λειτουργίεσ ςε δεδομζνα, οι οποίεσ είναι προτιμότερο να διενεργοφνται από ζνα ξεχωριςτό ςφςτθμα 
διαχείριςθσ βάςεων δεδομζνων. Αυτό οδιγθςε ςτθ μετάβαςθ από τθν αρχιτεκτονικι πελάτθ-
εξυπθρετθτι ςτθν αρχιτεκτονικι 3 ςτρωμάτων. Πρόκειται για μια αρχιτεκτονικι ςτθ οποία ο web 
browser εξακολουκεί να είναι το ςτρϊμα πελάτθ το οποίο επικοινωνεί με τον εξυπθρετθτι δικτφου. Ο 
εξυπθρετθτισ δικτφου γίνεται το μεςαίο ςτρϊμα, το οποίο περιζχει τθ δικτυακι εφαρμογι και 
προςτίκεται ζνασ εξυπθρετθτισ βάςθσ δεδομζνων (Database server) ςτο τρίτο ςτρϊμα, ο οποίοσ 
αναλαμβάνει τθν αποτελεςματικότερθ αποκικευςθ των δεδομζνων και των επερωτιςεων τθσ 
δικτυακισ εφαρμογισ προσ τθ βάςθ.[9] 

 

Εικόνα 2.2 : Η αρχιτεκτονικι 3-ςτρωμάτων 
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2.6 Σο ςτρϊμα πελάτθ 

Σο ςτρϊμα πελάτθ ςε μια δικτυακι εφαρμογι αποτελεί το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (web 
browser) που βρίςκεται εγκατεςτθμζνο ςε ζναν υπολογιςτι που ζχει πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο. Οι 
αρμοδιότθτεσ του ςτρϊματοσ αυτοφ, είναι θ αποςτολι αιτιςεων για κάποια πλθροφορία προσ κάποιο 
εξυπθρετθτι δικτφου και θ εμφάνιςθ τθσ πλθροφορίασ που αυτόσ επιςτρζφει με τθ μορφι ιςτοςελίδασ. 
Η επεξεργαςία τθσ πλθροφορίασ πραγματοποιείται από το μεςαίο ςτρϊμα ςε ςυνεργαςία με το ςτρϊμα 
δεδομζνων. Αυτό πρακτικά ςθμαίνει ότι κατά τθν ανάπτυξθ τθσ εφαρμογισ δεν μασ ενδιαφζρει θ 
εγκατάςταςθ ι θ ρφκμιςθ του ςτρϊματοσ πελάτθ. 

 Οποιοςδιποτε χριςτθσ μπορεί να χρθςιμοποιιςει τθν ιςτοςελίδα μασ και να πάρει τισ πλθροφορίεσ 
που κζλει από τθ βάςθ δεδομζνων μασ χωρίσ να μασ ενδιαφζρει το λειτουργικό του ςφςτθμα. Αυτόσ 
είναι και ζνασ λόγοσ που κάνει τθν ανάπτυξθ δικτυακϊν εφαρμογϊν με το μοντζλο τριϊν ςτρωμάτων 
και τουσ web browsers ωσ ςτρϊμα πελάτθ αρκετά δθμοφιλείσ. 
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Μεςαίο ςτρϊμα (Middle Tier) 

3.1 Γενικά - Ρόλοσ        

Σο μεςαίο ςτρϊμα ςτθν αρχιτεκτονικι τριϊν ςτρωμάτων που περιγράφουμε, αποτελοφν οι 
εξυπθρετθτζσ δικτφου. τθν εφαρμογι μασ χρθςιμοποιείται ο εξυπθρετθτισ δικτφου Apache. Σο μεςαίο 
ςτρϊμα ζχει κεντρικό ρόλο ςε μια δικτυακι εφαρμογι που ακολουκεί τθν αρχιτεκτονικι τριϊν 
ςτρωμάτων. Είναι το ςτρϊμα που επιτρζπει ςτα άλλα δυο ςτρϊματα να επικοινωνιςουν μεταξφ τουσ. 
Εξυπθρετεί τισ ςυνδζςεισ των χρθςτϊν και παράγει το περιεχόμενο των δεδομζνων που παρουςιάηονται 
ςτο ςτρϊμα πελάτθ. το ςτρϊμα αυτό ανικει και το προγραμματιςτικό μζροσ τθσ εφαρμογι μασ. 

 

3.2 Εξυπθρετθτζσ Δικτφου 

Εξυπθρετθτζσ δικτφου (Web Server) λζγεται το πρόγραμμα που εξυπθρετεί τισ δικτυακζσ αιτιςεισ των 
πελατϊν (clients), τθν προβολι μιασ ιςτοςελίδασ, τθν εκτζλεςθ ενόσ προγράμματοσ (script) κ.α. Σο 
μθχάνθμα ςτο οποίο εγκακίςταται το πρόγραμμα αυτό και εννοείται να είναι ςυνδεδεμζνο με το 
Internet, αποκαλείται επίςθσ Web Server. 

 Οι εξυπθρετθτζσ δικτφου αναπτφςςονται ςφμφωνα με το μοντζλο προγραμματιςμοφ client-server και 
χρθςιμοποιοφν το πρωτόκολλο μεταφοράσ δεδομζνων HTTP, προκειμζνου να αποςτείλουν ςτουσ 
χριςτεσ web τα αρχεία και τισ ιςτοςελίδεσ τα οποία αιτοφνται. Οι αιτιςεισ των χρθςτϊν ςτζλνονται και 
αυτζσ με τθ βοικεια του πρωτοκόλλου HTTP όταν ο χριςτθσ αιτείται κάποια διεφκυνςθ URL ςτο web 
browser που χρθςιμοποιεί. 

 

 

Εικόνα 3.1 : Η αρχιτεκτονικι του client-server ςτο διαδίκτυο 

 

3.3 Πρωτόκολλο HTTP 

Σο πρωτόκολλο HTTP ι πρωτόκολλο μεταφοράσ υπερκειμζνου, είναι το ςτάνταρ πρωτόκολλο  που 
χρθςιμοποιείται για τθν επικοινωνία μεταξφ του web browser και του web server, δθλαδι των δφο 
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πρϊτων ςτρωμάτων του μοντζλου 3-Tier των δικτυακϊν εφαρμογϊν. Η λειτουργία του πρωτοκόλλου 
HTTP είναι θ εξισ : ζνασ πελάτθσ (web browser) αιτείται κάποιο πόρο ( μια ςελίδα html, ζνα αρχείο ) 
από ζνα εξυπθρετθτι δικτφου και αυτόσ απαντάει ςτζλνοντασ τον ηθτοφμενο πόρο, ι ζνα μινυμα 
λάκουσ αν θ αίτθςθ δεν μπορεί να πραγματοποιθκεί. Για κάκε αίτθςθ (request) υπάρχει μια απάντθςθ 
(response). 

Μια αίτθςθ HTTP αποτελείται από το όνομα τθσ μεκόδου που χρθςιμοποιείται, τθν περιγραφι του 
ηθτοφμενου πόρου, τθν ζκδοςθ του πρωτοκόλλου και ζνα προαιρετικό αρικμό παραμζτρων που δίνουν 
πλθροφορίεσ για το πϊσ πρζπει αυτόσ να επιςτραφεί.[10] 

 

3.4 Γενικά για τον Apache και τισ τρζχουςεσ εκδόςεισ του 

O Apache κεωρείται ωσ ζνασ από τουσ πιο δθμοφιλείσ Web Server.Αρχικά ο λόγοσ για τον οποίο 
δθμιουργικθκε ιταν για τουσ κεντρικοφσ υπολογιςτζσ Unix. Αργότερα χρθςιμοποιικθκε για τα 
Windows και άλλα λειτουργικά ςυςτιματα. Σο Apache είναι ελεφκερο λογιςμικό όπου διανζμεται από 
το Apache Software Foundation, το οποίο προωκεί διάφορεσ ανοικτζσ πθγζσ τεχνολογίασ Ιςτοφ, γνωςτζσ 
ωσ Web technologies.Η διεφκυνςθ http://httpd.apache.org περιζχει ανακοινϊςεισ για τισ διάφορεσ 
εκδόςεισ του Apache όπωσ είναι θ Apache 1.3.x, Apache 2.0.x και Apache 2.2.x .Σο Apache 1.3.x  είναι θ 
παλαιότερθ από τισ εκδόςεισ. Σο Apache Software Foundation διατθρεί και τισ τρεισ παραπάνω 
εκδόςεισ, τα χαρακτθριςτικά όμωσ του Apache 2.2.x περιλαμβάνουν περιςςότερθ υποςτιριξθ για 
caching, φιλτράριςμα και για άλλεσ λειτουργίεσ του ςυςτιματοσ. Σο Apache Software Foundation 
χρθςιμοποιεί αρικμοφσ δευτερεφουςασ ζκδοςθσ για να χαρακτθρίςει τισ ενθμερϊςεισ που περιζχουν 
βελτιϊςεισ ι διορκϊςεισ ςφαλμάτων ςχετιηόμενεσ με τθν αςφάλεια. Όταν προςτίκενται βελτιϊςεισ ι 
διορκϊςεισ ςτον κϊδικα που αφοροφν τισ δευτερεφουςεσ εκδόςεισ, τότε το Apache Software 
Foundation κυκλοφορεί μια νζα ζκδοςθ του λογιςμικοφ με νζο αρικμό δευτερεφουςασ ζκδοςθσ. [1] 

       

3.4.1 Επιλογι τθσ μεκόδου εγκατάςταςθσ 

 Για να πραγματοποιθκεί θ εγκατάςταςθ υπάρχουν αρκετζσ επιλογζσ ςτθ διάκεςθ του κάκε χριςτθ. Σο 
Αpache είναι “ανοιχτό λογιςμικό “, πράγμα το οποίο ςθμαίνει ότι οποιοςδιποτε χριςτθσ μπορεί να ζχει 
πρόςβαςθ ςε όλο τον πθγαίο κϊδικα του. Αυτό πρακτικά μασ επιτρζπει να δθμιουργιςουμε μια 
εξειδικευμζνθ ζκδοςθ του server ςφμφωνα με το τι κζλουμε να κάνουμε. Επίςθσ υπάρχουν διανομζσ 
του Apache με προ-μεταγλωττιςμζνα δυαδικά αρχεία για τισ περιςςότερεσ πλατφόρμεσ UNIX. Η 
δθμιουργία εκτελζςιμων αρχείων από τον πθγαίο κϊδικα του Apache server μασ παρζχει ευελιξία, διότι 
μποροφμε να δθμιουργιςουμε τθν δικι μασ ζκδοςθ server. Επίςθσ ζχουμε τθ δυνατότθτα να 
αναβακμιςτοφμε ςτισ πιο πρόςφατεσ εκδόςεισ και να ενθμερϊςουμε τισ ρυκμίςεισ για τθν αςφάλεια.  

 

  3.4.2 Εγκατάςταςθ του Apache ςτα Windows 

Προτοφ ξεκινιςουμε τθν εγκατάςταςθ του πρζπει να είμαςτε ςίγουροι ότι ςτο ςφςτθμα μασ δεν 
τρζχει οιοςδιποτε άλλοσ Web Server.Εάν ιδθ τρζχουμε κάποιον άλλο καλό κα είναι να τον 
καταργιςουμε από το ςφςτθμα μασ ι να τον απενεργοποιιςουμε. O μόνοσ τρόποσ για να 
μπορζςουμε να τρζξουμε πολλαπλοφσ Web servers, είναι να τουσ τρζχουμε ςε διαφορετικοφσ 
ςυνδυαςμοφσ διευκφνςεων και κυρϊν. Σο Apache 2.2.11 τρζχει ςτισ περιςςότερεσ πλατφόρμεσ 
Windows και παρζχει περιςςότερα χαρακτθριςτικά και μεγαλφτερθ ςτακερότθτα ζναντι των 
εκδόςεων 2.0 και 1.3. Για να ξεκινιςουμε τθ διαδικαςία εγκατάςταςθσ του Apache ςτον υπολογιςτι 
μασ επιςκεπτόμαςτε τθ ςελίδα: http://httpd.apache.org/download.cgi. Επίςθσ καλό κα ιταν ο 
χριςτθσ να επιςκεφτεί τθν ςελίδα  http://www.apache.org/dist/httpd/binaries/win32/README.html 

http://httpd.apache.org/
http://httpd.apache.org/download.cgi
http://www.apache.org/dist/httpd/binaries/win32/README.html


8 
 

θ οποία παρζχει αρκετζσ χρθςτικζσ πλθροφορίεσ για όλεσ τισ εκδόςεισ των Windows που 
χρθςιμοποιοφνται ςιμερα .Η ιςτοςελίδα αυτι διατθρείται από το Apache Software Foundation ωσ 
βοικθμα για τουσ χριςτεσ που τρζχουν μια ζκδοςθ του Apache Server.Εφόςον λοιπόν  ο χριςτθσ 
είναι ζτοιμοσ, κα ςασ παρουςιάςω παρακάτω αναλυτικά τα βιματα τθσ διαδικαςίασ εγκατάςταςθσ 
του Apache 2. ςτα Windows. 

1)Αναηθτοφμε τθ ςφνδεςθ που φζρει τον τίτλο Win32Binary(MSI Installer).Κάνουμε διπλό κλικ πάνω του 
για να ξεκινιςουμε τον οδθγό εγκατάςταςθσ (Installation Wizard).Διαβάηουμε τισ ςχετικζσ πλθροφορίεσ 
που παρατίκενται και ςτθν πορεία θ εγκατάςταςθ μασ ενθμερϊνει για τθν προςταςία του λογιςμικοφ, 
τουσ όρουσ χριςθσ και διάφορεσ λεπτομζρειεσ ςχετικά με τθν τρζχουςα ζκδοςθ του Apache HTTP 
Server.Μασ ηθτείται να αποδεχτοφμε τουσ όρουσ ςυμφωνίασ άδειασ χριςθσ του Apache , όπου 
ουςιαςτικά μασ αναφζρει ότι μποροφμε να χειριςτοφμε το λογιςμικό όπωσ κζλουμε, να κάνουμε 
διάφορεσ προςαρμογζσ που μασ εξυπθρετοφν, αλλά απαγορεφεται να ιςχυριςτοφμε ότι είναι δικό μασ 
κάποιο κομμάτι του. 
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2) Σο επόμενο παράκυρο εγκατάςταςθσ που εμφανίηεται, μασ ηθτάει να ορίςουμε κάποιεσ βαςικζσ 
πλθροφορίεσ ςχετικά με το ςφςτθμα μασ, όπωσ είναι θ πλιρθσ διεφκυνςθ (Network Domain) του 
δικτφου για τον server κακϊσ και θ θλεκτρονικι διεφκυνςθ (email) του διαχειριςτι (administrator). Σο 
όνομα του server (Server Name) κα είναι αυτό για το οποίο κα ζχουν πρόςβαςθ οι χριςτεσ (Clients) 
ςτον server. Σο e-mail του διαχειριςτι μασ ηθτείται να το δθλϊςουμε, διότι ςε περίπτωςθ που προκφψει 
κάποιο μινυμα ςφάλματοσ, να εμφανίηετε ςτθν οκόνθ του φυλλομετρθτι και ζτςι να μποροφν οι 
επιςκζπτεσ να επικοινωνιςουν μαηί του για να διορκωκεί το οποιοδιποτε πρόβλθμα. τθ ςυνζχεια 
δθλϊνουμε αν κα εγκαταςτιςουμε τον Apache ςαν υπθρεςία (service), ι αν προτιμάμε να ξεκινάει 
χειροκίνθτα. τθν περίπτωςθ που επιλζξουμε να τον εγκαταςτιςουμε ςαν υπθρεςία, ο server κα ξεκινά 
κάκε φορά που ξεκινάνε τα Windows και ζτςι κα μπορεί ο χριςτθσ να πραγματοποιεί τον ζλεγχο του 
από τα εργαλεία διαχείριςθσ υπθρεςιϊν που περιλαμβάνουν τα Windows. 

 

 3) Σο τρίτο παράκυρο που εμφανίηεται μασ ηθτάει να επιλζξουμε ποιον τφπο εγκατάςταςθσ κζλουμε, 
το typical ι τον custom.Η διαφορά τουσ είναι ότι ςτθν τυπικι (typical) εγκατάςταςθ  εγκακίςτανται τα 
δυαδικά αρχεία του Apache και τα αρχεία πλθροφοριϊν τεκμθρίωςθσ, αλλά δεν εγκακίςτανται τα 
header αρχεία, ενϊ θ εξειδικευμζνθ (Custom)  εγκατάςταςθ μασ αφινει το ελεφκερο να επιλζξουμε αν 
κα εγκαταςτιςουμε τα header αρχεία, ι τα αρχεία πλθροφοριϊν τεκμθρίωςθσ. Ζπειτα επιλζγουμε τον 
φάκελο όπου κα γίνει θ εγκατάςταςθ και ζτςι αρχίηει θ διαδικαςία αντιγραφισ αρχείων και ρυκμίςεων 
του Apache. Για να είμαςτε ςίγουροι ότι όλα ζχουν πάει καλά και ότι όντωσ ο Apache εγκαταςτάκθκε 
ςωςτά, καλό κα ιταν για να τον δοκιμάςουμε, να ανοίξουμε ζνα φυλλομετρθτι (Browser) και να 
πλθκτρολογιςουμε τθ διεφκυνςθ: http://127.0.0.1. Αν εμφανιςτεί το μινυμα  “It works!” τότε όλα 
ζγιναν ςωςτά και από εδϊ και πζρα μποροφμε να φορτϊςουμε τισ ιςτοςελίδεσ μασ  ςτον φάκελο htdocs 
που βρίςκεται μζςα ςτον Apache. 

http://127.0.0.1/
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Σζλοσ μόλισ ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία με επιτυχία, εμφανίηεται και ζνα μινυμα που το επιβεβαιϊνει. 
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3.4.3 Σο αρχείο διαμόρφωςθσ του Apache 

Σο Apache διατθρεί όλεσ τισ πλθροφορίεσ των ρυκμίςεων του ςε αρχεία απλοφ κειμζνου (text files), 
όπου το κυριότερο από αυτά είναι το αρχείο httpd.conf. Σο αρχείο αυτό περιλαμβάνει ντιρεκτίβεσ 
(directives) και υποδοχείσ (containers). Οι ντιρεκτίβεσ κακορίηουν βαςικζσ λειτουργίεσ του Apache, 
όπωσ για παράδειγμα εξουςιοδοτιςεισ (authorization) και διάφορεσ παραμζτρουσ για τθν απόδοςθ και 
τθ λειτουργία του δικτφου. Οι περιζκτεσ από τθ μεριά τουσ  κακορίηουν το περιβάλλον ςτο οποίο 
αναφζρονται αυτζσ οι ρυκμίςεισ, όπωσ για παράδειγμα είναι οι ρυκμίςεισ εξουςιοδοτιςεων, που 
αναφζρονται ςαν ζνασ ολόκλθροσ φάκελοσ ι ςαν ζνα μεμονωμζνο αρχείο κειμζνου. 
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4  
MySQL 

 

4.1 Ειςαγωγι ςτθ MySQL 

 Η MySQL είναι ζνα ςφςτθμα διαχείριςθσ βάςεων δεδομζνων ανοιχτοφ κϊδικα (Open Source) και 
διανζμεται δωρεάν από τθν εταιρεία MySQL AB. Αυτό ςθμαίνει πωσ πρόκειται για ζνα λογιςμικό το 
οποίο διατίκεται ελεφκερα και μπορεί ο οποιοςδιποτε χριςτθσ να το χρθςιμοποιιςει δωρεάν, και να 
παρζμβει ςε αυτό για να το τροποποιιςει. Μια ςχεςιακι βάςθ δεδομζνων (Relational Database) 
παριςτάνει και αποκθκεφει τα δεδομζνα ςε πίνακεσ. Ο MySQL server δθμιουργικθκε με ςκοπό να 
διαχειρίηεται μεγάλεσ βάςεισ δεδομζνων και λειτουργεί κυρίωσ ςε ςυςτιματα πελάτθ – εξυπθρετθτι. 

 

 4.2 Εγκατάςταςθ και Διαμόρφωςθ τθσ Mysql 

  Οι οδθγίεσ εγκατάςταςθσ που κα παρουςιάςω παρακάτω αναφζρονται ςτθν ζκδοςθ  τθσ MySQL 5.1. Η 
MySQL QB είναι θ εταιρεία θ οποία παράγει και διανζμει τθν MySQL και ςτθν περίπτωςθ που 
προκφψουν ενθμερϊςεισ ςτον κϊδικα οι οποίεσ πικανόν να ςχετίηονται με τθν αςφάλεια ι με πικανά 
ςφάλματα, τότε θ εταιρεία κυκλοφορεί μια καινοφργια ζκδοςθ λογιςμικοφ θ οποία περιζχει νζο αρικμό 
δευτερεφουςασ ζκδοςθσ. Όπωσ βλζπουμε οι δευτερεφουςεσ εκδόςεισ δεν ακολουκοφν κάποια 
προκακοριςμζνθ περίοδο, αλλά εκδίδονται όταν υπάρχει ανάγκθ. Είναι απαραίτθτο ο κάκε χριςτθσ να 
είναι ενιμεροσ με το λογιςμικό που χρθςιμοποιεί, γιατί μπορεί να υπάρξουν τροποποιιςεισ ι να 
αλλάξει ο δευτερεφων αρικμόσ ζκδοςθσ ςε ςφντομο χρονικό διάςτθμα αφότου το ζχει εγκαταςτιςει. 
Για αυτό καλό κα ιταν να επιςκζπτεται τθ ςελίδα http://dev.mysql.com/doc/relnotes/mysql/en/5.0/en/  
για να ενθμερϊνεται για τυχόν αλλαγζσ που ζχουν γίνει και οποίεσ μπορεί να αφοροφν τθ διαμόρφωςθ 
του λογιςμικοφ ι τθ διαδικαςία εγκατάςταςθσ. υνικωσ θ διαδικαςία εγκατάςταςθσ του λογιςμικοφ 
δεν αλλάηει, ζτςι ςε περίπτωςθ που προκφψει καινοφργια δευτερεφουςα ζκδοςθ, ο χριςτθσ μπορεί να 
ενθμερϊνει το λογιςμικό  χωρίσ να ςυναντιςει κάποια ιδιαίτερθ δυςκολία. Η MYSQL AB είναι θ 
εταιρεία θ οποία διανζμει τθν MySQL ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mysql.com, όπου εκεί μπορεί ο κάκε 
χριςτθσ να  βρεί κϊδικα για όλεσ τισ πλατφόρμεσ και επίςθσ RPM και αρχεία πθγαίου κϊδικα για 
πλατφόρμεσ Linux/Unix. [1] 

 

4.3 Εγκατάςταςθ τθσ MySQL ςε ςυςτιματα Linux/Unix 

  Η εγκατάςταςθ τθσ MySQL ςε πλατφόρμα Linux/Unix γίνεται με δυο τρόπουσ, είτε χρθςιμοποιϊντασ 
RPM είτε εγκακιςτϊντασ τα εκτελζςιμα αρχεία. τθν περίπτωςθ που επιλεχκεί εγκατάςταςθ από RPM 
τότε είναι απαραίτθτα τα δυο παρακάτω αρχεία: 

α) MYSQL-server-type-VERSIONNUMBER.PLATFORM.rpm- Ο MySQL server 

β)MYSQL-client-type-VERSIONNUMBER.PLATRFORM.rpm- Οι βιβλιοκικεσ πελάτθ τθσ MySQL 

Για να δοφμε αν πραγματοποιείται εγκατάςταςθ από RPM αρκεί να πλθκτρολογιςουμε τθν εξισ εντολι:  
# rpm –I MySQL- server- VERSION.I1386.RPM MySQL- CLIENT –version.i386.rpm 

http://dev.mysql.com/doc/relnotes/mysql/en/5.0/en/
http://www.mysql.com/
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Αν προτιμιςουμε το δεφτερο τρόπο, να εγκαταςτιςουμε δθλαδι τθν MySQL εγκακιςτϊντασ τα 
εκτελζςιμα αρχεία, τότε είναι απαραίτθτο να ζχουμε τα βοθκιματα gunzip και tar για να προβοφμε ςε 
αποςυμπίεςθ των δυαδικϊν αρχείων. Η πρϊτθ ςειρά εντολϊν προςκζτει μια ομάδα και ζνα χριςτθ και 
αποςυμπιζηει τα αρχεία ωσ εξισ:  

# groupadd mysql 
#useradd –g mysql mysql 
#cd /usr/local 
# gunzip < /path/to/mysql-VERSION-PLATFORM.tar.gz 
 
τθ ςυνζχεια αναφζρεται πωσ πρζπει να δθμιουργθκεί μια ςφνδεςθ με ζνα μικρότερο όνομα:  

#  ln –s mysql-VERSION-PLATFORM mysql 
# cd mysql 
 
Ζπειτα πρζπει να αποςυμπιεςτοφν τα αρχεία README ΚΑΙ INSTALL και αυτά με τθ ςειρά τουσ οδθγοφν 
το χριςτθ ςτθν ολοκλιρωςθ τθσ εγκατάςταςθσ. Ουςιαςτικά κα χρθςιμοποιθκεί θ παρακάτω ςειρά 
εντολϊν: 

# scripts/msql_install_db - -user=mysql 
# chown –R root 
# chown –R mysql mysql_data 
# chgrp –R mysql 
# bin/mysqld_safe - -user=mysql  
 
Μετά από όλα αυτά ο server είναι ζτοιμοσ να εκκινιςει. Αν για οποιοδιποτε λόγο παρουςιαςτεί 
πρόβλθμα ςυνίςταται ο χριςτθσ να ανατρζξει ςτθν ενότθτα “Αντιμετϊπιςθ Προβλθμάτων κατά τθν 
εγκατάςταςθ”. 

 

4.4 Εγκατάςταςθ τθσ MySQL ςτα Windows 

 Η εγκατάςταςθ τθσ MySql ςτα windows είναι μια απλι διαδικαςία. Η εταιρεία MySql AB παράγει και 
διανζμει το πρόγραμμα εγκατάςταςθσ ςε ζνα ςυμπιεςμζνο αρχείο zip.  Σο αρχείο αυτό το μεταφζρουμε 
ςτον υπολογιςτι μασ, το αποςυμπιζηουμε και εκτελοφμε το πρόγραμμα εγκατάςταςθσ setup.exe. 

Παρακάτω γίνεται αναλυτικι παρουςίαςθ  εγκατάςταςθσ τθσ MySql 5.1 ςτα Windows. 

1) Κάνουμε διπλό κλικ πάνω ςτο αρχείο setup.exe. για να ξεκινιςει θ εγκατάςταςθ. Ο οδθγόσ 
αναφζρει κάποιοσ γενικζσ πλθροφορίεσ για το πρόγραμμα και ενθμερϊνει το χριςτθ πωσ για να 
προχωριςει θ εγκατάςταςθ του προγράμματοσ, πρζπει να κλείςει οποιαδιποτε εφαρμογι 
χρθςιμοποιεί εκείνθ τθν ϊρα. 
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2) Σο επόμενο παράκυρο ενθμερϊνει το χριςτθ για τισ τρεισ μεκόδουσ εγκατάςταςθσ- Typical, 
Complete και Custom. υνίςταται ο χριςτθσ να επιλζξει τθν τυπικι μζκοδο εγκατάςταςθσ 
(Typical), διότι είναι  κατάλλθλθ για τουσ περιςςότερουσ επειδι περιλαμβάνει τον server, τον 
client και διάφορα χρθςτικά εργαλεία για τθν MySql. τθ ςυνζχεια γίνεται κλικ ςτο Next για να 
ςυνεχίςει θ εγκατάςταςθ. 
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3) Αφότου ο χριςτθσ πατιςει το Next, ξεκινάει θ διαδικαςία εγκατάςταςθσ και μόλισ ολοκλθρωκεί 
εμφανίηεται ςτθν οκόνθ μινυμα που ενθμερϊνει το χριςτθ ότι θ διαδικαςία ζχει ολοκλθρωκεί. 
 

4)  Σζλοσ ο χριςτθσ κάνει κλικ ςτθν επιλογι Finish και το πρόγραμμα από εδϊ και πζρα είναι 
ζτοιμο για χριςθ. 

 Επιπλζον θ MySql παρζχει τθν εφαρμογι winmysqladmin.exe θ οποία όταν προςπελαςτεί πρϊτθ φορά 
από τον χριςτθ,  του ηθτάει να ορίςει ζνα όνομα χριςτθ (username) και ζνα κωδικό πρόςβαςθσ 
(password). Η εφαρμογι αυτι είναι αρκετά χριςιμθ, διότι δίνει ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ για το 
περιβάλλον, όπωσ επίςθσ για τθ διεφκυνςθ IP και το όνομα του υπολογιςτι. 

 

 

4.5 Πικανά προβλιματα κατά τθν εγκατάςταςθ 

Τπάρχει περίπτωςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εγκατάςταςθσ να παρουςιαςτεί κάποιο πρόβλθμα. Σότε 
ςυνίςταται ο χριςτθσ να ανατρζξει ςτο βοθκθτικό εγχειρίδιο τθσ MySql το οποίο βρίςκεται ςτθ 
διεφκυνςθ http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/problems.html και δίνει λφςεισ ςε ςυγκεκριμζνα 
ςφάλματα που μπορεί να παρουςιαςτοφν. 

α) Αν  κατά τθ ςφνδεςθ ςτθν MySql εμφανιςτεί ςτον χριςτθ το μινυμα Access denied, τότε είναι πικανό 
να ζχει πλθκτρολογιςει λανκαςμζνα ςτοιχεία ςτο όνομα χριςτθ (user name) και ςτο κωδικό 
πρόςβαςθσ (password). 

β) Αν εμφανιςτεί το μινυμα Can’t connect to server τότε πρζπει να βεβαιωκεί ο χριςτθσ ότι θ  MySql 
τρζχει ςτο ςφςτθμα. 

Αν παρ ’όλα  αυτά ο χριςτθσ ςυνεχίηει να ζχει πρόβλθμα και να μθν μπορεί ςυνδεκεί ςτο πρόγραμμα 
τότε μπορεί να ςτείλει e-mail ςτθ διεφκυνςθ http://lists.mysql.com/  . 

 

4.6 θμαντικζσ οδθγίεσ αςφαλείασ 

Είναι πολφ ςθμαντικό ο χριςτθσ να κατανοιςει τισ βαςικζσ οδθγίεσ αςφαλείασ γιατί πολλζσ φορζσ 
μπορεί να είναι εκτεκειμζνοσ ςε κινδφνουσ χωρίσ να το γνωρίηει. Αν ο χριςτθσ ςυνδζετε ςτθν MySql 
μζςω ενόσ παρόχου υπθρεςιϊν Internet (Internet Explorer, Mozilla Firefox κτλ.), τότε υπάρχουν 
ςθμαντικά κζματα αςφαλείασ του server, τα οποία εφόςον δεν είναι χριςτθσ root, δεν μπορεί να τα 
τροποποιιςει, να παρζμβει δθλαδι ςε αυτά για να είναι πιο αςφαλισ. 

 

4.7 φςτθμα δικαιωμάτων τθσ MySql 

Κάκε φορά που ο χριςτθσ ςυνδζεται θ MySql ελζγχει τα εξισ. 

α) Από ποφ γίνεται θ πρόςβαςθ, δθλαδι από ποιον υπολογιςτι host   

β) Σθν ταυτότθτα του χριςτθ, το όνομα του δθλαδι και τον κωδικό πρόςβαςθσ 

γ) Σι μπορεί να κάνει ο χριςτθσ, ποια είναι δθλαδι τα δικαιϊματα του. 

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/problems.html
http://lists.mysql.com/
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Οι πλθροφορίεσ αυτζσ αποκθκεφονται ςτθ βάςθ δεδομζνων mysql, θ οποία δθμιουργείται αυτόματα 
κατά τθν εγκατάςταςθ τθσ MySql. τθ ςυγκεκριμζνθ βάςθ δεδομζνων ςυναντϊνται αρκετοί πίνακεσ , 
μερικοφσ από τουσ οποίουσ κα παρουςιάςω παρακάτω. 

α) users : τον πίνακα αυτό ορίηονται τα δικαιϊματα που ζχει ο χριςτθσ για τισ εντολζσ. 

β) db: Ο πίνακασ αυτόσ ορίηει τα δικαιϊματα για όλεσ τισ βάςεισ δεδομζνων ςτον server. 

γ) columns_priv : Ο πίνακασ αυτόσ ορίηει τα δικαιϊματα που ζχει ο χριςτθσ για ςυγκεκριμζνα πεδία 
μζςα ςε ζνα πίνακα. 

δ) tables_priv : Ο πίνακασ αυτόσ ορίηει τα δικαιϊματα που ζχει ο χριςτθσ για ςυγκεκριμζνουσ πίνακεσ 
μζςα ςε μια βάςθ δεδομζνων. 

ε) host: Ο πίνακασ αυτόσ ορίηει ποιοι υπολογιςτζσ είναι αποδεκτοί, ϊςτε να ςυνδζονται ςε μια 
ςυγκεκριμζνθ βάςθ δεδομζνων. 

4.8 Διαχείριςθ των χρθςτϊν 

Όταν προςπελαφνουμε τθν MySql τότε ζχουμε ςτθ διάκεςθ μασ μόνο ζνα χριςτθ και μια βάςθ 
δεδομζνων. Ο χριςτθσ αυτόσ μπορεί να ζχει πρόςβαςθ ςε όλουσ τουσ πίνακεσ τθσ βάςθσ δεδομζνων 
και ζχει τθ δυνατότθτα να εκτελεί οποιαδιποτε εντολι κζλει. Τπάρχει όμωσ περίπτωςθ κάποιοσ να 
είναι διαχειριςτισ του δικοφ του server και ζτςι να ζχει τθν ευχζρεια να προςκζςει επιπλζον βάςεισ 
δεδομζνων και χριςτεσ. Η πιο απλι μζκοδοσ που υπάρχει για να μπορζςει κάποιοσ να προςκζςει 
καινοφργιο χριςτθ είναι με τθν εντολι GRANT, όπου ςυνδεόμενοσ ςτθν MySql ςαν χριςτθσ, 
πλθκτρολογεί αυτι τθν εντολι και ζτςι  κακορίηει ζνα νζο χριςτθ. Ζνασ δεφτεροσ τρόποσ  αλλά πιο 
δφςκολοσ είναι με τθν εντολι INSERT. όπου πρζπει ο χριςτθσ να τθν δϊςει ςε όλουσ τουσ πίνακεσ που 
ςχετίηονται με τθ βάςθ δεδομζνων mysql, πράγμα όμωσ που προχποκζτει  να γνωρίηει όλα τα πεδία 
πινάκων. Επίςθσ είναι αρκετά χριςιμο ο χριςτθσ να ανατρζξει ςτθν ιςτοςελίδα 
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/grant.html, όπου εκεί κα βρεί μια πλιρθ λίςτα για τα 
δικαιϊματα και τι ακριβϊσ μπορεί  να κάνει με τθν εντολι GRANT. Οριςμζνα από τα πιο ςυνθκιςμζνα 
δικαιϊματα είναι τα παρακάτω : 

CREATE: Με τθν εντολι CREATE ο χριςτθσ μπορεί να δθμιουργεί βάςεισ δεδομζνων και πίνακεσ. 

DELETE: Με τθν εντολι DELETE ο χριςτθσ μπορεί να διαγράφει εγγραφζσ από πίνακεσ. 

DROP :  Με τθν εντολι DROP ο χριςτθσ μπορεί να διαγράφει πίνακεσ και βάςεισ δεδομζνων. 

INSERT : Με τθν εντολι INSERT ο χριςτθσ μπορεί να προςκζτει εγγραφζσ ςε πίνακεσ. 

SELECT : Με τθν εντολι SELECT ο χριςτθσ μπορεί να επιλζγει εγγραφζσ από πίνακεσ. 

 

4.9 Σφποι δεδομζνων τθσ MySql 

Είναι πολφ ςθμαντικό ο χριςτθσ να χρθςιμοποιεί τον ςωςτό τφπο δεδομζνων και να ορίηει το μζγεκοσ 
που πρζπει για κάκε πεδίο του πίνακα, ζτςι ϊςτε να ζχει τθν βζλτιςτθ απόδοςθ θ βάςθ δεδομζνων του. 
Η MySQL χρθςιμοποιεί τρεισ διαφορετικοφσ τφπουσ δεδομζνων. Σουσ αρικμθτικοφσ , τουσ θμερομθνίασ 
ϊρασ και τουσ αλφαρικμθτικοφσ. Παρακάτω κα παρουςιάςω τουσ πιο κοινοφσ τφπουσ δεδομζνων για 
τθν κάκε κατθγορία. 

 

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/grant.html
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4.9.1 Αρικμθτικοί τφποι δεδομζνων 

INT: Ακζραιοσ κανονικοφ μεγζκουσ, όπου το μζγιςτο μικοσ του είναι 11 ψθφία. 

TINYINT: Πολφ μικρόσ ακζραιοσ όπου το μζγιςτο μικοσ του είναι 4 ψθφία. 

SMALLINT: Μικρόσ ακζραιοσ όπου το μζγιςτο μικοσ του είναι 5 ψθφία. 

MEDIUMINT: Μεςαίου μεγζκουσ ακζραιοσ όπου το μζγιςτο μικοσ του είναι 9 ψθφία. 

BIGINT: Μεγάλοσ ακζραιοσ όπου το μζγιςτο μικοσ του είναι 11 ψθφία. 

FLOAT(M,D) : Αρικμόσ κινθτισ υποδιαςτολισ όπου ο χριςτθσ ορίηει με το Μ το μζγεκοσ εμφάνιςθσ ,το 
ςυνολικό αρικμό δθλαδι των ψθφίων και με το D ορίηει το πλικοσ των δεκαδικϊν. Αν δεν ορίςει τιμζσ ο 
χριςτθσ τότε το Μ παίρνει τθν τιμι 10 και το D τθν τιμι 2. 

DOUBLE(M,D): Αρικμόσ κινθτισ υποδιαςτολισ διπλισ ακρίβειασ όπου αντίςτοιχα με τον FLOAT αν δεν 
ορίςει τιμζσ ο χριςτθσ τότε το Μ παίρνει τθν τιμι 16 και το D τν τθν τιμι 4. 

DECIMAL(M.D) : Ζνασ μθ ςυμπιεςμζνοσ αρικμόσ κινθτισ υποδιαςτολισ ο οποίοσ δεν μπορεί να είναι μθ-
προςθμαςμζνοσ. τουσ αρικμοφσ αυτοφσ κάκε δεκαδικό ψθφίο αντιςτοιχεί ςε ζνα byte και είναι 
υποχρεωτικό ο χριςτθσ να ορίςει τιμι για το μζγεκοσ εμφάνιςθσ (Μ) και για το πλικοσ των δεκαδικϊν 
(D). 

 

4.9.2 Σφποι δεδομζνων για τιμζσ θμερομθνίασ /ϊρασ 

Η MySQL υποςτθρίηει αρκετοφσ τφπουσ δεδομζνων για τθν αποκικευςθ τιμϊν θμερομθνίασ/ ϊρασ και 
οι τφποι αυτοί είναι αρκετά ευζλικτοι για τθν πλευρά του χριςτθ. Παρακάτω κα αναφζρω τουσ τφπουσ 
δεδομζνων που υποςτθρίηει θ MySQL: 

DATE : Ο τφποσ αυτόσ αναφζρεται ςε μια τιμι θμερομθνίασ με τθν μορφι ΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ μεταξφ 1000-01-
01 και 9999-12-31. 

DATETIME : Ο τφποσ αυτόσ αναφζρεται ςε ζνα ςυνδυαςμό τιμϊν θμερομθνίασ και ϊρασ με τθν μορφι 
ΜΜ-ΗΗ ΩΩ:ΛΛ:ΔΔ μεταξφ 1000-01-01 00:00:00 και 9999-12-31 23:59:59 

TIMESTAMP : Μια χρονικι ζνδειξθ ανάμεςα ςτα μεςάνυχτα τθσ 1θσ Ιανουαρίου 1970 και ςτο ζτοσ 2037. 
Μποροφν να οριςτοφν πολλαπλά μικθ ςτο πεδίο TIMESTAMP. 

TIME : Αποκθκεφει τθν ϊρα ςε μορφι ΩΩ:ΛΛ:ΔΔ. 

YEAR(M) : Αποκθκεφει ζνα ζτοσ ςε διψιφια ι τετραψιφια μορφι. Σο Μ είναι παράμετροσ μεγζκουσ 
όπου αν ζχει τθν τιμι 2 το ζτοσ μπορεί να είναι από 1970 ζωσ 2069 ενϊ αν ζχει τθν τιμι 4 το ζτοσ 
μπορεί να είναι από 1901 ζωσ 2155. 

 

4.9.3 Αλφαρικμθτικοί τφποι 

Η MySQL υποςτθρίηει τουσ παρακάτω πιο ςυνθκιςμζνουσ τφπουσ για αλφαρικμθτικά: 

CHAR(M) : Πρόκειται για ζνα αλφαρικμθτικό με ςτακερό μζγεκοσ μεταξφ 1 και 255 χαρακτιρεσ. Δεν 
είναι απαραίτθτο ο χριςτθσ να ορίςει το μικοσ διότι ορίηεται ωσ προεπιλεγμζνο μικοσ 1. 
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VARCHAR(M) : Πρόκειται για ζνα αλφαρικμθτικό μεταβλθτοφ μεγζκουσ, με μικοσ που κυμαίνεται 
μεταξφ 1 και 255 χαρακτιρεσ όπου εδϊ είναι απαραίτθτο ο χριςτθσ να ορίςει το μικοσ. 

BLOB ι TEXT : Πρόκειται για ζνα πεδίο με μζγιςτο μζγεκοσ 65.535 χαρακτιρεσ. Ο τφποσ BLOB 
χρθςιμοποιείται για τθν αποκικευςθ μεγάλων δεδομζνων όπωσ είναι οι εικόνεσ. Ο τφποσ TEXT 
χρθςιμοποιείται και αυτόσ για τθν αποκικευςθ μεγάλων δεδομζνων , θ διαφορά τουσ όμωσ είναι ότι 
ενϊ ςτον τφπο BLOB γίνεται διάκριςθ μεταξφ κεφαλαίων και πεηϊν χαρακτιρων κάτι τζτοιο δεν ιςχφει 
ςτον τφπο TEXT. Σζλοσ και ςτισ δυο τφπουσ δεν είναι υποχρεωτικό να ορίςει ο χριςτθσ το μζγεκοσ. 

ENUM : Μια λίςτα ςτοιχείων από τα οποία πρζπει να επιλεχκεί μια τιμι θ οποία όμωσ μπορεί να είναι 
και κενι(NULL). Ζνασ τφποσ ENUM μπορεί να περιζχει μζχρι 65535 διαφορετικζσ τιμζσ.[1] 

 

4.10 Ειςαγωγι ςτθν SQL 

  Η SQL προζρχεται από τα αρχικά των λζξεων Structured Query Language και πρόκειται για τθν πιο 
διαδεδομζνθ γλϊςςα διαχείριςθσ βάςεων δεδομζνων. Όταν δθμιουργοφμε μια δικτυακι εφαρμογι θ 
οποία χρθςιμοποιεί βάςθ δεδομζνων, το πιο ουςιϊδεσ ςθμείο είναι θ διεπαφι (interface) που 
χρθςιμοποιοφμε για να ζχουμε πρόςβαςθ ςτθ βάςθ αυτι. Σθ διεπαφι αυτι τθ προςπελάηουμε μζςω 
τθσ γλϊςςασ SQL. Σζλοσ θ SQL χρθςιμοποιείται ςε βάςεισ δεδομζνων που χρθςιμοποιοφν το ςχεςιακό 
μοντζλο δεδομζνων. 

  

4.11 Εντολζσ τθσ SQL και  χριςθ τουσ 

το ςθμείο αυτό κα παρουςιάςουμε τισ βαςικζσ εντολζσ τθσ SQL, που χρθςιμοποιοφνται για τθ 
δθμιουργία και τθ διαχείριςθ μιασ βάςθσ δεδομζνων. 

Εντολι CREATE : H εντολι αυτι χρθςιμοποιείται για τθ δθμιουργία ενόσ πίνακα. Η ςφνταξθ για τθν 
εντολι δθμιουργίασ πίνακα είναι :                                                                                                    

CREATE TABLE όνομα-πίνακα (όνομα_ςτιλθσ, τφποσ_ςτιλθσ);  

Όπωσ βλζπουμε από τθ ςφνταξθ τθσ εντολισ CREATE απαιτείται να δϊςει ο χριςτθσ ζνα όνομα δικισ 
του επιλογισ για τον πίνακα, να ορίςει τα ονόματα των πεδίων-ςτθλϊν και να δϊςει ζνα οριςμό για 
κάκε πεδίο. 

Εντολι INSERT : Η εντολι INSERT χρθςιμοποιείται για να προςκζςει ο χριςτθσ νζεσ εγγραφζσ ςτουσ 
πίνακεσ. Η ςφνταξθ τθσ εντολισ αυτισ είναι : 

INSERT INTO όνομα_πίνακα (λίςτα ςτθλϊν )  VALUES  (τιμζσ ςτθλϊν) ; 

Είναι υποχρεωτικό ςτθ λίςτα τιμϊν μζςα ςτισ παρενκζςεισ τα αλφαρικμθτικά να περικλείονται ςε 
ειςαγωγικά. 
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Εντολι SELECT : Η εντολι SELECT χρθςιμοποιείται για τθν ανάκτθςθ εγγραφϊν από ζνα πίνακα. Η 
ςφνταξθ τθσ εντολισ αυτισ είναι θ εξισ :  

 

 

 

Μια ςθμαντικι ζκφραςθ τθσ εντολισ αυτισ είναι θ μορφι : 

 SELECT * FROM όνομα_πίνακα;  

Με αυτι τθν εντολι ο χριςτθσ επιλζγει όλεσ τισ γραμμζσ και τισ ςτιλεσ από το ςυγκεκριμζνο πίνακα. Αν 
όμωσ κζλει να επιλζξει ςυγκεκριμζνεσ ςτιλεσ τότε ο χαρακτιρασ * αντικακίςταται με τα ονόματα των 
ςτθλϊν διαχωριςμζνα με κόμματα. Σα αποτελζςματα που εκτελοφνται με τθν εντολι SELECT ςε ζνα 
πίνακα μιασ βάςθσ δεδομζνων, πραγματοποιοφνται με τθ ςειρά με τθν οποία ο χριςτθσ ειςάγει τισ 
εγγραφζσ ςτον πίνακα. Αν τϊρα κζλει να τα ταξινομιςει με αφξουςα ςειρά, τθ δουλειά αυτι τθν κάνει θ 
πρόταςθ ORDER BY ςε ςυνδυαςμό με τθν εντολι SELECT και ζχει τθ μορφι :  

SELECT εκφράςεισ_και_ςτιλεσ FROM όνομα_πίνακα 
order by κάποια_ςτιλθ;          

  Με τθν πρόταςθ αυτι τα αποτελζςματα ταξινομοφνται κατά αφξουςα ςειρά. Μπορεί όμωσ να τα 
ταξινομιςει και κατά φκίνουςα ςειρά με τθ δεςμευμζνθ λζξθ DESC και θ εντολι ζχει τθ μορφι : 

SELECT εκφράςεισ_και_ςτιλεσ FROM όνομα_πίνακα 
order by κάποια_ςτιλθ DESC; 

Εντολι LIMIT : Με τθν εντολι LIMIT  ο χριςτθσ μπορεί να ανακτιςει ςυγκεκριμζνεσ εγγραφζσ που 
χρειάηεται. Για να χρθςιμοποιιςει αυτι τθν εντολι είναι απαραίτθτο να κακορίςει δυο παραμζτρουσ, 
τθν μετάκεςθ(offset) δθλαδι τθν ζναρξθ και το πλικοσ των γραμμϊν. 

Εντολι WHERE : Η εντολι WHERE χρθςιμοποιείται για να μπορεί ο χριςτθσ εκτόσ από ςυγκεκριμζνεσ 
ςτιλεσ από πίνακεσ μιασ βάςθσ δεδομζνων να ανακτά και ςυγκεκριμζνεσ γραμμζσ (εγγραφζσ). Η 
ςφνταξθ τθσ εντολισ WHERE είναι θ εξισ : 

SELECT εκφράςεισ_και_ςτιλεσ FROM όνομα_πίνακα 
*WHERE ςυνκικθ_αλθκισ + 

 

 

     

 

 

SELECT εκφράςεισ_και_ςτιλεσ FROM όνομα_πίνακα 
*WHERE ςυνκικθ_αλθκισ+ 
*ORDER BY κάποια_ςτιλθ [ASC| DESC]] 
*LIMIT μετάκεςθ, γραμμζσ + 
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5  
Δικτυακόσ προγραμματιςμόσ με τθν PHP               
 

5.1 Ειςαγωγι ςτθν PHP 

 Η PHP είναι μια γλϊςςα ςυγγραφισ ςεναρίων (scripting language), θ οποία ενςωματϊνεται  μζςα ςτον 
κϊδικα τθσ HTML και εκτελείται ςτθν πλευρά του server (server-side scripting). Θεωρείται από τισ πιο 
δθμοφιλείσ γλϊςςεσ για τθ δθμιουργία δικτυακϊν εφαρμογϊν. Πρόκειται για μια γλϊςςα 
προγραμματιςμοφ ανοιχτοφ κϊδικα, πράγμα που ςθμαίνει ότι ο οποιοςδιποτε μπορεί να τθ 
χρθςιμοποιιςει για να δθμιουργιςει κϊδικα (scripts), που τρζχει ςτο web server και να καταςκευάςει 
κάποια εφαρμογι θ οποία κα χρθςιμοποιεί βάςεισ δεδομζνων. Σα PHP scripts χρθςιμοποιοφν κυρίωσ 
server-side scripting, ο οποίοσ απαιτεί τρία πράγματα για να δουλζψει. Ζνα ςυντάκτθ κειμζνου όπου 
γράφουμε κϊδικα, ζνα web server και ζνα web browser. Αρκεί να ξεκινιςει θ λειτουργία του web server 
και να γίνει θ ςφνδεςθ με τθν PHP. Ζτςι ο χριςτθσ  κα μπορεί πλζον να προςπελάςει το αποτζλεςμα 
ενόσ script που ζχει δθμιουργιςει ςε PHP με ζνα server, βλζποντασ τθ ςελίδα που ζχει δθμιουργιςει 
μζςα από τον server. [1] 

 

5.2 Εγκατάςταςθ τθσ PHP 

 Οι οδθγίεσ εγκατάςταςθσ που κα παρουςιάςω παρακάτω αναφζρονται ςτθν ζκδοςθ 5.2.9 τθσ PHP. Η 
εταιρία που είναι υπεφκυνθ για τθ δθμιουργία και τθ διανομι του λογιςμικοφ τθσ θ PHP Group 
χρθςιμοποιεί αρικμοφσ “ δευτερεφουςασ ζκδοςθσ “ για να χαρακτθρίςει τισ ενθμερϊςεισ τθσ κφριασ 
ζκδοςθσ του λογιςμικοφ. Οι δευτερεφουςεσ εκδόςεισ λογιςμικοφ κυκλοφοροφν όταν προκφψουν 
ενθμερϊςεισ ςτον κϊδικα ,δεν είναι προκακοριςμζνοσ δθλαδι ο χρόνοσ που κα κυκλοφοριςουν, για 
αυτό ςυνίςταται ο χριςτθσ να ανατρζχει ςε τακτά χρονικά διαςτιματα ςτθν ιςτοςελίδα 
http://www.php.net/ChangeLog-5.php για να ενθμερϊνεται για τυχόν νζεσ εκδόςεισ του λογιςμικοφ. 
 

5.2.1 Εγκατάςταςθ τθσ PHP ςε ςυςτιματα Linux/Unix 

Η εγκατάςταςθ τθσ PHP ςε ζνα ςφςτθμα Linux/Unix δεν είναι δφςκολθ διαδικαςία. Αρκεί να μεταβεί ο 
χριςτθσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.php.net και να ακολουκιςει τθν ενότθτα Downloads. τθ 
ςυνζχεια μεταφζρει το αρχείο αυτό ςε ζνα κατάλογο ο οποίοσ περιζχει αρχεία πθγαίου κϊδικα, το 
αποςυμπιζηει και ζπειτα μεταβαίνει  ςτον κατάλογο τθσ PHP. Εκεί υπάρχει ζνα script με το όνομα 
configure, το οποίο δζχεται πλθροφορίεσ όταν το τρζχει ο χριςτθσ από τθ γραμμι εντολισ, και τα 
ορίςματα  των γραμμϊν εντολισ ελζγχουν ποιεσ δυνατότθτεσ κα υποςτθρίηει θ PHP. Όταν ολοκλθρωκεί 
θ εκτζλεςθ του script  ο χριςτθσ ειςάγει τθν εντολι make και ςτθν πορεία τθν εντολι make install. Με 
τθν πλθκτρολόγθςθ των εντολϊν αυτϊν, ολοκλθρϊνεται θ διαδικαςία εγκατάςταςθσ τθσ PHP. Σζλοσ 
είναι πολφ ςθμαντικό ο χριςτθσ, για να είναι ςίγουροσ ότι λειτουργεί ςωςτά θ PHP και ςυνεργάηεται 
ςωςτά με τον Apache, να αντιγράψει το αρχείο php.ini ςτθν προκακοριςμζνθ κζςθ του και το object 
αρχείο του ςτον κατάλογο εγκατάςταςθσ του Apache. 

 

 

http://www.php.net/ChangeLog-5.php
http://www.php.net/
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5.2.2 Εγκατάςταςθ τθσ PHP ςτα Windows 

Η εγκατάςταςθ τθσ PHP είναι μια εφκολθ διαδικαςία. Αρκεί να μεταβεί ο χριςτθσ ςτθν ιςτοςελίδα 
http://www.php.net και να κατεβάςει από εκεί ζνα PHP installer. Η ζκδοςθ που κα χρθςιμοποιιςουμε 
είναι θ 5.2.9 . Παρακάτω κα περιγράψω αναλυτικά τα βιματα που κα χρειαςτοφν για τθν εγκατάςταςθ 
τθσ ςτο ςφςτθμα μασ. 

1) Κάνουμε διπλό κλικ ςτο αρχείο εγκατάςταςθσ. Σο πρϊτο παράκυρο που εμφανίηεται μασ ενθμερϊνει 
για τθν ζκδοςθ τθσ PHP που πρόκειται να εγκαταςτιςουμε ςτο ςφςτθμα μασ, όπωσ επίςθσ μασ 
προτρζπει να απενεργοποιιςουμε κάποιο πρόγραμμα anti-virus που πικανόν να χρθςιμοποιοφμε, ι 
οποιοδιποτε άλλο λογιςμικό τρζχουμε κατά τθ διάρκεια τθσ εγκατάςταςθσ. 

 

 

 
 

το δεφτερο παράκυρο ο οδθγόσ εγκατάςταςθσ μασ δίνει κάποιεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν 
άδεια χριςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ζκδοςθσ που κα χρθςιμοποιιςουμε, και ςτθν πορεία μασ ηθτάει να 
αποδεχτοφμε κάποιουσ όρουσ που κζτει για να μπορζςουμε να προχωριςουμε. 

2)   Επιλζγουμε  το φάκελο όπου κα γίνει θ εγκατάςταςθ τθσ PHP και ζπειτα πατάμε Next. 

 

 

 

http://www.php.net/
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3)    Επιλζγουμε τον Server τον οποίο τρζχουμε ςτο ςφςτθμα μασ κακϊσ και τον φάκελο  ο οποίοσ 
περιζχει τα αρχεία διαμόρφωςθσ του Apache Web Server και κάνουμε κλικ ςτο κουμπί Next. 
 

 

 

4)   Επιλζγουμε ποια ςτοιχεία κζλουμε να εγκαταςτακοφν και ζπειτα ο οδθγόσ μασ προτρζπει να 
πατιςουμε   τθν επιλογι Install για να ξεκινιςει θ εγκατάςταςθ.  

 

5)    Όταν ολοκλθρωκεί θ εγκατάςταςθ τθσ PHP ςτο ςφςτθμα μασ, ο οδθγόσ μασ ςτζλνει ζνα μινυμα ότι 

θ διαδικαςία ζχει πραγματοποιθκεί. Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι finish για να βγοφμε από τον οδθγό 

εγκατάςταςθσ και πλζον ο χριςτθσ είναι ζτοιμοσ να ξεκινιςει να προγραμματίηει  γράφοντασ  τα πρϊτα 

του script. 

 Ζνα πολφ ςθμαντικό αρχείο τθσ PHP είναι το php.ini . το αρχείο αυτό μπορεί να παρζμβει ο χριςτθσ 

και να κάνει διάφορεσ τροποποιιςεισ ςτθν PHP. Επιβάλλεται όμωσ να επανεκκινιςει τον server για να 

εφαρμοςτοφν οι αλλαγζσ που πραγματοποίθςε. Βρίςκεται μζςα ςτον κατάλογο των Windows, ςτο 

αρχείο httpd.conf .Σο αρχείο αυτό περιλαμβάνει τισ λεγόμενεσ ντιρεκτίβεσ οι οποίεσ ζχουν δυο 

μορφζσ:  τιμζσ (values) και ςθμάνςεισ (flags). Οι πικανζσ τιμζσ που ζχουν οι ντιρεκτίβεσ διαφζρουν από 

τθ μια ςτθν άλλθ. 
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5.3 Σα βαςικά τθσ PHP 

Για να ξεκινιςουμε να τρζχουμε τα πρϊτα script ςε PHP αρκεί να γνωρίηουμε ότι τα δθμιουργοφμε με 
οποιονδιποτε ςυντάκτθ κειμζνων κζλουμε, διότι τα αρχεία τθσ PHP αποτελοφνται από απλό κείμενο. 
Αφότου δθμιουργιςουμε το πρϊτο μασ script, το αποκθκεφουμε ςτθν κατάλλθλθ κζςθ με ζνα όνομα 
που κζλουμε, ακολουκοφμενο από τθν κατάλθξθ .php . Πλζον το script μασ μποροφμε να το 
προςπελάςουμε με οποιαδιποτε εφαρμογι Web browser κζλουμε, για να δοφμε τι κα εμφανίςει. Ο 
κϊδικασ PHP  που γράφουμε οριοκετείται ςτθν αρχι, από το tag αρχισ ( <?php ) και  ςτο τζλοσ από το 
tag τζλουσ   (?> ). Αυτό γίνεται  για να μπορεί να τον ξεχωρίηει ο Web browser από τον κϊδικα html. 

 Επίςθσ καλό είναι ο χριςτθσ όταν γράφει κϊδικα να προςκζτει και κάποια ςχόλια τα οποία κα τον 
κάνουν πιο ευανάγνωςτο και κατανοθτό από τον ίδιο αλλά και από του τρίτουσ. Ζνα ςχόλιο είναι 
κείμενο και αγνοείται από το μθχανιςμό εκτζλεςθσ τθσ PHP . Ζνα ςχόλιο μιασ γραμμισ ξεκινά με δυο 
χαρακτιρεσ  // ι με ζνα χαρακτιρα #. Σα ςχόλια τα οποία καταλαμβάνουν περιςςότερεσ γραμμζσ 
ξεκινάνε με τουσ χαρακτιρεσ /* και τελειϊνουν με τουσ ίδιουσ χαρακτιρεσ. 

   

5.4 φνδεςθ τθσ PHP με τθ MySQL 

 Η PHP όπωσ αναφζραμε νωρίτερα  κεωρείται ιδανικι γλϊςςα για τθ δθμιουργία δυναμικϊν 
ιςτοςελίδων οι οποίεσ επικοινωνοφν με βάςεισ δεδομζνων, ςτθν παροφςα διπλωματικι με τθ MySQL, 
διότι διακζτει ενςωματωμζνεσ ςυναρτιςεισ με τθ βοικεια των οποίων γίνεται θ επικοινωνία με τισ 
βάςεισ δεδομζνων. Παρακάτω κα παρακζςω ζνα κομμάτι κϊδικα από τα script που ζχω δθμιουργιςει, 
για να παρουςιάςω τισ ςυναρτιςεισ τθσ PHP που χρθςιμοποιοφνται για τθ ςφνδεςθ με τθ βάςθ 

δεδομζνων metabolites_second που ζχω δθμιουργιςει, τθ δθμιουργία ερωτθμάτων (query)  και τθν 
ανάκτθςθ αποτελεςμάτων. Ζςτω το ακόλουκο κομμάτι κϊδικα : 

 

//Δθμιουργία ςφνδεςθσ με τθ MySQL 

$db = mysql_connect('localhost', 'admin', 'admin') or  

 

//Εμφάνιςθ ςφάλματοσ ςε περίπτωςθ αποτυχθμζνθσ ςφνδεςθσ       

die ('Unable to connect. Check your connection parameters.'); 

 

//Επιλογι τθσ βάςθσ δεδομζνων metabolites_second 

mysql_select_db('metabolites_second', $db) or die(mysql_error($db)); 

 

//Δθμιουργία μιασ επερϊτθςθσ (query) προσ τθ βάςθ δεδομζνων 

$result = mysql_query($query, $db) or die(mysql_error()); 

 

//Κλείςιμο τθσ ςφνδεςθσ με τθ MySQL 

mysql_close($connection); 
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//Επιςτρζφει μια γραμμι από ζνα ςφνολο εγγραφϊν 

while ($row = mysql_fetch_assoc($result)) { 

echo ($odd == true) ? '<tr class="odd_row">' : '<tr class="even_row">'; 

 

Επεξιγθςθ  ςυναρτιςεων τθσ mysql 

• Η ςυνάρτθςθ mysql_connect χρθςιμοποιείται για τθ ςφνδεςθ με τθ MySQL και δζχεται τρείσ 
παραμζτρουσ:  το hostname, το όνομα του χριςτθ που ζχει πρόςβαςθ ςτο server και το κωδικό 
αςφαλείασ του. 

• Η ςυνάρτθςθ mysql_error επιςτρζφει μινυμα λάκουσ ςε περίπτωςθ αποτυχθμζνθσ ςφνδεςθσ προσ 
τθν MySQL. 

• Η ςυνάρτθςθ mysql_select_db επιλζγει μια ςυγκεκριμζνθ βάςθ δεδομζνων τθν οποία ζχει 
δθμιουργιςει ιδθ ο χριςτθσ ςτθ MySQL. Οι παράμετροι που δζχεται είναι το όνομα τθσ βάςθσ και θ 
τιμι που επιςτράφθκε από τθ mysql_connect(). 

• Η ςυνάρτθςθ mysql_query χρθςιμοποιείται για τθ αποςτολι ενόσ ερωτιματοσ (query) προσ τθ βάςθ 
δεδομζνων. 

• Η ςυνάρτθςθ mysql_close χρθςιμοποιείται για να κλείςει θ ςφνδεςθ με τθ MySQL. 

•Η ςυνάρτθςθ mysql_fetch_assoc δζχεται ςαν όριςμα το αποτζλεςμα ενόσ ερωτιματοσ (query) ςτθ 
βάςθ δεδομζνων και επιςτρζφει μια γραμμι από ζνα ςφνολο εγγραφϊν ςε μορφι ςυςχετιςτικοφ 
πίνακα. 
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6 

 HTML 

 

6.1 Γενικά χαρακτθριςτικά 

 Η HTML είναι θ κφρια γλϊςςα ςιμανςθσ που χρθςιμοποιείται για τθ δθμιουργία ιςτοςελίδων και τα 
αρχικά τθσ ςθμαίνουν Hyper Text Markup Language. Δεν είναι μια πραγματικι γλϊςςα 
προγραμματιςμοφ, διότι δεν διακζτει τισ ςυνθκιςμζνεσ εντολζσ που χαρακτθρίηουν τισ γλϊςςεσ 
προγραμματιςμοφ.  Χρθςιμοποιείται ουςιαςτικά για τον προςδιοριςμό του περιεχομζνου ενόσ 
εγγράφου, κακϊσ και για τον τρόπο με τον οποίο το ζγγραφο αυτό κα παρουςιαςτεί ςτο web. 
Περιγράφει με ακρίβεια το περιεχόμενο ενόσ εγγράφου, αλλά ο τρόποσ με τον οποίο κα εμφανιςκεί το 
αποτζλεςμα ςτο web εξαρτάται από το χρθςιμοποιοφμενο browser. Ουςιαςτικά οι browsers διαβάηουν 
τα αρχεία και εμφανίηουν το αποτζλεςμά του κϊδικα HTML ςτθν οκόνθ μασ.  

Ο κϊδικασ HTML αποτελείται από κάποια βαςικά δομικά ςτοιχεία, τα οποία είναι οι ετικζτεσ ( tags ) και 
οι ιδιότθτεσ ( attributes ). Οι ετικζτεσ είναι κϊδικασ HTML που περικλείεται ανάμεςα ςτα ςφμβολα 
μικρότερο (<) και μεγαλφτερο (>) και πρακτικά περιγράφουν το περιεχόμενο μιασ ιςτοςελίδασ. Επίςθσ 
οι ετικζτεσ μπορεί να περιζχουν και άλλα ςτοιχεία HTML τα οποία καλοφνται ιδιότθτεσ (attributes). Οι 
ιδιότθτεσ είναι ζνα κομμάτι κϊδικα, που προςδιορίηει κάποια επιπλζον χαρακτθριςτικά του 
περιεχομζνου τθσ ετικζτασ.[3] 

 

6.2 Επεξεργαςτισ κειμζνου 

Σα αρχεία HTML είναι απλά αρχεία κειμζνου, οπότε οποιοςδιποτε επεξεργαςτισ κειμζνου είναι 
αρκετόσ. Για το λειτουργικό των Windows ο επεξεργαςτισ κειμζνου Notepad μπορεί να χρθςιμοποιθκεί 
αποτελεςματικά. Όταν δθμιουργθκεί ζνα αρχείο κειμζνου με οποιοςδιποτε κειμενογράφο κα πρζπει 
απαραίτθτα να αποκθκευκεί με τθν απόλθξθ (.html) ι (.htm) για να μπορζςει ςτθ ςυνζχεια να 
διαβαςκεί από τον browser. 

 

6.3 Δομι ενόσ εγγράφου HTML 

Ζνα ζγγραφο HTML πρζπει να ζχει τθν παρακάτω δομι : 

 

 

 

 

   Η πρϊτθ ετικζτα που βλζπουμε θ <HTML>  είναι το πρϊτο ςτοιχείο ενόσ εγγράφου το οποίο δθλϊνει 
πωσ πρόκειται για ζγγραφο HTML. Η  ετικζτα ζναρξθσ <HTML> τοποκετείται ςτθν αρχι του αρχείου, ενϊ 
θ ετικζτα τερματιςμοφ </HTML> τοποκετείται ςτο τζλοσ του αρχείου. Η ετικζτα <HEAD> περιζχει 

<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>             </TITLE> 
<BODY> 
</BODY> 
</HTML> 
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πλθροφορίεσ ςχετικά με το αρχείο HTML. Η ετικζτα <TITLE> όπωσ βλζπουμε τοποκετείται εντόσ τθσ 
ετικζτασ <HEAD> και μζςα ςε αυτι τοποκετείται κείμενο το οποίο εμφανίηεται ςαν τίτλοσ ςτθ γραμμι 
τίτλου του browser. Η ετικζτα <BODY> περιζχει όλα εκείνα τα ςτοιχεία που αποτελοφν το κυρίωσ ςϊμα 
του εγγράφου. Αποτελεί ζνα βρόγχο και το τζλοσ του κακορίηεται με τθν ετικζτα τερματιςμοφ </BODY> 
θ οποία όπωσ βλζπουμε τοποκετείται πριν τθν ετικζτα </HTML> ςτο τζλοσ του εγγράφου. 

 Ζνα παράδειγμα μιασ εντολισ html θ οποία δθλϊνει ότι το κείμενο που περιζχεται ανάμεςα ςτα tags 
<p> και </p> κα πρζπει να απεικονιςτεί ςαν παράγραφοσ είναι το παρακάτω : 

<p> This is the first paragraph of the text. </p> 

Κϊδικασ 6.1  : Παράδειγμα εντολισ HTML 

 Επίςθσ όπωσ αναφζραμε νωρίτερα οι εντολζσ τθσ γλϊςςασ HTML δζχονται ιδιότθτεσ (attributes), οι 
οποίεσ κακορίηουν τθν εμφάνιςθ ενόσ ςυγκεκριμζνου τμιματοσ τθσ ςελίδασ. Παράδειγμα χριςθσ μιασ 
τζτοιασ ιδιότθτασ είναι ο κϊδικασ παρακάτω : 

<p color= “green”> This is the the first paragraph of the text. </p> 

Κϊδικασ 6.2 : Παράδειγμα εντολισ HTML με ιδιότθτα (attribute) 

τθν περίπτωςθ αυτι ο browser διαβάηει τθν εντολι και μορφοποιεί το κείμενο τθσ παραγράφου να 
ζχει πράςινο χρϊμα. Η HTML παρζχει μια πλθκϊρα εντολϊν τισ οποίεσ μπορεί να χρθςιμοποιιςει ο 
προγραμματιςτισ για να απεικονίςει με τον τρόπο που εκείνοσ κζλει τθν πλθροφορία ςτον browser.  
κοπόσ τθσ διπλωματικισ δεν είναι να παρουςιάςω διεξοδικά τισ εντολζσ αυτζσ, απλά πριν προχωριςω 
καλό κα ιταν να αναφζρω οριςμζνα από τα πιο ςυνθκιςμζνα tags και attributes που χρθςιμοποιϊ, ςτα 
scripts που δθμιοφργθςα: 

<p> : Ορίηει μια νζα παράγραφο και προςδιορίηει το κείμενο που βρίςκεται μζςα ςε αυτι. 

<br> : Κακορίηει αλλαγι γραμμισ. 

<h1>, <h2>, <h3>, <h4> ,<h5>, <h6> : Κακορίηει επικεφαλίδεσ ςε ζνα εγγράφο, με το νοφμερο 1 να 
αντιςτοιχεί ςτο μεγαλφτερο   μζγεκοσ γραμμάτων και το νοφμερο 6 ςτο μικρότερο μζγεκοσ γραμμάτων 
που απεικονίηει θ επικεφαλίδα. 

<table> : Ορίηει γραμμζσ και ςτιλεσ και τισ αντίςτοιχεσ επικεφαλίδεσ τουσ που αποτελοφν ζναν πίνακα. 

<form>: Ορίηει μια φόρμα θ οποία αποτελείται από διάφορα πεδία και ςυμπλθρϊνεται από το χριςτθ 
για τθ παροχι δεδομζνων ςτθν εφαρμογι. 

<div> : Διαχωρίηει μια ενότθτα ενόσ εγγράφου για ειδικι διαμόρφωςθ. 

<a> : Η ετικζτα a χρθςιμοποιείται ςαν βάςθ για τθ δθμιουργία κάκε είδουσ υπερςφνδεςμου και 
διακζτει τθν ιδιότθτα href που κακορίηει τθ διεφκυνςθ του αρχείου με το οποίο κα γίνει θ ςφνδεςθ. 

 Σζλοσ αξίηει να επιςθμάνουμε πωσ παρόλο που με τθ βοικεια τθσ html μποροφμε να περιγράψουμε με 
ακρίβεια το περιεχόμενο ενόσ εγγράφου, δεν ςθμαίνει πωσ κα εμφανιςκεί  με απόλυτθ ακρίβεια και το 
αποτζλεςμα ςτο web, διότι εξαρτάται ςε μεγάλο βακμό από το χρθςιμοποιοφμενο browser.[3] 
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6.4 Χριςθ τθσ HTML μαηί με PHP 

 Πολλζσ φορζσ ο PHP κϊδικασ ςυνδυάηεται με τον HTML κϊδικα. τα περιςςότερα script κατά τθ 
διάρκεια τθσ διπλωματικισ ζχω ςυμπεριλάβει κϊδικα PHP μζςα ςε κϊδικα HTML, οι οποίοι 
ςυνδυάηονται ϊςτε να ςχθματίηουν ζνα μεμονωμζνο script. Παρακάτω παρακζτω ζνα παράδειγμα για 
το πϊσ ενςωματϊνεται θ PHP ςε ζνα αρχείο html. 

              <html> 
     <head> 
            <title>  A new comic </title> 
           <body>                  
                <?php 
                 $output =”Read a new comic”; 
                echo $output; 
              ?> 
     </body> 
    </html>       

Κϊδικασ 6.3 : Παράδειγμα ενςωμάτωςθσ PHP ςε κϊδικα html 

   Ο κϊδικασ  PHP ξεχωρίηει εφκολα διότι περικλείεται ανάμεςα από τισ ετικζτεσ αρχισ και τζλουσ(<?php 
και ?>). Ζτςι ο προγραμματιςτισ αντί να γράφει ζνα πρόγραμμα με αρκετζσ εντολζσ για να παράγει 
html, γράφει ζνα html script με ενςωματωμζνο κϊδικα php για να πραγματοποιιςει αυτό που κζλει. 
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7 
 

Τλοποίθςθ τθσ δυναμικισ ιςτοςελίδασ 

 
 
7.1 Δθμιουργία νζου χριςτθ και απόκτθςθ δικαιωμάτων 
 
Η ανάγκθ για τθν εμφάνιςθ δυναμικοφ περιεχομζνου ςε ιςτοςελίδεσ είχε ωσ φυςικό επακόλουκο τθ 
χρθςιμοποίθςθ των βάςεων δεδομζνων ςτισ δικτυακζσ εφαρμογζσ . Με αυτό τον τρόπο αυτό γίνεται 
πιο εφκολθ θ διαχείριςθ και προβολι του περιεχομζνου μιασ δυναμικισ ιςτοςελίδασ. Όλο το 
περιεχόμενο που βρίςκεται ςτθν ιςτοςελίδα μασ αποκθκεφεται ςε μια βάςθ δεδομζνων που 
δθμιουργιςαμε ςτον MySQL Server. 
Όμωσ προτοφ μια φτιάξουμε αυτι τθ βάςθ δεδομζνων ζπρεπε να ζχουμε δικαίωμα από τον διαχειριςτι 
να το κάνουμε. Δικαιϊματα δθμιουργίασ και διαγραφισ ςε μια βάςθ δεδομζνων ζχει μόνο ο 
υπερχριςτθσ. Για αυτό το λόγο δθμιουργιςαμε ζναν νζο χριςτθ πλθκτρολογϊντασ τθν εξισ εντολι ςτο 
τερματικό : 

CREATE USER 'newuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password'; 

(όπου ςτθν περίπτωςθ μασ επιλζξαμεμε newuser: admin και password: admin) 

 

τθν ςυνζχεια επιλζξαμε τισ πλθροφορίεσ ςτισ οποίεσ κζλουμε να ζχει πρόςβαςθ ο χριςτθσ. τθν 
προκειμζνθ περίπτωςθ με τθν παρακάτω εντολι  ζχουμε πλιρθ πρόςβαςθ. 

GRANT ALL PRIVILEGES ON * . * TO 'newuser'@'localhost'; 

(οι αςτερίςκοι αναφζρονται ςτθν βάςθ δεδομζνων και ςτον πίνακα που επιτρζπεται θ πρόςβαςθ) 

Ζπειτα από τισ δυο παραπάνω ενζργειεσ δθμιουργιςαμε τθ καινοφργια  βάςθ δεδομζνων ςτθν οποία  
καταχωριςαμε όλουσ τουσ πίνακεσ που μου είναι απαραίτθτοι για τθν ιςτοςελίδα μασ και τθσ δϊςαμε 
το όνομα metabolites_second. Η εντολι SQL για τθ δθμιουργία αυτισ τθσ βάςθσ είναι θ εξισ :      

CREATE  DATABASE metabolites_second; 

 

7.2 Διάγραμμα βάςθσ δεδομζνων και δθμιουργία πινάκων 

 τθν παρακάτω εικόνα παρουςιάηω το διάγραμμα τθσ βάςθσ δεδομζνων EuHAP, το οποίο αποτελείται 
από 6 πίνακεσ. τθ ςυνζχεια εξθγϊ ςυνοπτικά τισ ςτιλεσ από τισ οποίεσ αποτελείται ο κάκε ζνασ 
πίνακασ  και παρακζτω τισ εντολζσ SQL με τισ οποίεσ τουσ πρόςκεςα ςτθ βάςθ δεδομζνων μασ 
metabolites_second. 



29 
 

 

χιμα 7.1 : Διάγραμμα βάςθσ δεδομζνων EuHAP 

 

Ο πίνακασ Entity Type 

τον πίνακα EntityType ζχουμε τζςςερα χαρακτθριςτικά, ι αλλιϊσ τζςςερισ ςτιλεσ : 

 ID :  Σο ID όπου είναι το πρωτεφον κλειδί (primary key) του πίνακα. Για παράδειγμα μπορεί να 
ζχουμε το Entity Type Methylation Markers με ID  ίςο με 1. Σϊρα αν ζχουμε ζνα άλλο Entity 
Type για παράδειγμα τα Metabolites, το ID αυτοφ του Entity δεν μπορεί να είναι ίςο με 1 αλλά 
κα ζχει άλλθ αρικμθτικι τιμι. Αυτό το χαρακτθριςτικό ςυνδζεται με το EntityTypeID 
(δευτερεφον κλειδί) του πίνακα Entities. 

 AccessionNumber : Είναι ο αρικμόσ που μπορεί να ειςαγάγει ο χριςτθσ για το Entity Type. 

 ShortName : Είναι το όνομα του Entity Type που προςκζτουμε. 

 Description : Είναι θ περιγραφι που κάνουμε για κάκε Entity. 
 
Οι εντολζσ SQL που χρθςιμοποιιςαμε για τθ δθμιουργία του πίνακα EntityType είναι οι 
παρακάτω: 
  

CREATE TABLE entity_type ( 
 id int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
 accession_number int(11) DEFAULT NULL, 
 short_name varchar(100) DEFAULT NULL, 
 description text, 
 PRIMARY KEY (id) 

Πίνακασ 7.1 : Εντολζσ SQL για τθ δθμιουργία του πίνακα EntityType 

Ο πίνακασ Entities 

τον πίνακα Entities ζχουμε τα ζξι ακόλουκα χαρακτθριςτικά : 

 ID : Σο ID είναι το πρωτεφον κλειδί (primary key) αυτοφ του πίνακα. Για παράδειγμα μπορεί να 
ζχουμε το Entity Aspartate με ID ίςο με 1. Σϊρα αν ζχουμε ζνα άλλο Entity για παράδειγμα το 
Glycoxine ,το ID αυτοφ του Entity δεν μπορεί να είναι ίςο με 1 αλλά κα ζχει άλλο νοφμερο 
διαφορετικό του 1. 

 ShortName : Είναι το όνομα του Entity που προςκζτουμε ςτο site μασ. 

 Description : Είναι θ περιγραφι  για κάκε Entity. 



30 
 

 EntityTypeID : Είναι δευτερεφον κλειδί (foreign key) που παραπζμπει ςτο ID του πίνακα 
EntityType. Για παράδειγμα αν το ID ενόσ EntityType πχ. του PTM είναι 4 και ςχετίηεται με το 
Entity Aspartate τότε το EntityTypeID ςτον πίνακα κα είναι 4. 

 Image : Είναι μια εικόνα τθν οποία μπορεί  ο χριςτθσ να προςκζςει ςε κάποιο Entity. 

 Weblink : Μπορεί να είναι μια διεφκυνςθ URL ςτο Internet, θ οποία κα περιζχει πλθροφορίεσ 
που κα ςχετίηονται με κάποιο Entity. 

Οι εντολζσ SQL που χρθςιμοποίθςα για τθ δθμιουργία του πίνακα Entities είναι οι παρακάτω : 

CREATE TABLE entity ( 
 id int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
 short_name varchar(100) DEFAULT NULL, 
 description text, 
 entity_type_id int(11) NOT NULL, 
 entity_image mediumblob, 
 weblink text, 
 PRIMARY KEY (id), 
 KEY EntityTypeID (entity_type_id), 
 CONSTRAINT entity_ibfk_1 FOREIGN KEY (entity_type_id) REFERENCES entity_type (id) ON 
DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE 

Πίνακασ 7.2 : Εντολζσ SQL για τθ δθμιουργία του πίνακα Entities 

Ο πίνακασ EntityAssociations 

τον πίνακα EntityAssociations ζχουμε τα 5 ακόλουκα χαρακτθριςτικά : 

 1st Associated Entity ID : Αναφζρεται ςτο πρϊτο Entity που κζλουμε να ςυνδζςουμε με κάποιο 
άλλο. 

 2 nd  Associated Entity ID : Αναφζρεται ςτο δεφτερο Entity που κζλουμε να ςυνδζςουμε με 
κάποιο άλλο 

 Description : Είναι θ περιγραφι για κάκε association που δθμιουργοφμε. 

 Cohort ID : Αυτό το ID είναι δευτερεφον κλειδί (foreign key ) και αναφζρεται ςτο μοναδικό ID 
του πίνακα Cohorts. 

Σζλοσ θ τριπλζτα 1st Associated Entity ID , 2 nd  Associated Entity ID και Cohort ID ςυμπεριφζρεται ςαν 
πρωτεφον κλειδί (primary key) ςε αυτό τον πίνακα. 

  CREATE TABLE entity_association ( 
  entity_id_1 int(11) NOT NULL, 
  entity_id_2 int(11) NOT NULL, 
  description text, 
  cohort_id int(11) NOT NULL DEFAULT 0, 
  PRIMARY KEY (entity_id_1,entity_id_2), 
  KEY entity (entity_id_1), 
  KEY entity2 (entity_id_2), 
  CONSTRAINT entity FOREIGN KEY (entity_id_1) REFERENCES entity (id) ON DELETE               CASCADE ON 
UPDATE NO ACTION, 
 CONSTRAINT `entity2` FOREIGN KEY (`entity_id_2`) REFERENCES `entity` (`id`) ON  DELETE    CASCADE 
ON UPDATE NO ACTION 

Πίνακασ 7.3: Εντολζσ SQL για τθ δθμιουργία του πίνακα EntityAssociations 

 

 



31 
 

Ο πίνακασ EntityAssociationDetails 

τον πίνακα EntityAssociationDetails ζχουμε τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά. 

 ID1 : Είναι το δευτερεφον κλειδί (foreign key )  που ςχετίηεται με το 1st Associated Entity ID από 
τον πίνακα EntityAssociations. 

 ID2 : Είναι το δευτερεφον κλειδί (foreign key )  που ςχετίηεται με το 2 nd  Associated Entity ID 
από τον πίνακα EntityAssociations. 

 Association Parameters ID : Είναι δευτερεφον κλειδί(foreign key )   και ςχετίηεται με το ID από 
τον πίνακα Association Parameters. 

 Date Registered : Είναι θ θμερομθνία που δθμιουργικθκε το Association. 

                 Σζλοσ το πρωτεφον κλειδί (primary key ) αυτοφ του πίνακα είναι θ τετράδα ID1,                                     
ID2, AssociationParametersID και DateRegistered. 

               Οι εντολζσ SQL που χρθςιμοποίθςα για τθ δθμιουργία του πίνακα EntiyAsscociationDetails είναι 
οι παρακάτω : 

CREATE TABLE entity_association_details ( 
id_1  int(11) NOT NULL, 
 id_2  int(11) NOT NULL, 
assoc_param_id  int(11) NOT NULL, 
date_registered timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, 
PRIMARY KEY (id_1, id_2, assoc_param_id ), 
KEY id1 (id_1), 
 KEY id2 (id_2), 
KEY param_id (assoc_param_id ), 
 CONSTRAINT id1 FOREIGN KEY (id_1) REFERENCES entity_association (entity_id_1) ON DELETE CASCADE 
ON UPDATE NO ACTION, 
 CONSTRAINT id2 FOREIGN KEY (id_2) REFERENCES entity_association (entity_id_2) ON DELETE CASCADE 
ON UPDATE NO ACTION, 
 CONSTRAINT param_id FOREIGN KEY (assoc_param_id) REFERENCES association_parameter (ID) ON 
DELETE CASCADE ON UPDATE NO ACTION 

Πίνακασ 7.4 : Εντολζσ SQL για τθ δθμιουργία του πίνακα EntiyAsscociationDetails 

Ο πίνακασ Cohorts 

τον πίνακα Cohorts ζχουμε τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά. 

 ID : Είναι το πρωτεφον κλειδί (primary key) αυτοφ του πίνακα. 

 ShortName : Είναι το όνομα για κάκε Cohort. 

 Description : Είναι θ περιγραφι για κάκε Cohort. 
 
Οι εντολζσ SQL που χρθςιμοποίθςα για τθ δθμιουργία του πίνακα Cohorts είναι οι παρακάτω : 
 

CREATE TABLE cohort ( 
 id int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
 short_name varchar(100) DEFAULT NULL, 
 description text, 
 PRIMARY KEY (id) 

Πίνακασ 7.5 : Εντολζσ SQL για τθ δθμιουργία του πίνακα Cohorts 

 

Ο πίνακασ Association Parameters 
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τον πίνακα Association Parameters ζχουμε τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά. 

 ID : Είναι το πρωτεφον κλειδί (primary key) αυτοφ του πίνακα. υνδζεται με το Association 
Parameters ID του πίνακα Association Details. 

 ShortName : Είναι το όνομα για κάκε Association Parameter. 

 Description : Είναι θ περιγραφι για κάκε Association Parameters. 

Οι εντολζσ SQL που χρθςιμοποίθςα για τθ δθμιουργία του πίνακα Association Parameters είναι οι 
παρακάτω : 

 CREATE TABLE association_parameter ( 
 ID int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
 ShortName varchar(100) DEFAULT NULL, 
 Description text, 
 PRIMARY KEY (ID) 

Πίνακασ 7.6  : Εντολζσ SQL για τθ δθμιουργία του πίνακα EntiyAsscociationDetails 

 

Ο πίνακασ user 

Σζλοσ ζχω δθμιουργιςει τον πίνακα user, όπου εκεί καταχωροφνται τα ςτοιχεία των χρθςτϊν οι οποίοι 
εγγράφονται ςτθν ιςτοςελίδα μασ και περιλαμβάνει τισ εξισ ςτιλεσ: 

• ID : Είναι το πρωτεφον κλειδί ( primary key) αυτοφ του πίνακα. 

• first_name : Είναι το μικρό όνομα του χριςτθ. 

• last_name: Είναι το επίκετο του χριςτθ. 

• email: Είναι θ διεφκυνςθ ταχυδρομείου του χριςτθ, όπου εκεί του ζρχεται μινυμα αν τυχόν ζχει 
ξεχάςει το κωδικό πρόςβαςθσ (password) με τον οποίο κάνει login ςτθν ιςτοςελίδα μασ. 

• organization: Είναι ο οργανιςμόσ που ανικει ο χριςτθσ. 

• username: Είναι το όνομα χριςτθ με το οποίο  ο επιςκζπτθσ κάνει login ςτθν ιςτοςελίδα. 

• password: Είναι ο κωδικόσ πρόςβαςθσ με τον οποίο ο χριςτθσ κάνει login ςτθν ιςτοςελίδα. 

Οι εντολζσ SQL που χρθςιμοποίθςα για τθ δθμιουργία του πίνακα user είναι οι παρακάτω : 

CREATE TABLE user ( 
id int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
first_name varchar(30) NOT NULL, 
last_name varchar(30) NOT NULL, 
email varchar(40) NOT NULL, 
organization varchar(40) NOT NULL, 
username varchar(40) NOT NULL, 
password varchar(100) NOT NULL, 
PRIMARY KEY (id), 
UNIQUE KEY username_UNIQUE (username), 
UNIQUE KEY email_UNIQUE (email) 

Πίνακασ 7.7 : Εντολζσ SQL για τθ δθμιουργία του πίνακα user 
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7.3 Απαραίτθτεσ ρυκμίςεισ ςτον Apache για να “ανεβάςω” τθ δυναμικι 
ιςτοςελίδα 
 
Σο τελευταίο βιμα αφότου δθμιοφργθςα τα απαραίτθτα scripts για τθ δθμιουργία τθσ ιςτοςελίδασ, 
ιταν να προβϊ ςτισ απαραίτθτεσ ρυκμίςεισ, ϊςτε να “ανεβάςω” τισ ςελίδεσ μασ ςτον Αpache server. 
Αυτό πραγματοποιικθκε με τθ βοικεια του Virtual hosting (εικονικι φιλοξενία) . Πρόκειται για χριςθ 
πολλαπλϊν “εικονικϊν ςυςτθμάτων” (virtual hosts) που φιλοξενοφν πολλαπλά sites ςτον ίδιο web 
server. Ζνασ virtual host μπορεί να είναι IP-based ι name-based. τον παρακάτω πίνακα βλζπουμε τισ 
απαραίτθτεσ ρυκμίςεισ που πραγματοποιιςαμε ςτο αρχείο httpd-vhosts που βρίςκεται ςτα αρχεία 
διαμόρφωςθσ του Apache. 

 

 
Πίνακασ 7.8 : Ρυκμίςεισ ςτο αρχείο httpd-vhosts του Apache 

 
Όπωσ βλζπουμε ζχει δθλωκεί θ πόρτα 80 για τθν επικοινωνία του server, το μζροσ δθλαδι όπου 
βρίςκονται τα αρχεία μασ κακϊσ και το όνομα του server μασ (eurohealth.com). Άλλθ μια ρφκμιςθ 
απαιτείται ςτο αρχείο hosts, του ςυςτιματοσ των windows, ϊςτε να κάνουμε τθν αντιςτοιχία τθσ IP 
διεφκυνςθσ με το όνομα του server: 127.0.0.1 eurohealth.com. Η διεφκυνςθ 127.0.0.1 δθλϊνει τον 
τοπικό υπολογιςτι μασ (localhost). 
 

7.4 Παρουςίαςθ τθσ δυναμικισ ιςτοςελίδασ 

Ετικζτα Home 

Η πρϊτθ ςελίδα που αντικρίηει ο χριςτθσ όταν επιςκζπτεται τθν ιςτοςελίδα μασ είναι θ παρακάτω : 

 

Εικόνα 7.1 : Αρχικό παράκυρο ( HOME) τθσ ιςτοςελίδασ 
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 το πρϊτο παράκυρο (ΗΟΜΕ) ο επιςκζπτθσ ενθμερϊνεται για το  το EurHEALTHAgeing project. 
Πρόκειται για ζνα διεπιςτθμονικό πρόγραμμα που ςυνδζει τισ μελζτεσ  για πρϊιμεσ αναπτυξιακζσ 
διαδικαςίεσ, με εκείνεσ που αφοροφν τθ μακροηωία και τθ γιρανςθ, ςυνδυάηοντασ τθ χριςθ 
τεχνολογιϊν αιχμισ, μεταφραςτικζσ τροποποιιςεισ, μεκυλίωςθ του DNA  και μοναδικζσ ομάδεσ 
(cohorts) που διακζτουν πολλαπλοφσ φαινότυπουσ γιρανςθσ. Χρθςιμοποιεί τζςςερισ βαςικζσ 
Ευρωπαϊκζσ ομάδεσ μελζτθσ, με πλοφςια τα ςτοιχεία πρϊιμθσ ηωισ και αποτελζςματα τθσ υγείασ 
ςχετικά με τθν θλικία. Επίςθσ διερευνά ζνα μοναδικό διπλό ςφνολο δεδομζνων, δυο κλάςεισ γεννιςεων 
με εκτεταμζνα γενετικά δεδομζνα και μια βάςθ πλθκυςμοφ βαςιςμζνθ ςε θλικίεσ 60-70 ετϊν. Με το να 
αναλφουμε τα δεδομζνα που ςχετίηονται με ςυγκεκριμζνθ θλικία , και ςυςχετίηοντασ τα με πρϊιμα 
ςυμβάντα τθσ ηωισ κα παρζχουμε ςθμαντικζσ γνϊςεισ ςε αναπτυξιακζσ διεργαςίεσ που επθρεάηουν τθ 
μακροβιότθτα και τθ γιρανςθ. Με το να επικεντρωνόμαςτε ςε μοριακοφσ μθχανιςμοφσ που 
περιλαμβάνονται και ςτθ πρϊιμθ ανάπτυξθ και ςτθν ενιλικθ ηωι, κα βροφμε γονίδια και οδοφσ που 
είναι ςχετικά και ςτα πρϊτα χρόνια ηωισ ενόσ ατόμου αλλά και ςτθν ενιλικθ ηωι. Αυτό κα μασ 
επιτρζψει να αναπτφξουμε βιοδείκτεσ γιρανςθσ που απεικονίηουν το ρόλο τθσ πρϊιμθσ ανάπτυξθσ. 
Ενδεχομζνωσ να βροφμε μονοπάτια για κεραπευτικι παρζμβαςθ όταν θ εξζλιξθ κα είναι ακόμα 
αντιςτρζψιμθ.  

 Τπάρχουν αυξανόμενεσ ενδείξεισ ότι βιολογικζσ διαταραχζσ κατά  διάρκεια των πρϊτων χρόνων ηωισ 
ενόσ ατόμου μπορεί να οδθγιςουν ςε αςκζνειεσ με τθν πάροδο του χρόνου. φμφωνα με μελζτεσ εϊσ 
το 2050 ο αρικμόσ των ατόμων ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ που κα ξεπεράςουν τθν θλικία των 80 ετϊν κα 
αυξθκεί κατά 170%, πράγμα το οποίο με τθ ςειρά του κα οδθγιςει  ςε αφξθςθ των δαπανϊν που 
ςχετίηονται με τθν υγειονομικι περίκαλψθ. Σο προςδόκιμο υγιοφσ ηωισ πρζπει να εξελίςςεται 
παράλλθλα με αυτζσ τισ αλλαγζσ, ενϊ οι το κόςτοσ δαπανϊν πρζπει να περιορίηεται. Η αποτελεςματικι 
πολιτικι που ακολουκείται για τθν υγεία κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ, μπορεί να υποςτθρίξει ςε 
μεγάλο βακμό τθν υγιι γιρανςθ του πλθκυςμοφ. Για αυτό το λόγο υπάρχει επιτακτικι ανάγκθ  να 
εντοπίηονται γεγονότα από τα πρϊτα χρόνια τθσ ηωισ ενόσ ατόμου, που κακορίηουν τθν πορεία τθσ 
υγείασ του με τθν πάροδο των χρόνων. Αυτόσ είναι και ο λόγοσ που δθμιουργικθκε το 
EurHEALTHAgeing project. 
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Ετικζτα Project Information 

   Όταν ο επιςκζπτθσ επιλζξει τθν ετικζτα Project Information του εμφανίηεται το παρακάτω παράκυρο. 

 

 

Εικόνα 7.2 : Ενθμερϊνει τον χριςτθ για τον ςκοπό δθμιουργίασ τθσ EurHEALTH 

 τθ ςελίδα αυτι ο επιςκζπτθσ ενθμερϊνεται για τουσ ςτόχουσ που ζχει κζςει και κζλει να 
πραγματοποιιςει το EurHEALTHAGEING project. Οι ςτόχοι αυτοί είναι οι παρακάτω : 

1) Να προςδιορίςει τθν ταυτότθτα των γενετικϊν παραγόντων που επθρεάηουν το βάροσ 
γζννθςθσ, με τθ διεξαγωγι γονιδιακισ ςάρωςθσ (GWAS) για αυτά τα χαρακτθριςτικά. 

2) Να προςδιορίςει χρθςιμοποιϊντασ τθν αλλθλουχία NextGen Sequencing (NGS), τισ λειτουργικζσ 
ικανότθτεσ των πρωτεϊνϊν και τθν επιρροι τουσ ςτο βάροσ γζννθςθσ, ςτισ μετριςεισ ανάπτυξθσ 
και ςτουσ φαινότυπουσ γιρανςθσ. 

3) Να προςδιορίςει τθν ταυτότθτα του DNA. 
4) Να ανακαλφψει νζουσ βιοδείκτεσ γιρανςθσ χρθςιμοποιϊντασ μια διεπιςτθμονικι προςζγγιςθ . 
5) Να αναγνωρίςει τισ μοριακζσ οδοφσ που εμπλζκονται ςτισ μεταβλθτζσ γεγονότων τθσ πρϊιμθσ 

ηωισ, οι οποίεσ ζχουν ωσ αποτζλεςμα τθν υγιι γιρανςθ. 
6) Να αναγνωρίςει πτυχζσ ςτθν πορεία τθσ ηωισ που οδθγοφν ςτθν υγιι γιρανςθ 

ενςωματϊνοντασ γεγονότα τθσ πρϊιμθσ ηωισ. 
7) Να παράγει μια εκτενι βάςθ δεδομζνων για τισ ςυςχετίςεισ μεταξφ των γεγονότων τθσ πρϊιμθσ 

ηωισ και των αποτελεςμάτων τθσ γιρανςθσ, ςυνδζοντασ δεδομζνα για τον προςδιοριςμό τθσ 
ταυτότθτασ του DNA, επιτρζποντασ ζτςι τθ μελλοντικι ςφγκριςθ με δεδομζνα που προιλκαν 
από άλλεσ μελζτεσ. Σα αποτελζςματα αυτά κα μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςτθν πορεία ςε 
δοκιμζσ για τθν υγιι γιρανςθ του πλθκυςμοφ. 

 



36 
 

Ετικζτα Partners 

Όταν ο επιςκζπτθσ επιλζξει τθν ετικζτα Partners τότε του εμφανίηεται το παρακάτω παράκυρο : 

 

Εικόνα 7.3 : Παρουςιάηει τουσ ςυνεργάτεσ του EurHEALTH project 

                 τθ ςελίδα αυτι ο επιςκζπτθσ βλζπει ποιοι ςυνεργάηονται για τθ δθμιουργία και τθν 
υποςτιριξθ αυτοφ του project. Πρόκειται για μερικά μεγάλα πανεπιςτιμια όπωσ είναι το King’s College 
London, το University of Oulu και διάφορα ινςτιτοφτα όπωσ το Institute of Communications and 
Computer Systems (ICCS), το AIT Austrian Institute of Technology κ.α. 

 

Ετικζτα Login 

       Επιλζγοντασ τθν ετικζτα Log In ο επιςκζπτθσ μπορεί να ζχει πρόςβαςθ ςτθν οκόνθ Login. ε αυτι 
τθν οκόνθ ζχει τρείσ  επιλογζσ. 

1) Να ςυνδεκεί ςτθν ιςτοςελίδα μασ κάνοντασ Login, πλθκτρολογϊντασ όνομα χριςτθ (username)  και 
κωδικό πρόςβαςθσ (password) εάν είναι ιδθ εγγεγραμμζνοσ . 
 

http://www.kcl.ac.uk/index.aspx
http://www.kcl.ac.uk/index.aspx
http://www.kcl.ac.uk/index.aspx
http://www.oulu.fi/
http://www.iccs.gr/eng/
http://www.iccs.gr/eng/
http://www.iccs.gr/eng/
http://www.ait.ac.at/
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Εικόνα 7.4 : Παράκυρο ειςόδου (Login) ςτθν εφαρμογι μασ 

 

2) Εάν δεν είναι εγγεγραμμζνοσ, επιλζγει να κάνει εγγραφι (Register) και μόλισ το επιλζξει 
μεταφζρεται ςε άλλθ οκόνθ όπου και ςυμπλθρϊνει οριςμζνα πεδία που του ηθτοφνται.  

 

Εικόνα 7.5 : ελίδα εγγραφισ (Register)  ςτθν εφαρμογι μασ 

      

 το ςθμείο αυτό ζχω μεριμνιςει, ϊςτε για περιπτϊςεισ όπου ο χριςτθσ δεν ςυμπλθρϊςει όλα τα 
πεδία, ι όταν ειςάγει λανκαςμζνο e-mail (το e-mail πρζπει απαραίτθτα να περιλαμβάνει το χαρακτιρα 
@), ι e-mail το οποίο υπάρχει ιδθ, να μθν εκτελείτε το ςυγκεκριμζνο ερϊτθμα (query) ςτθ βάςθ 
δεδομζνων μασ. τθν περίπτωςθ που τα ςτοιχεία του χριςτθ είναι ςωςτά, τότε ειςάγονται  και 
αποκθκεφονται ςτον πίνακα users τθσ βάςθσ δεδομζνων μασ (metabolites_second).           

 

3)    Εάν είναι εγγεγραμμζνοσ αλλά ζχει ξεχάςει τον κωδικό πρόςβαςθσ (password)  επιλζγει το ςθμείο 
Forgot Password, όπου μεταφζρεται ςε άλλο παράκυρο και εκεί του ηθτείται να πλθκτρολογιςει τθ 
διεφκυνςθ του email του (e-mail address). Σότε αυτόματα ςτο email του ςτζλνεται μινυμα, όπου του 
υπενκυμίηει τον κωδικό πρόςβαςθσ (password). Ζτςι μπορεί πλζον να κάνει Login για να περιθγθκεί ςτθ 
ςελίδα. 
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Εικόνα7.6 : ελίδα υπενκφμιςθσ του κωδικοφ πρόςβαςθσ του χριςτθ 

 

Πρωτόκολλο SMTP        

Η ςυγκεκριμζνθ λειτουργία που αναφζραμε παραπάνω βαςίηεται ςτο πρωτόκολλο SMTP (Simple Mail 
Transfer Protocol) το οποίο ζχει κακιερωκεί για τθν μετάδοςθ μθνυμάτων θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου 
ςτο Διαδίκτυο. Για τθν ςυγκεκριμζνθ εργαςία, ςτο αρχείο sendmail.ini επιλζχτθκε ο SMTP Server: 
smtp.gmail.com και θ πόρτα θ οποία χρθςιμοποιικθκε για τθν επικοινωνία είναι θ 465. Επίςθσ ςτο 
αρχείο php.ini επιλζξαμε sendmail_path = "\"C:\xampp\sendmail\sendmail.exe\" -t". 

Σο πρόγραμμα Sendmail ιταν ζνα από τα πρϊτα προγράμματα που υλοποίθςε το SMTP, ενϊ ςιμερα 
υπάρχει μία πλθκϊρα τζτοιων προγραμμάτων όπωσ για παράδειγμα τα Postfix, qmail, Novell 
GroupWise, Exim, Novell NetMail και άλλα. ε μία μζτρθςθ που ζγινε το 2001 βρζκθκαν τουλάχιςτον 50 
προγράμματατα οποία υλοποιοφςαν το πρωτόκολλο SMTP είτε ωσ client (δθλαδι αποςτολείσ 
θλεκτρονικϊν μθνυμάτων) είτε ωσ server (δθλαδι παραλιπτεσ θλεκτρονικϊν μθνυμάτων). 

Σο αρχικό SMTP υποςτιριηε κατά βάςθ μονάχα μθνφματα απλοφ κειμζνου και όχι μετάδοςθ αρχείων 
(πχ. εικόνεσ, εκτελζςιμα, μουςικι κοκ). τθν ςυνζχεια όμωσ αναπτφχκθκαν διάφορα standards που 
επζτρεπαν τθν ειςαγωγι αρχείων ςτα θλεκτρονικά μθνφματα. Ζνα από αυτά τα standards είναι και το 
Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME), το οποίο κωδικοποιεί τα αρχεία με τζτοιον τρόπο οφτωσ 
ϊςτε να μποροφν να μεταδοκοφν ςε απλά μθνφματ SMTP. 

 

 

Πεδίο Entity Type Management 

 

Σο παράκυρο που αντικρίηει ο χριςτθσ όταν ςυνδεκεί επιτυχϊσ, κάνοντασ login είναι το παρακάτω : 
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Εικόνα 7.7 : ελίδα παρουςίαςθσ των αποκθκευμζνων Entity Types 

Σου εμφανίηεται μια λίςτα με τα υπάρχοντα entity types (Metabolites, PTM, Methylation Markers). Εκεί 
ζχει αρκετζσ επιλογζσ. Αρχικά μπορεί να προςκζςει ζνα καινοφργιο entity type αρκεί να πατιςει τθν 
επιλογι ADD NEW ENTITY TYPE.                      

 Αν προβεί ςε αυτι τθν κίνθςθ του εμφανίηεται το παρακάτω παράκυρο όπου πρζπει να ςυμπλθρϊςει 
το όνομα του ςυγκεκριμζνου entity type και να δϊςει μια ςφντομθ περιγραφι για αυτό. 

                 

 

Εικόνα 7.8 : ελίδα προςκικθσ ενόσ καινοφργιου Entity Type 

  

 Αφότου ςυμπλθρϊςει τα δυο αυτά πεδία επιλζγει ADD και του εμφανίηεται  μινυμα επιτυχθμζνθσ 
προςκικθσ ( Successful entry ). Σότε αυτόματα αυτό το καινοφργιο Entity Type προςτίκεται ςτθ βάςθ 
δεδομζνων μασ metabolites_second. 

Αν επιλζξει να διορκϊςει κάποιο υπάρχων Entity Type, ζςτω το metabolites  τότε του εμφανίηεται το 
παρακάτω παράκυρο.        
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Εικόνα 7.9 : ελίδα διόρκωςθσ (edit) ενόσ υπάρχων Entity Type 

Αν επιλζξει να διαγράψει (delete)  κάποιο Entity Type, τότε αυτό αυτόματα διαγράφεται από τθ βάςθ 
δεδομζνων μασ.  Ζπειτα μπορεί να δει τα entities, που περιλαμβάνει κάκε ζνα από τα τρία υπάρχοντα 
entity types. Αν επιλζξει να δεί τα entities που είναι αποκθκευμζνα ςτο entity type metabolites, τότε 
του εμφανίηεται το παρακάτω παράκυρο. 

                     

 

Εικόνα 7.10 : ελίδα παρουςίαςθσ των Entities που ανικουν ςτο Entity Type Metabolites 

 

 

Αν επιλζξει να δεί τα entities που είναι αποκθκευμζνα ςτο entity type PTM του εμφανίηεται το 
παρακάτω παράκυρο. 

                      



41 
 

 

Εικόνα 7.11 : ελίδα παρουςίαςθσ των Entities που ανικουν ςτο Entity Type PTM 

 

Αν επιλζξει να δεί τα entities που είναι αποκθκευμζνα ςτο entity type Methylation Markers του 
εμφανίηεται το παρακάτω παράκυρο.             

 

Εικόνα 7.12 : ελίδα παρουςίαςθσ των Entities που ανικουν ςτο Entity Type Methylation Markers 

 

 

 Αν ο χριςτθσ τϊρα κζλει να προςκζςει κάποιο καινοφργιο entity, τότε επιλζγει τθν ετικζτα ADD NEW 
ENTITY και του εμφανίηεται το παρακάτω παράκυρο. το παράκυρο αυτό εκτόσ από το όνομα του 
ςυγκεκριμζνου entity μπορεί να προςκζςει και μια διεφκυνςθ (link) θ οποία κα παρζχει περιςςότερεσ 
πλθροφορίεσ , όπωσ επίςθσ να ανεβάςει και κάποια εικόνα ςχετικι με το ςυγκεκριμζνο entity .       
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 Εικόνα 7.13 :ελίδα προςκικθσ ενόσ καινοφργιου Entity 

Αν επιλζξει να δεί (view) κάποιο ςυγκεκριμζνο Entity, ζςτω ότι επιλζγει τθν Adenine τότε του 
εμφανίηεται το παρακάτω παράκυρο. ε περίπτωςθ που ο χριςτθσ ζχει ανεβάςει κάποια εικόνα για το 
ςυγκεκριμζνο entity, τότε εκείνθ εμφανίηεται ςτο πεδίο image. Αντίςτοιχα, ζνα ο χριςτθσ ζχει ειςάγει 
κάποια διεφκυνςθ, εκείνθ κα εμφανίηεται ςτο πεδίο Link.            

 

Εικόνα  7.14 : ελίδα προβολισ ςτοιχείων ενόσ Entity. 

 

 

Αν επιλζξει να διορκϊςει (edit) κάποιο Entity , ζςτω τθν Creatine τότε του εμφανίηεται το παρακάτω 
παράκυρο. 
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Εικόνα 7:15 : ελίδα διόρκωςθσ (edit)  ςτοιχείων ενόσ Entity. 

Αν ο χριςτθσ επιλζξει να διαγράψει κάποιο Entity τότε αυτό αυτόματα διαγράφεται από βάςθ 
δεδομζνων μασ όπωσ ςυμβαίνει και με τα Entity Types που ανζφερα παραπάνω. 

 

Ετικζτα association management 

Όταν ο χριςτθσ επιλζξει τθν ετικζτα association management, τότε μεταφζρεται ςτο παρακάτω 
παράκυρο. Εκεί του εμφανίηονται τα υπάρχοντα associations και εκτόσ από τθ δυνατότθτα που ζχει να 
προςκζςει ζνα καινοφργιο association μπορεί να κάνει αναηιτθςθ (search), για να του εμφανιςτοφν 
ςυγκεκριμζνεσ πλθροφορίεσ που κζλει.    

 

Εικόνα  7.16 :ελίδα εμφάνιςθσ των υπαρχόντων associations 

 

Αν ο χριςτθσ κζλει να διορκϊςει ζνα υπάρχων association ι να το διαγράψει , το επιλζγει από τθν 
προθγοφμενθ ςελίδα και τότε του εμφανίηεται το παρακάτω παράκυρο. 
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Εικόνα 7.17 : ελίδα διόρκωςθσ ι διαγραφισ ενόσ υπάρχοντοσ Association 

 

Αν επιλζξει να προςκζςει ζνα καινοφργιο association τότε μεταφζρεται ςτο παρακάτω παράκυρο. Εκεί 
ςαν πρϊτο βιμα του ηθτείται να ςυνδυάςει δυο Entity Types για να προχωριςει ςτο επόμενο βιμα. 
Ζςτω ότι επιλζγει να ςυνδυάςει τα Metabolites με τα PTM.   

 

Εικόνα 7.18 : ελίδα επιλογισ δυο Entity Types για τθ δθμιουργία ενόσ καινοφργιου association 

 

  

το επόμενο παράκυρο, δεφτερο βιμα για τθν προςκικθ ενόσ καινοφργιου association, ηθτείται από το 
χριςτθ να επιλζξει δυο Entities, ζνα για το κάκε ζνα από τα δυο Entity Types που είχε επιλζξει 
προθγουμζνωσ. 
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Εικόνα7.19 : ελίδα επιλογισ δυο Entities για τθ δθμιουργία ενόσ καινοφργιου association 

 

Ετικζτα User Reporting 

Αν ο χριςτθσ επιλζξει τθν ετικζτα User Reporting τότε μεταφζρεται ςτο παρακάτω παράκυρο. Εκεί του 
ηθτείται να επιλζξει ποιο από τα δυο γραφιματα κζλει να δεί. 

 

Εικόνα 7.20 : ελίδα επιλογισ γραφιματοσ 

 

Αν επιλζξει το Column Chart τότε του εμφανίηεται το παρακάτω παράκυρο. Περιλαμβάνει γράφθμα ςε 
άξονεσ χ,ψ , όπου ο άξονασ των χ απεικονίηει τα entities και ο άξονασ των ψ τον ςυνολικό αρικμό που 
εμφανίηεται κάκε  entity, ςτα υπάρχοντα  associations. Επίςθσ όταν ο χριςτθσ τοποκετεί τον κζρςορα 
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πάνω ςε μια μπάρα, ςτο παράδειγμα μασ επιλζγω τθν Ethanol ,του αναφζρει τα παραπάνω ςτοιχεία 
χωρίσ να χρειάηεται να κοιτάξει το ςφνολο του γραφιματοσ.   

    

 

Εικόνα 7.21 : Προβολι γραφιματοσ-Column Chart 

 

Αν επιλζξει το Pie Chart του εμφανίηεται το παρακάτω παράκυρο. Εδϊ πρόκειται για ζνα κυκλικό 
γράφθμα, όπου απεικονίηει το ποςοςτό που ςυμμετζχει κάκε entity ςτο ςφνολο των associations, με 
ξεχωριςτό χρϊμα για το κάκε ζνα entity. Επίςθσ όταν ο χριςτθσ τοποκετιςει τον κζρςορα πάνω ςε ζνα 
entity, ςτο παράδειγμα μασ επιλζγω τθν Adenine, εκτόσ από το ποςοςτό του εμφανίηει και τον ςυνολικό 
αρικμό που ςυναντάται ςτο ςφνολο των associations.                                                      

 

Εικόνα 7.22 : Προβολι γραφιματοσ- Pie Chart 
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Παράρτθμα 

 

Δομι καταλόγων 

Αρχικά δθμιοφργθςα ζναν κατάλογο που τον ονόμαςα final project, όπου εκεί περιζχονται όλα τα 
script με τα οποία δθμιοφργθςα τθ δυναμικι ιςτοςελίδα. Ο κατάλογοσ αυτόσ περιζχει 4 φακζλουσ τον 
homepage, τον entity_type_management, τον associations και τον graphs. Ο κάκε ζνασ από τουσ 
τζςςερισ αυτοφσ φακζλουσ περιζχει τα αντίςτοιχα scripts, με τα οποία ζφτιαξα ξεχωριςτά κάκε τμιμα 
τθσ ιςτοςελίδασ. 

1) Σο πρϊτο  τμιμα τθσ ιςτοςελίδασ δθμιουργικθκε με τα script που περιζχονται ςτον φάκελο 

homepage.  
 

 

 

Κϊδικασ 

Κ-1.1 Κϊδικασ cms_header.inc 

  Σο βαςικό script με τα οποίο ζφτιαξα τθν αρχικι μορφι του site είναι το cms_header.inc, όπου 
παρακζτω τον κϊδικα παρακάτω: 

<?php session_start(); ?> 

<html> 

<head> 

<title> CMS </title> 

<style type="text/css"> 

td {vertical-align: top;} 

</style> 

</head> 

<body bgcolor="#F0F0F0"> 

<h1 align="center"> Welcome to EurHEALTHAgeing Database Webpage </h1> 

<br/> 

<?php 
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if (isset($_SESSION['name'])) { 

echo '<p> You are currently logged in as: ' . $_SESSION['name'] . ' </p>'; 

} 

?> 

</div> 

<style> 

table,th,td 

th 

{ 

background-color:#E8E8E8; 

} 

</style> 

<table border = "1" align="center"> 

<th><a href="home.php" style="text-decoration:none; color: #990099"><font size="5">Home</font></a></th> 

<th><a href="projectinformation.php" style="text-decoration:none; color: #990099"><font size="5">Project 
Information</font></a></th> 

<th><a href="partners.php" style="text-decoration:none; color: #990099"><font size="5">Partners</font></a></th> 

<th><a href="login.php" style="text-decoration:none; color: #990099"><font size="5">Login</font></a></th> 

</table> 

<br/><br/><br/> 

 

Κλάςθ session 

Αξιοπρόςεκτθ είναι θ ςυνάρτθςθ session_start τθσ PHP ςτθν αρχι του κϊδικα, θ οποία 

χρθςιμοποιείται για να ξεκινιςει μια ςυνεδρία και γενικά τα sessions λειτουργοφν με το να 
δθμιουργοφν ζνα μοναδικό αναγνωριςτικό ID για κάκε επιςκζπτθ . Η ςθμαςία των sessions χριηει 
ιδιαίτερθσ ςθμαςίασ διότι αν δεν υπιρχαν κα δθμιουργείτο το παρακάτω πρόβλθμα. Ο browser που 
χρθςιμοποιεί ο χριςτθσ για να προςπελάςει τθν ιςτοςελίδα δεν διατθρεί τθν πλθροφορία που του 
ειςάγει  ( ςτθν περίπτωςθ μασ το username και το password ) από ςελίδα ςε ςελίδα, με αποτζλεςμα 
όταν κα ικελε να περιθγθκεί ςε μια άλλθ ενότθτα, να μθν γνϊριηε ο browser ότι ζχει πραγματοποιθκεί 
θ ςφνδεςθ και ζτςι να χρειαηόταν να πλθκτρολογεί κάκε φορά τα ςτοιχεία του. Ζτςι λοιπόν τθ λφςθ τθ 
δίνουν τα sessions τα οποία κάκε φορά που ζνασ χριςτθσ κα επιςκζπτεται τθν ιςτοςελίδα μασ, ο server 
δθμιουργεί αυτόματα ζνα μοναδικό αναγνωριςτικό ID το οποίο αποκθκεφεται ςτον browser του 
χριςτθ. Σο κλείςιμο όμωσ μιασ session  δεν γίνεται αυτόματα, επειδι είναι δφςκολο για το ςφςτθμα να 
καταλάβει πότε o χριςτθσ αποχωρεί. Αυτό το πραγματοποιιςαμε με τθν βοικεια τθσ εντολισ 
session_destroy(). 

 

 



49 
 

Κ-1.2 Κϊδικασ home.php 

Σο πρϊτο παράκυρο (Εικόνα7.1) που αντικρίηει  ο χριςτθσ όταν επιςκεφτεί τθν ιςτοςελίδα μασ 

δθμιουργικθκε με το script home και παρακάτω παρακζτω τον κϊδικα του. 

<?php include 'cms_header.inc.php'; ?> 

<style> 

p { 

    text-indent: 50px; 

} 

</style> 

<p style="font-family:arial; font-size:17px; padding-left:140px;" align="justify"> 

EurHEALTHAgeing is a <b>multidisciplinary project</b> linking studies of <b>early developmental processes</b> with those on 
<b>longevity</b> and</br> 

<b>ageing</b> by combining use of cutting edge technologies- <b>post-translational modifications, DNA methylation, metabolomics</b> 
and</br> 

<b>genomics</b> with unique cohorts with multiple ageing phenotypes. We will use <b>four key European study cohorts</b> with rich early life 
data</br> 

and age-related health outcomes. We will explore a unique twin dataset, two birth cohorts with extensive maternal, pre- and peri-natal</br> 

data and a population based cohort of subjects in their 60s-70s. By analysing specific age related metabolomics, epigenetic (methylation</br> 

and post-translational modification) data and correlating it to early life events, genetics and ageing outcomes we will provide <b>major</br> 

insights into developmental processes that influence longevity and ageing</b>. By focussing on molecular mechanisms involved in</br> 

both early life events and ageing we will <b>find genes and metabolic and lifecourse pathways that are relevant in both early</br> 

development and adult life</b>.</br></p> 

<p style="font-family:arial; font-size:17px; padding-left:140px;" align="justify"> 

This will also allow us to develop <b>biomarkers</b> of ageing that reflect the role of early development on ageing; potentia lly <b>identifying 
</br> 

pathways for therapeutic intervention when the process is still reversible</b>.</br> 

</p> 

</p> 

<?php include 'cms_footer.inc.php'; ?> 

 

Κ-1.3 Κϊδικασ projectinformation.php 

Σο παράκυρο που αντικρίηει  ο χριςτθσ όταν επιλζξει τθν ετικζτα Project Information (Εικόνα 7.2) 
δθμιουργικθκε με το script projectinformation και παρακάτω παρακζτω τον κϊδικα του. 

<?php include 'cms_header.inc.php'; ?> 

<style> 

p { 

    text-indent: 50px; 

} 
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</style> 

<p style="font-family:arial; font-size:17px; " align="center"><b>Objectives of EurHEALTHAgeing</b></p> 

</br> 

<p style="font-family:arial; font-size:17px; padding-left:90px;" align="justify"> 

1) To <b>identify genetic factors</b> influencing <b>birthweight</b> (measures of size/shape: birthweight and length relative to gestational 
age, ponderal index) and</br> 

other early postnatal determinants of healthy ageing (e.g. growth patterns/velocity) by carrying out a genomewide association scan 
<b>(GWAS)</b> on these traits.</br> 

</p> 

<p style="font-family:arial; font-size:17px; padding-left:90px;" align="justify"> 

2) To <b>identify</b> using <b>NextGen Sequencing (NGS)- rarer variants</b> i.e. single base pair changes, insertions, deletions and 
breakpoints of rarer copy number</br>  

variations (CNVs), and assess their potential to influence transcripts' and proteins' functional capabilities and their <b>influence on birthweight 
and growth</br> 

 measures and ageing phenotypes</b></br> 

</p> 

<p style="font-family:arial; font-size:17px; padding-left:90px;" align="justify"> 

3) To <b>identify DNA methylation, post-translational modifications and metabolite profiles</b> that correlate with prenatal/early post natal 
determinants of </br> 

health-span (e.g. birthweight, weight and weight-gain of mother, smoking and alcohol drinking of mother, maternal pregnancy related diseases 
and complications).</br> 

</p> 

<p style="font-family:arial; font-size:17px; padding-left:90px;" align="justify"> 

4) To <b>discover novel biomarkers</b> of ageing using a multi-disciplinary approach incorporating pathway analysis, biochemistry, genetics, 
metabolomics,</br> 

 epidemiology, DNA methylation and bioinformatics.</br> 

</p> 

<p style="font-family:arial; font-size:17px; padding-left:90px;" align="justify"> 

5) To <b>identify</b>, using pathway analysis, the <b>molecular pathways</b> involved early life event variables that result in healthy ageing 
(musculoskeletal, </br> 

cardiovascular, metabolic) by incorporating early life events, methylation, post-translational modification, metabolomic and genotypic data. 
</br> 

</p> 

<p style="font-family:arial; font-size:17px; padding-left:90px;" align="justify"> 

6) To <b>identify lifecourse trajectories leading to healthy aging</b> by incorporating early life events, methylation, post-translational 
modification,</br> 

 metabolomic and genotypic data.</br> 

</p> 

<p style="font-family:arial; font-size:17px; padding-left:90px;" align="justify"> 

7)To <b>generate an extensive database</b> of the correlations between early life events and ageing outcomes linking datapoints to 
methylation, metabolomic,</br> 



51 
 

genetic and post-translational modification (PTM) results, allowing future comparison with data derived from other studies. Results can then be 
employed</br> 

in tests for healthy ageing.</br> 

</p> 

<?php include 'cms_footer.inc.php'; ?> 

 

Κ-1.4 Κϊδικασ  partners.php 

Σο παράκυρο που αντικρίηει ο χριςτθσ όταν επιλζξει τθν ετικζτα Partners (Εικόνα 7.3) δθμιουργικθκε 

με το script partners και παρακάτω παρακζτω τον κϊδικα του. 

<?php include 'cms_header.inc.php'; ?> 

<style> 

p { 

    text-indent: 50px; 

} 

</style> 

<p><p style="font-family:arial; font-size:17px; padding-left:90px;" align="justify"> 

1) <b>King's College London</b> is one of the top 30 universities in the world (2011/2012 QS international world rankings), the Sunday Times 
'University</br>  

of the Year 2010/11' and the fourth oldest in England.</br> 

</p> 

<p><p style="font-family:arial; font-size:17px; padding-left:90px;" align="justify"> 

2) The <b>Department of Twin Research and Genetic Epidemiology</b> is the biggest UK adult twin registry of 12,000 twins used to study the 
genetic and</br> 

environmental aetiology of age related complex traits and diseases. TwinsUK was set up by Professor Tim Spector, Consultant Rheumatologist in 
1992</br> 

 using grant funding from the Wellcome Trust and Arthritis Research Campaign (ARUK) and it is currently based at the Department of Twin 
Research,</br> 

 King's College London.</br> 

</p> 

<p><p style="font-family:arial; font-size:17px; padding-left:90px;" align="justify"> 

3) <b>Nordic Bioscience</b> discovers and develops innovative medical treatments to help millions of people around the world suffering from 
serious, chronic,</br> 

degenerative diseases such as osteoporosis and osteoarthritis. Since its incorporation in 1989, Nordic Bioscience has strived to revolutionize in 
vitro</br> 

diagnostics enabling the Company to discover and design innovative drug development programme.</br> 

</p> 

<p><p style="font-family:arial; font-size:17px; padding-left:90px;" align="justify"> 

4) The <b>MRC Lifecourse Epidemiology Unit</b> (LEU) was established in 2010, under the direction of Professor Cyrus Cooper, following a 
reconfiguration of the</br>  
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forerunning Epidemiology Resource Centre (ERC). The mission of the LEU is to provide a centre of excellence which uses epidemiological 
methods to promote</br> 

human health.</br> 

</p> 

<p><p style="font-family:arial; font-size:17px; padding-left:90px;" align="justify"> 

5) The <b>University of Oulu</b> is an international research and innovation university engaged in multidisciplinary basic research and 
academic education.</br> 

The University of Oulu is one of the largest universities in Finland with an exceptionally wide academic base. Internationally pioneering research 
is</br>  

conducted as a collaboration of different disciplines.</br> 

</p> 

<p><p style="font-family:arial; font-size:17px; padding-left:90px;" align="justify"> 

6) The <b>Institute of Communications and Computer Systems</b> (ICCS) is a non profit Academic Research Body established in 1989 by the 
Ministry of</br> 

 Education in order to carry research and development activities in the fields of all diverse aspects of telecommunications , computer systems 
and</br> 

 techniques and their application in a variety of areas such as transceivers, radar and generally electromagnetic sensors, satellite and 
wireless</br> 

 communications, electromagnetic phenomena modelling, neural networks, systems, software and hardware engineering, Telematics and 
multimedia applications,</br> 

 Transport applications, Control systems, Robotics, Biomedical engineering, Electric power Renewable Energy Sources and Distributed 
Generation and</br> 

 management systems.</br> 

</p> 

<p><p style="font-family:arial; font-size:17px; padding-left:90px;" align="justify"> 

7) The <b>AIT Austrian Institute of Technology</b> is an Austrian research institute with a European format and focuses on the key 
infrastructure issues of the</br> 

future. The AIT, which comprises five independent and performance-driven departments (Energy, Mobility, Health & Environment, Safety & 
Security and</br> 

 Foresight & Policy Development), works in close collaboration with industry and customers from public institutions, striving to increase their 
added</br> 

 value through innovation and new technologies.</br> 

</p> 

<p><p style="font-family:arial; font-size:17px; padding-left:90px;" align="justify"> 

8) Founded in 2001 by pioneers in qPCR, <b>TATAA Biocenter</b> is Europe's leading provider of gene expression profiling services and world's 
prime</br>  

organizer of hands-on training in quantitative real-time PCR (qPCR) and other molecular techniques to quantify nucleic acids. The company 
offer</br> 

 comprises the entire field of qPCR services, including commissioned services and research projects, hands-on training, and highest quality 
products.</br> 

</p> 

<p><p style="font-family:arial; font-size:17px; padding-left:90px;" align="justify"> 

9) Located near Vienna, <b>Seibersdorf Laboratories GmbH</b> is a wholly-owned subsidiary of AIT Austrian Institute of Technology and 
comprises a</br> 
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selected team of long term experienced experts. The history of the company dates back to the 1950s. Under the brand name Seibersdorf 
Laboratories the team</br> 

 provides high-quality laboratory services as well as solution-driven Research & Development. Experts in the areas of ionizing radiation, 
radiation</br>  

 protection, electromagnetic compatibility, laser and optical radiation, radio-frequency engineering, chemical analytics and toxicology cultivate 
an</br> 

 environment of interdisciplinary cooperation and offer one-stop solutions.</br> 

</p> 

<?php include 'cms_footer.inc.php'; ?> 

             

Κ-1.5Κϊδικασ  login.php      

  τθ ςυνζχεια όταν o επιςκζπτθσ επιλζξει να κάνει Login ( Εικόνα 7.4) ,  το script που το πραγματοποιεί 
αυτό είναι το Login και ο κϊδικασ είναι ο παρακάτω: 

<?php include 'cms_header.inc.php'; ?> 

<?php 

include 'db.inc.php'; 

// filter incoming values 

$username = (isset($_POST['username'])) ? trim($_POST['username']) : '';  

$password = (isset($_POST['password'])) ? $_POST['password'] : '';  

$redirect = (isset($_REQUEST['redirect'])) ? $_REQUEST['redirect'] : 

'main.php'; 

if (isset($_POST['submit'])) { 

$query = 'SELECT username FROM user WHERE ' . 

'username = "' . mysql_real_escape_string($username, $db) . '" AND ' . 

'password = "' . mysql_real_escape_string($password,$db) . '"'; 

$result = mysql_query($query, $db) or die(mysql_error($db)); 

if (mysql_num_rows($result) > 0) { 

$_SESSION['username'] = $username; 

$_SESSION['logged'] = 1; 

header ('Location: /entity_type_management/tab1.php'); 

die(); 

echo '<p> You will be redirected to your original page request.</p>'; 

echo '<p> If your browser doesn\’t redirect you properly 

automatically, ' . 

'<a href="' . $redirect . '" > click here </a> . </p>'; 

die(); 

} else { 
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$error = '<p><strong> You have supplied an invalid username and/or ' . 

'password!</strong></p>'; 

} 

} 

?> 

<html> 

<head> 

<title> Login </title> 

</head> 

<body> 

<?php 

if (isset($error)) { 

echo $error; 

} 

?> 

<form action="login.php" method="post"> 

<table style = "background-color:#F0F0F0;"> 

<tr> 

<td> Username: </td> 

<td><input type="text" name="username" maxlength="20" size="20" 

value="<?php echo $username; ?>"/></td> 

</tr><tr> 

<td> Password: </td> 

<td><input type="password" name="password" maxlength="20" size="20" 

value="<?php echo $password; ?>"/></td> 

</tr><tr> 

<td></td> 

<td> 

<input type="hidden" name="redirect" value="<?php echo $redirect ?>"/> 

<input type="submit" name="submit" value="Login"/> 

</tr> 

</table> 

</form> 

<br/> 

<p> Click here  to <a href="register.php">Register</a> if you have not done so already.</p> 

<br/> 
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<p align="center"><a href="forgot.php">Forgot Password?</a></p> 

</body> 

</html> 

<?php include 'cms_footer.inc.php'; ?> 

  Σο αρχείο db.inc.php που  αναφζρεται ςτθν τρίτθ γραμμι του παραπάνω script περιλαμβάνει τον 
εξισ κϊδικα : 

$db = mysql_connect('localhost', 'admin', 'admin') or 
die ('Unable to connect. Check your connection parameters.'); 
mysql_select_db('metabolites_second', $db) or die(mysql_error($db)); 

 

          Με τον παραπάνω κϊδικα πραγματοποιείται θ ςφνδεςθ τθσ PHP με τθ MySQL και τθ βάςθ 
δεδομζνων μασ metabolites_second. Είναι μια τεχνικι για να μθν γράφω ςυνζχεια αυτζσ τισ γραμμζσ 
κϊδικα ςτα περιςςότερα scripts όπου χρειάηονται ,να τισ κάνω include, που ςθμαίνει ότι 
περιλαμβάνονται και αυτζσ απλά είναι αποκθκευμζνεσ ςε ξεχωριςτό αρχείο. 

Κ-1.6 Κϊδικασ register.php 

Σο script που εμφανίηει το παράκυρο εγγραφισ (Εικόνα 7.5) ςτθν ιςτοςελίδα μασ είναι το register. 
Παρακάτω παρακζτω τον κϊδικα του. 

<?php include 'cms_header.inc.php'; ?> 

<?php 

$db = mysql_connect('localhost', 'admin', 'admin') or 

die ('Unable to connect. Check your connection parameters.'); 

mysql_select_db('metabolites_second', $db) or die(mysql_error($db)); 

// filter incoming values 

$username = (isset($_POST['username'])) ? trim($_POST['username']) : '';  

$password = (isset($_POST['password'])) ? $_POST['password'] : '';  

$first_name = (isset($_POST['first_name'])) ? trim($_POST['first_name']) : ''; 

$last_name = (isset($_POST['last_name'])) ? trim($_POST['last_name']) : '';  

$email = (isset($_POST['email'])) ? trim($_POST['email']) : ''; 

$organization = (isset($_POST['organization'])) ? trim($_POST['organization']) : '';  

if (isset($_POST['submit']) && $_POST['submit'] == 'Register') { 

$errors = array(); 

// make sure manditory fields have been entered 

if (empty($username)) { 

$errors[] = 'Username cannot be blank.'; 

} 

// check if username already is registered 

$query = 'SELECT username FROM user WHERE username = "' . $username . '"';  
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$result = mysql_query($query, $db) or die(mysql_error()); 

if (mysql_num_rows($result) > 0) { 

$errors[] = 'Username ' . $username . ' is already registered.';  

$username = ''; 

} 

mysql_free_result($result); 

if (empty($password)) { 

$errors[] = 'Password cannot be blank.'; 

} 

if (empty($first_name)) { 

$errors[] = 'First name cannot be blank.'; 

} 

if (empty($last_name)) { 

$errors[] = 'Last name cannot be blank.'; 

} 

if (empty($email)) { 

$errors[] = 'Email address cannot be blank.'; 

} 

if (empty($organization)) { 

$errors[] = 'Organization cannot be blank.'; 

} 

if(!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) 

{ 

$errors[] = 'Invalid Email address.'; 

} 

if (strlen($password)<6) { 

$errors[] = 'Password is less than 6 characters.'; 

} 

if (count($errors) > 0) { 

echo '<p><strong style="color:#FF000;"> Unable to process your ' . 'registration.</strong></p>'; 

echo '<p>Please fix the following:</p>'; 

echo '<ul>'; 

foreach ($errors as $error) { 

    echo '<li>' . $error . '</li>'; 

} 

echo '</ul>'; 
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} else { 

// No errors so enter the information into the database. 

$query = 'INSERT INTO user 

(id, first_name, last_name, email, organization, username, password) 

VALUES 

(NULL, 

"' . mysql_real_escape_string($first_name, $db) . '", 

"' . mysql_real_escape_string($last_name, $db) . '", 

"' . mysql_real_escape_string($email, $db) . '", 

"' . mysql_real_escape_string($organization, $db) . '", 

"' . mysql_real_escape_string($username, $db) . '", 

"' . mysql_real_escape_string($password, $db) . '")';  

$result = mysql_query($query, $db) or die(mysql_error()); 

$user_id = mysql_insert_id($db); 

$_SESSION['logged'] = 1; 

$_SESSION['username'] = $username; 

header('Refresh: 2; URL=login.php'); 

?> 

<html> 

<head> 

<title> Register </title> 

</head> 

<body> 

<p><strong>Thank you <?php echo $username; ?> for registering!</strong></p> 

<p> Your registration is complete! If your browser doesn’t redirect properly after 5 seconds, 

<a href="main.php">click here</a>.</p> 

</body> 

</html> 

<?php 

      die(); 

   } 

} 

?> 

<html> 

<head> 

<title>Register</title> 
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<style type="text/css"> 

td { vertical-align: top; } 

</style> 

</head> 

<body> 

<form action="register.php" method="post"> 

<table cellspacing="10px" style = "background-color:#F0F0F0;"> 

<tr> 

<td><label for="first_name">First Name:</label></td> 

<td><input type="text" name="first_name" id="first_name" size="25" 

maxlength="20" value="<?php echo $first_name; ?>"/></td> 

</tr><tr> 

<td><label for="last_name">Last Name:</label></td> 

<td><input type="text" name="last_name" id="last_name" size="25" 

maxlength="20" value="<?php echo $last_name; ?>"/></td> 

</tr><tr> 

<td><label for="email">Email:</label></td> 

<td><input type="text" name="email" id="email" size="25" 

maxlength="25" value="<?php echo $email; ?>"/></td> 

</tr><tr> 

<td><label for="organization">Organization:</label></td> 

<td><input type="text" name="organization" id="organization" size="25" 

maxlength="20" value="<?php echo $organization; ?>"/></td> 

</tr><tr> 

<td><label for="username">Username:</label></td> 

<td><input type="text" name="username" id="username" size="25" 

maxlength="20" value="<?php echo $username; ?>"/></td> 

</tr><tr> 

<td><label for="password">Password:</label></td> 

<td><input type="password" name="password" id="password" size="25" 

maxlength="20" value="<?php echo $password; ?>"/></td> 

<td><small>(min 6 characters)</small></td> 

</tr><tr> 

<td></td> 

<td><input type="submit" name="submit" value="Register"/></td> 

</tr> 
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</table> 

</form> 

</body> 

</html> 

<?php include 'cms_footer.inc.php'; ?> 

 

Κ-1.7 Κϊδικασ forgot.php 

    Τπάρχει πικανότθτα ο χριςτθσ να κζλει να περιθγθκεί ςτθν ιςτοςελίδα , να ζχει κάνει παλιότερα 
εγγραφι, αλλά να ζχει ξεχάςει τον κωδικό πρόςβαςθσ. Σότε ςτθν περίπτωςθ αυτι θ ιςτοςελίδα του 
παρζχει τθ δυνατότθτα, πλθκτρολογϊντασ το username του, να του ςτείλει ςτο email του τον κωδικό 
πρόςβαςθσ. Σο script  που το πραγματοποιεί  αυτι τθ διαδικαςία και εμφανίηει τθν Εικόνα 7.6  ςτθν 
ιςτοςελίδα μασ  είναι το forgot και ο κϊδικασ είναι ο παρακάτω : 

<?php include 'cms_header.inc.php'; ?> 

<?php 

error_reporting(0); 

$email=$_POST['email']; 

if($_POST['submit']=='Send') 

{ 

$db = mysql_connect('localhost', 'admin', 'admin') or 

die ('Unable to connect. Check your connection parameters.'); 

mysql_select_db('metabolites_second', $db) or die(mysql_error($db)); 

$query="select * from user where email='$email'"; 

$result=mysql_query($query) or die(error); 

if(mysql_num_rows($result)) 

{ 

$row = mysql_fetch_assoc($result); 

//Create message to sent 

$message = ' Dear ' . $row['username']; 

$message .= ' your password is: ' . $row['password']; 

$code=rand(100,999); 

mail($email, " EurHEALTHAgeingDatabase - Password Reminder", $message); 

echo '<b>Email sent. Check your Inbox</b>'; 

header('Refresh: 2; URL=login.php'); 

} 

else 

{ 

echo "No user exist with this email id"; 
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} 

} 

?> 

<form action="forgot.php" method="post"> 

<br/><br/> 

Enter your e-mail address : <input type="text" name="email"> 

<input type="submit" name="submit" value="Send"> 

</form> 

<?php include 'cms_footer.inc.php'; ?> 

 

Αξιοςθμείωτθ ςτον παραπάνω κϊδικα forgot.php,  είναι θ χριςθ τθσ ενδογενοφσ ςυνάρτθςθσ mail() 
τθσ PHP για τθν αποςτολι των ςτοιχείων του χριςτθ. 

 

 

 

2)  Σο δεφτερο μζροσ τθσ ιςτοςελίδασ δθμιουργικθκε με τα scripts που περιζχονται ςτον φάκελο  

entity_type_management.  

 

 

            

Κ-1.8 Κϊδικασ header.php 

   Η εμφάνιςθ των τριϊν νζων ετικετϊν (Entity Type Management, Association Management, User 
Reporting) που εμφανίηονται ςτον χριςτθ όταν κάνει Login ςτθν ιςτοςελίδα μασ, δθμιουργικθκε με το 
script header και παρακάτω παρακζτω τον κϊδικα του. 

<html> 

<head> 

<title> CMS </title> 

<style type="text/css"> 
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td {vertical-align: top;} 

</style> 

</head> 

<body bgcolor="#F0F0F0"> 

<table style="width:100%;"> 

<h1 align="center"> EurHEALTHAgeing Database Webpage </h1> 

<br/><br/> 

<?php 

if (isset($_SESSION['name'])) { 

echo '<p> You are currently logged in as: ' . $_SESSION['name'] . ' </p>';  

} 

?> 

</div> 

<style> 

table,th,td 

th 

{ 

background-color:#E8E8E8; 

} 

</style> 

<table border = "1" align="center"> 

<th><a href="tab1.php" style="text-decoration:none; color: #990099"><font size="5">Entity Type Management</font></a></th> 

<th><a href="../associations/index.php" style="text-decoration:none; color: #990099"><font size="5">Association 
Management</font></a></th> 

<th><a href="../associations/chart_select.php" style="text-decoration:none; color: #990099"><font size="5">User Reporting</font></a></th> 

</table> 

<br/><br/><br/><br/><br/> 

 

Κ-1.9 Κϊδικασ tab1.php 

     Σο παράκυρο που εμφανίηει τα υπάρχοντα Entity Types (Εικόνα 7.7) τα οποία είναι αποκθκευμζνα 
ςτθ βάςθ δεδομζνων μασ, δθμιουργικθκε με το script tab1 και παρακζτω τον κϊδικα παρακάτω: 

<?php 

session_start(); 

//check to see if user has logged in with a valid password 

if ($_SESSION['logged'] != 1) { 

echo 'Sorry, but you don\'t have permission to view this page!'; 
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exit(); 

} 

echo ' <p align="right">' . $_SESSION['username'] . ' you are currently logged in / <a href="../session_destroy.php?" style="color: #FF0000"> 
Logout? </a></p>'; 

?> 

<?php include '../db.inc.php';?> 

<html> 

<head> 

<title> CMS </title> 

<style type="text/css"> 

td {vertical-align: top;} 

</style> 

</head> 

<body bgcolor="#F0F0F0"> 

<table style="width:100%;"> 

<h1 align="center"> EurHEALTHAgeing Database Webpage </h1> 

<br/><br/> 

<?php 

if (isset($_SESSION['name'])) { 

echo '<p> You are currently logged in as: ' . $_SESSION['name'] . ' </p>';  

} 

?> 

</div> 

<style> 

table,th,td 

th 

{ 

background-color:#E8E8E8; 

} 

</style> 

<table border = "1" align="center"> 

<th><a href="tab1.php" style="text-decoration:none; color: #990099"><font size="5">Entity Type Management</font></a></th> 

<th><a href="../associations/index.php" style="text-decoration:none; color: #990099"><font size="5">Association 
Management</font></a></th> 

<th><a href="../associations/chart_select.php" style="text-decoration:none; color: #990099"><font size="5">User Reporting</font></a></th> 

</table> 

<br/><br/><br/><br/><br/> 
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<p>Existing Entity Types:</p><br/> 

<style type="text/css"> 

.odd_row {background-color:#EEE;} 

.even_row {background-color:#FFF;} 

</style> 

<table border="1" style="width:60%;"> 

<?php 

$query = 'SELECT * FROM entity_type'; 

$result = mysql_query($query, $db) or die(mysql_error($db)); 

$odd = true; 

$i=1; 

while ($row = mysql_fetch_assoc($result)) { 

echo ($odd == true) ? '<tr class="odd_row">' : '<tr class="even_row">';  

$odd = !$odd; 

echo '<td style="width:75%;">'; 

echo $i++; 

echo '. '; 

echo $row['short_name']; 

echo '</td><td>'; 

echo ' <a href="tab1_2.php?action=view&name=' . $row['short_name'] . ' &id=' . $row['id'] . '" style="text-decoration:none; color: #990099"> 
[View] </a>'; 

echo ' <a href="add_edit_entitytype.php?action=edit&id=' . $row['id'] . '" style="text-decoration:none; color: #990099"> [Rename] </a>'; 

echo ' <a href="commit1.php?action=delete&id=' . $row['id'] . '" style="text-decoration:none; color: #990099"> [Delete] </a>'; 

echo '</td></tr>'; 

} 

?> 

</table> 

<br/><br/> 

<p align="center"><a href="add_edit_entitytype.php?action=add" style="text-decoration:none; color: CC6600"><font size="4">ADD NEW 
ENTITY TYPE</font></a></p> 

</body> 

</html> 

 

Κ-1.10 Κϊδικασ tab1_2.php  

   To παράκυρο που εμφανίηει τα υπάρχοντα Entities (Εικόνα 7.10, Εικόνα 7.11, Εικόνα 7.12)   τα οποία 
είναι αποκθκευμζνα ςτθ βάςθ δεδομζνων μασ, δθμιουργικθκε με το script  tab1_2  και παρακάτω 
παρακζτω τον κϊδικα του : 
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<?php 

session_start(); 

//check to see if user has logged in with a valid password 

if ($_SESSION['logged'] != 1) { 

echo 'Sorry, but you don\'t have permission to view this page!'; 

exit(); 

} 

echo ' <p align="right">' . $_SESSION['username'] . ' you are currently logged in / <a href="../session_destroy.php?" style="color: #FF0000"> 
Logout? </a></p>'; 

?> 

<?php include 'header.php'; 

include '../db.inc.php'; 

?> 

<html> 

<body> 

<p>View Entities of Type : <?php echo $_GET['name'];?></p> 

<style type="text/css"> 

.odd_row {background-color:#EEE;} 

.even_row {background-color:#FFF;} 

</style> 

<table border="1" style="width:60%;"> 

<?php 

$counter = 1; 

$query = 'SELECT * FROM entity 

WHERE entity_type_id = ' . $_GET['id']; 

$result = mysql_query($query, $db) or die(mysql_error($db)); 

$odd = true; 

while ($row = mysql_fetch_assoc($result)) { 

echo ($odd == true) ? '<tr class="odd_row">' : '<tr class="even_row">'; 

$odd = !$odd; 

echo '<td style="width:75%;">'; 

echo $counter; 

++$counter; 

echo '. '; 

echo $row['short_name']; 

echo '</td><td>'; 

echo ' <a href="commit2.php?action=view&id=' . $row['id'] . '" style="text-decoration:none; color: #990099"> [View] </a>'; 
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echo ' <a href="add_edit_entity.php?action=edit&id=' . $row['id'] . '" style="text-decoration:none; color: #990099"> [Edit] </a>'; 

echo ' <a href="commit2.php?action=delete&id=' . $row['id'] . '" style="text-decoration:none; color: #990099"> [Delete] </a>'; 

echo '</td></tr>'; 

} 

?> 

</table> 

<br/><br/> 

<?php 

echo '<p align="center"><a href="add_edit_entity.php?action=add&id=' . $_GET['id'] . ' " style="text-decoration:none; color: CC6600"><font 
size="4">ADD NEW ENTITY</font></a></p>' 

?> 

</body> 

</html> 

 

Κ-1.11 Κϊδικασ add_edit_entitytype.php 

   Σο παράκυρο όπου μπορεί ο χριςτθσ να προςκζςει ζνα καινοφργιο Entity Type (Εικόνα 7.8) και το 
παράκυρο όπου μπορεί να διορκϊςει κάποιο υπάρχων Entity Type (Εικόνα 7.9), δθμιουργικθκε με το 
script  add_edit_entitytype. Παρακάτω παρακζτω τον κϊδικα του. 

<?php 

session_start(); 

//check to see if user has logged in with a valid password 

if ($_SESSION['logged'] != 1) { 

echo 'Sorry, but you don\'t have permission to view this page!'; 

exit(); 

} 

echo ' <p align="right">' . $_SESSION['username'] . ' you are currently logged in / <a href="../session_destroy.php?" style="color: #FF0000"> 
Logout? </a></p>'; 

?> 

<?php  

include 'header.php'; 

// This file, modifies the input form according to what is selected add/edit 

?> 

<?php 

include '../db.inc.php'; 

if ($_GET['action'] == 'edit') { 

//retrieve the record’s information 

$query = 'SELECT 
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      short_name, description 

FROM 

       entity_type 

WHERE 

id = ' . $_GET['id']; 

$result = mysql_query($query, $db) or die(mysql_error($db)); 

$data = mysql_fetch_assoc($result); 

$ShortName = $data["short_name"]; 

$Description = $data["description"]; 

} else { 

//set values to blank 

$ShortName = ''; 

$Description = ''; 

} 

if ($_GET['action'] == 'add'){ 

echo '<p> Add New Entity Type:</p>';} 

?> 

<html> 

<head> 

<title><?php echo ucfirst($_GET['action']); ?> Entity Type</title> 

</head> 

<body> 

<form action="commit1.php?action=<?php echo $_GET['action']; ?>" method="post"> 

<table style = "background-color:#F0F0F0;"  align="center"> 

<tr> 

<td> Name: </td> 

<td><input type="text" name="ShortName" size="54" 

value="<?php echo $ShortName; ?>"/></td> 

</tr><tr> 

<td> Description: </td> 

<td><textarea name="Description" cols="40" rows="5"> 

<?php echo $Description; ?></textarea></td> 

</tr><tr> 

<td colspan="2" style="text-align: center;"> 

<?php 

if ($_GET['action'] == 'edit') { 
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echo '<input type="hidden" value="' . $_GET['id'] . '" name="id" />';  

} 

?> 

<input type="submit" name="submit" 

value="<?php echo ucfirst($_GET['action']); ?>" /> 

</td> 

</tr> 

</table> 

</form> 

</body> 

</html> 

 Κ-1.12 Κϊδικασ add_edit_entity.php 

 Σο παράκυρο όπου μπορεί ο χριςτθσ να προςκζςει ζνα καινοφργιο Entity (Εικόνα 7.13)  και το 
παράκυρο όπου μπορεί να διορκϊςει κάποιο υπάρχων Entity (Εικόνα 7.15) δθμιουργικθκε με το script  
add_edit_entity. Παρακάτω παρακζτω τον κϊδικα του. 

<?php 

session_start(); 

//check to see if user has logged in with a valid password 

if ($_SESSION['logged'] != 1) { 

echo 'Sorry, but you don\'t have permission to view this page!'; 

exit(); 

} 

echo ' <p align="right">' . $_SESSION['username'] . ' you are currently logged in / <a href="../session_destroy.php?" style="color: #FF0000"> 
Logout? </a></p>'; 

?> 

<?php include 'header.php'; 

// This file, modifies the input form according to what is selected add/edit 

?> 

<?php 

include '../db.inc.php'; 

if ($_GET['action'] == 'edit') { 

//retrieve the record’s information 

$query = 'SELECT 

      short_name, description, entity_type_id, entity_image, weblink 

FROM 

       entity 

WHERE 
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id = ' . $_GET['id']; 

$result = mysql_query($query, $db) or die(mysql_error($db)); 

$data = mysql_fetch_assoc($result); 

$ShortName = $data['short_name']; 

$Description = $data['description']; 

$EntitytypeID = $data['entity_type_id']; 

$EntityImage = $data['entity_image']; 

$Weblink = $data['weblink']; 

} else { 

//set values to blank 

$ShortName = ''; 

$Description = ''; 

$EntitytypeID = ''; 

$EntityImage = ''; 

$Weblink = ''; 

} 

if ($_GET['action'] == 'add'){ 

echo '<p> Add New Entity:</p>';} 

?> 

<html> 

<head> 

<title><?php echo ucfirst($_GET['action']); ?> Entity </title> 

</head> 

<body> 

<form action="commit2.php?action=<?php echo $_GET['action']; ?>" method="post" enctype="multipart/form-data"> 

<table cellspacing="8px" style = "background-color:#F0F0F0;"  align="center"> 

<tr> 

<td><b> Name: </b></td> 

<td><input type="text" name="ShortName" size="54" 

value="<?php echo $ShortName; ?>"/></td> 

</tr><tr> 

<td><b> Description:</b></td> 

<td><textarea name="Description" cols="40" rows="5"> 

<?php echo $Description; ?></textarea></td> 

</tr><tr> 

<td><b> Links: </b></td> 
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<td><input type="url" name="Weblink" size="54" 

value="<?php echo $Weblink; ?>"/></td> 

</tr><tr> 

<td><b>Image:</b> </br><small>(max size 1Mb)</small></td> 

<td><input type="file" name="EntityImage" /> 

<?php if ($_GET['action'] == 'edit'){ echo '<p align="center"><img src="data:image/jpeg;base64,' . base64_encode($EntityImage) . '" /></ p>';} 

echo '</td><td>';?></td> 

</tr> 

<td colspan="2" style="text-align: center;"> 

<?php 

if ($_GET['action'] == 'edit') { 

echo '<input type="hidden" value="' . $_GET['id'] . '" name="id" />';  

} 

if ($_GET['action'] == 'add') { 

echo '<input type="hidden" value="' . $_GET['id'] . '" name="id" />';  

} 

?> 

</br> 

<input type="submit" name="submit" 

value="<?php echo ucfirst($_GET['action']); ?>" /> 

</td> 

</tr> 

</table> 

</form> 

</body> 

</html> 

 

 Κ-1.13 Κϊδικασ commit1.php  

Σο script commit1 πραγματοποιεί τισ αλλαγζσ  που υφίςταται θ βάςθ δεδομζνων μασ και ςυγκεκριμζνα  
ο πίνακασ Entity Type . Οι αλλαγζσ αυτζσ αφοροφν προςκικθ νζου Entity Type  και διόρκωςθ ι 
διαγραφι κάποιου υπάρχοντοσ. Παρακάτω παρακζτω τον κϊδικα του. 

<?php 

session_start(); 

//check to see if user has logged in with a valid password 

if ($_SESSION['logged'] != 1) { 

echo 'Sorry, but you don\'t have permission to view this page!'; 
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exit(); 

} 

?> 

<?php include 'header.php';?> 

<?php 

include '../db.inc.php'; 

?> 

<html> 

<head> 

<title> Commit </title> 

</head> 

<body> 

<?php 

switch ($_GET['action']) { 

//Add Entity Type 

case 'add': 

$query1 = 'INSERT INTO 

entity_type 

(id, short_name, description) 

VALUES 

(NULL, 

"' . $_POST['ShortName'] . '", 

"' . $_POST['Description'] . '")'; 

break; 

//Edit Entity Type 

case 'edit': 

$query2 = 'UPDATE entity_type SET 

short_name = "' . $_POST['ShortName'] . '", 

description = "' . $_POST['Description'] . '" 

WHERE 

id = ' . $_POST['id']; 

break; 

//Delete Entity Type 

case 'delete': 

$query3 = 'DELETE FROM entity_type 

   WHERE 
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id = ' . $_GET['id']; 

break; 

} 

//According to the specific query, do the appropriate actions to the database 

//add element to the database 

if (isset($query1)) { 

$result1 = mysql_query($query1, $db) or die(mysql_error($db)); 

echo "<p align=center>Successful Entry !!</p>"; 

header('Refresh: 1; URL=tab1.php'); 

} 

//Edit the Database Element 

if (isset($query2)) { 

$result2 = mysql_query($query2, $db) or die(mysql_error($db)); 

echo "<p align=center>Successful Edit !!</p>"; 

header('Refresh: 1; URL=tab1.php'); 

} 

//Delete the Database Element 

if (isset($query3)) { 

$result3 = mysql_query($query3, $db) or die(mysql_error($db)); 

header('Refresh: 0; URL=tab1.php'); 

} 

?> 

</body> 

</html> 

 

Κ-1.14 Κϊδικασ commit2.php 

 Σο script commit2 πραγματοποιεί τισ αλλαγζσ  που υφίςταται θ βάςθ δεδομζνων μασ και ςυγκεκριμζνα  
ο πίνακασ Entity . Οι αλλαγζσ αυτζσ αφοροφν προςκικθ νζου Entity και διόρκωςθ ι  διαγραφι κάποιου 
υπάρχοντοσ. Παρακάτω παρακζτω τον κϊδικα του. 

<?php 

session_start(); 

//check to see if user has logged in with a valid password 

if ($_SESSION['logged'] != 1) { 

echo 'Sorry, but you don\'t have permission to view this page!'; 

exit(); 

} 



72 
 

echo ' <p align="right">' . $_SESSION['username'] . ' you are currently logged in / <a href="../session_destroy.php?" style="color: #FF0000"> 
Logout? </a></p>'; 

?> 

<?php include 'header.php';?> 

<?php 

include '../db.inc.php'; 

?> 

<html> 

<head> 

<title> Commit </title> 

</head> 

<body> 

<?php 

if (empty($_FILES['EntityImage']['tmp_name'])){ 

$image = NULL;} 

else{ 

$image = mysql_real_escape_string(file_get_contents($_FILES['EntityImage']['tmp_name'])); 

} 

switch ($_GET['action']) { 

//Add Entity Type 

case 'add': 

$query1 = "INSERT INTO 

entity 

(id, short_name, description, entity_type_id, entity_image, weblink) 

VALUES 

(NULL, 

'" . $_POST['ShortName'] . "', 

'" . $_POST['Description'] . "', 

'" . $_POST['id'] . "', 

'$image', 

'" . $_POST['Weblink'] . "')"; 

break; 

//Edit Entity Type 

case 'edit': 

if (empty($_FILES['EntityImage']['tmp_name'])) { 

$query2 = "UPDATE entity SET 

short_name = '" . $_POST['ShortName'] . "', 
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description = '" . $_POST['Description'] . "', 

weblink = '" . $_POST['Weblink'] . "' 

WHERE 

id = " . $_POST['id'];    } 

else { 

$query2 = "UPDATE entity SET 

short_name = '" . $_POST['ShortName'] . "', 

description = '" . $_POST['Description'] . "', 

entity_image = '$image', 

weblink = '" . $_POST['Weblink'] . "' 

WHERE 

id = " . $_POST['id']; } 

break; 

//Delete Entity Type 

case 'delete': 

$query3 = 'DELETE FROM entity 

   WHERE 

id = ' . $_GET['id']; 

break; 

case 'view': 

$query4 = 'SELECT * FROM entity 

WHERE 

id = ' . $_GET['id']; 

$result = mysql_query($query4, $db) or die(mysql_error($db)); 

$row = mysql_fetch_assoc($result); 

echo "<table align='center' width='500' border='1'  cellspacing='30'>";  

echo '<tr>'; 

echo '<td>'; 

echo '<p><b>Entity Name : </b> &nbsp;&nbsp;&nbsp; '. $row['short_name'];'</p>';  

echo '</td>'; 

echo '</tr>'; 

echo '<tr>'; 

echo '<td>'; 

echo '<p><b>Description : </b> &nbsp;&nbsp;&nbsp; '. $row['description'];'</p>';  

echo '</td>'; 

echo '</tr>'; 
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$lamda = $row['weblink']; 

echo '<tr>'; 

echo '<td>'; 

echo '<p><b>Links : </b>  &nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="'.$lamda.'" target="_blank">'.$lamda.'</a></p>'; 

echo '</td>'; 

echo '</tr>'; 

echo '<tr>'; 

echo '<td>'; 

echo '<p><b>Image : </b> &nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>'; 

echo '<p align="center"><img src="data:image/jpeg;base64,' . base64_encode($row['entity_image']) . '" /></p>';  

echo '</td>'; 

echo '</tr>'; 

echo '</table>'; 

break; 

} 

//According to the specific query, do the appropriate actions to the database 

//add element to the database 

if (isset($query1)) { 

$result1 = mysql_query($query1, $db) or die(mysql_error($db)); 

//reset the AUTO_INCREMENT (ID) element 

echo "<p align=center>Successful Entry !!</p>"; 

header('Refresh: 1; URL=tab1.php'); 

} 

//Edit the Database Element 

if (isset($query2)) { 

$result2 = mysql_query($query2, $db) or die(mysql_error($db)); 

echo "<p align=center>Successful Edit !!</p>"; 

header('Refresh: 1; URL=tab1.php'); 

} 

//Delete the Database Element 

if (isset($query3)) { 

$result3 = mysql_query($query3, $db) or die(mysql_error($db)); 

header('Refresh: 0; URL=tab1.php'); 

} 

?> 

</body> 
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</html> 

 

 

3) Σο  τρίτο μζροσ τθσ ιςτοςελίδασ  δθμιουργικθκε με τα scripts που περιζχονται ςτο φάκελο 

associations. 

 

 

Κ-1.15 Κϊδικασ index.php 

Σο παράκυρο όπου εμφανίηει τα υπάρχοντα associations (Εικόνα7.16) δθμιουργικθκε με το script 

index. Παρακάτω παρακζτω τον κϊδικα του. 

<?php 

session_start(); 

//check to see if user has logged in with a valid password 

if ($_SESSION['logged'] != 1) { 

echo 'Sorry, but you don\'t have permission to view this page!'; 

exit(); 

} 

echo ' <p align="right">' . $_SESSION['username'] . ' you are currently logged in / <a href="../session_destroy.php?" style="color: #FF0000"> 
Logout? </a></p>'; 

?> 

<?php  

 //Find associations 

 include '../db.inc.php'; 

 $query =  

 "SELECT a.id as e1_id, 

  a.short_name as e1_short_name, 

  b.id as e2_id, 

  b.short_name as e2_short_name  

   FROM entity_association  

   JOIN entity as a ON entity_association.entity_id_1 = a.id 

   JOIN entity as b ON entity_association.entity_id_2 = b.id 
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   JOIN entity_type as et1 ON et1.id = a.entity_type_id             

   JOIN entity_type as et2 ON et2.id = b.entity_type_id " ; 

      //Selected entity type 

  if (@$_GET["entity-type"]) { 

  $entityTypeId = @$_GET['entity-type']; 

  $query .=   

  sprintf("WHERE  a.entity_type_id = %d  

                   OR b.entity_type_id = %d ",$entityTypeId,$entityTypeId); 

  // Search   

 } elseif (@$_GET['q']) { 

  $search = @$_GET['q'] . '%'; 

 $query.=     

   sprintf("WHERE a.short_name like '%s'  

            OR b.short_name like '%s'  

      OR et1.short_name like '%s' 

      OR et2.short_name like '%s' ",       

      $search,$search,$search,$search);   

 } 

 $query.= " ORDER BY date_registered"; 

 $result = mysql_query($query, $db) or die(mysql_error($db)); 

 $associations = mysql_fetch_assoc($result); 

  $query =  

 "SELECT *  

   FROM entity_type " ; 

 $result2 = mysql_query($query, $db) or die(mysql_error($db)); 

?> 

<html> 

<head> 

<title> CMS </title> 

<style type="text/css"> 

td {vertical-align: top;} 

</style> 

</head> 

<body bgcolor="#F0F0F0"> 

<table style="width:100%;"> 

<h1 align="center"> EurHEALTHAgeing Database Webpage </h1> 
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<br/><br/> 

<?php 

if (isset($_SESSION['name'])) { 

echo '<p> You are currently logged in as: ' . $_SESSION['name'] . ' </p>';  

} 

?> 

</div> 

<style> 

table,th,td 

th 

{ 

background-color:#E8E8E8; 

} 

</style> 

<table border = "1" align="center"> 

<th><a href="../entity_type_management/tab1.php" style="text-decoration:none; color: #990099"><font size="5">Entity Type 
Management</font></a></th> 

<th><a href="../associations/index.php" style="text-decoration:none; color: #990099"><font size="5">Association 
Management</font></a></th> 

<th><a href="../associations/chart_select.php" style="text-decoration:none; color: #990099"><font size="5">User Reporting</font></a></th> 

</table> 

<br/><br/><br/><br/> 

<p>Existing Associations:</p><br/> 

<style type="text/css"> 

.odd_row {background-color:#EEE;} 

.even_row {background-color:#FFF;} 

</style> 

<table border="0" style="width:60%;"> 

<tr><td align="right"> 

<form action="" method="get"> 

<input type="text" name="q"/><input type="submit" value="Search"/> 

</form> 

</td></tr> 

</table> 

<table border="1" style="width:60%;"> 

<thead> 

<tr> 
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<th style="width:50%;">Entity Types</th> 

<th style="width:50%;">Associations</th> 

</tr> 

</thead> 

<tr> 

<td style="width:50%;"> 

<ul> 

<?php  

while($entityType = mysql_fetch_assoc($result2)){ 

echo "<li><a href='index.php?entity-type=" . $entityType['id'].  "'>"; 

 echo $entityType['short_name']; 

 echo "</a></li>"; 

} 

?> 

</ul> 

</td> 

<td style="width:50%;"> 

<ul> 

<?php 

while($association = mysql_fetch_assoc($result)){ 

$url="view.php?entity-id-1=%d&entity-id-2=%d"; 

 $url = sprintf($url,$association['e1_id'] ,$association['e2_id'] ); 

 echo "<li><a href='$url'>"; 

 echo $association['e1_short_name'] . " <strong>with</strong> " . $association['e2_short_name'];  

 echo "</a></li>"; 

 }?> 

 </ul> 

</td> 

</tr> 

<?php 

?> 

</table> 

<br/><br/> 

<p align="center"><a href="step1.php" style="text-decoration:none; color: CC6600"><font size="4">ADD NEW ASSOCIATION</font></a></p> 

</body> 

</html> 
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Κ-1.16 Κϊδικασ view.php 

 Σο παράκυρο όπου μπορεί ο χριςτθσ να διορκϊςει ι να διαγράψει κάποιο association (Εικόνα 7.17), 
δθμιουργικθκε με το script view. Παρακάτω παρακζτω τον κϊδικα του. 

<?php 

session_start(); 

//check to see if user has logged in with a valid password 

if ($_SESSION['logged'] != 1) { 

echo 'Sorry, but you don\'t have permission to view this page!'; 

exit(); 

} 

echo ' <p align="right">' . $_SESSION['username'] . ' you are currently logged in / <a href="../session_destroy.php?" style="color: #FF0000"> 
Logout? </a></p>'; 

?> 

<?php  

 //Find associations 

 include '../db.inc.php'; 

   $query =  

 "SELECT a.id as e1_id, 

  a.short_name as e1_short_name, 

b.id as e2_id, 

  b.short_name as e2_short_name, 

  ea.description   

   FROM entity_association  ea 

   JOIN entity as a ON ea.entity_id_1 = a.id 

   JOIN entity as b ON ea.entity_id_2 = b.id    

   WHERE ea.entity_id_1 = %d AND  ea.entity_id_2 = %d " ; 

     $result = mysql_query(sprintf($query,$_GET['entity-id-1'],$_GET['entity-id-2'])); 

    $association = mysql_fetch_assoc($result); 

    ?> 

<html> 

<head> 

<title> CMS </title> 

<style type="text/css"> 

td {vertical-align: top;} 

</style> 

</head> 

<body bgcolor="#F0F0F0"> 
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<table style="width:100%;"> 

<h1 align="center"> EurHEALTHAgeing Database Webpage </h1> 

<br/><br/> 

<?php 

if (isset($_SESSION['name'])) { 

echo '<p> You are currently logged in as: ' . $_SESSION['name'] . ' </p>';  

} 

?> 

</div> 

<style> 

table,th,td 

th 

{ 

background-color:#E8E8E8; 

} 

</style> 

<table border = "1" align="center"> 

<th><a href="../entity_type_management/tab1.php" style="text-decoration:none; color: #990099"><font size="5">Entity Type 
Management</font></a></th> 

<th><a href="../associations/index.php" style="text-decoration:none; color: #990099"><font size="5">Association 
Management</font></a></th> 

<th><a href="../associations/chart_select.php" style="text-decoration:none; color: #990099"><font size="5">User Reporting</font></a></th> 

</table> 

<br/><br/><br/><br/><br/> 

<h2>Association <?php echo $association['e1_short_name'] ?> with <?php echo $association['e2_short_name'] ?></h2> 

<table border="1" style="width:60%;"> 

<tr> 

<td style="width:30%;">Description</td> 

<td ><textarea style="width:100%" rows="10" ><?php echo htmlspecialchars ($association['description'])?></textarea></td> 

</tr> 

</table> 

<?php  

$url="associations.php?action=delete&entity-id-1=%d&entity-id-2=%d"; 

$url = sprintf($url,$association['e1_id'] ,$association['e2_id'] ); 

$editUrl="step2.php?action=edit&entity-id-1=%d&entity-id-2=%d"; 

$editUrl = sprintf($editUrl,$association['e1_id'] ,$association['e2_id'] ); 

 ?> 
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<p align="center"><a href="<?php echo $editUrl?>"  style="text-decoration:none; color: CC6600"><font size="4">Edit </font></a></p> 

<p align="center"><a href="<?php echo $url?>" style="text-decoration:none; color: CC6600"><font size="4">Delete </font></a></p> 

</body> 

</html>        

 

Κ-1.17 Κϊδικασ step1.php 

Σο παράκυρο που είναι το πρϊτο βιμα για τθν προςκικθ ενόσ καινοφργιου association (Εικόνα 7.18), 
όπου εκεί ο χριςτθσ ςυνδυάηει δυο διαφορετικά entity types δθμιουργικθκε με το script step1. 
Παρακάτω παρακζτω τον κϊδικα του. 

<?php 

session_start(); 

//check to see if user has logged in with a valid password 

if ($_SESSION['logged'] != 1) { 

echo 'Sorry, but you don\'t have permission to view this page!'; 

exit(); 

} 

echo ' <p align="right">' . $_SESSION['username'] . ' you are currently logged in / <a href="../session_destroy.php?" style="color: #FF0000"> 
Logout? </a></p>'; 

?> 

<?php  

 //Find associations 

 include '../db.inc.php'; 

  $query =  

 "SELECT *  

   FROM entity_type " ; 

    $result2 = mysql_query($query, $db) or die(mysql_error($db)); 

?> 

<html> 

<head> 

<title> CMS </title> 

<style type="text/css"> 

td {vertical-align: top;} 

</style> 

</head> 

<body bgcolor="#F0F0F0"> 

<table style="width:100%;"> 

<h1 align="center"> EurHEALTHAgeing Database Webpage </h1> 
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<br/><br/> 

<?php 

if (isset($_SESSION['name'])) { 

echo '<p> You are currently logged in as: ' . $_SESSION['name'] . ' </p>';  

} 

?> 

</div> 

<style> 

table,th,td 

th 

{ 

background-color:#E8E8E8; 

} 

</style> 

<table border = "1" align="center"> 

<th><a href="../entity_type_management/tab1.php" style="text-decoration:none; color: #990099"><font size="5">Entity Type 
Management</font></a></th> 

<th><a href="../associations/index.php" style="text-decoration:none; color: #990099"><font size="5">Association 
Management</font></a></th> 

<th><a href="../associations/chart_select.php" style="text-decoration:none; color: #990099"><font size="5">User Reporting</font></a></th> 

</table> 

<br/><br/><br/><br/><br/> 

<p>Add new association Step 1/2:</p><br/> 

<form action="step2.php" method="get"> 

<style type="text/css"> 

.odd_row {background-color:#EEE;} 

.even_row {background-color:#FFF;} 

</style> 

<table border="0" style="width:60%;"> 

<tr><td align="right"> 

</td></tr> 

</table> 

<table border="1" style="width:60%;"> 

<thead> 

<tr> 

<th style="width:50%;">Choose entity type 1</th> 

<th style="width:50%;">Choose entity type 2</th> 
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</tr> 

</thead> 

<tr> 

<td style="width:50%;"> 

<select name="entity_type_id_1"> 

<?php 

while($entityType = mysql_fetch_assoc($result2)){ 

 echo '<option value="'  .$entityType['id']  . '">'. $entityType['short_name'] .'</option>';  

 } 

?> 

</select> 

</td> 

<td style="width:50%;"> 

<select name="entity_type_id_2"> 

<?php 

mysql_data_seek($result2,0); 

while($entityType = mysql_fetch_assoc($result2)){ 

 echo '<option value="'  .$entityType['id']  . '">'. $entityType['short_name'] .'</option>';  

 } 

?> 

</select> 

</td> 

</tr> 

<?php 

?> 

</table> 

<br/><br/> 

<input type="submit" value="Next"/> 

</form> 

</body> 

</html>       

Κ-1.18 Κϊδικασ step2.php 

 Σο παράκυρο που είναι το δεφτερο βιμα για τθν προςκικθ ενόσ καινοφργιου association (Εικόνα 7.19), 

όπου εκεί ο χριςτθσ ςυνδυάηει δυο διαφορετικά entities δθμιουργικθκε με το script step2. Παρακάτω 
παρακζτω τον κϊδικα του. 
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<?php 

session_start(); 

//check to see if user has logged in with a valid password 

if ($_SESSION['logged'] != 1) { 

echo 'Sorry, but you don\'t have permission to view this page!'; 

exit(); 

} 

echo ' <p align="right">' . $_SESSION['username'] . ' you are currently logged in / <a href="../session_destroy.php?" style="color: #FF0000"> 
Logout? </a></p>'; 

?> 

<?php  

 //Find associations 

 include '../db.inc.php'; 

 $association = null; 

 if(@$_REQUEST['action'] == 'edit'){ 

  $query =  

 "SELECT a.id as e1_id, 

  a.entity_type_id as e1_entity_type_id, 

  a.short_name as e1_short_name, 

  b.id as e2_id, 

  b.entity_type_id as e2_entity_type_id, 

  b.short_name as e2_short_name, 

  ea.description   

   FROM entity_association  ea 

   JOIN entity as a ON ea.entity_id_1 = a.id 

   JOIN entity as b ON ea.entity_id_2 = b.id    

   WHERE ea.entity_id_1 = %d AND  ea.entity_id_2 = %d " ; 

    $result = mysql_query(sprintf($query,$_GET['entity-id-1'],$_GET['entity-id-2'])); 

   $association = mysql_fetch_assoc($result); 

   $entityTypeId1 =    $association["e1_entity_type_id"]; 

    $entityTypeId2 = $association["e2_entity_type_id"]; 

 } 

 else{ 

  $entityTypeId1= $_GET['entity_type_id_1'];  

  $entityTypeId2= $_GET['entity_type_id_2']; 

  } 

    $queryEntityType =  
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  "SELECT short_name 

   FROM entity_type  

     WHERE id = %d " ;   

  $resultET1 = mysql_query( 

 sprintf($queryEntityType,$entityTypeId1) , $db) or die(mysql_error($db)); 

 $resultET1 = mysql_fetch_row($resultET1); 

 $resultET2 = mysql_query( 

 sprintf($queryEntityType,$entityTypeId2) , $db) or die(mysql_error($db)); 

 $resultET2 = mysql_fetch_row($resultET2); 

     $queryEntity =  

 "SELECT id,short_name  

   FROM entity  

   WHERE entity_type_id = %d " ; 

$resultE1 = mysql_query( 

 sprintf($queryEntity,$entityTypeId1) , $db) or die(mysql_error($db)); 

 $resultE2 = mysql_query( 

 sprintf($queryEntity,$entityTypeId2) , $db) or die(mysql_error($db)); 

 ?> 

<html> 

<head> 

<title> CMS </title> 

<style type="text/css"> 

td {vertical-align: top;} 

</style> 

</head> 

<body bgcolor="#F0F0F0"> 

<table style="width:100%;"> 

<h1 align="center"> EurHEALTHAgeing Database Webpage </h1> 

<br/><br/> 

<?php 

if (isset($_SESSION['name'])) { 

echo '<p> You are currently logged in as: ' . $_SESSION['name'] . ' </p>';  

} 

?> 

</div> 

<style> 
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table,th,td 

th 

{ 

background-color:#E8E8E8; 

} 

</style> 

<table border = "1" align="center"> 

<th><a href="../entity_type_management/tab1.php" style="text-decoration:none; color: #990099"><font size="5">Entity Type 
Management</font></a></th> 

<th><a href="../associations/index.php" style="text-decoration:none; color: #990099"><font size="5">Association 
Management</font></a></th> 

<th><a href="../associations/chart_select.php" style="text-decoration:none; color: #990099"><font size="5">User Reporting</font></a></th> 

</table> 

<br/><br/><br/><br/><br/> 

<p>Add new association Step 2/2:</p><br/> 

<?php 

if(@$_REQUEST['action'] == 'edit'){  

?> 

<form action="associations.php?action=edit" method="post"> 

<input type="hidden" name="cur_entity_id_1"  value=" <?php echo @$association['e1_id']?>"/> 

<input type="hidden" name="cur_entity_id_2"  value="<?php echo @$association['e2_id']?>"/> 

<?php }else { ?> 

<form action="associations.php?action=add" method="post"> 

<?php }?> 

<input type="hidden" name="entity_type_id_1"  value=" <?php echo entityTypeId1?>"/> 

<input type="hidden" name="entity_type_id_2"  value="<?php echo entityTypeId2?>"/> 

<style type="text/css"> 

.odd_row {background-color:#EEE;} 

.even_row {background-color:#FFF;} 

</style> 

<table border="0" style="width:60%;"> 

<tr><td align="right"> 

</td></tr> 

</table> 

<table border="1" style="width:60%;"> 

<thead> 

<tr> 
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<th style="width:50%;">Choose entity of type <?php echo $resultET1[0] ?> </th> 

<th style="width:50%;">Choose entity of type <?php echo $resultET2[0] ?></th> 

</tr> 

</thead> 

<tr> 

<td style="width:50%;"> 

<select name="entity_id_1"> 

<?php 

while($entity = mysql_fetch_assoc($resultE1)){ 

 echo '<option value="'  .$entity['id']  . '"'; 

  if(@$association['e1_id'] ==  $entity['id']){ 

echo ' selected="selected" '; 

} 

  echo  '>'. $entity['short_name'] .'</option>'; 

 } 

 ?> 

</select> 

</td> 

<td style="width:50%;"> 

<select name="entity_id_2"> 

<?php 

while($entity = mysql_fetch_assoc($resultE2)){ 

 echo '<option value="'  .$entity['id']  . '"'; 

  if(@$association['e2_id'] ==  $entity['id']){ 

echo ' selected="selected" '; 

} 

  echo  '>'. $entity['short_name'] .'</option>'; 

 } 

?> 

</select> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td colspan="2"> 

<h4 for="description">Give description for association</h4> 

<textarea id="description"  rows="7" cols="50" name="description" ><?php echo htmlentities(@$association['description'])?></textarea> 
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</td> 

</tr> 

<?php 

?> 

</table> 

<br/><br/> 

<input type="submit" value="Create Association"/> 

</form> 

</body> 

</html> 

Κ-1.19 Κϊδικασ associations.php 

Σο script που πραγματοποιεί τισ αλλαγζσ που ςυμβαίνουν ςτθ βάςθ δεδομζνων μασ, ςτο πεδίο αυτό και 
ςυγκεκριμζνα ςτον πίνακα entity_association είναι το associations. Οι αλλαγζσ αφοροφν προςκικθ ενόσ 
καινοφργιου association και  διόρκωςθ ι διαγραφι ενόσ υπάρχοντοσ. Παρακάτω παρακζτω τον κϊδικα 
του. 

<?php 

session_start(); 

//check to see if user has logged in with a valid password 

if ($_SESSION['logged'] != 1) { 

echo 'Sorry, but you don\'t have permission to view this page!'; 

exit(); 

} 

?> 

<?php 

//error_reporting(E_ALL); 

//ini_set('display_errors', 1); 

 include '../db.inc.php'; 

//if add, check for the association, if already exist in the database 

if($_REQUEST['action'] == 'add'){   

//edo bazo thn epilogh tou xrhsth gia ta duo entities(einai sunduasmenh san enas akeraios arithmos)  

$combined_entities = $_POST['entity_id_1']. $_POST['entity_id_2'];  

//epilego ola ta associations se enan pinaka list_associations (einai akeraioi arithmoi anapoda:prota entity_id_2 meta entity_id_1)  

$query = ' SELECT CONCAT( entity_id_2, entity_id_1 ) AS list_associations 

FROM entity_association'; 

$result = mysql_query($query, $db) or die(mysql_error($db)); 

while ($outcome =  mysql_fetch_assoc($result)){ 

if($combined_entities == $outcome['list_associations']){ 
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exit("<b>This Association Already Exist!</b>");} 

} 

} 

  // In case of add or edit, Check if Entities are the same => if same don't proceed 

if(($_REQUEST['action']!= 'delete') && $_POST['entity_id_1'] == $_POST['entity_id_2']){ 

exit("<b>Error:</b> You try to associate identical Entities"); 

} 

switch ($_REQUEST['action']) { 

//Add Entity Type 

case 'add': 

$query1 = "INSERT INTO 

entity_association 

(entity_id_1, entity_id_2, description, date_registered) 

VALUES 

(%d, 

 %d, 

 '%s' , 

NOW())"; 

$query1= sprintf( 

$query1,$_POST['entity_id_1'],$_POST['entity_id_2'],$_POST['description']); 

$success = mysql_query($query1); 

if($success){ 

header('Location: /associations/index.php'); 

die(); 

} 

else{ 

if (mysql_errno() == 1062) { 

    echo '<b>This Association Already exist!</b></br>'; 

} 

echo  mysql_error(); 

} 

break; 

//Edit Entity Type 

case 'edit': 

$query2 =  

"UPDATE entity_association 
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SET 

entity_id_1 = %d, 

entity_id_2 = %d, 

description = '%s' 

WHERE 

entity_id_1 =  %d 

AND  

entity_id_2 =  %d 

" ;  

$query2= sprintf( 

$query2,  

$_POST['entity_id_1'],$_POST['entity_id_2'],$_POST['description'], 

$_POST['cur_entity_id_1'],$_POST['cur_entity_id_2']); 

$success = mysql_query($query2); 

if($success){ 

header('Location: /associations/index.php'); 

die(); 

} 

else{ 

if (mysql_errno() == 1062) { 

    echo '<b>This Association Already exist!</b></br>'; 

} 

echo  mysql_error(); 

}   

break;   

//Delete Entity Type 

case 'delete': 

$query3 =  

"DELETE FROM entity_association 

WHERE 

entity_id_1 =  %d 

AND  

entity_id_2 =  %d"; 

$query3= sprintf( 

$query3,$_GET['entity-id-1'],$_GET['entity-id-2']); 

mysql_query($query3); 
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header('Location: /associations/index.php'); 

die(); 

break; 

} 

  

4)    Σο τελευταίο μζροσ τθσ ιςτοςελίδασ παρουςιάηει ςε δυο γραφιματα(column chart, pie chart)  τo 

ποςοςτό ςυμμετοχισ  κάκε ενόσ entity, ςε ςφγκριςθ με το ςφνολο των entities για τθ δθμιουργία των 
associations . Σο κομμάτι αυτό δθμιουργικθκε με τα scripts που περιζχονται ςτο φάκελο graphs. 

 

Κ-1.20 Κϊδικασ chart_select.php 

      Σο παράκυρο που δίνει τθ δυνατότθτα ςτο χριςτθ να επιλζξει ποιο από τα δυο είδθ γραφιματοσ 
κζλει να δει (Εικόνα 7.20), δθμιουργικθκε με το script chart_select  και παρακάτω παρακζτω τον 
κϊδικα του: 

<?php 

session_start(); 

//check to see if user has logged in with a valid password 

if ($_SESSION['logged'] != 1) { 

echo 'Sorry, but you don\'t have permission to view this page!'; 

exit(); 

} 

echo ' <p align="right">' . $_SESSION['username'] . ' you are currently logged in / <a href="../session_destroy.php?" style="color: #FF0000"> 
Logout? </a></p>'; 

?> 

<html> 

<head> 

<title> Select Chart </title> 

</head> 

<body bgcolor="#F0F0F0"> 

<h1 align="center"> EurHEALTHAgeing Database Webpage </h1>   

<br/><br/> 

<style> 

table,th,td 

th 

{ 

background-color:#E8E8E8; 
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} 

</style> 

<table border = "1" align="center"> 

<th><a href="../entity_type_management/tab1.php" style="text-decoration:none; color: #990099"><font size="5">Entity Type 
Management</font></a></th> 

<th><a href="../associations/index.php" style="text-decoration:none; color: #990099"><font size="5">Association 
Management</font></a></th> 

<th><a href="../associations/chart_select.php" style="text-decoration:none; color: #990099"><font size="5">User Reporting</font></a></th> 

</table> 

<br/><br/> 

<p align="center"><b><i> Select the type of Chart to view<i></b></p> 

<br/> 

<center><a href="../associations/column_graph.php"><img src="../associations/column_chart.gif" alt="column chart" width="200" 
height="160" align="center"></a> 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

<a href="../associations/pie_graph.php"><img src="../associations/pie_chart.gif" alt="pie chart" width="200" height="160" 
align="center"></a></center> 

</body> 

</html> 

Κ-1.21 Κϊδικασ column_graph.php 

Σο script που εμφανίηει το γράφθμα column_chart (Εικόνα 7.21), είναι το column_graph και παρακάτω 
παρουςιάηω τον κϊδικα του. 

<?php 

session_start(); 

//check to see if user has logged in with a valid password 

if ($_SESSION['logged'] != 1) { 

echo 'Sorry, but you don\'t have permission to view this page!'; 

exit(); 

} 

echo ' <p align="right">' . $_SESSION['username'] . ' you are currently logged in / <a href="../session_destroy.php?" style="color: #FF0000"> 
Logout? </a></p>'; 

?> 

<?php 

$db = mysql_connect('localhost', 'admin', 'admin') or 

die ('Unable to connect. Check your connection parameters.'); 

mysql_select_db('metabolites_second', $db) or die(mysql_error($db)); 

?> 

<?php 

//Select  entity_id_1, entity_id_2 under one table(2columns => entity_id_1 and cnt)  and count the occurrences of each entity    
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$query = 'SELECT 

entity_id_1, COUNT(*) cnt 

FROM 

(SELECT entity_id_1 FROM entity_association 

UNION ALL 

SELECT entity_id_2 FROM entity_association) a 

GROUP BY entity_id_1 

ORDER BY cnt DESC '; 

$result = mysql_query($query, $db) or die(mysql_error($db)); 

//Initialize the 2Dimensional Array 

$my_array = array('entity',  'Number of Occurrences'); 

$props[] = $my_array; 

//Select short_name(from table entity) according to specific id(table entity_association)  

while ($data = mysql_fetch_array($result)){ 

$value = $data['entity_id_1']; 

$query1 = 'SELECT short_name FROM entity 

WHERE id = ' . $value; 

$result1 = mysql_query($query1, $db) or die(mysql_error($db));  

$entity_name = mysql_result($result1, 0); 

//Fill the 2Dimensional Array $Props[] 

$my_array = array($entity_name,  intval($data['cnt'])); 

$props[] = $my_array; 

} 

//Encode the 2Dimensional Array to send to Javascript 

 $json = json_encode($props); 

?> 

<html> 

  <head> 

  <title> Graphical Representation </title> 

    <script type="text/javascript"  

      src="https://www.google.com/jsapi"></script> 

    <script type="text/javascript"> 

      google.load("visualization", "1", {packages:["corechart", 'table']}); 

      google.setOnLoadCallback(drawChart); 

      function drawChart() { 

     var data = new google.visualization.arrayToDataTable 
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(<?php echo $json; ?>); 

   var options = { 

          title: 'Associated Entities in the System', 

    backgroundColor: '#F0F0F0', 

          hAxis: {title: 'Entities', titleTextStyle: {color: 'blue'}} 

        }; 

  var chart = new google.visualization.ColumnChart(document.getElementById('chart_div'));  

        chart.draw(data, options); 

      } 

    </script> 

 </head> 

<body bgcolor="#F0F0F0"> 

<h1 align="center"> EurHEALTHAgeing Database Webpage </h1>   

<br/><br/> 

<style> 

table,th,td 

th 

{ 

background-color:#E8E8E8; 

} 

</style> 

<table border = "1" align="center"> 

<th><a href="../entity_type_management/tab1.php" style="text-decoration:none; color: #990099"><font size="5">Entity Type 
Management</font></a></th> 

<th><a href="../associations/index.php" style="text-decoration:none; color: #990099"><font size="5">Association 
Management</font></a></th> 

<th><a href="../associations/chart_select.php" style="text-decoration:none; color: #990099"><font size="5">User Reporting</font></a></th> 

</table> 

<br/><br/><br/> 

 <div id="chart_div" style="width: 900px; height: 400px;"></div> 

  </body> 

</html> 

Κ-1.22 Κϊδικασ pie_graph.php 

 Σο script που εμφανίηει το γράφθμα pie_chart (Εικόνα 7.22),  είναι το pie_graph και παρακάτω 
παρουςιάηω τον κϊδικα του. 

<?php 

session_start(); 
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//check to see if user has logged in with a valid password 

if ($_SESSION['logged'] != 1) { 

echo 'Sorry, but you don\'t have permission to view this page!'; 

exit(); 

} 

echo ' <p align="right">' . $_SESSION['username'] . ' you are currently logged in / <a href="../session_destroy.php?" style="color: #FF0000"> 
Logout? </a></p>';   

?> 

<?php 

$db = mysql_connect('localhost', 'admin', 'admin') or 

die ('Unable to connect. Check your connection parameters.'); 

mysql_select_db('metabolites_second', $db) or die(mysql_error($db)); 

?> 

<?php 

//Select  entity_id_1, entity_id_2 under one table(2columns => entity_id_1 and cnt)  and count the occurrences of each entity    

$query = 'SELECT 

entity_id_1, COUNT(*) cnt 

FROM 

(SELECT entity_id_1 FROM entity_association 

UNION ALL 

SELECT entity_id_2 FROM entity_association) a 

GROUP BY entity_id_1 

ORDER BY cnt DESC '; 

$result = mysql_query($query, $db) or die(mysql_error($db)); 

//Initialize the 2Dimensional Array 

$my_array = array('entity',  'Number of Occurrences'); 

$props[] = $my_array; 

//Select short_name(from table entity) according to specific id(table entity_association)  

while ($data = mysql_fetch_array($result)){ 

$value = $data['entity_id_1']; 

$query1 = 'SELECT short_name FROM entity 

WHERE id = ' . $value; 

$result1 = mysql_query($query1, $db) or die(mysql_error($db));  

$entity_name = mysql_result($result1, 0); 

//Fill the 2Dimensional Array $Props[] 

$my_array = array($entity_name,  intval($data['cnt'])); 

$props[] = $my_array; 
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} 

//Encode the 2Dimensional Array to send to Javascript 

 $json = json_encode($props); 

?> 

<html> 

  <head> 

  <title> Graphical Representation </title> 

    <script type="text/javascript" src="https://www.google.com/jsapi"></script> 

    <script type="text/javascript"> 

      google.load("visualization", "1", {packages:["corechart", 'table']}); 

      google.setOnLoadCallback(drawChart); 

      function drawChart() { 

      var data = new google.visualization.arrayToDataTable(<?php echo $json; ?>);  

 var options = { 

          title: 'Associated Entities in the System', 

    backgroundColor: '#F0F0F0' 

        }; 

  var chart = new google.visualization.PieChart(document.getElementById('piechart'));  

        chart.draw(data, options); 

      } 

    </script> 

 </head> 

<body bgcolor="#F0F0F0"> 

<h1 align="center"> EurHEALTHAgeing Database Webpage </h1>   

<br/><br/> 

<style> 

table,th,td 

th 

{ 

background-color:#E8E8E8; 

} 

</style> 

<table border = "1" align="center"> 

<th><a href="../entity_type_management/tab1.php" style="text-decoration:none; color: #990099"><font size="5">Entity Type 
Management</font></a></th> 

<th><a href="../associations/index.php" style="text-decoration:none; color: #990099"><font size="5">Association 
Management</font></a></th> 
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<th><a href="../associations/chart_select.php" style="text-decoration:none; color: #990099"><font size="5">User Reporting</font></a></th> 

</table> 

<br/><br/><br/> 

<div id="piechart" style="width: 900px; height: 500px;"></div> 

</body> 

</html> 

 

 

Google Charts 

το ςθμείο αυτό πρζπει να αναφζρω πωσ ςτα δυο παραπάνω scripts (column_ graph.php, pie_ 
graph.php), ζγινε χριςθ των google charts. Σα google charts παρζχουν κϊδικα γραμμζνο ςε javascript 
και χρθςιμοποιοφνται για τθν απεικόνιςθ διαφόρων ειδϊν γραφθμάτων. Σον κϊδικα αυτό τον 
ενςωμάτωςα ςτα δικά μου δεδομζνα, για να μπορζςω να απεικονίςω τα δυο γραφιματα 
(column_graph, pie_graph) .Η βαςικι δομι και των δυο scripts, είναι θ τοποκζτθςθ των προσ 

απεικόνιςθ δεδομζνων μασ ςε ζναν δυςδιάςτατο πίνακα. Με τθν χριςθ τθσ ςυνάρτθςθσ json_encode 
τθσ javascript, ο πίνακασ διαμορφϊνεται ϊςτε τα δεδομζνα μασ να είναι προςπελάςιμα από τον  
κϊδικα  των google charts . 
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