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Κεφάλαιο 1

Εισαγωγή

Κεφάλαιο 1

Εισανωνιί

1.1

Περίληψη

Είναι γεγονός ότι το διαδίκτυο αποτελεί μια σύγχρονη πηγή πληροφόρησης και
χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο στη σημερινή εποχή. Έτσι, στη συγκεκριμένη
πτυχιακή εργασία αναπτύχθηκε μια δυναμική διαδικτυακή εφαρμογή, η οποία
υποστηρίζεται από ένα Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων, για να διευκολύνει
τους χρήστες του διαδικτύου στην εύρεση πληροφοριών σχετικά με τον τομέα της
Βιοϊατρικής Πληροφορικής, ο οποίος είναι ένα νέος και γρήγορα αναπτυσσόμενος
επιστημονικός κλάδος.
Αρχικά, έγινε αναζήτηση του υλικού που παρουσιάζεται στον δυναμικό ιστότοπο
και κατόπιν το υλικό

αυτό ταξινομήθηκε σε κατηγορίες.

Στη συνέχεια,

δημιουργήθηκε μια βάση δεδομένων, όπου σε αυτήν αποθηκεύθηκαν όλες οι
πληροφορίες σχετικά με το υλικό αυτό. Επιπρόσθετα, δημιουργήθηκαν κάποια
προγράμματα php τα οποία χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση στη βάση
δεδομένων και για τη δημιουργία ιστοσελίδων με χρήση των δεδομένων που είναι
αποθηκευμένα στη βάση δεδομένων. Ακολούθως, σχεδιάστηκε ο δυναμικός
ιστότοπος (web site) ο οποίος περιέχει συνδέσμους (links) προς άλλες ιστοσελίδες
σχετικές με τον τομέα της Βιοϊατρικής Πληροφορικής και εμφανίζει τα δεδομένα σε
δύο γλώσσες, Ελληνικά και Αγγλικά. Ακόμη, μέσω των php αρχείων ο δυναμικός
ιστότοπος συνδέεται με τη βάση δεδομένων. Συνεπώς, μέσω αυτού του δυναμικού
ιστότοπου κάθε χρήστης του διαδικτύου μπορεί να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες
για τη Βιοϊατρική Πληροφορική που είναι αποθηκευμένες στη βάση δεδομένων.
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1.2 Στόχος της εργασίας

Είναι γνωστό ότι για κάποια θέματα οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω των
ιστοσελίδων του

διαδικτύου

βρίσκονται διασκορπισμένες

σε πολλούς και

διαφορετικούς ιστότοπους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο χρήστης του διαδικτύου να
χρειάζεται να κάνει πολλές αναζητήσεις σε ένα μεγάλο αριθμό ιστοσελίδων για να
βρει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται για ένα συγκεκριμένο θέμα, πράγμα το
οποίο μπορεί να είναι χρονοβόρο. Έτσι, στη συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία
αναπτύχθηκε μια δυναμική ιστοσελίδα που περιέχει οργανωμένα πληροφορίες για τον
τομέα της Βιοϊατρικής Πληροφορικής, έτσι ώστε να μπορεί ο χρήστης του διαδικτύου
να έχει άμεση και γρήγορη πρόσβαση σε θέματα που αφορούν την εκπαίδευση, την
έρευνα και την ανάπτυξη αυτού του επιστημονικού κλάδου.
Επομένως, ο σκοπός αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι να αποτελέσει έναν
οδηγό για οποιονδήποτε επιθυμεί να βρει πληροφορίες σχετικά με τον κλάδο της
Βιοϊατρικής Πληροφορικής. Έτσι, μέσω αυτής της εργασίας θα μπορεί όποιος θέλει
να ενημερώνεται για το που βρίσκονται τα διάφορα πανεπιστήμια ή ερευνητικά
κέντρα της Βιοϊατρικής Πληροφορικής τόσο στη Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό,
ώστε να μπορεί αναζητήσει περισσότερες πληροφορίες για αυτά στο μέλλον. Συνάμα,
μέσω της δυναμικής ιστοσελίδας παρέχονται πληροφορίες για το που μπορεί να βρει
κάποιος επιστημονικά δημοσιεύματα σχετικά με τον κλάδο της Βιοϊατρικής
Πληροφορικής.

Επιπρόσθετα,

παρουσιάζονται

κάποιες

εταιρείες

που

δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο κλάδο καθώς και κάποια σχετικά συνέδρια
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ακόμη, στην ιστοσελίδα παρατίθενται ορισμένοι
σχετικοί επιστημονικοί οργανισμοί καθώς και κάποια ερευνητικά και αναπτυξιακά
έργα του κλάδου της Βιοϊατρικής Πληροφορικής.
Παράλληλα, η εργασία αυτή στοχεύει στο να παρουσιάσει μια μέθοδο με την
οποία μπορεί κάποιος να δημιουργήσει δυναμικές ιστοσελίδες, χρησιμοποιώντας
τεχνολογίες διαδικτύου όπως η ΡΗΡ και η HTML. Ταυτόχρονα, ένας επιπλέον στόχος
αυτής της εργασίας είναι να αποτελέσει ένα βοήθημα για την ακαδημαϊκή κοινότητα
του Πανεπιστημίου μας και ιδιαίτερα για τους προπτυχιακούς φοιτητές του τμήματός
μας σχετικά με την μελλοντική τους επαγγελματική αποκατάσταση στον τομέα της
Βιοϊατρικής Πληροφορικής, αλλά και για τη συνέχιση των σπουδών τους σε
μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο σ’ αυτόν τον κλάδο.
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1.3 Λέξεις - Κλειδιά

Βάση δεδομένων, δυναμικός ιστότοπος, δημιουργία ιστοσελίδων, frames (πλαίσια),
php αρχεία, ιστοσελίδες χρήστη, ιστοσελίδα διαχείρισης
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Κεφάλαιο 2

Τεχνολογίες και μέθοδοι
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Κεφάλαιο 2
Τεχνολογίες και μέθοδοι

2.1 Συλλογή και κατηγοριοποίηση του υλικού

2.1.1 Μέθοδος αναζήτησης του υλικού

Για την αναζήτηση και εύρεση του υλικού που παρουσιάζεται στον δυναμικό
ιστότοπο

χρησιμοποιήθηκε

κυρίως

η

μηχανή

αναζήτησης

www.google.gr.

Παράλληλα, για τις αναζητήσεις χρησιμοποιήθηκε και η ιστοσελίδα με την ελεύθερη
online εγκυκλοπαίδεια http://en.wikipedia.org/. Επίσης κάποιες άλλες ιστοσελίδες
ήταν ήδη γνωστές από την παρακολούθηση των προπτυχιακών μαθημάτων του
τμήματός μου. Συνάμα, μελετήθηκαν οι ιστοσελίδες [1, 2, 3, 4] που περιέχουν λίστες
με τα καλύτερα πανεπιστήμια στον κόσμο και κατόπιν μελετήθηκαν οι ιστοσελίδες
ορισμένων από αυτά τα πανεπιστήμια για να διερευνηθεί εάν περιέχουν τμήματα
Βιοϊατρικής Πληροφορικής. Συνακολούθως, διερευνήθηκε εάν τα πανεπιστήμια αυτά
έχουν

και

οργανωμένα

ερευνητικά

κέντρα

στον

τομέα

της

Βιοϊατρικής

Πληροφορικής. Μ’ αυτόν τον τρόπο, βρέθηκαν ορισμένα τμήματα Βιοϊατρικής
Πληροφορικής και κάποια ερευνητικά κέντρα που παρουσιάζονται στον ιστότοπο.
Παράλληλα, από την έρευνα στις ιστοσελίδες μεγάλων διεθνών οργανισμών
Βιοϊατρικής

Πληροφορικής

διοργανώνουν

αυτοί

οι

βρέθηκαν
οργανισμοί

και
και

κάποια

μεγάλα

ενσωματώθηκαν

συνέδρια
και

αυτά

που
στο

παρουσιαζόμενο υλικό. Αξίζει να σημειωθεί ότι στον κλάδο της Βιοϊατρικής
Πληροφορικής

(Biomedical

Informatics)

υπάρχουν

επιμέρους

τομείς

όπως

Βιοπληροφορική (Bioinformatics), Ιατρική Πληροφορική (Medical Informatics),
Βιοϊατρική Τεχνολογία (Biomedical Technology), Βιοτεχνολογία (Bioenginnering)
και άλλοι. Για αυτό το λόγο, έχουν συμπεριληφθεί στο δυναμικό ιστότοπο και
ιστοσελίδες σχετικές με τους παραπάνω επιμέρους τομείς.
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2.1.2 Δημιουργία κατηγοριών

Αφού συγκεντρώθηκαν όλες οι ιστοσελίδες, χωρίστηκαν σε 19 κατηγορίες. Οι
κατηγορίες αυτές είναι οι εξής:

1.

Προπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

2.

Προπτυχιακές Σπουδές στο εξωτερικό

3.

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

4.

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο εξωτερικό

5.

Ερευνητικά Κέντρα στην Ελλάδα

6.

Ερευνητικά Κέντρα στο εξωτερικό

7.

Επιστημονικά περιοδικά

8.

Βιβλία

9.

Πτυχιακές Εργασίες

10. Μεταπτυχιακές Εργασίες
11. Διδακτορικές Διατριβές
12. Εταιρείες - Προϊόντα - Συστήματα στην Ελλάδα
13. Εταιρείες - Προϊόντα - Συστήματα στο εξωτερικό
14. Συνέδρια στην Ελλάδα
15. Συνέδρια στο εξωτερικό
16. Σύλλογοι - Επιστημονικά Σωματεία - Οργανισμοί
17. Αναπτυξιακά - Ερευνητικά Έργα
18. Απασχόληση σε Τμήματα Νοσοκομείων
19. Απασχόληση σε Φαρμακευτικές Εταιρείες

Κατόπιν, οι κατηγορίες 7, 8, 9, 10 και 11 εντάχθηκαν όλες μαζί σε μια ευρύτερη
κατηγορία με τίτλο «Επιστημονικά δημοσιεύματα» και οι κατηγορίες 18 και 19
εντάχθηκαν σε μια ευρύτερη κατηγορία με τίτλο «Απασχόληση». Αυτό μπορεί να
γίνει αντιληπτό και από τη παρακάτω εικόνα, όπου απεικονίζεται η αρχική σελίδα της
ιστοσελίδας στα Ελληνικά.

Στο αριστερό μέρος υπάρχει ο πίνακας με όλες τις

παραπάνω κατηγορίες.
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ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα για την Εκπαίδευση, την Έρευνα και την Ανάπτυξη στη Βιοϊατρική Πληροφορική.

β) Βιβλία
γ) Διατριβές:
Πτυχιακές Εργαοίες
Μεταπτυχιακές Εργασίες
Εταιρείες - Προϊόντα - Συστήματα
στην Ελλάδα
Εταιρείες - Προϊόντα - Συστήματα
|Συνέδρια στην Ελλάδα
[Συνέδρια στο ε&οτερικό
Ορναησίίοι
ίΑναπτυάακα - Ερευνητικά Έ pm
Ολοκληρώθηκε

Εικόνα 2.1 : Η Αρχική σελίδα της ιστοσελίδας στα Ελληνικά.

Ακολούθως, παρατίθενται ενδεικτικά σε μορφή πίνακα οι πληροφορίες και οι
ιστοσελίδες που περιέχουν οι κατηγορίες «Προπτυχιακές Σπουδές στο εξωτερικό» ,
«Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα», «Ερευνητικά Κέντρα στην Ελλάδα»,
«Σύλλογοι - Επιστημονικά Σωματεία - Οργανισμοί» και «Αναπτυξιακά - Ερευνητικά
Έργα».

nivaKac 2.1 : Ποοπτυγιακε£ Σπουδε£ στο εξωτερικό

Columbia University ,

USA

http://www.bme.columbia.edu/pages/academics/un
dergrad/index.html

Biomedical
Engineering
Harvard University,

USA

http://www.hms.harvard.edu/dms/bbs/index.html

Biological and
Biomedical Sciences
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Karolinska Institutet,

Sweden

http ://ki. se/ki/j sp/polopoly .j sp?d= 19100&l=en

Germany

http ://www. bio.ifi.lmu.de/EFV/index-

Medical Informatics
Ludwig-Maximilians-

e Bachelor.html

Universitat, bachelor
in bioinformatics
MIT , Biological

USA

http://web.mit.edu/b e/education/index. htm

USA

http://www. Stanford.edu/dept/bmc/curriculum.html

Germany

http://www.techfak.uni-bielefeld.de/BIG/

UK

http://www. 1s.manchester.ac.uk/undergraduate/cour

Engineering
Stanford University,
Biomedical
Computation
The Faculty of
Technology of
Bielefeld University,
Bioinformatics and
Genome Research
(B.Sc.)
The University of
Manchester,

ses/subjectdescriptions/bioinformatics/

Biological and
Computing Science
(Bioinformatics)
The University of

Australia

http://www.bbiomed.unimelb.edu.au/

UK

http://www.undergraduate.bham.ac.uk/coursefmder/

Melbourne, Bachelor
of Biomedicine
University of
Birmingham, Biology

science/bioinformatics. shtml

and Computing
University of

USA

http://www.bme.ucsc.cdu/node/6

California-Santa
Cruz, UCSC
Bioinformatics
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University of

Australia

http://florey.biosci.uq.edu.au/Subjects/BC327/index
.html

Queensland ,
Computer Techniques
in Protein and DNA
Sequence Analysis
University of

USA

http://www.cs.washington.edu/education/courses/52
7/

Washington,
Computational
Biology
Yale College,

USA

http://www.yale.edu/yalecollege/publications/ycps/
chapteriv/biomedicalengineering.html

Biomedical
Engineering

IHvaKac 2.2 : Μεταπτυγιακέ£ Σπουδέ£ στην Ελλάδα

Βιοϊατρική

Ηράκλειο

Πληροφορική
Βιοϊατρική

http://www.csd.uoc.gr/index.jsp?tID=studies
c=3&aid=G

Αθήνα / Πάτρα

http://bme.med.upatras.gr/

Βιοπληροφορική

Αθήνα

http://bioinformatics.biol.uoa.gr/msc/

Βιοστατιστική

Αθήνα

http://www.math.uoa.gr/biostatistics

Διδακτορικό στο

Θεσσαλονίκη

http://www. ee.auth.gr/greek/ anakoinwsei s/an

Τεχνολογία

Τμήμα

akoinwsh/article/330/-ed5774d81a.html

Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και
Μηχανικών
Υπολογιστών
Α.Π.Θ.
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Διδακτορικό στο

Αθήνα

http://www.ece.ntua.gr/attachments/023_IIP
ΟΚΠΡΥΞΗ_ΘΕΣΕΩΝ_ΥΔ_2008-2009.ράί

Τμήμα
Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και
Μηχανικών
Υπολογιστών του
ΕΜΠ
Ιατρική

Θεσσαλονίκη

http://lomiweb.med.auth.gr/prome sip/

Αθήνα

http://m-biotech.biol.uoa.gr/

Πάτρα

http://www.pez.upatras.gr/

Αθήνα

http://www.nurs.uoa.gr:85/index.php?option

Πληροφορική
Μικροβιακή
Βιοτεχνολογία
Πληροφορική
Επιστημών Ζωής
Πληροφορική

=com_content&task=view&id=89&Itemid=7

Υγείας

5
Αθήνα

Τεχνολογίες

http://itmb.di.uoa.gr/index.html

Πληροφορικής στην
Ιατρική και τη
Βιολογία

IHvaKac 2.3 : Ερευνητικά Κέντρα στην Ελλάδα

Βιοπληροφορική και
Ιατρική

Αθήνα

http://www.bioacademy.gr/bioinformatics/bi
oinformatics home.htm

Πληροφορική
(ΙΙΒΕΑΑ)
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Εργαστήριο

Θεσσαλονίκη

http://issel.ee.auth.gr/el/home

Θεσσαλονίκη

http://genesi s.ee.auth.gr/SITEAUTHUNIV

Επεξεργασίας
Πληροφορίας και
Υπολογισμών
(ΕΠΥ) Α.Π.Θ.
Ειδικής Μονάδας
Επεξεργασίας

ERSIT Y/ SITETDIVI SION/main/ engl ish/la

Σήματος και

bs/ sigbio/sigbio.htm

Βιοϊατρικής
Τεχνολογίας Α.Π.Θ.
Εργαστήριο

Αθήνα

http://www.bio-optics.ece.ntua.gr/

Ηράκλειο

http://www.ics.forth.gr/bmi/index-gr.html

Αθήνα

http://www.biomed.ntua.gr/

Αθήνα

http://www.biosim.ntua.gr/GreekSite/profile.

Βιοϊατρικής Οπτικής
και Εφαρμοσμένης
Βιοφυσικής ΕΜΠ
Εργαστήριο
Βιοϊατρικής
Πληροφορικής
Εργαστήριο
Βιοϊατρικής
Τεχνολογίας ΕΜΠ
Εργαστήριο

htm

Βιοϊατρικών
Προσομοιώσεων και
Απεικονιστικής
Τεχνολογίας
(BIOSIM) ΕΜΠ
Ερευνητικό Κέντρο
Βιοϊατρικών

Αθήνα

http://www.gsrt.gr/default.asp7V_ITEM_ID
=630

Επιστημών
(Ε.ΚΕ.Β.Ε.)
"ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΦΛΕΜΙΕΚ"
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Ερευνητικό

Αθήνα

http://www.iccs.gr/

Αθήνα

http://bioacademy.gr/

Θεσσαλονίκη

http://www.certh.gr/ina.el.aspx

Πάτρα

http://www.inbit.gr/inbit_gr/home/index.htm

Θεσσαλονίκη

http ://www. certh.gr/ibbr. el.aspx

Αθήνα

http://bioinformatics.bioacademy.gr/index.ph

Πανεπιστη μιακό
Ινστιτούτο
Συστημάτων
Επικοινωνιών και
Υπολογιστών ΕΜΠ
Ίδρυμα
ΙατροΒιολογικών
Ερευνών της
Ακαδημίας Αθηνών
(ΙΙΒΕΑΑ)
Ινστιτούτο
Αγροβιοτεχνολογίας
(ΙΝ.Α.)
Ινστιτούτο
Βιοϊατρικής
Τεχνολογίας
Ινστιτούτο
Βιοιατρικών και
Βιομοριακών
Ερευνών (ΙΒΒΕ)
Μονάδά
Βιοϊατρικής

p?option=com_content&task=view&id=14&

Πληροφορικής

Itemid=42

ΙΙΒΕΑΑ
Μονάδα Ιατρικής

Ιωάννινα

http://medlab.cs.uoi.gr/

Τεχνολογίας &
Τεχνολογίας
Λογισμικού
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IHvaKac 2.4 : Σύλλογοι - Επισττηιονικά Σωαστεία - Οργανισαοί

American Medical

USA

http ://www. amia. org/

USA

http://www.bioinformatics.org/

Germany

http ://www. helmholtz-

Informatics
Association
Bioinformatics
Organisation
European Federation

muenchen.de/ibmi/efmi/

for Medical
Informatics
Hellenic Association

Greece

http://www.pasmtio.org/pasmtiosite/

HL7 Hellas

Greece

http://www.hl7.org.gr/site/

IEEE EMBS Greece

Greece

http://www.ece.ntua.gr/index.php?option=co

ofBiomedical
Engineers

m_content&view=article&id=98%3Aieeeembs-greece-distinguished-lecturersprogram&catid=42%3 A2008-04-08-15-4050&Itemid=5 5(=el
IEEE Engineering in

International

Medicine and

Organisation

http://embs.gsbme.unsw.edu.au/

Biology
Canada

http ://www. imia. org/

International non

International

http ://www.openclinical.org/home. html

profit organisation

Organisation

International
Medical Informatics
Association

OpenClinical
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International Society

International

for Computational

Organisation

http://www.iscb.org/

Biology
USA

http ://www. ncbi.nlm. nih.gov/

World Health

International

http://www.who.int/en/

Organisation

Organisation

National Center for
Biotechnology
Information

IHvaKac 2.5 : Αναπτυξιακά - Ερευνητικά Έργα
BioChipNet

International

http://www.biochipnet.com/

Project
Entrez

USA

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/gquery

Human Genome Project

USA

http://www.ornl.gov/sci/techresources/Hu
man Genome/home.shtml

(HGP)
HYGEIAnet

Greece

http://www.gsrt.gr/default.asp7V_ITEM_I
D=2678

Microcalcifications site

Greece

http://www.infoacademy.gr/microcalc/

NLM's University-

USA

http://www.nlm.nih.gov/ep/GrantTrainInsti
tute.html

based Biomedical
Informatics Research
Training Programs
PubMed

USA

http ://www. ncbi.nlm. nih. gov/ sites/ entrez?d
b=PubMed
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TELECARE

Greece

http://www.biomed.ntua.gr/telecare/

ETCLA Telehealth

USA

http://www.telehealth.ucla.edu/overallsyste
m

Ελληνικά Ερευνητικά

Greece

http://www.biosim.ntua.gr/GreekSite/RPN.
htm

ΙΊρογράμματα στο
Εργαστήριο
Βιοϊατρικών
ΙΊροσομοιώσεων και
Απεικονιστικής
Τεχνολογίας (BIOSIM)
, ΕΜΠ
Έργα στο Εργαστήριο

Greece

Βιοϊατρικής

http://www. ic s.forth.gr/bmi/projectsgr.jsp?null

Πληροφορικής ΙΤΕ-ΓΠ
Κρήτης
ΙΑΤΡΟΑΕΞΗ:

Greece

http://www.iatrolexi.gr/iatrolexi/index.htm
1

Ανάπτυξη Υποδομής
Ελωσσικής
Τεχνολογίας για το
Βιοϊατρικό Τομέα
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ

Greece

http://www.biomed.ntua.gr/ippokratis/inde
x.html

Ιπποκράτης-μστ

Greece

http://www.infoacademy.gr/hippocrates/

ΤΕΧΝΟΛΟΕΙΕΣ

Greece

http://diabalkaniko.iti.gr/genika.html

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΞ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Σ’ αυτό το σημείο πρέπει να τονιστεί ότι κάθε γραμμή στους παραπάνω πίνακες
αποτελεί και μία ξεχωριστή εγγραφή στη βάση δεδομένων. Δηλαδή κάθε πίνακας της
23

βάσης δεδομένων περιέχει ένα πλήθος γραμμών και στηλών και η μορφή των
πινάκων στη βάση δεδομένων είναι παρόμοια με τους παραπάνω πίνακες.

2.2 Τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν

Για τη συγκεκριμένη

διαδικτυακή

εφαρμογή, για να είναι δυνατή η

παρακολούθηση από τον επιβλέποντα καθηγητή της βάσης δεδομένων και των
αρχείων που

είχαν δημιουργηθεί από το φοιτητή,

χρησιμοποιήθηκε ένας

υπολογιστής-server του τμήματός μας. Μ’ αυτόν τον τρόπο, ο επιβλέπων καθηγητής
μπορούσε να παρακολουθεί από οποιονδήποτε απομακρυσμένο υπολογιστή μέσω
Internet τα στάδια υλοποίησης της διαδικτυακής εφαρμογής από τον φοιτητή. Η
διεύθυνση του υπολογιστή-server που χρησιμοποιήθηκε ήταν http://195.251.108.210.
Σε αυτή τη διεύθυνση δημιουργήθηκε ένας φάκελος pty , μέσα στον οποίο
τοποθετήθηκαν όλα τα αρχεία του δυναμικού ιστότοπου. Συνεπώς, πληκτρολογώντας
στο φυλλομετρητή τη διεύθυνση http://195.251.108.210/pty εμφανίζεται μια
ιστοσελίδα που περιέχει μια λίστα με τα αρχεία και τους φακέλους που υπάρχουν
μέσα στο φάκελο pty, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα :
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Εικόνα 2.2 : Λίστα με τα αρχεία και τους φακέλους που υπάρχουν μέσα στο φάκελο pty.

Εναλλακτικά, ένας υπολογιστής μπορεί να ρυθμιστεί έτσι ώστε να λειτουργεί και
ως «πελάτης» (client) και ως «εξυπηρετητής» (server). Σε αυτήν την περίπτωση τα
αρχεία δεν χρειάζεται να μεταφερθούν σε έναν άλλον υπολογιστή-server, αφού ο
server και ο client είναι στον ίδιο υπολογιστή και επομένως όλα λειτουργούν τοπικά.
Συνεπώς, δεν χρειάζεται το λογισμικό Filezilla 2.2.28 για τη μεταφορά των αρχείων.
Έτσι, ένας υπολογιστής του φοιτητή ρυθμίστηκε έτσι ώστε να λειτουργεί και ως
«πελάτης» (client) και ως «εξυπηρετητής» (server). Ακολούθως, τα αρχεία για την
συγκεκριμένη διαδικτυακή εφαρμογή αποθηκεύθηκαν στον φάκελο ptyxiaki, ο
οποίος είναι υποφάκελος του φακέλου htdocs, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Εικόνα 2.3 : Ο φάκελο ptyxiaki, ο οποίος είναι υποφάκελος του φακέλου htdocs.

Κατόπιν, πληκτρολογώντας σε ένα φυλλομετρητή (browser), για παράδειγμα στο
Mozilla Firefox, τη διεύθυνση http://Iοcal ho st/ptyxi aki θα εμφανιστεί μια ιστοσελίδα
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που περιέχει μια λίστα με τα αρχεία και τους φακέλους που υπάρχουν μέσα στον
φάκελο ptyxiaki, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα :

Εικόνα 2.4 : Λίστα με τα αρχεία και τους φακέλους που υπάρχουν μέσα στο φάκελο
ptyxiaki.

Συνεπώς, η συγκεκριμένη διαδικτυακή εφαρμογή υλοποιήθηκε και στον υπολογιστήserver της σχολής και τοπικά σε έναν υπολογιστή του φοιτητή.

2.2.1 HTML (HyperText Markup Language)

H HTML (HyperText Markup Language) είναι μια περιγραφική γλώσσα (markup
language). Τα αρχεία HTML μπορούν να δημιουργηθούν είτε με τη χρήση ενός
απλού επεξεργαστή κειμένου, είτε με κάποιο άλλο πρόγραμμα δημιουργίας
ιστοσελίδων, όπως το Adobe Dreamweaver CS3.
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Παράλληλα, τα tags είναι εντολές που χρησιμοποιεί η HTML για να οριστεί η
αρχή ή το τέλος μιας λειτουργίας. Τα tags βρίσκονται μεταξύ των συμβόλων < και >.
Για παράδειγμα το tag BODY είναι <BODY>. Επίσης οι εντολές στην HTML είναι
case insensitive, δηλαδή είτε έχουν γραφτεί με πεζά (μικρά) είτε με κεφαλαία,
εκτελούν την ίδια λειτουργία. Ένα αρχείο HTML πρέπει να έχει κατάληξη html ή
htm. Ακόμα, η HTML χρησιμεύει στη δημιουργία των διάφορων φορμών που
υπάρχουν στις δυναμικές ιστοσελίδες.

2.2.2 ΡΗΡ (Hypertext Pre-Processor)

Η ΡΗΡ είναι μια γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία
δυναμικών διαδικτυακών εφαρμογών. Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα [5], η
διαδικασία με την οποία εμφανίζονται σε κάποιον χρήστη οι ιστοσελίδες php είναι η
εξής :
1. Αρχικά, ο χρήστης, δηλαδή ένας υπολογιστής τύπου «πελάτη», καλεί με
το φυλλομετρητή του (browser) μια ιστοσελίδα που περιέχει κώδικα σε
php και η οποία βρίσκεται σε κάποιον απομακρυσμένο server.
2. Κατόπιν, η ιστοσελίδα που περιέχει κώδικα σε php υφίσταται
προεπεξεργασία από την μηχανή της php στον υπολογιστή-server.
3. Ακολούθως, ο υπολογιστής-server εκτελεί τα php scripts και τα στέλνει
πίσω στον φυλλομετρητή του χρήστη.

Η προεπεξεργασία με τον παραπάνω τρόπο αποκαλείται server-side scripting,
όπως αναφέρεται στις ιστοσελίδες [6, 11] και στο βιβλίο [18], Δηλαδή τα scripts
εκτελούνται στον υπολογιστή server και κατόπιν στον χρήστη στέλνονται μόνο τα
αποτελέσματα της εκτέλεσης των scripts. Είναι αξιοσημείωτο ότι ο κώδικας php δεν
εμφανίζεται στον χρήστη και παραμένει κρυφός στον υπολογιστή-server. Μ’ αυτόν
τον τρόπο διασφαλίζεται ο κώδικας php, καθώς δεν είναι ορατός στους απλούς
χρήστες, αλλά μόνο στον διαχειριστή της ιστοσελίδας (administrator).

2.2.3 Η βάση δεδομένων PostgreSQL
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Γενικά, όταν για τη δημιουργία ενός ιστότοπου (web site) χρησιμοποιείται μια
βάση δεδομένων για τη αποθήκευση των δεδομένων, τότε ο ιστότοπος αυτός καλείται
«δυναμικός». Αντίθετα, όταν δεν χρησιμοποιείται κάποια βάση δεδομένων και απλώς
έχει δημιουργηθεί ο ιστότοπος με κάποιο πρόγραμμα, τότε ο ιστότοπος αυτός
καλείται «στατικός».
Η PostgreSQL είναι μια βάση δεδομένων που χρησιμεύει για την αποθήκευση
δεδομένων

για

διαδικτυακές

www.postgresql.org.

Έτσι,

εφαρμογές.
για

τη

Διατίθεται

συγκεκριμένη

δωρεάν

από

διαδικτυακή

το

site

εφαρμογή

εγκαταστάθηκε η PostgreSQL στον υπολογιστή-server της σχολής και στον
υπολογιστή του φοιτητή. Κατόπιν, χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο διαχείρισης
PgAdmin III για την καλύτερη διαχείριση των πινάκων που περιέχει η βάση
δεδομένων. Στη συνέχεια παρατίθεται μια εικόνα όπου φαίνεται το περιβάλλον
διαχείρισης του PgAdmin III :
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Ίι on didaktc'ios datrbes
;"lJtxkW'WV'H-l
f e'i_wsynhcki3_kti lra_eldd3J
“ en etareies preenta sysm ata snn eliada
5 .^Ji^tnrrtyvwlm_rfec,v
I f =· ij i ietaj 1 1 .«dkes_ei yasies
“ en prootyxeka elacas
'T* an ptyvmr·* e'qnws
2 eri_synedlid_sthi _eloca
2 exo rw n a
f cotm -on ka eenccika
2

:” t flVlilkil_ki,nt.’f>_l'ksOV'lk:ilJ

2 e'fcymUkdJcent'djrllddds
" etairees proionta systhmata eksote'ioj
A etwr r r j v oion-n_syr.ttmam_stfn_rl adi
I f eLap’.yKidkdjeksytt'KXij
T -etaptywaka elladas
"‘T* *artrX>ryKwkrs rrr-Tsrs
2 j'cp:yxidkd_eksoU; i o j
I f xepcyx)aka_elladas

Property

Value

== Name
OID
r= Owner
ACL
Tablespace
Default tablespace
"Encoding
iiS Default schema
== Allow connections?
r= Connected?
=!System database?
:·· Comment

ptyxiaki
16438
postgres
{=Tc/postgres,postgres=CTc/postgres rvaltsis=CTc/postgres)
pg_defeult
pg_default
LTTF8
public
Yes
Yes
No
SB

SQL pane
— D a ta b a se : p t y x i a k i

X

— DROP DATABASE p t y x i a k i ;
CREATE DATABASE p ty x ia k i
WITH OWNER = p o s tg r e s
ENCODING = 1tITFS';
GRANT CONNECT, TEMPORARY ON DAIABASE p t y x i a k i TO p u b lic ;
GRANT ALL ON DATABASE p t y x i a k i TO p o s t g r e s ;
GRANT ALL ON DATABASE p t y x i a k i TO v a l t s i s ;
COMMENT ON DATABASE p t y x i a k i IS 'a a ';

Retrieving Database details... Done,

Εικόνα 2.5 : To περιβάλλον διαχείρισης του PgAdmin ΠΙ.

2.2.4 To πρόγραμμα δημιουργίας ιστοσελίδων Adobe Dreamweaver CS3
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To Adobe Dreamweaver CS3 είναι ένα πρόγραμμα που χρησιμοποιείται για τη
δημιουργία ιστοσελίδων, όπως αναφέρεται και στο βιβλίο [19], Επίσης, το Adobe
Dreamweaver CS3 προσφέρει ένα πλήθος δυνατοτήτων και επιλογών για τη
δημιουργία ιστοσελίδων. Παράλληλα, ο χρήστης του συγκεκριμένου προγράμματος
μπορεί να μορφοποιήσει τις ιστοσελίδες του με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Για
τη

συγκεκριμένη

διαδικτυακή

εφαρμογή

το

Adobe

Dreamweaver

CS3

χρησιμοποιήθηκε για την υλοποίηση των ιστοσελίδων HTML.
Ακολούθως, απεικονίζεται το περιβάλλον του προγράμματος Adobe Dreamweaver
CS3 :

Εικόνα 2.6 : Το περιβάλλον του προγράμματος Adobe Dreamweaver CS3.

2.2.5 XAMPP (X: οποιοδήποτε από τα 4 διαφορετικά λειτουργικά συστήματα,
Apache, MySQL, ΡΗΡ και Perl)

Το ΧΑΜΡΡ είναι ένα πρόγραμμα που περιέχει τον Apache web server και
χρησιμοποιήθηκε για να λειτουργεί ο υπολογιστής ως web server. Διατίθεται δωρεάν
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από την ιστοσελίδα : www.apachefriends.org. Έτσι, τόσο στον server της σχολής όσο
και στον υπολογιστή του φοιτητή εγκαταστάθηκε το λογισμικό XAMPP (basic
package) version 1.6.6a για να χρησιμοποιηθεί ως web server για τη συγκεκριμένη
διαδικτυακή εφαρμογή.
Ο Apache web server είναι απαραίτητος για τη λειτουργία της διαδικτυακής
εφαρμογής για την

εμφάνιση

στον

φυλλομετρητή

των

ιστοσελίδων που

δημιουργούνται από την php με χρήση των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη
βάση δεδομένων. Σε αντίθετη περίπτωση δε θα ήταν δυνατό να εμφανιστούν τα
δεδομένα στον φυλλομετρητή. Με άλλα λόγια το ΧΑΑΜΡ είναι το πρόγραμμα το
οποίο κάνει έναν υπολογιστή να λειτουργεί ως web server. Η παρακάτω εικόνα
δείχνει το παράθυρο διαχείρισης του ΧΑΑΜΡ, από όπου ο διαχειριστής της
διαδικτυακής εφαρμογής μπορεί να κάνει τις ρυθμίσεις που επιθυμεί σχετικά με τη
λειτουργία του ΧΑΜΡΡ. Ακόμη, στο κάτω και δεξιό μέρος της εικόνας υπάρχει ένα
μικρότερο παράθυρο με τον πίνακα ελέγχου του ΧΑΜΡΡ, όπου μπορεί να
παρατηρηθεί ότι ο Apache web server λειτουργεί κανονικά, δηλαδή είναι σε
κατάσταση Running :

Εικόνα 2.7 : Το παράθυρο διαχείρισης του ΧΑΑΜΡ και ο πίνακα ελέγχου του ΧΑΜΡΡ
όπου ο Apache web server είναι σε κατάσταση Running.
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2.2.6 Το πρόγραμμα μεταφοράς αρχείων Filezilla 2.2.28

Το λογισμικό Filezilla 2.2.28 χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά των αρχείων
από τον φοιτητή από έναν απομακρυσμένο υπολογιστή στον υπολογιστή server του
τμήματος. Το πρόγραμμα αυτό χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο FTP (File Tranfer
Protocol) για την μεταφορά αρχείων από έναν οποιοδήποτε υπολογιστή σε ένα
υπολογιστή server. Έτσι μέσω Internet και χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο FTP,
όλα τα αρχεία που χρειάζονταν για την ιστοσελίδα μεταφέρθηκαν στον υπολογιστήserver της σχολής. Επιπρόσθετα, για τη συγκεκριμένη διαδικτυακή εφαρμογή ο
απομακρυσμένος υπολογιστής μπορεί να θεωρηθεί ως ένας απλός χρήστης του
διαδικτύου, δηλαδή «πελάτης» (client) ο οποίος έχει το δικαίωμα να έχει πρόσβαση
στον υπολογιστή server. Ακόμη, ο υπολογιστής server της σχολής μπορεί να
θεωρηθεί ως «εξυπηρετητής» (server), καθώς εξυπηρετεί τον «πελάτη» και του
προσφέρει διάφορες διαδικτυακές υπηρεσίες μέσω Internet. Ακολουθεί μια εικόνα με
το πρόγραμμα μεταφοράς αρχείων Filezilla 2.2.28 :
fz FileZilla - Connected to 19525L108.210
File

Edit

Transfer

View

Queue

IL - |0 I x

Server Help____________________

*

t

mm

User:

« ft M R W C M fiM fc
Status:
Connecting to 195.251.108.210...
Status:
Connected with 195.251.108.210. Waiting for welcome message...
Response:
220-FileZilla Server version 0.5.24 beta
Response:
220-written by Tim Kosse {Tim.Kosse@gmx.de;
220 Please visit hrttp://sourcetcrge ,net/project
Response:
Command
USER pty_user
Response:
331 Password required for pty_user
Local Site: |C:\Users\User\Desktop'‘ptyxiakiNweb site'·.
□

Port:

|Quickconned]^|

a

-

,. Act- site

Password:

Remote Site:

* I Filename

Filesize Filetype

Date

Time

Permissions

(, admin.en

Ji «·»
A* ?f

, screenshots
, site version 2
Filename

i

Filesize Fitetype

admin
admin_en
1 en

Last Modified

Φάκελος άρχει,,
Φάκελος άρχει,,
Φάκελος άρχει,,
Φάκελος αρχεί,,,

26/9/2008 16:0..
26/9/2008 15:5..
26/9/2008 15:5..
26/9/200815:5..

i · gf
|3j admin_metaptyxiaka_ekso...
la] ins.php
i*} inse.html
insert_form.html

3 KB
619
375
2 KB

Αρχείο ΡΗΡ
Αρχείο ΡΗΡ
Firefox Docum,,.
Firefox Docum,,,

22/9/2008 2:35..
17/9/2008 6:24..
17/9/2008 15:2..
15/9/2008 12:1..

i~j‘, insert_forml.php
i^J login.html
i~F| login.php
logout.php

2 KB
871
2 KB
316

Αρχείο ΡΗΡ
Firefox Docum,,,
Αρχείο ΡΗΡ
Αρχείο ΡΗΡ

16/9/2008 12:3..
21/9/2008 21:1..
22/9/2008 15:2..
23/9/2008 4:41..

^

Size

Direction

Remote Filename

Host

Status

Queue: 0 bytes ®
EN

< H

9

V*a
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2:55 μμ

S

Εικόνα 2.8 : Το πρόγραμμα μεταφοράς αρχείων Filezilla 2.2.28.

2.3 Δημιουργία της βάσης δεδομένων

Για να είναι δυνατή η εμφάνιση των δεδομένων της βάσης από οποιονδήποτε
απομακρυσμένο υπολογιστή μέσω Internet θα έπρεπε να δημιουργηθεί η βάση
δεδομένων σε έναν υπολογιστή-server. Έτσι, στον υπολογιστή-server της σχολής
εγκαταστάθηκε το πρόγραμμα PostgresSQL, το οποίο χρησιμεύει στη δημιουργία των
πινάκων, των στηλών και γενικότερα στην υλοποίηση ολόκληρης της βάσης
δεδομένων. Συνακολούθως, εγκαταστάθηκε και στον υπολογιστή του φοιτητή.

2.3.1 Δημιουργία πινάκων

Για καθεμιά από τις παραπάνω κατηγορίες δημιουργήθηκε και ένας πίνακας στη
βάση δεδομένων, δηλαδή δημιουργήθηκαν 19 πίνακες. Κάθε πίνακας περιέχει ένα
ορισμένο αριθμό στηλών και γραμμών. Έτσι, κάθε γραμμή του πίνακα αποτελεί μια
ξεχωριστή εγγραφή. Ακόμη, επειδή ο ιστότοπος εμφανίζει τα δεδομένα τόσο στα
Ελληνικά όσο και στα Αγγλικά, έπρεπε να δημιουργηθούν επιπλέον 11 πίνακες που
θα περιέχουν τα δεδομένα που θα εμφανίζονται όταν η επιλεγμένη γλώσσα είναι η
Αγγλική. Επιπλέον, δημιουργήθηκαν και 2 πίνακες που θα εμφανίζουν τα στοιχεία
επικοινωνίας. Επομένως, δημιουργήθηκαν συνολικά 32 πίνακες για την αποθήκευση
όλων των δεδομένων στη βάση δεδομένων. Κατόπιν, δημιουργήθηκε και ένας
πίνακας που περιέχει τους διαχειριστές του δυναμικού ιστότοπου.
Για παράδειγμα, η παρακάτω εικόνα απεικονίζει έναν πίνακα μέσα από το
πρόγραμμα PgAdmin III. Ο πίνακας περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα
μεταπτυχιακά προγράμματα Βιοϊατρικής Πληροφορικής που υπάρχουν

στο

εξωτερικό.
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Edit Data - PTYXIAKH (195.251.108.210:5432) - ptysnaki - metaptyxiakaeksaterikou

File

Edit

View

Help

tlTFl
1
2
3
4
5
&
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
*■

: No limit

-

title
[ΡΚ] character(500)

country
character(500)

Bernstein Center for Computational Neuroscience, Berlin, Graduate Programs
Bioinformatics at the University of Helsinki
Boston-area Biomedical Informatics Research Training Program
Chalmers University ofTechnology, Biomedical engineering
Columbia University, Biomedical Informatics
Harvard - ΜΓΓ, Biomedical Informatics
Imperial College London, MRes in Bioimaging Sdences
Imperial College London, MSc in Engineering and Physical Science in Medicine
Johns Hopkins University, Division of Health Sciences Informatics
Linkoping University, Biomedical Engineering
National University of Singapore , Bioengineering
Oxford University, Bioinformatics
Oxford University , Biomedical Engineering
Stanford Biomedical Informatics
The University of Edinburgh, Bioinformatics
The University of Manchester, Bioinformatics MSc
The University of Manchester, Computational Neuroscience and Neuroinformatics MSc
The University of Utah, Biomedical Informatics
University of California, Berkelcey, Bioengineering
University of California, Berkekey , Computational and Genomic Biology
University of California, Irvine, Informatics in Biology and Medicine
University of California, Los Angeles, Medical Informatics Training Program
University of Cambridge, Bioinformatics and computational biology services
University of Washington, Biomedical and Health Informatics
Vanderbilt University, Biomedical Informatics
Yale Computational Biology and Bioinformatics
Yale University, Biomedical Engineering

Germany
Finland
wSA
-iwodrr
_SA
..SA

i t pgAtfmfn ΠΓ

X

-K
USA
Sweden
Singapore
UK
UK
USA
UK
UK
UK
USA
USA
USA
USA
USA
UK
USA
USA
USA
USA

url
character(lGQO)
htto: //www.bccn-berlin.de/araduate oroarams
http://www.heIsinki,fi/bioinfo/postgraduate.html
f ttp: ;m -bcston.cr q/Eoctor -Ir formatcs/rdex.htm
http:/,‘wwA.ri,oliir‘,s.rr/m/-('r“om/fa.ratnn/rr.'s'r-'prory vn-r\<prog'r;rrmf dcsnoticrs/h mMi'n enginerr-og

i

1lfo:/,W'A.dlini.cclumbid.eJj/eJj'-Yc*=<- eeMOCM ii:>/nJe.v ibiil
httpu/hst ~i t.ecj/serv et/Corrclle'Se'vletLandle' -Pcbic-and e'&action-broA-re&pacelc - 119
htip:/ / « Λ T.ι-menal.ar i ik/pgkv .spec-1s/ar?asots'id y/atr.7l ?T>ts11dvar?^s/rhemistry/rcr ' j ad latermrses/mresirh-oimacingsnences
1ttp://vv«w3.rituencl.d'. lA/pyiKCSpec_j s /ci easoisLidy/atcd slofsLiJvdieas/bioei y i - e inc/jostuaductecou se
http://dhsi.med,jhmi.edu/content/admissions.html
http://www.liu.se/en/education/master/programmes/6MBME/6MBME
http://gpbe.nus.edu.sg/
http://www.admin.ox.ac,uk/postgraduate/caz/conted/bioi.shtml
http://www.ibme.ox.ac.uk/study.html
http://bmi.stanford.edu/
http://www.inf,ed.ac, uk/postgraduate/bioinfbrmatics/
http://www.Is,manchester.ac,uk/postgraduate/ukoreu/taught/course/?code =02129
http://www.Is,manchester.ac,uk/postgraduate/ukoreu/taught/course/?code=0 5951
http://www.bmi.Utah.edu/?pageld=2279
http://bioeng,berkeley.edu/gradhome,php
http://computationalbiology,berkeley,edu/
http://www.ics,ud.edu/~biomed/
http://www.mii,uda.edu/index,php/MainSite:Trainingprogram
http://www.bio.cam, ac.uk/molbio, html
http://www.bhi.Washington,edu/m,s.-program.html
http://dbmi.me.Vanderbilt,edu/education/degree -programs.html
http://cbb.yale.edu/
http://www.eng,yale.edu/content/dpBmEGStudy, asp?progsIK=2

Edit Data - PTYXIAK...

MV'alpvf fy&m

Εικόνα 2.9 : Ο πίνακας «Μεταπτυχιακές Σπουδές στο εξωτερικό» μέσω του
προγράμμματος PgAdmin III.

2.3.2 Δημιουργία κλειδιών

Κάθε πίνακας έχει ένα πρωτεύον κλειδί (primary key), το οποίο προσδιορίζει τη
μοναδικότητα της κάθε εγγραφής και δεν μπορεί να είναι κενό (NOT NULL). Ακόμη,
για όλους τους πίνακες της βάσης δεδομένων ορίστηκε ως πρωτεύον κλειδί η στήλη
id. To id είναι ένας μοναδικός αριθμός για κάθε εγγραφή.

2.3.3 Προσθήκη στηλών

Μετά από τη δημιουργία του πίνακα και τον ορισμό της στήλης id ως πρωτεύον
κλειδί, προστέθηκαν σε κάθε πίνακα κάποιες επιπλέον στήλες έτσι ώστε να
αποθηκεύουμε επιπλέον πληροφορίες σε κάθε εγγραφή, όπως η χώρα (country), ή η
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πόλη στην οποία υπάρχει το εκάστοτε μεταπτυχιακό, και η αντίστοιχη ιστοσελίδα
που έχει (url). Κατόπιν, συμπληρώθηκαν αυτές οι στήλες με δεδομένα.

2.4 Σχεδιασμός και υλοποίηση του ιστότοπου

2.4.1 Δημιουργία του ιστότοπου

Αρχικά για τη δημιουργία του ιστότοπου σχεδιάστηκαν οι ιστοσελίδες HTML με
το πρόγραμμα Adobe Dreamweaver CS3. Έτσι, δημιουργήθηκαν κάποιες ιστοσελίδες
HTML για την εμφάνιση του ιστοτόπου στα Ελληνικά και κάποιες άλλες HTML
ιστοσελίδες για την εμφάνιση του ιστοτόπου στα Αγγλικά.

Εκτός απ’ αυτό

δημιουργήθηκαν και κάποιες HTML ιστοσελίδες για την ιστοσελίδα διαχείρισης.
Εια τη δημιουργία όλων των παραπάνω ιστοσελίδων χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος
των frames (πλαίσια). Με τη χρήση των frames είναι δυνατό να χωρίσουμε την
αρχική HTML ιστοσελίδα σε όσα «κομμάτια» επιθυμούμε. Επιπλέον, κάθε
«κομμάτι» αποτελεί ένα ξεχωριστό πλαίσιο της αρχικής ιστοσελίδας, δηλαδή ένα
ξεχωριστό frame. Παράλληλα τα όρια των frames μπορούν να αυξηθούν ή να
μειωθούν.
Έτσι, για την αρχική ιστοσελίδα στα Ελληνικά δημιουργήθηκαν 4 frames τα
οποία είναι τα εξής :

1. Το αριστερό frame (left frame)
2. Το πάνω αριστερό frame (topframel)
3. To πάνω frame (topframe)
4. To κεντρικό frame (main frame)

Ακολούθως, στο δεξιό μέρος της

παρακάτω εικόνας φαίνονται τα όρια των

τεσσάρων frames της αρχικής ιστοσελίδας στα Ελληνικά μέσω του προγράμματος
Adobe Dreamweaver CS3.
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Εικόνα 2.10 : Τα όρια των τεσσάρων frames της αρχικής ιστοσελίδας στα
Ελληνικά.

Στη συνέχεια, περιγράφεται ο χώρος που καταλαμβάνει κάθε ένα από τα frames και
αναλύεται τι περιέχει κάθε frame της αρχικής σελίδας του ιστότοπου στα Ελληνικά.

1. Το αριστερό frame (left frame)
Το αριστερό frame της αρχικής σελίδας είναι με πράσινο φόντο και
περιέχει έναν πίνακα με 20 υπερσυνδέσμους (hyperlinks). Οι πρώτοι 19
υπερσύνδεσμοι είναι οι 19 κατηγορίες που περιέχουν τις ιστοσελίδες που
παρουσιάζονται στον ιστότοπο και ο 20°' υπερσύνδεσμος εμφανίζει κάποια
στοιχεία επικοινωνίας. Ο κώδικας του αριστερού frame είναι ο εξής :

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
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<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"

/>
<title>Untitled Document</title>
<style type="text/css">
< !—
body {
background-color: #66FF00;
background-image: u r l ();
background-repeat: no-repeat;

}
.stylel5 {font-size: 14px}

—>
</style>
<script type="text/j avascript">

< !—
function MM preloadlmages() { //v 3 .0
var d=document; if(d.images){ if(!d.MM p) d.MM p=new Array();
var i,j=d.MM p .length,a=MM preloadlmages.arguments; for(i=0;
i<a.length; i++)
if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM p[j]=new Image;
d.MM p [j++].src=a[i];}}

}
/ / —>
</script>
</head>

<body>
<table width="218" border="l">
<tr>
<td width="208"Xspan class = "stylel5"Xa
href="http://localhost/ptyxiaki/gr/proptyxiaka elladas.php"
target="mainFrame">IIponTUX ίακές Σπουδές στην Ελλάδα</a></spanx/td>
</tr>
<tr>
<td><span class = "stylel5"Xa
href="http://localhost/ptyxiaki/gr/proptyxiaka eksoterikou.php"
target="mainFrame">nponiuxιαχές Σπουδές στο εξωτερ LK0</a>
</spanx/td>
</tr>
<tr>
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CtdXspan

class = " s t y l e l 5 " X a

h r e f = " h t t p :// l o c a lhost/pty x i a k i / g r / m e t a p t y x i a k a e l l a d a s .php"
t a r g e t = " m a i n F r a m e ">Μεταπτυχιακές Σπουδές στην EAAaba</a>
</spanx/td>
< / tr>
<tr>
<td><span class = " s t y l e l 5 " X a
h r e f = " h t t p :// l o c a lhost/pty x i a k i / g r / m e t a p t y x i a k a e k s o t e r i k o u .php"
t a r g e t = " m a i n F r a m e " > M s T a n T U X ιακές Σπουδές στο
ε ξ ω τ ε ρ ι κ ό < / 3 Χ / s p a n x / td>
< / tr>
<tr>
<td><span class = " s t y l e l 5 " X a
h r e f = " h t t p :// l o calhost/pty x i a k i / g r / e r e y n h t i k a kentra e l l a d a s .php"
t a r g e t = " m a i n F r a m e "> E p ευνητ ικά Κέντρα στην E AAaba</a> < / s p a n></td>
< / tr>
<tr>
<td><span class = " s t y l e l 5 " X a
h r e f = " h t t p :// l o calhost/pty x i a k i / g r / e r e y n h t i k a kentra e k s o t e r i k o u .ph
p" t a r g e t = " m a i n F r a m e "> E p ευνητ ικά Κέντρα στο
εξωτερίκό</3></ s p a n x / td>
< / tr>
<tr>
<td><span c l a s s = " s t y l e l 5 " > E n ιστημονικά Δημ ο σ ι ε ύ μ α τ α

:

& n b s p ;& n b s p ;<br />
&nbsp;&nbsp;a)

<a

h r e f = " h t t p :// l o c a l host/pty x i a k i / g r / e p i s t h i m o n i k a p e r i o d i k a .php"
t a r g e t = " m a i n F r a m e " > E n ιστημονικά περ ιοδ ικά</a> & n b s p ; & n b sp;&nbsp;<br
/>
& n b s p ;& n b s p ;β ) <a h r e f = " h t t p :// l o c a l h o s t / p t y x i a k i / g r / b i b l i a . p h p "
t arget="mainFrame">B l βλία< / a > & n b s p ;& n b s p ;& n b s p ;& n b s p ;& n b s p ;& n b s p ;&n
b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; &nb
s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; &nbs
p ;& n b s p ;<br />
& n b s p ;& n b s p ;γ) Διατριβές

:<br />

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;

&nbsp;<a

h r e f = " h t t p ://localhost/ptyx i a k i / g r / p t y x i a k e s

e r g a s i e s .php"

target="mainFrame">IlTUX ιακές
Εργασ ιε ς</ a x b r

/>
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&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <a
href="http://localhost/ptyxiaki/gr/metaptyxiakes ergasies.php"
target="mainFrame">Μεταπτυχιαχές Εργασίsg</a><br />
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <a
href="http://localhost/ptyxiaki/gr/didaktorikes diatribes.php"
target= "mainFrame ">Δ ίδακτορίκές Δίατρίβές</3Χ/ spanx/td>
</tr>
<tr>
<td><span class = "stylel5"Xa
href="http://localhost/ptyxiaki/gr/etaireies proionta systhmata sth
n ellada.php" target="mainFrame">Etaίρείες - Προϊόντα FuoTppaTa<br />
στην Ελλάδα< /a x /spanx/td>
</tr>
<tr>
<td><span class = "stylel5"Xa
href="http://localhost/ptyxiaki/gr/etaireies proionta systhmata eks
oterikou.php" target="mainFrame">ETaίρείες - Προϊόντα Συστήματα<0Γ />
στο ε ξωτ ερ LK0</ax/span></td>
</tr>
<tr>
<td height="23"Xspan class = "stylel5"Xa
href="http://localhost/ptyxiaki/gr/synedria sthn ellada.php"
target="mainFrame">Fuvi5p La στην Ελλάδα</a></spanx/td>
</tr>
<tr>
<td height="23"Xspan class = "stylel5"Xa
href="http://localhost/ptyxiaki/gr/synedria sto eksoteriko.php"
target="mainFrame">Fuvs5p La στο ε ξωτ ερ lK0</a></spanx/td>
</tr>
<tr>
<td><span class = "stylel5"Xa
href="http://localhost/ptyxiaki/gr/syllogoi swmateia organismoi.php
" target="mainFrame">FuAAoYO l

- Επιστημονικά Σωματεία -

Οργαν ίσμο ί</a></spanx/td>
</tr>
<tr>
<td><span class = "stylel5"Xa
href="http://localhost/ptyxiaki/gr/anaptyxiaka ereynhtika erga.php"
ΐ3Γρε1='^3ίηΕΓ3Πθ">Αναπτυξ ίακά - Ερευνητικά 'EpYa</a></span></td>
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</tr>
<tr>
<td><span class="stylel5">Anaox0Agog : <br />
&nbsp;&nbsp;a) <a
href="http://localhost/ptyxiaki/gr/apasxolhsh tmhmata nosokomeiwn.p
hp" target="mainFrame">TpppaTa Νοσοκομε ίcov</a> <br />
&nbsp;&nbsp;β) <a
href="http://localhost/ptyxiaki/gr/apasxolhsh se farmakeytikes etai
reies.php" target="mainFrame">®appaKEUTίκές
Ετα ίρε ίες</a></spanx/td>
</tr>
<tr>
<td><span class = "stylel5"Xa
href="http://localhost/ptyxiaki/gr/epikoinwnia.php"
target="mainFrame">En lko lvcov ία</ a></spanx/td>
</tr>
</table>
</body>

</html>

Καλώντας από το φυλλομετρητή το αρχείο Greek_website_left_frame.html που
βρίσκεται στον φάκελο gr του CD-ROM, εμφανίζεται η παρακάτω εικόνα

Εικόνα 2.11 : Κλήση του αρχείου Greek_website_left_frame.html.
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2.

Το πάνω αριστερό frame (topframel)
To πάνω αριστερό frame βρίσκεται στο πάνω και αριστερό μέρος της

αρχικής σελίδας του ιστότοπου και είναι με γαλάζιο φόντο. Ακόμη, περιέχει το
λογότυπο του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας, την Ελληνική σημαία και την
Αγγλική σημαία, καθώς και τους υπερσυνδέσμους Ελληνικά και Αγγλικά για
την εναλλαγή μεταξύ της Ελληνικής αρχικής σελίδας και της Αγγλικής αρχικής
σελίδας. Ο κώδικας του πάνω αριστερού frame (topframel) είναι ο εξής :

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"h t t p ://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.d td">
Chtml xmlns="h t t p ://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
<style type="text/css">
< !—
body {
background-color:

#9999FF;

}
.stylel {font-size:

14px}

—>
</style></head>

<body>
<img src="logo.gif" alt="logo" width="64" height="62"
/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; <img
src="flag_gr.gif" alt="gr" width="27" height="17"
/>&nbsp;<span class = " s t y l e l " X a
href="h t t p ://localhost/ptyxiaki/gr/Greek website.html"
target=" parent">EAAr|vLK0K/a>

&nbsp; <br />

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &n
bsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbs
p ;&nbsp;&nbsp;

<img src="flag gb.gif" alt="en" width="27"

height="17" /> <a
href="h t t p ://localhost/ptyxiaki/en/English website.html"
target=" parent">English</a></span>
</body>
</html>
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Καλώντας από το φυλλομετρητή το αρχείο Greek_website_top_framel.html που
βρίσκεται στον φάκελο gr του CD-ROM, εμφανίζεται η παρακάτω εικόνα :

Εικόνα 2.12 : Κλήση του αρχείου Greek_website_top_framel.html.

3.

Το πάνω frame (topframe)

Το πάνω frame είναι με γαλάζιο φόντο βρίσκεται στα δεξιά του πάνω
αριστερού frame. Επιπρόσθετα, περιέχει τον τίτλο της αρχικής σελίδας που
είναι «ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» καθώς και τους υπερσυνδέσμους
«Αρχική σελίδα» και «Αναζήτηση». Ο κώδικας του πάνω frame (topframe)
είναι ο εξής :
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
Chtml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
<style type="text/css">
< !—
body {
background-color: #9999FF;
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}
.style4 {font-size: 24px;
font-weight: bold;

}
—>
</style></head>

<body>
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &n
bsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbs
p ;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &n
bsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<span
class="style4">ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ nAHPO®OPIKH</span><br />
<a href="http://localhost/ptyxiaki/gr/Greek website.html"
target="_parent"><br />
Αρχική σελίδοΚ/ a X a
href="http://localhost/ptyxiaki/en/English website.html"
target=" parent"></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp
;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
sp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp
;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
sp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp
;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
sp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp
;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
<a href="http://localhost/ptyxiaki/gr/search.html"
target="mainFrame">Ava/pTpop</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &n
bsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbs
p ;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &n
bsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbs
p ;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &n
bsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbs
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ρ ;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &n
bsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbs
p ;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &n
bsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbs
p ;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &n
bsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbs
p ;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
</body>
</html>

Καλώντας από τον φυλλομετρητή το αρχείο Greek_website_top_frame.html που
βρίσκεται στον φάκελο gr του CD-ROM, εμφανίζεται η παρακάτω εικόνα :

Εικόνα 2.13 : Κλήση του αρχείου Greek_website_top_frame.html.

4.

Το κεντρικό frame (main frame)
Το κεντρικό frame είναι το μεγαλύτερο frame και καταλαμβάνει το

κεντρικό και το δεξιό μέρος της αρχικής σελίδας. Περιέχει 2 εικόνες και ένα
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μήνυμα καλωσορίσματος στην Αρχική σελίδα του ιστότοπου. Ο κώδικας του
κεντρικού frame (main frame) είναι ο εξής :

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
Chtml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
<style type="text/css">

< !—
.style2 {
font-size: 18px

}
body {
background-image: u r l ();
background-repeat: no-repeat;

}
—>
</style>
</head>

<body>
<p align="left" class="style2"> Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα για την
Εκπαίδευση, την Έρευνα καί την Ανάπτυξη aip&nbsp; Βίοϊατρίκή
Πληροφορίκή.<br />
</ρ>
<ρ align="left" class="style2">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<img src="DNA.jpg" alt="dna"
width="213" height="427" />&nbsp;&nbsp; <img src="dna-computer.jpg"
alt="dc" width="445" height="427" /></p>
</body>
</html>

Καλώντας από το φυλλομετρητή το αρχείο Greek_website_main_frame.html που
βρίσκεται στον φάκελο gr του CD-ROM, εμφανίζεται η παρακάτω εικόνα :
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Ολοκληρώθηκε
Θ Untitfed Docum ent...

Εικόνα 2.14 : Κλήση του αρχείου Greek_website_main_frame.html.

Κατόπιν, κατά την αποθήκευση των frames δημιουργείται από το Adobe
Dreamweaver CS3 ένα επιπλέον αρχείο που χρησιμοποιείται για την ενοποίηση των
τεσσάρων frames. Αυτό το αρχείο ονομάζεται συνήθως frameset και περιλαμβάνει
όλα τα frames. Για τον συγκεκριμένο ιστότοπο για να ενοποιηθούν αυτά τα frames
δημιουργήθηκε ένα frameset το οποίο είναι το αρχείο Greek_website.html. Ο κώδικας
του frameset είναι ο εξής :
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-frameset.dtd">
Chtml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
</head>

<frameset rows="*" cols="292*,954*" framespacing="0" frameborder="no"
border="0">
<frameset rows="103,*" cols="*" framespacing="0" frameborder="no"
border="0">
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<frame src="Greek website top framel.html"
name="topFramel" scrolling="No" noresize="noresize" id="topFramel"
title="topFramel" />
<frame src="Greek website left frame.html"
name="leftFrame" id="leftFrame" title="leftFrame" />
</frameset>
<frameset rows="103,*" cols="*" framespacing="0" frameborder="no"
border="0">
<frame src="Greek website top frame.html" name="topFrame"
scrolling="No" noresize="noresize" id="topFrame" title="topFrame" />
<frame src="Greek website main frame.html"
name="mainFrame" id="mainFrame" title="mainFrame" />
</frameset>
</frameset>
<noframes><body>
</body>
</noframes></html>

Καλώντας από το φυλλομετρητή το αρχείο Greek_website.html που βρίσκεται στον
φάκελο gr του CD-ROM, εμφανίζεται η παρακάτω εικόνα, η οποία είναι και η αρχική
σελίδα του ιστότοπου στα Ελληνικά :

Εικόνα 2.15 : Κλήση του αρχείου Greek_website.html.
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Ακολούθως δίνεται ένα παράδειγμα σχετικά με τον τρόπο του λειτουργούν τα
frames στο συγκεκριμένο ιστότοπο. Ο χρήστης κάνοντας κλικ στοπ υπερσύνδεσμο
«Προπτυχιακές Σπουδές στο εξωτερικό» που βρίσκεται στον πίνακα στο αριστερό
μέρος της Αρχικής σελίδας θα εμφανιστεί στο κεντρικό frame ο πίνακας που περιέχει
τις εγγραφές με τις Προπτυχιακές Σπουδές στο εξωτερικό, πράγμα το οποίο φαίνεται
στη παρακάτω εικόνα :
SIS

Αρχείο Επεξεργασία ΙΊβοβολη Ιστορικά Σελιδοδείκτες

Εργαλεία Βοήθεια

http://localhost/ptyxiaki/gr/Qreefc_website,html
Ρ Πιο συχνά αυαγνωσμέ,,, ^

Getting Started ,. Latest Headli

BIOIATPIKH ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Αρχική σελίδα
Αναζήτηση
Προπτυχιακές Σπουδές στο εξωτερικό
•VO.-.il ■Ι ΐ ί ' · ] ι . .
Harvard University, Biological and Biomedical Sciences
Ελλάδα

KaroKnska Institutet. Medical Informatics

Μεταπτυχιακές Σπουδές
εξωτερικό

Ludwig -Maximilians -Universitat. bachelor in bioinformatics

[Ερευνητικά Κέντρα στην Ελλάδα
[Ερευνητικά Κέντρα στο εξωτερικό
Επιστημονικά Δημοσιεύματα
α ΐ Επιστημονικά περιοδικά
Ρ) Βιβλία
γ) Διατριβές:
Πτυχιακές Εργασίες
Μεταπτυχιακές Εργασίες
Εταιρείες - Προϊόντα - Συστήματα
Ελλάδα

Stanford University , Biomedical Computation
The Faculty of Technology of Bielefeld University. Bioinformatics and Genome Research (B.Sc.)
The University of Manchester , Biological and Computing Science (Bioinformatics)
University of Birmingham, Biology and Computing
U niversity of Califomia-Santa Cruz, U C S C Bioinformatics
University of Queensland, Computer Techniques in Protein and D N A Sequence Analysis
University of Washington, Computational Biology

Εταιρείες - Προϊόντα - Συστήματα
ιυνέδριά στην Ελλάδα
[Συνέδρια στο εξωτερικό
Οργανισμοί

IΑναπτυξιακά - Ερευνητικά Έργα
http://localhost/ptyxiaki/gr/proptyxiaka_eksoterikou.php
* 3 Unfitted Docum ent.

Εικόνα 2.16 : Ο πίνακας «Προπτυχιακές Σπουδές στο εξωτερικό» στο κεντρικό
frame.

Στο σημείο αυτό είναι απαραίτητο να τονιστεί ότι οι εγγραφές που εμφανίζονται
στον πινάκα του κεντρικού frame υπάρχουν αποθηκευμένες μέσα στον πίνακα
proptyxiaka_eksoterikou

της

βάσης

δεδομένων.

Στην

παρακάτω

εικόνα

απεικονίζονται οι εγγραφές του πίνακα proptyxiaka_eksoterikou της βάσης
δεδομένων.
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File

Edit

View

Help

i■Ig «Ί BI ^ I■| τ | g|;'«<■'«
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
*

title
character(50Q)
Harvard University, Biological and Biomedical Sciences
Jniversity of Washington , Computational Biology
Stanford University , Biomedical Computation
The University of Manchester , Biological and Computing Saence (Bioinformatics)
The Faculty of Technology of Bielefeld University , Bioinformatics and Genome Research (B.Sc.)
University of California-Santa Cruz, UCSC Bioinformatics
Ludwig-Maximilians-Universitat, bachelor in bioinfbrmatics
University of Queensland, Computer Techniques in Protein and DNA Sequence Analysis
The University of Melbourne , Bachelor of Biomedicine
Columbia University , Biomedical Engineering
ΜΓΓ, Biological Engineering
Karolinska Insfitutet, Medical Informatics
Yale College , Biomedical Engineering
Jniversity of Birmingham, Biology and Computing

character(50Q)
USA
USA
USA
UK
Germany
USA
Germany
Australia
Australia
USA
USA
Sweden
USA
UK

url
id
character(lOOO)
[PK] serial
1
ittp; //mm. hms.harvard.edu/dms/bbs/index, html
i ttp://www. cs.Washington.edu/education/courses/527/
[2______
ittp; //mm. stanfbrd.edu/dept/bmc/curriculum.html
3
ittp; //mm. Is.mandiester.ac.uk/undergraduate/courses/subjectdescriptions/bioinformatics 4
http;//w m techfak. uni-bieleteld.de/BIG/
5
i ttp;//www. bme.ucsc,edu/node/6
6
ittpr//www.bio,ifi,Imu,de/EFV/index-e Bachelor,html
7
ittp: //florey, biosci.uq,edu,au/Subjects/BC327/index,html
8
ittp://www. bbiomed.unimelb.edu.au/
9
ittp: //www. bme.Columbia.edu/pages/academics/undergrad/index.html
10
11
ittp: //web.mit.edu/be/education/index. htm
http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=191008J =en
12
ittp ;//www. yale.edu/yalecollege/publications/ycps/chapter iv/biomedical engineering.htm 13
i ttp://www. undergraduate.bham.ac.uk/courseflnder/sdence/bioinfbrmatics. shtml
14

Scratch pad

X

*
14 rows.

►

!B

| Edit Data - PostgreS...

Εικόνα 2.17 : Οι εγγραφές του πίνακα proptyxiaka eksoterikou της βάσης
δεδομένων.

Ακόμη, αυτή η «μεταφορά» των εγγραφών από τη βάση δεδομένων στο κεντρικό
frame γίνεται μέσω του αντίστοιχου αρχείου php proptyxiaka eksoterikou.php το
οποίο βρίσκεται στο φάκελο gr του CD-ROM. Ο τρόπος λειτουργίας των php
αρχείων θα εξηγηθεί παρακάτω σε επόμενη ενότητα. Με ανάλογο τρόπο
εμφανίζονται οι εγγραφές και των υπόλοιπων πινάκων της βάσης δεδομένων στο
κεντρικό frame του ιστότοπου.
Συνακολούθως, πρέπει να επισημανθεί ότι μέσω των frames υπάρχει καλύτερη
πλοήγηση στον ιστότοπο, καθώς όλες οι ιστοσελίδες με τις οποίες

συνδέεται η

αρχική σελίδα μπορούν να εμφανιστούν μέσω των υπερσυνδέσμων τους μέσα σε ένα
πλαίσιο στην αρχική σελίδα. Με άλλα λόγια, αντί ένας υπερσύνδεσμος να ανοίγει σε
νέο και ξεχωριστό παράθυρο, ανοίγει σε ένα πλαίσιο (σε ένα μικρότερο «κομμάτι»)
του παραθύρου της αρχικής σελίδας. Συνεπώς, ο χρήστης του ιστότοπου βλέπει όλες
τις πληροφορίες που υπάρχουν στον ιστότοπο στο παράθυρο της αρχικής σελίδας και
επομένως δεν χρειάζεται να ανοίξει πολλά και διαφορετικά παράθυρα.
Συμπερασματικά, με την παραπάνω μεθοδολογία δημιουργήθηκαν οι ιστοσελίδες
HTML για την εμφάνιση του ιστοτόπου στα Ελληνικά. Με ανάλογο τρόπο,

48

δημιουργήθηκαν και οι ιστοσελίδες HTML για την εμφάνιση του ιστοτόπου στα
Αγγλικά καθώς και οι ιστοσελίδες HTML για την ιστοσελίδα διαχείρισης.

2.4.2

Ιστοσελίδες χρήστη

Για τον συγκεκριμένο δυναμικό ιστότοπο οι ιστοσελίδες χρήστη είναι αυτές που
βρίσκονται στους φακέλους en και gr του CD-ROM. Ακόμη, οι ιστοσελίδες στις
οποίες έχει πρόσβαση κάθε απλός χρήστης της συγκεκριμένης διαδικτυακής
εφαρμογής αποτελούν την «πλευρά του χρήστη». Επιπλέον, οι απλοί χρήστες δεν
έχουν δικαιώματα διαχείρισης του ιστότοπου, δηλαδή δεν μπορούν να διαγράψουν ή
να εισάγουν μια εγγραφή σε κάποιον πίνακα της βάσης δεδομένων.
Παράλληλα, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, για τη συγκεκριμένη διαδικτυακή
εφαρμογή χρησιμοποιήθηκε αρχικά ένας υπολογιστής server της σχολής με
διεύθυνση

http://195.251.108.210. Έτσι

ο

κάθε

χρήστης

του

διαδικτύου

πληκτρολογώντας στο φυλλομετρητή του τη διεύθυνση http://195.251.108.210/pty,
έχει πρόσβαση στον φάκελο pty ο οποίος περιέχει τα αρχεία του συγκεκριμένου
ιστοτόπου. Όμως, έχει πρόσβαση μόνο στις ιστοσελίδες χρήστη και όχι στην
ιστοσελίδα διαχείρισης. Επομένως, οι ιστοσελίδες χρήστη είναι «ορατές» από
οποιονδήποτε χρήστη του διαδικτύου, σε αντίθεση με την ιστοσελίδα διαχείρισης
στην οποία έχει πρόσβαση μόνο ο διαχειριστής της ιστοσελίδας.

Ακολούθως, απεικονίζεται η ιστοσελίδα χρήστη του πίνακα «Μεταπτυχιακές Σπουδές
στο εξωτερικό» :
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Εικόνα 2.18 : Ο πίνακας «Μεταπτυχιακές Σπουδές στο εξωτερικό» όπως
εμφανίζεται στην ιστοσελίδα χρήστη.

2.4.3

Ιστοσελίδα διαχείρισης

Στην ιστοσελίδα διαχείρισης

έχει πρόσβαση

μόνο

ο διαχειριστής του

συγκεκριμένου δυναμικού ιστότοπου. Ο διαχειριστής αυτός έχει ένα όνομα χρήστη
(username) καθώς και ένα μυστικό κωδικό (password). Μέσω αυτών των στοιχείων ο
διαχειριστής μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στην ιστοσελίδα διαχείρισης και να
κάνει τις αλλαγές που επιθυμεί. Τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στον πίνακα
users της βάσης δεδομένων όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα :
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Εικόνα 2.19 : Ο πίνακας users της βάσης δεδομένων.

Επίσης μπορούν να προστεθούν και άλλες εγγραφές στον πίνακα users, συνεπώς ο
συγκεκριμένος δυναμικός ιστότοπος μπορεί να έχει πολλούς διαχειριστές. Επιπλέον,
ένας διαχειριστής μπορεί μέσω του υπερσυνδέσμου «Delete» που υπάρχει δίπλα σε
κάθε εγγραφή να διαγράψει μια εγγραφή από τον πίνακα που επιθυμεί. Ακόμη, μέσω
του υπερσυνδέσμου «Insert a new row» μπορεί να εισάγει μια νέα εγγραφή σε
κάποιον πίνακα. Εια παράδειγμα, στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται η ιστοσελίδα
διαχείρισης του πίνακα «Μεταπτυχιακές Σπουδές στο εξωτερικό» :
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Εικόνα 2.20 : Η ιστοσελίδα διαχείρισης του πίνακα «Μεταπτυχιακές Σπουδές
στο εξωτερικό».

2.4.3.1 Είσοδος - Login

Ο διαχειριστής μπορεί να εισαχθεί στην ιστοσελίδα διαχείρισης μέσω μιας
ιστοσελίδας που δημιουργήθηκε για την είσοδο του διαχειριστή (Login page). Η
ιστοσελίδα αυτή φαίνεται στην παρακάτω εικόνα :
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Ολοκληρώθηκε

Εικόνα 2.21 : Login page - Είσοδος διαχειριστή.

2.4.3.2 Έξοδος - Logout

Η έξοδος του διαχειριστή από την ιστοσελίδα διαχείρισης γίνεται κάνοντας κλικ
στον υπερσύνδεσμο «Αποσύνδεση».

Μ’ αυτόν τον τρόπο ο διαχειριστής

αποσυνδέεται από την ιστοσελίδα διαχείρισης. Έτσι, όταν ο διαχειριστής έχει
αποσυνδεθεί εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης της αποσύνδεσης, όπως φαίνεται
στην παρακάτω εικόνα :
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Ολοκληρώθηκε
Θ Mozitfs Firefox

Εικόνα 2.22 : Μήνυμα επιβεβαίωσης της αποσύνθεσης του διαχειριστή.

2.4.3.3 Εισαγωγή νέας εγγραφής - INSERT

Όταν ο διαχειριστής κάνει κλικ στον υπερσύνδεσμο «Insert a new row» Θα
εμφανιστεί μια φόρμα η οποία του ζητάει να εισάγει τα στοιχεία της νέας εγγραφής.
Για παράδειγμα, όταν ο διαχειριστής κάνει κλικ στον υπερσύνδεσμο «Insert a new
row», ο οποίος βρίσκεται κάτω από τις εγγραφές του πίνακα «Μεταπτυχιακές
Σπουδές στο εξωτερικό» Θα εμφανιστεί μια φόρμα που του ζητάει να εισάγει τον
τίτλο του μεταπτυχιακού (title), την χώρα στην οποία βρίσκεται το μεταπτυχιακό
(country), και τη διεύθυνση της ιστοσελίδας του μεταπτυχιακού (url). Η φόρμα αυτή
απεικονίζεται στην παρακάτω εικόνα :
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Εικόνα 2.23 : Εισαγωγή εγγραφής στην ιστοσελίδα διαχείρισης.

Μετά την εισαγωγή των στοιχείων της νέας εγγραφής, ο διαχειριστής πρέπει να
κάνει κλικ στο κουμπί Insert για να καταχωρηθεί η νέα εγγραφή στον πίνακα
«Μεταπτυχιακές Σπουδές στο εξωτερικό» της βάσης δεδομένων. Εάν η εγγραφή
καταχωρηθεί σωστά θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που θα επιβεβαιώνει ότι η εγγραφή
έχει εισαχθεί με επιτυχία.

2.4.3.4 Διαγραφή μιας εγγραφής - DELETE

Η διαγραφή μια εγγραφής ενός πίνακα της βάσης δεδομένων γίνεται μέσω του
υπερσυνδέσμου Delete. Ο υπερσύνδεσμος αυτός υπάρχει δίπλα σε κάθε εγγραφή του
πίνακα, και έτσι όταν ο διαχειριστής κάνει κλικ σε αυτόν τον υπερσύνδεσμο, τότε η
αντίστοιχη εγγραφή διαγράφεται από τον πίνακα. Παράλληλα εμφανίζεται στο
κεντρικό frame το μήνυμα «Row deleted!», όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, το
οποίο επιβεβαιώνει ότι η αντίστοιχη εγγραφή έχει διαγράφει με επιτυχία.
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Εικόνα 2.24 : Μήνυμα επιβεβαίωσης διαγραφής μιας εγγραφής.

Ακολούθως,

επιστρέφοντας

στον πίνακα

«Μεταπτυχιακές

Σπουδές

στο

εξωτερικό» μπορεί να διαπιστωθεί ότι η εγγραφή που διαγράφηκε δεν υπάρχει πλέον
στον πίνακα.

2.5 Μέθοδος δημιουργίας των php αρχείων

Για την εμφάνιση των δεδομένων της βάση στον ιστότοπο απαιτείται η κλήση των
php αρχείων που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή server. Αρχικά, για να
εμφανίζονται

οι

εγγραφές

όλων

των

πινάκων

στις

ιστοσελίδες

χρήστη

δημιουργήθηκαν 32 php αρχεία με το πρόγραμμα WordPad, το οποίο είναι ένα
πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου. Δηλαδή, κάθε php αρχείο από τα 32 αντιστοιχεί
σε έναν πίνακα της βάσης δεδομένων. Επίσης, το όνομα του php αρχείου είναι ίδιο με
το όνομα του πίνακα που υπάρχει στη βάση δεδομένων. Για παράδειγμα, το php
αρχείο

metaptyxiakaeksoterikou.php

αντιστοιχεί

στον

πίνακα

56

metaptyxiaka_eksoterikou της βάσης δεδομένων. Στη συνέχεια παρατίθεται ο
κώδικας του php αρχείου metaptyxiaka eksoterikou.php :

<?php
$pg = pg connect("host=localhost user=postgres

password=12345

dbname=ptyxiaki") ;
if

(!$pg) {

echo "There was a problem connecting to the database.";
die () ;

}
$query = "SELECT title, country, url FROM metaptyxiaka eksoterikou
ORDER BY title";
$result = pg query($query);
echo "
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
sp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
sp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Μεταπτυχ l
ακές Σπουδές στο εξωτερικό <br /> <br />";

echo "<table border=\"1\"> \n";

while

($row = pg fetch array($result, NULL, PGSQL ASSOC))

{
$title = $row['title'];
$country = $row['country'];
$url = $row['url'];

echo "<tr> <td>&nbsp;&nbsp; $title
&nbsp;&nbsp;</tdxtd>&nbsp;&nbsp;$country &nbsp;&nbsp;</td>
<td>&nbsp;&nbsp; <a href=$url>link</a> &nbsp;&nbsp;</td> </tr>";

}
echo "</table>";

?>
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2.5.1 Σύνδεση με τη βάση δεδομένων

Αρχικά γίνεται σύνδεση με τη βάση δεδομένων μέσω της εντολής pg_connect. Εάν
η σύνδεση γίνει με επιτυχία τότε επιλέγεται ο πίνακας metaptyxiaka_eksoterikou από
την βάση δεδομένων και εμφανίζονται όλες οι εγγραφές του πίνακα στο κεντρικό
frame του ιστότοπου. Αντίθετα, αν η σύνδεση με τη βάση δεδομένων αποτύχει, τότε
δεν μπορεί να επιλεγεί ο πίνακας metaptyxiaka_eksoterikou.

2.5.2 Επιλογή πίνακα - SELECT

Ακολούθως οι πίνακες επιλέγονται με την εντολή SELECT όπως αναφέρεται και
στα βιβλία [14, 15, 16, 17], Έτσι, με την εντολή SELECT επιλέγονται οι στήλες title,
country, url από τον πίνακα metaptyxiaka eksoterikou της βάσης δεδομένων. Η
εντολή SELECT αποθηκεύεται σε μια μεταβλητή Squery. Έτσι, η παραπάνω γραμμή
αποτελεί ένα ερώτημα προς τη βάση δεδομένων. Το ερώτημα αυτό εκτελείται μέσω
της συνάρτησης pg_query. Το αποτέλεσμα της εκτέλεσης αποθηκεύεται σε μια
μεταβλητή Sresult. Ακόμη, η εντολή while χρησιμοποιείται για να επιλεγούν μια προς
μια όλες οι εγγραφές του πίνακα metaptyxiaka_eksoterikou.

2.5.3 Εμφάνιση του πίνακα στον ιστότοπο

Κατόπιν με την εντολή echo τυπώνονται στο κεντρικό frame οι εγγραφές του
πίνακα metaptyxiaka_eksoterikou. Οι εγγραφές τυπώνονται σε μορφή πίνακα, όπως
φαίνεται στο κεντρικό frame του ιστότοπου στην παρακάτω εικόνα :
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Εικόνα 2.25 : Οι εγγραφές του πίνακα metaptyxiakaeksoterikou όπως φαίνονται
στο κεντρικό frame του ιστοτόπου.

2.5.4 Μέθοδος δημιουργίας των php αρχείων της ιστοσελίδας διαχείρισης

Για την ιστοσελίδα διαχείρισης δημιουργήθηκαν τα php αρχεία που υπάρχουν
στον φάκελο admin του CD-ROM. Ακολούθως, δίνεται ένα παράδειγμα στο οποίο
περιγράφεται η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για να έχει πρόσβαση ο διαχειριστής
στον πίνακα metaptyxiaka_eksoterikou και να μπορεί να κάνει αλλαγές σε αυτόν από
την ιστοσελίδα διαχείρισης. Αρχικά, για τον πίνακα metaptyxiaka_eksoterikou
δημιουργήθηκαν τα αρχεία :

1. admin metaptyxiaka eksoterikou.php
2. delete metaptyxiaka eksoterikou.php
3. insert_metaptyxiaka_eksoterikou.html
4. insert metaptyxiaka eksot erikou.php

To αρχείο admin metaptyxiaka eksoterikou.php δημιουργήθηκε για να είναι
δυνατή η αλλαγή στις εγγραφές του πίνακα μόνο από τον διαχειριστή. Δηλαδή, κάνει
«ορατή»

στον

διαχειριστή

την

ιστοσελίδα

διαχείρισης

για

τον

πίνακα
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metaptyxiakaeksoterikou. Έτσι, αν η είσοδος του διαχειριστή στην ιστοσελίδα
διαχείρισης γίνει με επιτυχία, τότε ο διαχειριστής μπορεί να κάνει κλικ στον
υπερσύνδεσμο «Μεταπτυχιακές Σπουδές στο εξωτερικό» και να δει την ιστοσελίδα
που δημιουργείται με χρήση του αρχείου admin metaptyxiaka eksoterikou.php. Η
ιστοσελίδα αυτή φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:
, „„
Αρχείο Επεξεργασία Πβοβολή Ιστορικό Σελιδοδείκτες
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Getting Started .

Latest Headli

HI Ο Ι A I PI Κ Η I Ι Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ ! k Η
Α ρχική σελίδα

Αποσύνδεση

Αναζήτηση

Johns Hopkins University, Division of Health Sciences Informatics

Ιοοπτυγιακές Σπονδές στην

University, Biomedical Eng
Delete

National University' of Singapore , Bioengineering
Oxford University _Bioinformatics
Stanford Biomedical Informatics

ή;τα·ττν·ιΐακ;ς I~-X.~sc cto

Delete

ΐΕρευνήτικά Κέντρα στην Ελλάδα

The University of Edinburgh . Bioinformatics
The University of Manchester, Bioinformatics MSc

Γ-;ε:·-.ηΐ-.κί Kc ti::· ~:c

The University' of Manchester, Computational Neuroscience and Neuroinformatics MSc

Επιστημονικά Δημοσιεύμο
α) Επιστημονικά περιοδικά

The University of Utah, Biomedical Informatics

&1 Βιβλία

University of Caifomia, Berkekey , Bioengineering

γ) Διατριβές:
Πτιχηακέί Εοτασίεί
Μεταπτνηακέί Εργασίες
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http://localhost/ptyxiaki/admin/adr

ietaptyxiaka_eksoterikou.php

Θ Unfitted Document,

Εικόνα 2.26 : Η ιστοσελίδα που δημιουργείται με χρήση του αρχείου
adminmetaptyxiakaeksoterikou.php.

1.

Η ιστοσελίδα της παραπάνω εικόνας δεν είναι προσβάσιμη από τους απλούς

χρήστες, δηλαδή δεν επιτρέπεται στους απλούς χρήστες να κάνουν αλλαγές στους
πίνακες της βάσης δεδομένων. Όπως αναφέρεται στις ιστοσελίδες [7, 8, 9, 10] και
στα βιβλία [12, 13] αυτό επιτυγχάνεται με χρήση μιας συνόδου επικοινωνίας
(session).

Έτσι,

η

σύνοδος

επικοινωνίας

δημιουργείται

από

το

αρχείο

admin metaptyxiaka eksoterikou.php. Σε αυτό το αρχείο αρχικά ελέγχεται αν έχει
οριστεί η σύνοδος επικοινωνίας. Αν δεν έχει οριστεί εμφανίζεται η ιστοσελίδα Login
page. Αν έχει οριστεί, δηλαδή αν ο διαχειριστής έχει δώσει τα σωστά στοιχεία για την
είσοδο του στην ιστοσελίδα διαχείρισης, τότε εμφανίζεται κανονικά η ιστοσελίδα της
παραπάνω εικόνας, από την οποία ο διαχειριστής μπορεί να κάνει τις αλλαγές που
επιθυμεί στον πίνακα metaptyxiaka eksoterikou.
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Ακολούθως

παρατίθεται

ο

κώδικας

του

αρχείου

admin metaptyxiaka eksoterikou.php :

<?php
session start();
// Has a session been initiated previously?
if (! isset($ SESSION['name'])) {
// If no previous session, has the user submitted the form?
if (isset($ POST['username']))

{
$username = $ POST['username'];
$pswd = $ POST['pswd'];
// Connect to the PostgreSQL database
$conn=pg connect("host=localhost dbname=ptyxiaki
user=postgres password=12345")
or die(pg last error($conn));

// Look for the user in the users table.
$query = "SELECT name FROM users
WHERE username='$username' AND pswd='$pswd'";

$result = pg query($conn, $query);
// If the user was found, assign some session variables,
if (pg num rows($result) == 1)

{
$ SESSION['name'] = pg fetch result($result,0,'name');
echo"<META HTTP-EQUIV=\"REFRESH\" CONTENT=
\"1;URL=http://localhost/ptyxiaki/admin welcome page.h t m l \ ;

$ SESSION['username'] = pg fetch result($result,0,'username');

// If the user has not previously logged in, show the login form

}
} else {
include "login.html";

}
// The user has returned. Offer a welcoming note.
} else {

61

$name = $ SESSION[ ' name'] ;
$pg = pg connect("host=localhost user=postgres

password=12345

dbname=ptyxiaki") ;
if ( ! $ p g )

{

echo "There was a problem connecting to the database.";
die () ;

}
$query = "SELECT id, title, country, url FROM
metaptyxiaka eksoterikou ORDER BY title";
$result = pg query($query) ;
echo "<br />";

echo "<table border=\"1\"> \n";

while

($row = pg fetch array($result, NULL, PGSQL ASSOC))

{
$id=$row['i d '];
$title = $row['title'];
$country = $row['country'];
$url = $row['url'];

echo "<tr> <td>&nbsp;&nbsp; <a
h r e f = d e le t e _ m e t a p t y x ia k a _ e k s o t e r ik o u . p h p ? id = $ id > D e le te < /a >

&nbsp; &nbsp;</ tdxtd>&nbsp ;&nbsp; $title
&nbsp;&nbsp;</tdxtd>&nbsp;&nbsp;$country &nbsp;&nbsp;</td>
<td>&nbsp;&nbsp; <a href=$url>link</a> &nbsp;&nbsp;</td> </tr>";

}
echo "</table>";
echo "<br />";
echo "<table border=\"1\"> \n";
echo "<tr> <td>&nbsp;&nbsp; <a
href=insert metaptyxiaka eksoterikou.html>Insert a new row</a>
&nbsp; &nbsp;</tdxtr>";
echo "</table>";

}
?>
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Σ’ αυτό το σημείο πρέπει να σημειωθεί ότι στην γραμμή με έντονα γράμματα στον
παραπάνω κώδικα

η μεταβλητή $id

deletemetaptyxiakaeksoterikou.php.
deletemetaptyxiakaeksoterikou.php

με

περνάει ως παράμετρος στο

αρχείο

Δηλαδή

αρχείο

παράμετρο

καλείται
τον

το

αριθμό

id.

δημιουργήθηκε για να επιλέγεται μόνο η συγκεκριμένη εγγραφή του

Αυτό
πίνακα

metaptyxiaka_eksoterikou που επιθυμεί να διαγράψει ο διαχειριστής.
Επίσης, κάθε εγγραφή έχει ένα μοναδικό αριθμό id, ο οποίος είναι ένας σειριακός
αριθμός.

Ακόμη,

η στήλη

id είναι

το

πρωτεύον

κλειδί

του

πίνακα

met aptyxi akaeksot erikou.

2. To αρχείο delete metaptyxiaka eksoterikou.php χρησιμοποιείται για τη διαγραφή
μιας εγγραφής από τον πίνακα metaptyxiaka_eksoterikou. Καλείται όταν ο
διαχειριστής κάνει κλικ στον υπερσύνδεσμο Delete που βρίσκεται δίπλα σε κάθε
εγγραφή του πίνακα metaptyxiaka_eksoterikou. Επιπλέον, χρησιμοποιεί την εντολή
DELETE για να διαγράψει μια εγγραφή από τον πίνακα. Συνεπώς, αν διαγράφει
σωστά μια εγγραφή του πίνακα metaptyxiaka_eksoterikou, το αποτέλεσμα θα είναι να
εμφανιστεί η ιστοσελίδα της παρακάτω εικόνας :

Εικόνα 2.27 : Διαγραφή μιας εγγραφής.

63

Ο κώδικας αυτού του αρχείου παρατίθεται παρακάτω :

<?php
session start();
// Has a session been initiated previously?
if (! isset($ SESSION['name'])) {
// If no previous session, has the user submitted the form?
if (isset($ POST['username']))

{
$username = $ POST['username'];
$pswd = $ POST['pswd'];
// Connect to the PostgreSQL database
$conn=pg connect("host=localhost dbname=ptyxiaki
user=postgres password=12345")
or die(pg last error($conn));

// Look for the user in the users table.
$query = "SELECT name FROM users
WHERE username='$username' AND pswd='$pswd'";

$result = pg query($conn, $query);
// If the user was found, assign some session variables,
if (pg num rows($result) == 1)

{
$ SESSION['name'] = pg fetch result($result,0,'name');
echo"<META HTTP-EQUIV=\"REFRESH\" CONTENT=
\"1;URL=http://localhost/ptyxiaki/admin welcome page.h t m l \ ;

$ SESSION['username'] = pg fetch result($result,0,'username');

// If the user has not previously logged in, show the login form

}
} else {
include "login.html";

}
// The user has returned. Offer a welcoming note.
} else {
$name = $ SESSION['name'];
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$pg = pg connect("host=localhost user=postgres password=12345
dbname=ptyxiaki") ;

(!$pg) {

if

echo "There was a problem connecting to the database.";
die () ;

}
$id = $_GET[id];

$query2 ="DELETE FROM metaptyxiaka eksoterikou WHERE id=,$id'";

$result2 = pg query($query2);
echo "Row deleted!";

}
?>
Παράλληλα, χρειάζεται να τονιστεί ότι μέσω της εντολής GET επιλέγεται το id
της εκάστοτε εγγραφής του πίνακα metaptyxiaka_eksoterikou και αποθηκεύεται στη
μεταβλητή $id. Μ’ αυτόν τον τρόπο μπορούμε να επιλέξουμε μόνο μια συγκεκριμένη
εγγραφή του πίνακα που επιθυμούμε και να διαγράψουμε μόνο αυτή.
Για παράδειγμα, αν ο διαχειριστής επιθυμεί να διαγράψει την εγγραφή που έχει
id=16, τότε θα κληθεί το αρχείο delete metaptyxiaka eksoterikou.php με παράμετρο
16 και θα διαγράψει αυτήν την εγγραφή. Αυτό μπορεί να γίνει αντιληπτό από την
γραμμή κατάστασης του φυλλομετρητή.

Όταν ο διαχειριστής τοποθετήσει τον

κέρσορα του ποντικιού πάνω στον υπερσύνδεσμο Delete, ο οποίος βρίσκεται δίπλα
στην εγγραφή που έχει id=16, τότε στη γραμμή κατάστασης θα εμφανιστεί:

http://localhost/ptyxiaki/admin/delete_metaptyxiaka_eksoterikou.php?id=16

Η

παραπάνω

διεύθυνση

url

υποδηλώνει

ότι

καλείται

το

αρχείο

delete metaptyxiaka eksoterikou.php με παράμετρο id=16.
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3. Κατόπιν το αρχείο insert_metaptyxiaka_eksoterikou.html χρησιμοποιείται για την
εισαγωγή για να εμφανιστεί η φόρμα εισαγωγής μιας νέας εγγραφής στον πίνακα
metaptyxiaka_eksoterikou. Η φόρμα αυτή έχει δημιουργηθεί με χρήση της γλώσσας
HTML. Ακόμη μέσω της εντολής METHOD-'POST'' τα στοιχεία που έχει εισάγει ο
διαχειριστής

στη

φόρμα

μεταφέρονται

από

την

φόρμα

στον

πίνακα

met aptyxi akaeksot erikou.
Έτσι όταν ο διαχειριστής κάνει κλικ στον υπερσύνδεσμο «Insert a new row»
εμφανίζεται η ιστοσελίδα της παρακάτω εικόνας :

Εικόνα 2.28 : Φόρμα εισαγωγής μιας εγγραφής.

Ο κώδικας της φόρμας insert_metaptyxiaka_eksoterikou.html είναι ο εξής :

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Insert</TITLE>
</HEAD>
<hl>Insert a new row into table metaptyxiaka eksoterikou<br></hl>
<BODY>
<FORM ACTION="insert_metaptyxiaka_eksoterikou.php" METHOD="POST">
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title : <INPUT TYPE="text" NAME="title"XbrXbr>
country : <INPUT TYPE="text" NAME="country"XbrXbr>
url : <INPUT TYPE="text" N A M E ="url"XbrXbr>
<input type="submit" value="Insert">
</FORM>

</BODY>
</HTML>

4.

To αρχείο insertmetaptyxiakaeksoterikou.php καλείται όταν ο διαχειριστής

κάνει κλικ στο κουμπί Insert της ιστοσελίδας που περιέχει τη φόρμα εισαγωγής νέας
εγγραφής. Έτσι, εάν η εγγραφή καταχωρηθεί σωστά θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που
θα επιβεβαιώνει ότι η εγγραφή έχει εισαχθεί με επιτυχία. Το αρχείο αυτό
χρησιμοποιεί την εντολή INSERT INTO για να εισάγει την νέα εγγραφή στον πίνακα
metaptyxiakaeksoterikou.

Ο κώδικας του αρχείου insertmetaptyxiakaeksoterikou.php είναι ο εξής :

<?php
session start();
// Has a session been initiated previously?
if (! isset($ SESSION['name']))

{

// If no previous session, has the user submitted the form?
if (isset($ POST['username']))

{
$username = $ POST['username'];
$pswd = $ POST['pswd'];
// Connect to the PostgreSQL database
$conn=pg connect("host=localhost dbname=ptyxiaki
user=postgres password=12345")
or die(pg last error($conn));

// Look for the user in the users table.
$query = "SELECT name FROM users
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WHERE username='$username' AND pswd='$pswd'";
$result = pg query($conn, $query);
// If the user was found, assign some session variables,
if (pg num rows($result) == 1)

{
$ SESSION['name'] = pg fetch result($result,0

name');

echo"<META HTTP-EQUIV=\"REFRESH\" CONTENT=
\"1;URL=http://localhost/ptyxiaki/admin welcome page.h t m l \ ;

$ SESSION['username'] = pg fetch result($result,0

username');

// If the user has not previously logged in, show the login form

}
} else {
include "login.html";

}
// The user has returned. Offer a welcoming note.
} else {

$title

= $_POST['title'];

$country = $ POST['country'];
$url = $_POST['url'];
$pg = pg connect("host=localhost user=postgres

password=12345

dbname=ptyxiaki");
if (!$pg)

{

echo "There was a problem connecting to the database.";
die () ;

}
$sql = "INSERT INTO metaptyxiaka eksoterikou (title, country,
url(VALUES

('$title', '$country', '$url') ; " ;

echo "O l νέες εγγραφές είναι: <br /> $title <br /> $country <br />
$url";

if (pg query($sql))

{ echo("<P>Oi εγγραφές προστέθηκαν.</P>") ; }

}
?>
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2.5.5 Μεταφορά των php αρχείων στον υπολογιστή-server (εξυπηρετητή)

Για την εμφάνιση των δεδομένων της βάσης από οποιονδήποτε απομακρυσμένο
υπολογιστή μέσω Internet θα έπρεπε τα php αρχεία να είναι αποθηκευμένα στον
υπολογιστή server της σχολής. Έτσι, τα php αρχεία μεταφέρθηκαν με το πρόγραμμα
Filezilla 2.2.28 στον υπολογιστή server.

2.6 Σύνδεση των ιστοσελίδων με τη βάση δεδομένων

Κάθε στοιχείο του πίνακα που βρίσκεται στο αριστερό πλαίσιο (left frame), δηλαδή
κάθε καρτέλα, είναι σύνδεσμος προς ένα php αρχείο. Έτσι, ο χρήστης κάνοντας κλικ
για παράδειγμα στην καρτέλα Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, μέσω του php
αρχείου

metaptyxiakaeksoterikou.php

(main_frame)

όλες

οι

εγγραφές

που

εμφανίζονται
είναι

στο

κεντρικό

αποθηκευμένες

στον

frame
πίνακα

metaptyxiaka_eksoterikou στη βάση δεδομένων, όπως φαίνεται στην παρακάτω
εικόνα.

Εικόνα 2.29 : Εμφάνιση των εγγραφών του πίνακα metaptyxiakaeksoterikou
στο κεντρικό frame του ιστότοπου.
69

Με ανάλογο τρόπο, γίνεται η σύνδεση και των υπόλοιπων υπερσυνδέσμων του
πίνακα του αριστερού frame με τους πίνακες της βάσης δεδομένων. Ακόμη, αυτός ο
τρόπος σύνδεσης με τη βάση δεδομένων ισχύει και για τις ιστοσελίδες χρήστη και για
την ιστοσελίδα διαχείρισης.
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Κεφάλαιο 3

Αποτελέσματα

71

Κεφάλαιο 3

Αποτελέσματα

Όπως έχει αναλυθεί στα παραπάνω κεφάλαια, σε αυτήν την πτυχιακή εργασία
αναπτύχθηκε μια δυναμική διαδικτυακή εφαρμογή για την ενημέρωση όλων των
χρηστών του Internet σχετικά με τον τομέα της Βιοϊαρικής Πληροφορικής. Συνεπώς,
τα κυριότερα αποτελέσματα αυτής της πτυχιακής εργασίας μπορούν να συνοψιστούν
ως εξής:
1. Δημιουργία της βάσης δεδομένων
2. Δημιουργία του δυναμικού ιστότοπου
2.α) Δημιουργία των ιστοσελίδων χρήστη
2.β) Δημιουργία των ιστοσελίδων διαχείρισης

3.1 Παρουσίαση της βάσης δεδομένων

Η βάση δεδομένων αποτελείται συνολικά από 33 πίνακες. Στο αριστερό μέρος της
παρακάτω εικόνας φαίνονται μέσω του προγράμματος pgAdminlll οι πίνακες που
περιέχει η βάση δεδομένων :

Εικόνα 2.30 : Οι πίνακες που περιέχει η βάση δεδομένων.
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Συνακολούθως, ο διαχειριστής της βάσης δεδομένων μπορεί να κάνει αλλαγές
στις εγγραφές ενός πίνακα της βάσης δεδομένων. Για παράδειγμα, μπορούμε να
κάνουμε αλλαγές στον πίνακα metaptyxiaka_eksoterikou όπως φαίνεται στην
παρακάτω εικόνα :

File

Edit

View

Help

Ι·Ι8«|Β|^Ι9|Τ|9||
title
character(500)
Yale Computational Biology and Bioinfbrmatics
Stanford Biomedical Informatics
Harvard - MIT, Biomedical Informatics
University of California, Berkekey , Computational and Genomic Biology
University of California, Berkekey , Bioengineering
National University of Singapore , Bioengineering
The University of Manchester, Bioinformatics MSc
The University of Manchester, Computational Neuroscience and Neuroinformatics MSc
The University of Edinburgh, Bioinformatics
Oxford University, Bioinformatics
Oxford University , Biomedical Engineering
Bioinformatics at the University of Helsinki
Boston-area Biomedical Informatics Research Training Program
Vanderbilt University, Biomedical Informatics
Yale University, Biomedical Engineering
The University of Utah, Biomedical Informatics
University of Cambridge, Bioinfbrmatics and computational biology services
Columbia University, Biomedical Informatics
Jniversity of California, Los Angeles, Medical Informatics Training Program
lohns Hopkins University, Division of Health Sciences Informatics
UK
Chalmers University of Technology, Biomedical engineering
Linkoping University, Biomedical Engineering
Imperial College London, MRes in Bioimaging Sdences
Jniversity of California, Irvine, Informatics in Biology and Medidne
University of Washington, Biomedical and Health Informatics
Bernstein Center for Computational Neuroscience, Berlin, Graduate Programs

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
15
14
15
16
17
16
19
20
21
22
23
24
25
26
27
*

Soatch pad

*

url
id
character(SOO) chars cter(lQQO)
[PK] serial
1
USA
http://cbb.yale.edu/
USA
Tttp:/Vbmi .Stanford, edu/
2
USA
http://hst,mit,edu/servlet/ControllerServIetPhandler=PublicHandlerSection=browseSpageId=129
3
USA
http://computationalbiology,berkeley. edu/
4
USA
nttp://bioeng,berkeley,edu/gradhome.php
5
Singapore
http://gpbe. nus.edu. sg/
6
UK
http://www, Is, manchester,ac,uk/postgraduate/ukoreu/taught/course/?code=02129
7
8
UK
■<ttp://www. Is. manchester.ac.uk/postgraduate/ukoreu/taught/course/Pcode=05951
UK
ittp://www. inf.ed.ac.uk/postgraduate/bioinformatics/
9
UK
ittp://www. admin.ox. ac.uk/postgraduate/caz/conted/bioi.shtml
10
11
UK
ittp://www. ibme. ox.ac. uk/study. html
12
Finland
http://www. helsinld.fi/bioinfo/postgraduate. html
USA
ittp://mi -boston.org/Boston-Informatics/index.html
13
USA
"ittp://dbmi.mc.vanderbilt.edu/education/degree-programs.html
14
USA
ittp://www, eng, yale,edu/content/dpBmEGStudy,asp?progsIK=2
IS
USA
ittp://www, bmi.Utah,edu/?pageld=2279
16
UK
ittp://www, bio.cam.ac.uk/molbio, html
17
USA
ittp://www, dbmi.Columbia,edu/educ/degreeprograms/index, html
18
USA
ittp://www, mil,uda,edu/index,php/MainSiteiTrainingprogram
19
USA
http://dhsi.med.ihrni,edu/content/admissions,html
20
http://www3,imperial,ac.uk/pgprospectus/areasofttudy/atozlistofttudyareas/bioengineehng/postgraduatecourse
21
Sweden
http://www.chalmers.se/en/sections/education/masterprogrammes/programme-descriptions/biomedical-engineering
122
Sweden
http://www, liu,se/en/education/master/programmes/6MBME/6MBME
23
UK
ittp://www3, imperial,ac.uk/pgprospectus/areasofotudy/atozlistofsbjdyareas/chemistry/postgraduatecourses/mresinbioim 24
USA
ittp://www, ics.uci, edu/™biomed/
25
USA
Tttp://www, bhi.Washington,edu/m, s, -program,html
26
Germany
ittp://www, bccn-berlin,de/graduatejxograms
27

X

►

27 rows.

Εικόνα 2.31 : Ο πίνακας metaptyxiakaeksoterikou της βάσης δεδομένων.

3.2 Παρουσίαση του δυναμικού ιστότοπου

3.2.1 Παρουσίαση των ιστοσελίδων χρήστη

Οι ιστοσελίδες χρήστη αποτελούν τις ιστοσελίδες στις οποίες έχει πρόσβαση κάθε
απλός χρήστης και βρίσκονται μέσα στους φακέλους gr και en του CD-ROM. Έτσι, ο
φάκελος gr περιέχει όλες τις ιστοσελίδες για την εμφάνιση του ιστότοπου στα
Ελληνικά και ο φάκελος en περιέχει όλες τις ιστοσελίδες για την εμφάνιση του
ιστοτόπου στα Αγγλικά. Ο τρόπος με τον οποίο κατασκευάστηκαν οι ιστοσελίδες
χρήστη αναλύθηκε στο κεφάλαιο 2.

Ακολούθως παρατίθεται η αρχική σελίδα του ιστότοπου στα Ελληνικά (Greek
version).
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Εικόνα 2.32 : Η αρχική σελίδα του ιστότοπου στα Ελληνικά (Greek version).

Για τη δημιουργία της Αγγλικής έκδοσης του ιστοτόπου μεταφράστηκαν όλες οι
λέξεις και οι υπερσύνδεσμοι του Ελληνικού ιστότοπου από τα Ελληνικά στα
Αγγλικά. Κατόπιν, στην επόμενη εικόνα παρουσιάζεται η αρχική σελίδα του
ιστότοπου στα Αγγλικά (English version).
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Εικόνα 2.33 : Η αρχική σελίδα του ιστότοπου στα Αγγλικά (English version).

3.2.2 Παρουσίαση της ιστοσελίδας διαχείρισης

Όλα τα αρχεία της ιστοσελίδας διαχείρισης περιέχονται στο φάκελο admin του
CD-ROM. Επίσης, μέσω αυτής της ιστοσελίδας ο διαχειριστής μπορεί να εισάγει νέες
εγγραφές στη βάση δεδομένων ή να διαγράψει κάποιες άλλες. Ακόμη, η μέθοδος
δημιουργίας της ιστοσελίδας διαχείρισης αναλύθηκε στο κεφάλαιο 2.
Στην παρακάτω εικόνα απεικονίζεται η αρχική σελίδα της ιστοσελίδας διαχείρισης:
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Εικόνα 2.34 : Η αρχική σελίδα της ιστοσελίδας διαχείρισης.

Ακολούθως,

παρουσιάζεται η ιστοσελίδα διαχείρισης του πίνακα «Ερευνητικά

Κέντρα στην Ελλάδα» στην παρακάτω εικόνα :

Εικόνα 2.35 : Η ιστοσελίδα διαχείρισης του πίνακα «Ερευνητικά Κέντρα στην
Ελλάδα».
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3.3 Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης από το CD-ROM

To CD-ROM περιέχει τους φακέλους gr, en, admin, το αρχείο vasi.backup καθώς
και τον

φάκελο προγράμματα.

Ο φάκελος gr περιέχει τα

αρχεία που

χρησιμοποιούνται για την εμφάνιση του ιστοτόπου στα Ελληνικά (Greek version).
Αντίστοιχα, ο φάκελος en περιέχει όλα τα αρχεία που χρησιμοποιούνται για την
εμφάνιση του ιστοτόπου στα Αγγλικά (English version). Παράλληλα, ο φάκελος
admin περιέχει τα αρχεία της ιστοσελίδας διαχείρισης.
Εια να λειτουργεί σωστά ο δυναμικός ιστότοπος και να εμφανίζονται τα δεδομένα
από τη βάση δεδομένων απαιτείται η εγκατάσταση των προγραμμάτων που
περιέχονται στο φάκελο προγράμματα του CD-ROM. Έτσι, στην περίπτωση που ο
server (εξυπηρετητής) και ο client (πελάτης) λειτουργούν στον ίδιο υπολογιστή
χρειάζεται η εγκατάσταση του λογισμικού πακέτου ΧΑΜΡΡ και της βάσης
δεδομένων PostgreSQL τα οποία περιέχονται στον φάκελο προγράμματα του CDROM.
Ακόμη, όταν ο server λειτουργεί σε έναν απομακρυσμένο υπολογιστή, δηλαδή
όταν ο server είναι ένας υπολογιστής που λειτουργεί σε μεγάλη απόσταση από τον
υπολογιστή client, τότε απαιτείται και η εγκατάσταση του λογισμικού πακέτου
Filezilla στον υπολογιστή client. Μέσω αυτού του προγράμματος ο client θα μπορεί
να μεταφέρει τα αρχεία που επιθυμεί στον υπολογιστή server. To Filezilla βρίσκεται
στον φάκελο προγράμματα του CD-ROM.
Επίσης, το αρχείο vasi.backup είναι το αρχείο που περιέχει τους πίνακες της βάσης
δεδομένων και έχει γίνει export από το πρόγραμμα pgAdminlll, δηλαδή έχει γίνει
εξαγωγή ολόκληρης της βάσης δεδομένων από το πρόγραμμα pgAdminllT
Επομένως, σε περίπτωση που κάποιος θέλει να εγκαταστήσει από την αρχή ολόκληρη
την διαδικτυακή εφαρμογή, θα πρέπει να κάνει import τη βάση δεδομένων στο
πρόγραμμα pgAdminlll, δηλαδή να εισάγει το αρχείο vasi.backup στο πρόγραμμα
pgAdminlll. Αυτό πρέπει να γίνει είτε ο server και ο client λειτουργούν τοπικά στον
ίδιο υπολογιστή, είτε ο server λειτουργεί σε απομακρυσμένο υπολογιστή από τον
client.
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Κεφάλαιο 4

Συζήτηση - Συμπεράσματα

4.1 Συνεισφορά της εργασίας

Οι ιστοσελίδες που παρουσιάζονται στον δυναμικό ιστότοπο

μπορούν να

αποτελόσουν πηγή πληροφόρησης προς την ακαδημαϊκή κοινότητα του τμήματός μας
για την ενημέρωσή τους σχετικά με τον τομέα της Βιοϊατρικής Πληροφορικής.
Παράλληλα, αυτή η πτυχιακή εργασία συνεισφέρει στην εκμάθηση δημιουργίας ενός
δυναμικού ιστότοπου, καθώς αναλύθηκε πώς υλοποιήθηκε η πλευρά του χρήστη, η
πλευρά του διαχειριστή και η βάση δεδομένων με την οποία συνδέεται ο δυναμικός
ιστότοπος. Γενικότερα, όλα τα παραπάνω αποτελούν μια δυναμική διαδικτυακή
εφαρμογή ειδικού σκοπού για την ενημέρωση όλων όσων ενδιαφέρονται σχετικά με
τον τομέα της Βιοϊατρικής Πληροφορικής.

4.2 Συμπεράσματα

Το κύριο αποτέλεσμα αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι ότι αναπτύχθηκε ένας
δυναμικός ιστότοπος ο οποίος περιέχει διάφορες κατηγορίες σχετικά με τον τομέα της
Βιοϊατρικής Πληροφορικής για την ενημέρωση όλων όσων ενδιαφέρονται σχετικά με
αυτόν τον κλάδο.

Έτσι, αρχικά έγινε η συλλογή των ιστοσελίδων που

παρουσιάζονται στο δυναμικό ιστότοπο με διάφορες αναζητήσεις στο διαδίκτυο.
Κατόπιν έγινε κατηγοριοποίηση του υλικού που είχε συλλεχθεί, δηλαδή οι
ιστοσελίδες ταξινομήθηκαν σε κάποιες κατηγορίες. Στη συνέχεια, δημιουργήθηκε η
βάση δεδομένων που περιέχει όλες τις ιστοσελίδες που παρουσιάζονται στο δυναμικό
ιστότοπο. Ακολούθως σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν οι ιστοσελίδες χρήστη μέσω
των οποίων ο ιστότοπος εμφανίζεται στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα.
Ακόμη, υλοποιήθηκε και η ιστοσελίδα διαχείρισης της διαδικτυακής εφαρμογής μέσω
της οποίας ο διαχειριστής του ιστότοπου μπορεί να κάνει αλλαγές στο υλικό που
παρουσιάζεται στον ιστότοπο.
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Ταυτόχρονα, η υλοποίηση της διαδικτυακής εφαρμογής έγινε με χρήση
τεχνολογιών διαδικτύου όπως η php και η HTML καθώς και με τη χρησιμοποίηση
της βάσης δεδομένων PostgreSQL. Επομένως, η εργασία αυτή μπορεί να αποτελέσει
ένα διδακτικό εγχειρίδιο για τους μελλοντικούς φοιτητές που θα επιθυμούν να
υλοποιήσουν παρόμοιες διαδικτυακές εφαρμογές, αλλά και για όποιον άλλον θέλει να
κατασκευάσει ένα δυναμικό ιστότοπο.
Παράλληλα, ένα άλλο σημαντικό στοιχείο αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι το
γεγονός ότι η δυναμική διαδικτυακή εφαρμογή που αναπτύχθηκε δεν είναι γενικού
σκοπού, αλλά είναι ειδικά φτιαγμένη για να παρέχει ενημέρωση σχετικά με τον κλάδο
της Βιοϊατρικής Πληροφορικής. Όμως μέσω αυτού του δυναμικού ιστότοπου
μπορούν να ενημερωθούν τόσο οι άνθρωποι που ασχολούνται επαγγελματικά με τον
τομέα της Βιοϊατρικής Πληροφορικής όσο και οι απλοί χρήστες του διαδικτύου,
δηλαδή οι απλοί πολίτες που επιθυμούν να αναζητήσουν πληροφορίες σχετικά με τον
καινούργιο και γρήγορα αναπτυσσόμενο επιστημονικό κλάδο της Βιοϊατρικής
Πληροφορικής.
Δημιουργήθηκε λοιπόν ένα υπολογιστικό σύστημα το οποίο περιλαμβάνει έναν
ιστότοπο που επικοινωνεί με μια βάση δεδομένων και εμφανίζει τα δεδομένα της
βάσης δεδομένων στις ιστοσελίδες του, με σκοπό να παρέχει ενημέρωση σχετικά με
τον κλάδο της Βιοϊατρικής Πληροφορικής. Όλα όσα περιγράφονται παραπάνω
συνιστούν μια ολοκληρωμένη ανάπτυξη δυναμικής διαδικτυακής εφαρμογής η οποία
έχει ως στόχο την ενημέρωση όλων όσων θέλουν να βρουν πληροφορίες σχετικά με
τον κλάδο της Βιοϊατρικής Πληροφορικής.

Επομένως, τα αποτελέσματα αυτής της πτυχιακής εργασίας μπορούν να συνοψιστούν
ως εξής:
1. Έγινε συλλογή των ιστοσελίδων
2. Έγινε κατηγοριοποίηση των ιστοσελίδων
3.

Δημιουργήθηκε η βάση δεδομένων στην οποία αποθηκεύθηκαν οι
ιστοσελίδες

4. Δημιουργήθηκαν οι ιστοσελίδες χρήστη του ιστοτόπου
5. Δημιουργήθηκε η ιστοσελίδα διαχείρισης του ιστοτόπου
6. Η διαδικτυακή εφαρμογή που αναπτύχθηκε είναι ειδικά φτιαγμένη για να
παρέχει ενημέρωση σχετικά με τον τομέα της Βιοϊατρικής Πληροφορικής.
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Όλα τα παραπάνω συνιστούν μια ολοκληρωμένη ανάπτυξη δυναμικής διαδικτυακής
εφαρμογής, διαδικασία που δεν είναι τυποποιημένη και απαιτεί το συνδυασμό
τεχνολογιών (HTML, ΡΗΡ, PostgreSQL) και δημιουργικό προγραμματισμό.

4.3 Μελλοντικές επεκτάσεις

Στο μέλλον μπορούν να προστεθούν και νέες εγγραφές στη βάση δεδομένων οι
οποίες θα εμφανίζονται στο δυναμικό ιστότοπο για την περαιτέρω ενημέρωση όλων
των ενδιαφερομένων σχετικά με τον τομέα της Βιοϊατρικής Πληροφορικής.
Παράλληλα, μπορούν να προστεθούν στον δυναμικό ιστότοπο και νέες εικόνες καθώς
και κάποια video που σχετίζονται με τη Βιοϊατρική Πληροφορική.
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Abstract

It is a fact that the internet constitutes a modern source of information and is used
more and more nowadays. In this graduate thesis, a dynamic internet-based
application was developed, which is supported by a database management system
(DBMS), in order to facilitate the users of internet in finding information about the
sector of Biomedical Informatics, which is a new and fast developing scientific area.
Initially, the material that is presented in this dynamic web site was collected and then
this material was categorized in certain categories. Afterwards, a database was
created, in which all the information related to this material was stored. Besides,
certain php files were created which are used for the access to the database and for the
creation of web pages which use data stored in the database. In the following, the
dynamic web site was implemented. This site contains links to other web pages
related to the sector of Biomedical Informatics and presents the data in two languages,
Greek and English. In addition, via the php files, the dynamic web site is connected to
the database. Consequently, via this dynamic web site each user of the internet can
have access to the information about Biomedical Informatics that is stored in the
database.
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