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Πεπίλητη 
 

θνπόο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ήηαλ ε αλάπηπμε κηαο εθαξκνγήο γηα 

ηελ αλαδήηεζε θαη ηελ παξνπζίαζε βηνινγηθώλ ζηόρσλ. Η εθαξκνγή 

απηή αθνξά ζηελ έξεπλα γύξσ από ηα κόξηα microRNA ησλ νπνίσλ ε 

κειέηε δηαδξακαηίδεη πξσηαγσληζηηθό ξόιν ζηα πιαίζηα ηεο 

επηζηεκνληθήο θνηλόηεηαο. πγθεθξηκέλα, νη εξεπλεηέο - βηνιόγνη 

ελδηαθέξνληαη γηα ηε γλώζε ησλ βηνινγηθώλ ζηόρσλ ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ κνξίσλ πάλσ ζηα κόξηα πνπ θσδηθνπνηνύλ ηηο 

πξσηεΐλεο, νύησο ώζηε λα εμάγνπλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία 

κπνξνύλ λα δώζνπλ ιύζεηο ζε δηάθνξεο παζήζεηο. Η εθπόλεζε ηεο 

δηπισκαηηθήο πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ζπλεξγαζία κε ην Δξεπλεηηθό 

Κέληξν Βηνταηξηθώλ Δπηζηεκώλ «Αιέμαλδξνο Φιέκηλγθ», ην νπνίν έρεη 

αλαπηύμεη θαηάιιειν αιγόξηζκν γηα ηελ πξόβιεςε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

ζηόρσλ. Η αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο αθνινύζεζε ζύγρξνλεο ηερληθέο θαη 

κεζνδνινγίεο, όπσο είλαη ε ρξήζε ηνπ αξρηηεθηνληθνύ πξνηύπνπ Model - 

View – Controller . 
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Abstract 

 
The purpose of this thesis was to develop an application for searching 

and presentation of biological targets. This application relates to 

research on microRNA molecules whose design plays a leading role 

within the scientific community. Specifically, the researchers - biologists 

interested in the knowledge of the biological targets of these molecules 

on the molecules that encode proteins in order to extract useful 

conclusions that can provide solutions to various diseases. The 

development of diplomatic held in collaboration with the Biomedical 

Sciences Research Center "Alexander Fleming", which has developed an 

appropriate algorithm for the prediction of specific targets. The 

application development has followed modern techniques and 

methodologies, such as the use of architectural pattern Model - View - 

Controller.  
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1. Διζαγυγή 
 

1.1MicroRNA 
 

Σα microRNA(miRNA) είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλα κε ηνλ άλζξσπν θαη ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ. Σν πόζν ζεκαληηθά είλαη κπνξεί 

αξρηθά λα γίλεη αληηιεπηό από ην γεγνλόο όηη ζην αλζξώπηλν γνληδίσκα 

θσδηθνπνηνύληαη πεξηζζόηεξα από 1000 microRNA. Ση πξαγκαηηθά είλαη 

όκσο απηά ηα πνιύ κηθξά κόξηα; 

Σα microRNA είλαη κηθξά κόξηα ξηβνλνπθιετθνύ νμένο(κηθξό-ξηβνλνπθιετθό 

νμέα) πνπ θαηά κέζν όξν απνηεινύληαη από 22 λνπθιενηίδηα θαη 

ζπλαληόληαη ζε όια ηα επθαξπσηηθά θύηηαξα. Δίλαη κεηα-κεηαγξαθηθνί 

ξπζκηζηέο πνπ δέλνπλ ζηηο ζπκπιεξσκαηηθέο αθνινπζίεο ησλ 

αγγειηαθόξσλ RNA(mRNA messenger RNA) θαη πηζηεύεηαη όηη ειέγρνπλ 

ηελ γνληδηαθή έθθξαζε. Απηή ε δηαδηθαζία έρεη σο απνηέιεζκα ηε 

κεηαγξαθηθή θαηαζηνιή(translational repression) ή/θαη ηελ ζίγεζε ησλ 

γνληδίσλ(gene silencing).  

Οη ηδηόηεηεο ησλ microRNA εκθαλίδνπλ κεγάιεο δηαθνξέο αλάκεζα ζηνπο 

θπηηθνύο θαη ηνπο δσηθνύο νξγαληζκνύο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηα θπηά ε 

ζπκπιεξσκαηηθόηεηά ησλ miRNA κε ηνπο ζηόρνπο ηνπο πνπ βξίζθνληαη 

ζην αγγειηαθόξν RNA είλαη ζρεδόλ ηέιεηα. Αληίζεηα, ζηνπο δσηθνύο 

νξγαληζκνύο ε ζπκπιεξσκαηηθόηεηα απηή απέρεη αξθεηά από ην ηέιεην. 

Έλα microRNA κπνξεί ζπλήζσο λα ζηνρεύζεη ζε πνιιέο δηαθνξεηηθέο 

πεξηνρέο πάλσ ζην ίδην αγγειηαθόξν RNA ή θαη ζε δηαθνξεηηθά 

αγγειηαθόξα RNA. Μηα αθόκα δηαθνξά είλαη ην πνύ βξίζθνληαη απηέο νη 

πεξηνρέο ζηόρνη ζηα αγγειηαθόξα RNA. ηα δώα ε πεξηνρή απηή βξίζθεηαη 

ζπλήζσο ζηα πξώηα ηξία κε-κεηαθξαζκέλα θνκκάηηα ηνπ messenger RNA 

(3'UTR). Από ηελ άιιε πιεπξά, ζηα θπηά νη ζηόρνη κπνξεί λα είλαη ζε απηή 

ηελ πεξηνρή (3'UTR), αιιά ζπλήζσο βξίζθνληαη ζηελ ίδηα ηελ θσδηθή 

πεξηνρή (coding sequence, CDS). 

Η αλαθάιπςε ησλ microRNA είλαη κηα από ηηο πην ζεκαληηθέο  πνπ έρνπλ 

γίλεη ζην ηνκέα ηεο Βηνινγίαο ηα ηειεπηαία ρξόληα. Απηό δελ είλαη θαζόινπ 

ηπραίν αλ αλαινγηζηνύκε ηε ζπνπδαηόηεηα πνπ παξνπζηάδνπλ ηα 

ζπγθεθξηκέλα κόξηα ζε πνιινύο ηνκείο ηεο αλζξώπηλεο πγείαο. 

Υαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα απνηειεί ε αλαθάιπςε κηαο νκάδαο εξεπλεηώλ 

από ηελ Νέα Τόξθε όηη ηα microRNA είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλα κε ηελ 

κεηάζηαζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνύ. πγθεθξηκέλα, νκάδα εξεπλεηώλ από 

ην Αληηθαξθηληθό Κέληξν Memorial Sloan-Kettering ηεο Νέαο Τόξθεο, 

εληόπηζε αξθεηά θπζηθά αλζξώπηλα microRNA πνπ εκπνδίδνπλ ηνλ θαξθίλν 
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ηνπ καζηνύ λα δώζεη κεηαζηάζεηο ζηνλ πλεύκνλα θαη ηα νζηά, ηα δύν 

βαζηθά ζεκεία κεηάζηαζήο. Αθόκα κηα εξεπλεηηθή νκάδα κε επηζηήκνλεο 

από ην παλεπηζηήκην ηνπ Σέμαο MD Anderson Cancer Center  αλέθεξε όηη 

έλα κηθξό θνκκάηη RNA εκπνδίδεη ηε κεηάζηαζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ 

πξνζηάηε. 

Γηαπηζηώλνπκε ινηπόλ όηη ηα microRNA παίδνπλ έλα βαζηθό ξόιν σο 

ξπζκηζηέο πνιιώλ θπηηαξηθώλ ιεηηνπξγηώλ κέζσ ηεο κέηα-κεηαγξαθηθήο 

θαηαζηνιήο θσδηθώλ γνληδίσλ. Η ζπλερήο  αύμεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ηεο 

επηζηεκνληθήο θνηλόηεηαο ηα ηειεπηαία ρξόληα γηα ην ξόιν ησλ microRNA 

έρεη νδεγήζεη ζηελ αλάγθε ζρεδίαζεο θαη αλάπηπμεο ηξαπεδώλ δεδνκέλσλ 

microRNA θαη ππνινγηζηηθώλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ αλάιπζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπο. Οη ζηόρνη ηεο πξνζπάζεηαο απηήο είλαη: (α) ζπλνιηθόο 

ιεηηνπξγηθόο ραξαθηεξηζκόο ησλ miRNA θαη δηαζεζηκόηεηα όισλ ησλ 

πιεξνθνξηώλ κέζσ κίαο ηξάπεδαο δεδνκέλσλ κε δηαρξνληθό ραξαθηήξα, 

(β) ζπζρεηηζκόο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ miRNA κε αζζέλεηεο κέζσ κηαο 

θαηλνηόκαο νληνινγίαο θαη δεκηνπξγία ελόο ππνινγηζηηθνύ εξγαζηεξίνπ γηα 

ηελ αλάιπζε ιεηηνπξγίαο ησλ miRNA, (γ) ζπζρεηηζκόο πνιπκνξθηζκώλ κε 

ζηόρνπο θαη miRNA θαη πεηξακαηηθή επαιήζεπζε. 

Σν site ηνπ DIANA LAB απνηειεί έλαλ ηζηνρώξν πνπ ζηνρεύεη ζηελ επίηεπμε 

όισλ ησλ παξαπάλσ ζηόρσλ θαζηζηώληαο εύθνιε ηε πξόζβαζε ησλ 

ρξεζηώλ ζε κηα κεγάιε γθάκα δεδνκέλσλ γηα ηα microRNA. ε απηό ην 

site κπνξνύκε λα βξνύκε έλα κεγάιν αξηζκό πξνγξακκάησλ γηα ηελ 

αλαδήηεζε ζπγθεθξηκέλσλ πιεξνθνξηώλ γηα ηα microRNA. Σέηνηα 

πξνγξακκαηα είλαη ηα Tarbase, DIANA-microT 3, miRGen 2 θαη DIANA-

pathways. 
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2. DIANA LAB 

 

Όπσο αλαθέξακε παξαπάλσ ην site ηνπ DIANA LAB απνηειεί έλαλ από 

ηνπο γλσζηόηεξνπο ηζηνρώξνπο ζηνλ ηνκέα ηεο βηνπιεξνθνξηθήο. 

Δπηθεληξώλεηαη θαηά θύξην ιόγν ζηελ αλάπηπμε αιγνξίζκσλ, βάζεσλ 

δεδνκέλσλ θαη εξγαιείσλ πνπ βνεζνύλ ζηελ αξρεηνζέηεζε θαη ζηελ 

εξκελεία ηεο γνληδηαθήο έθθξαζεο.  

 

 

Δικόνα 1: Ιζηοζελίδα ηος Diana Lab (Πηγή: http://diana.cslab.ece.ntua.gr/) 

 

2.1. DIANA-microT 3.0 
 

Ο DIANA-microT 3.0 είλαη έλαο αιγόξηζκνο πνπ βαζίδεηαη ζε δηάθνξεο 

παξακέηξνπο θαη απνζθνπεί ζηελ πξόβιεςε γνληδηαθώλ ζηόρσλ ησλ 

microRNA. Πην αλαιπηηθά, ε εθαξκνγή DIANA-microT 3.0 (Maragkakis, 

Alexiou et al., 2009) είλαη έλα πξόγξακκα πξόβιεςεο γνληδηαθώλ ζηόρσλ 

ην νπνίν πέηπρε ην κέγηζην precision ζηελ αλαγλώξηζε ζηόρσλ miRNA από 

πεηξάκαηα high-throughput ζηα νπνία  ζπγθξίζεθαλ όια ηα επξέσο γλσζηά 

αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα. Ο web server ηνπ DIANA-microT 3.0 
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(Maragkakis, Reczko et al., 2009 Nucleic Acids Res) βαζίδεηαη ζε έλα 

πεξηβάιινλ θηιηθό πξνο ηνλ ρξήζηε κε ζπλδέζκνπο πξνο δηάθνξεο βάζεηο 

βηνινγηθώλ δεδνκέλσλ, νη νπνίνη επηηξέπνπλ βαζύηεξε θαηαλόεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ.  Η αλαδήηεζε γη απηνύο ηνπο γνληδηαθνύο ζηόρνπο κπνξεί 

λα γίλεη είηε κε έλα ήδε γλσζηό είηε κε έλα λέν microRNA. 

 

2.2. Tarbase 
 

Η Tarbase είλαη κηα βάζε δεδνκέλσλ πνπ θηινμελεί κία κεγάιε ζπιινγή 

ζηόρσλ ησλ microRNA. Οη ζηόρνη απηνί είλαη πεηξακαηηθά απνδεδεηγκέλνη 

θαη αθνξνύλ δηάθνξα είδε δώσλ, θπηώλ θαη ηώλ πνπ ζπγθεληξώλνπλ ην 

ελδηαθέξνλ ηεο επηζηεκνληθήο θνηλόηεηαο. Αλ θαη ππάξρνπλ πνιιά 

ππνινγηζηηθά πξνγξάκκαηα πνπ κπνξνύλ λα πξνβιέςνπλ ζηόρνπο ησλ 

microRNA ζεσξήζεθε αλαγθαίν λα δεκηνπξγεζεί κηα βάζε δεδνκέλσλ ζηελ 

νπνία ζα απνζεθεύνληαη νη ήδε πεηξακαηηθά απνδεδεηγκέλνη ζηόρνη. Η 

ησξηλή έθδνζε ηεο Tarbase πεξηέρεη πεξηζζόηεξνπο από 1300 ζηόρνπο θαη 

θαζέλαο από απηνύο πεξηγξάθεηαη από ην microRNA ην νπνίν δέλεη πάλσ 

ηνπ, ην γνλίδην ζην νπνίν βξίζθεηαη, ηα πεηξάκαηα ηα νπνία έγηλαλ γηα λα 

αλαθαιπθζεί, ηελ ηθαλόηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζηόρνπ λα πξνθαιέζεη 

κεηαγξαθηθή θαηαζηνιή θαη ην paper από ην νπνίν πάξζεθε όιε απηή ε 

πιεξνθνξία. Η ζπγθεθξηκέλε βάζε ελώλεηαη ιεηηνπξγηθά θαη κε άιιεο 

παξόκνηεο θαη ρξήζηκεο βάζεηο δεδνκέλσλ όπσο νη Ensembl, Hugo, UCSC 

θαη SwissProt. 

 

2.3. MiRGen 2.0 

 

ηα ηέιε ηνπ 2009 αλαπηύρζεθε ε εθαξκνγή miRGen 2.0 (Alexiou, 

Vergoulis et al, 2009) ε νπνία ραξηνγξαθεί ηηο πεξίπινθεο 

αιιειεπηδξάζεηο ησλ microRNA κε κεηαγξαθηθνύο παξάγνληεο 

(Transcription Factors) πνπ ξπζκίδνπλ ηελ έθθξαζε ησλ κεηαγξάθσλ 

microRNA. Δπίζεο πεξηέρνληαη ράξηεο έθθξαζεο (expression maps) 

πνιιώλ microRNA θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα γνληδησκαηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεηαγξάθσλ ησλ microRNA. 

Η MiRGen2 είλαη νπζηαζηηθά κηα εθαξκνγή, εύθνια πξνζβάζηκε θαη θηιηθή 

πξνο ηνλ ρξήζηε πνπ καο παξέρεη πξόζβαζε ζε κηα νινθιεξσκέλε βάζε 

δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρεη αληίγξαθα γνληδίσλ microRNA, πεξηνρέο ζηηο 

νπνίεο δέλνπλ νη παξάγνληεο κεηαγξαθήο, εθθξάζεηο microRNA θαη απινύο 

λνπθιενηηδηαθνύο πνιπκνξθηζκνύο πνπ ζπλδένληαη κε ηα microRNA. Η 
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MiRGen2 ζπλδέεη ηνπο παξάγνληεο κεηαγξαθήο κε ηα microRNA κέζα από 

ππνζεηηθέο ή πεηξακαηηθά απνδεδεηγκέλεο ζρέζεηο. 

2.4. DIANA-pathways 
 

Σν DIANA-pathways είλαη έλα ππνινγηζηηθό εξγαιείν πνπ βαζίδεηαη ζην 

παγθόζκην ηζηό θαη ζρεδηάζηεθε γηα λα αλαγλσξίδεη κνξηαθά κνλνπάηηα 

δπλεηηθά αιιαγκέλα από ηελ έθθξαζε απιώλ ή πνιιαπιώλ microRNA. Σν 

εξγαιείν απηό πξνζπαζεί λα θαιύςεη ηελ αλάγθε ηεο επηζηεκνληθήο 

θνηλόηεηαο γηα κηα γξήγνξε θαη εύθνιε εξκελεία ηεο αλάκεημεο κηαο ζεηξάο 

γνληδίσλ ζε δηάθνξεο βηνινγηθέο δηαδηθαζίεο. Όπσο ζα δνύκε θαη ζηε 

ζπλέρεηα, πξαγκαηνπνηεί κηα δηεμνδηθή αλάιπζε πνιιαπιώλ γνληδηαθώλ 

ζηόρσλ ησλ microRNA, ζπγθξίλσληαο θάζε ζεη από απηνύο ηνπο ζηόρνπο 

κε όια ηα γλσζηά κνλνπάηηα KEGG. Η ζπλδπαζηηθή δξάζε από ηα ζπλ-

εθθξαδόκελα microRNA ζηε δηακόξθσζε ελόο ζπγθεθξηκέλνπ κνλνπαηηνύ 

ιακβάλεηαη ππόςελ κε ηε ηαπηόρξνλε αλάιπζε πνιιαπιώλ microRNA. 

Σν DIANA-pathways δέρεηαη σο είζνδν κηα ιίζηα από νλόκαηα microRNA ή 

κηα ιίζηα από Ensembl ID. Αλ ηα νλόκαηα ησλ microRNA είλαη ήδε 

νξηζκέλα, νη γνληδηαθνί ζηόρνη ζα αλαζπξζνύλ απηόκαηα από ηε βάζε 

δεδνκέλσλ ηνπ DIANA-microT 3.0. Δπίζεο ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη 

αλάκεζα ζε έλα πην απζηεξό(strict) ή ζε έλα πην ραιαξό(loose) ζθνξ 

θαησθιίνπ. ε πεξίπησζε πνπ ε ιίζηα εηζόδνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο πεξηέρεη 

νλόκαηα γνληδίσλ ή RefSeq ID ηόηε ην πξόγξακκα ηα κεηαθξάδεη απηόκαηα 

ζε Ensembl ID. ηε ζπλέρεηα ε ιίζηα κε ηα γνλίδηα ζπγθξίλεηαη κε ηε βάζε 

δεδνκέλσλ ησλ KEGG κνλνπαηηώλ. 

KEGG (Pathway): Δίλαη ην όλνκα ηνπ κνλνπαηηνύ, ην νπνίν είλαη θαη 

ζύλδεζκνο πάλσ ζηνλ νπνίν αλ θάλνπκε θιηθ, καο πάεη ζε κηα ζειίδα όπνπ 

θαίλεηαη γξαθηθά ην κνλνπάηη κε ηα γνλίδηα πνπ ππήξραλ ζηε ιίζηα 

εηζόδνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο λα είλαη ηνληζκέλα.  

 

 

 

 

 

 

http://diana.cslab.ece.ntua.gr/microT/
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3. Βάζη Γεδομένυν 
 

Με ηνλ όξν βάζε δεδνκέλσλ ελλννύκε κία ζπιινγή από ζπζηεκαηηθά 

νξγαλσκέλα ζρεηηδόκελα δεδνκέλα. Αο πάξνπκε γηα παξάδεηγκα έλαλ 

ηειεθσληθό θαηάινγν ν νπνίνο ζεσξείηαη κηα βάζε δεδνκέλσλ, εθόζνλ 

απνζεθεύεη αιιά θαη νξγαλώλεη ζρεηηδόκελα ηκήκαηα πιεξνθνξίαο, όπσο 

είλαη ην όλνκα θαη ν αξηζκόο ηειεθώλνπ. Ωζηόζν, ζηνλ θόζκν ησλ 

ππνινγηζηώλ, κε ηελ νξνινγία βάζε δεδνκέλσλ αλαθεξόκαζηε ζε κηα 

ζπιινγή ζρεηηδόκελσλ δεδνκέλσλ ηκεκάησλ πιεξνθνξίαο πνπ 

απνζεθεύνληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή. Πέξα από ηελ ηθαλόηεηά ηεο  λα 

απνζεθεύεη δεδνκέλα, ε βάζε δεδνκέλσλ παξέρεη βάζεη ηνπ ζρεδηαζκνύ 

θαη ηνπ ηξόπνπ ηεξάξρεζεο ησλ δεδνκέλσλ ηεο ζε πξνγξάκκαηα ή 

ζπιινγέο πξνγξακκάησλ, ηα νλνκαδόκελα  ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο 

πεξηερνκέλνπ, ηε δπλαηόηεηα λα αληινύκε θαη λα αλαλεώλνπκε γξήγνξα 

δεδνκέλα. 

Η ζπγθεθξηκέλε δηπισκαηηθή εξγαζία  βαζίζηεθε πάλσ ζηε βάζε 

δεδνκέλσλ mirna2 ηνπ site DIANA LAB κέξνο ησλ πηλάθσλ ηεο νπνίαο 

παξνπζηάδεηαη ζηελ παξαθάησ εηθόλα. 
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Δικόνα 2: ςζσέηιζη πινάκυν ζηη βάζη δεδομένυν mirna2 

 

Όπσο θαίλεηαη ζην παξαπάλσ ζρήκα πνπ απνηειεί έλα ηκήκα ηεο βάζεο 

δεδνκέλσλ θαη ζπγθεθξηκέλα εθείλν πάλσ ζην νπνίν ρηίζηεθε ε παξνύζα 

δηπισκαηηθή θάζε πίλαθαο απνηειείηαη από έλα πξσηεύνλ θιεηδί.  

Πην ζπγθεθξηκέλα θάζε πίλαθαο απνηειείηαη από δηάθνξα πεδία. Γηα 

παξάδεηγκα ν πίλαθαο diana_microT5_interactions απνηειείηαη από 3 

πεδία(internal_id, internal_mimat_id, score). Έρνπκε επηιέμεη σο θιεηδηά 

γηα απηόλ ηνλ πίλαθα ην internal_ id θαη ην internal_mimat_id. Σα θιεηδηά 

ρξεζηκεύνπλ γηα ηε ζύλδεζε ησλ δηαθόξσλ πηλάθσλ κεηαμύ ηνπο. Πην 

αλαιπηηθά, ν πίλαθαο diana_interactions ζπλδέεηαη κε ηνλ πίλαθα 

diana_microT5_interactions κε ην θιεηδί internal_id. Με ηε ζεηξά ηνπ ν 

πίλαθαο diana_protein_genes ζπλδέεηαη κε ηνλ diana_interactions κε ην 

θιεηδί internal_gid. Όκνηα θαη νη ππόινηπνη πίλαθεο κεηαμύ ηνπο. 
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Η ζύλδεζε πηλάθσλ κε βάζε ηα θιεηδηά ρξεζηκεύεη ζηε γξεγνξόηεξε 

αλαδήηεζε ζηε βάζε δεδνκέλσλ γηα άληιεζε πιεξνθνξηώλ από 

δηαθνξεηηθνύο πίλαθεο.  

ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη παξαπάλσ πίλαθεο ηεο βάζεο 

δεδνκέλσλ. 

 

diana_microT5_interactions: Πεξηιακβάλεη έλα ζθνξ  

 

diana_transcripts: Αλαπαξηζηά έλα κεηάγξαθν ελόο γνληδίνπ. 

 

diana_mature_mirnas: Αλαπαξηζηά έλα mature microRNA. 

Πεξηιακβάλεηαη ην όλνκα θαη έλα ζύλνιν από επίπεδα έθθξαζεο. 

 

diana_protein_genes: Αλαπαξηζηά έλα γνλίδην πνπ θσδηθνπνηεί κία 

πξσηεΐλε. Δίλαη εμεηδίθεπζε ηνπ γνληδίνπ.  

 

diana_protein_gene_names: Αλαπαξηζηά νλόκαηα γνληδίσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ θσδηθνπνίεζε κηαο πξσηείλεο. 

 

diana_protein_gene_refseqs: Αλαπαξηζηά κία εγγξαθή ζηε δηθηπαθή 

βάζε δεδνκέλσλ RefSeq. Κάζε γνλίδην κπνξεί λα δηαζέηεη έλα ζύλνιν από 

εγγξαθέο ζηε ζπγθεθξηκέλε βάζε δεδνκέλσλ. 

 

diana_hairpins: Αλαπαξηζηά έλα microRNA κε ηδηαίηεξε δνκή, δνκή 

θνπξθέηαο. 

 

diana_mature_hairpin_conn:  Πεξηέρεη πεδίν-θιεηδί γηα ηε ζύλδεζε ηνπ 

πίλαθα diana_hairpins κε ηνλ πίλαθα diana_mature_mirnas 

 

diana_transcript_hairpin_conn: Πεξηέρεη πεδίν-θιεηδί γηα ηε ζύλδεζε 

ηνπ πίλαθα diana_hairpins κε ηνλ πίλαθα diana_transcripts  
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4. Απσιηεκηονική 
 

Η αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο ζηεξίδεηαη  ζην αξρηηεθηνληθό πξόηππν 

Model – View – Controller. Σν ζπγθεθξηκέλν αξρηηεθηνληθό πξόηππν 

βνεζάεη  ζην δηαρσξηζκό ηεο ινγηθήο από ηελ παξνπζίαζε ζην ππό 

αλάπηπμε ζύζηεκα κε απνηέιεζκα λα δίλεη ηε δπλαηόηεηα γηα  κεγαιύηεξε 

επειημία ηόζν ζηελ αλάπηπμε όζν  θαη ζηε ζπληήξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

αιιά θαη  επθνιόηεξν έιεγρν ησλ επηκέξνπο ππνζπζηεκάησλ. Μία 

εθαξκνγή πνπ αλαπηύζζεηαη κε βάζε  ηε ζπγθεθξηκέλε ηερλνηξνπία 

απνηειείηαη από μερσξηζηέο δνκηθέο κνλάδεο πνπ πινπνηνύλ ηνπο ηξεηο 

μερσξηζηνύο ξόινπο πνπ νξίδνληαη από ηε ζπγθεθξηκέλε αξρηηεθηνληθή. Σα 

κνληέια (models) είλαη θνκκάηηα θώδηθα πνπ αλαπαξηζηνύλ ηα δεδνκέλα 

ηεο εθαξκνγήο. Οη όςεηο (views) είλαη θνκκάηηα θώδηθα πνπ ζηνρεύνπλ 

ζηελ παξνπζίαζε ηνπ απνηειέζκαηνο  ηνπ ζπζηήκαηνο ζην ρξήζηε. Οη 

ειεγθηέο είλαη ηκήκαηα θώδηθα πνπ δέρνληαη θαη θέξνπλ εηο πέξαο  ηηο 

εληνιέο ηνπ ρξήζηε. ηε ζύγρξνλε αλάπηπμε δηθηπαθώλ εθαξκνγώλ ην 

αξρηηεθηνληθό πξόηππν Model – View –Controller βξίζθεη ηδηαίηεξε 

εθαξκνγή θαη απνδεηθλύεηαη ζηαδηαθά σο ηδαληθή ιύζε γηα ηελ αλάπηπμε 

πνιύπινθσλ εθαξκνγώλ κηαο θαη ην κνληέιν αλάπηπμεο δηθηπαθώλ 

ζπζηεκάησλ επηβάιιεη εγγελώο ην δηαρσξηζκό ηεο παξνπζίαζεο, ε νπνία 

γίλεηαη κέζσ HTML, θαη ηεο ινγηθήο, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ζην 

δηαθνκηζηή ηεο εθαξκνγήο. ε απηό ην πιαίζην ηαηξηάδεη απόιπηα ε ινγηθή 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αξρηηεθηνληθνύ πξνηύπνπ. Όπσο 

θαίλεηαη ζην ζρήκα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη δηαγξακκαηηθά ηα 

επηκέξνπο ζηνηρεία ηεο αξρηηεθηνληθήο θαη ηνλίδνληαη νη ζπζρεηίζεηο κεηαμύ 

απηώλ. Αμίδεη λα αλαθέξνπκε όηη ν ειεγθηήο έρεη πξόζβαζε ηόζν ζηηο 

όςεηο, ηηο νπνίεο δίλεη πξνο απεηθόληζε, όζν θαη ζηα κνληέια, από ηα νπνία 

αληιεί πιεξνθνξίεο. Οη όςεηο, κε ηε ζεηξά ηνπο, έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα 

άληινύλ  πιεξνθνξίεο  από ηα κνληέια. ε επόκελεο ελόηεηεο ζα δνύκε 

αλαιπηηθά ηελ αλάιπζε ηνπ αξρηηεθηνληθνύ πξνηύπνπ Model – View – 

Controller ζηα επηκέξνπο ηκήκαηα πνπ ην απνηεινύλ. 

 
(Γεώξγηνο Πξέθαο, 2009) 
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Δικόνα 3: Μονηέλο ζςζσέηιζηρ  MODEL-VIEW-CONTROLLER 

(Πηγή:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b5/ModelViewContr
ollerDiagram2.svg) 

 

4.1. Model 

 
Απνηειεί ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη θαη 

επεμεξγάδνληαη από ηελ εθαξκνγή. Σα κνληέια είλαη βαζηζκέλα  ζηε 

ινγηθή ηεο πιεξνθνξίαο θαη όηαλ έλα κνληέιν αιιάδεη  ηελ θαηάζηαζε ηνπ 

ελεκεξώλεη ηα views πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε απηό ώζηε λα θάλνπλ 

αλαλέσζε ηεο θαηάζηαζήο ηνπο. Η πιεηνςεθία ησλ ζπζηεκάησλ 

ρξεζηκνπνηεί κεραληζκό κόληκεο απνζήθεπζεο γηα παξάδεηγκα κηα 

ζρεζηαθή βάζε δεδνκέλσλ. Αλ θαη ηα κνληέια δελ είλαη αλαγθαίν λα 

γλσξίδνπλ ην κέζν απνζήθεπζεο ησλ πιεξνθνξηώλ  είλαη αξθεηά πην 

εύθνιν αλ ην θάζε κνληέιν γλσξίδεη πώο λα αλαγλώζεη θαη λα απνζεθεύζεη 

ηνλ εαπηό ηνπ ζην κέζν κόληκεο απνζήθεπζεο ηεο εθαξκνγήο. (Γεώξγηνο 

Πξέθαο, 2009) 

 

4.2. View 

 

Πξνβάιεη έλα κνληέιν θαηαλνεηό από ην ρξήζηε θαη πξνζαξκνζκέλν ζην 

κέζν απεηθόληζεο. Δίλαη ζπλεζηζκέλν  λα παξέρνληαη δηαθνξεηηθά views γηα 

θάζε κνληέιν. Πέξα από ηε δηάθξηζε ζηνλ ηξόπν πνπ απεηθνλίδεηαη έλα 

κνληέιν, ηα views δηαθξίλνληαη θαη κε βάζε ην κέζν ζην νπνίν είλαη 

ζρεδηαζκέλα λα πξνβάιινληαη. πρλά ζε έλα κεγάιν ζύζηεκα παξέρνληαη 

ζηνπο ρξήζηεο πνηθίιεο δπλαηόηεηεο ηόζν πξόζβαζεο όζν θαη απεηθόληζεο 

ηεο πιεξνθνξίαο. ε θάζε δηαθνξεηηθό κέζν απεηθόληζεο αληηζηνηρεί θαη 

έλα δηαθνξεηηθό view ην νπνίν αληηιακβάλεηαη  ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηνπ 
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κέζνπ γηα λα εκθαλίζεη ηα ζηνηρεία ηνπ κνληέινπ κε ηνλ θαιύηεξν δπλαηό 

ηξόπν. (Γεώξγηνο Πξέθαο, 2009) 

 

 

4.3. Controller 

 
Ο controller αλαιακβάλεη ηελ επζύλε γηα ηε ιήςε ησλ κελπκάησλ θαη ησλ 

εληνιώλ εηζόδνπ από ην ρξήζηε θαη απνθξίλεηαη δξώληαο πάλσ ζηα 

κνληέια ή εκθαλίδνληαο θάπνην view. Θα ιέγακε όηη είλαη ν θξίθνο πνπ 

ζπλδέεη ην ζύζηεκα θαη είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ πεξάησζε ησλ εληνιώλ 

ηνπ ρξήζηε θάζε  εθαξκνγήο. Η θεληξηθή ιεηηνπξγία ηνπ είλαη αξρηθά ε 

αλαγλώξηζε ησλ εληνιώλ ηνπ ρξήζηε έπεηηα ε άληιεζε θαη ε επεμεξγαζία 

ηεο πιεξνθνξίαο από ηα κνληέια ζύκθσλα κε ηηο εληνιέο ηνπ ρξήζηε θαη 

ηέινο ε παξνπζίαζε ηεο πιεξνθνξίαο πνπ δεηήζεθε  κέζσ ηεο θαηάιιειεο 

όςεο. (Γεώξγηνο Πξέθαο, 2009) 
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5. Yii PHP Framework 

 
Σν site ηνπ Diana Lab βαζίζηεθε πάλσ ζην αξρηηεθηνληθό πξόηππν Model – 

View – Controller  θαη ρξεζηκνπνηήζεθε ην Yii PHP framework, ην νπνίν 

θάλεη πην εύθνιε ηελ αλάπηπμε εθαξκνγώλ ζε PHP αθνινπζώληαο ην 

παξαπάλσ αξρηηεθηνληθό πξόηππν. πλεπώο ε ζπγθεθξηκέλε δηπισκαηηθή 

εξγαζία αθνινύζεζε ηα παξαπάλσ κνληέια γηα ηελ ελζσκάησζε ηνπ 

θώδηθα ζην ζπγθεθξηκέλν site. Η επηινγή ηνπ framework απηνύ  βαζίζηεθε 

ζηηο πνιιέο δπλαηόηεηέο ηνπ. Οη ελόηεηεο πνπ αθνινπζνύλ πεξηγξάθνπλ 

ηηο δπλαηόηεηεο άιια θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Yii PHP framework. 

(Γεώξγηνο Πξέθαο, 2009) 

 

5.1. Τασύηεηα 

 
Η ηαρύηεηα πνπ παξέρεη ην Yii PHP framework ζηελ εθηέιεζε ηεο 

εθαξκνγήο κέζσ ηεο ηερληθήο ηεο νθλεξήο θόξησζεο ησλ ζπζηαηηθώλ ηνπ 

είλαη αμηόινγε. Πην ζπγθεθξηκέλα  θνξηώλεη ηα απαξαίηεηα ζπζηαηηθά γηα 

ηελ εθηέιεζε ηεο εθαξκνγήο θαζώο απηά απαηηνύληαη. Αληίζεηα ηα  άιια 

PHP frameworks  γηα ιόγνπο θπξίσο επθνιίαο θνξηώλνπλ ζηε κλήκε όια 

ηα ζπζηαηηθά πξηλ ηελ εμππεξέηεζε ηνπ θάζε HTTP αηηήκαηνο. Με απηόλ 

ηνλ ηξόπν  απμάλνπλ ηε ρξνληθή θαζπζηέξεζε ζηελ HTTP απάληεζε. 

(Γεώξγηνο Πξέθαο, 2009) 

 

5.2. Κώδικαρ-Ποιόηεηα  

 
Σν Yii PHP framework αμηνπνηεί ηηο αληηθεηκελνζηξαθείο δπλαηόηεηεο ηεο 

PHP πξάγκα πνπ έρεη σο απνηέιεζκα λα απνηειείηαη από επαλάγλσζην 

θώδηθα,  εύθνιν ζηε ζπληήξεζε. Με ηνλ ηξόπν απηό εγγπάηαη όηη ηπρόλ 

πξνβιήκαηα πνπ αλαθαιύπηνληαη ζην framework επηιύνληαη εύθνια  ζε 

ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα. (Γεώξγηνο Πξέθαο, 2009) 

 

5.3. Ειζαγυγή δεδομένυν από HTML θόπμερ 

 
Σν Yii PHP framework ππνζηεξίδεη πιήξσο ηόζν ηελ εηζαγσγή όζν θαη ηελ  

επαιήζεπζε δεδνκέλσλ από HTML θόξκεο, θάλνληαο ηε ρξήζε απιή αιιά   
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θαη πξνζθέξνληαο κέγηζηε αζθάιεηα γηα ην ζύζηεκα. Δπηπιένλ, δίλεη ζην 

ρξήζηε κία ζεηξά από βνεζεηηθέο κεζόδνπο θαη αληηθείκελα κε ζθνπό λα 

ηνπ πξνζθέξεη έηνηκεο ιύζεηο ζηα ζπρλόηεξα πξνβιήκαηα εηζαγσγήο 

δεδνκέλσλ από ην ρξήζηε. (Γεώξγηνο Πξέθαο, 2009) 

5.4. Διασείπιζε ζθαλμάηυν και καηαγπαθή 
ζςμβάνηυν 

 

Σν Yii PHP framework δηαρεηξίδεηαη ηα ζθάικαηα κε ηνλ πην δπλαηό ηξόπν 

παξέρνληαο ζηνλ πξνγξακκαηηζηή όιεο ηηο ηερληθέο πιεξνθνξίεο πνπ 

απαηηνύληαη γηα λα εληνπίζεη θαη λα επηδηνξζώζεη ηηο δπζιεηηνπξγίεο. ε 

θάζε πεξίπησζε πνπ αζηνρεί  παξέρνληαη πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη  κε 

ην ζθάικα, ην stack trace αιιά θαη ηκήκα ηνπ θώδηθα πνπ πξνθάιεζε ην 

πξόβιεκα. (Γεώξγηνο Πξέθαο, 2009) 

 

5.5. Τεκμεπίυζε 
 

Μηα άςνγε ηεθκεξίσζε ζπλνδεύεη ην Yii PHP framework, ε νπνία κπνξεί λα 

βξεζεί  ηόζν ζε επίπεδν θώδηθα ζε κνξθή phpdoc όζν θαη ζε επίπεδν 

μερσξηζηήο ηεθκεξίσζεο ζε κνξθή HTML αιιά θαη PDF. Με ηνλ ηξόπν 

απηόλ ε αλάπηπμε εθαξκνγώλ κε βάζε ηε ζπγθεθξηκέλε πιαηθόξκα 

δηεπθνιύλεηαη εθόζνλ  ν πξνγξακκαηηζηήο έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ όιεο ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη  κε θάζε  ιεπηνκέξεηα ώζηε λα πινπνηήζεη ην 

ζύζηεκα ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ ηεζεί. (Γεώξγηνο 

Πξέθαο, 2009) 

 

5.6. Υποζηήπιξε 

 
To Yii PHP framework αλαπηύζζεηαη ζπλερώο πξνβαίλνληαο ζε ζπρλέο 

αλαλεώζεηο, νη νπνίεο έρνπλ ζηόρν ηόζν ηε δηόξζσζε ηπρόλ 

δπζιεηηνπξγηώλ όζν θαη ηελ πξνζζήθε θαηλνύξγησλ ραξαθηεξηζηηθώλ. Μία 

νκάδα αλάπηπμεο βξίζθεηαη ζηε δηάζεζε ηνπ πξνγξακκαηηζηή , ε νπνία 

αληαπνθξίλεηαη θαζεκεξηλά ζηα εξσηήκαηα ησλ ρξεζηώλ κέζσ ελόο   

εμεηδηθεπκέλνπ forum ζπδεηήζεσλ: 

 (http://www.yiiframework.com/forum/). (Γεώξγηνο Πξέθαο, 2009) 

 
 

 
 

http://www.yiiframework.com/forum/
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6. Υλοποίηζη 

 
Σν ζύζηεκα πνπ αλαπηύρζεθε ζην πιαίζην ηεο παξνύζαο δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο είλαη κία δηθηπαθή εθαξκνγή αλαδήηεζεο βηνινγηθώλ ζηόρσλ 

microRNA. Πξνζθέξνληαο κηα ζεηξά από μερσξηζηά ραξαθηεξηζηηθά κε 

ζηόρν ηε βειηίσζε ηεο εκπεηξίαο ηνπ ρξήζηε πξνζπαζνύκε κέζα από 

ππεξεζίεο λα πξνζαξκόζνπκε ηελ εθαξκνγή αλάινγα κε ηηο πξνηηκήζεηο 

ηνπ. 

ηα πιαίζηα ινηπόλ ηεο δηπισκαηηθήο απηήο ρξεζηκνπνηήζεθαλ δηάθνξνη 

όξνη γηα ηελ αλαδήηεζε βηνινγηθώλ ζηόρσλ όπσο : gene, protein gene, 

microRNA gene, transcript, hairpin microRNA, mature microRNA 

Πην αλαιπηηθά: 

Gene[1]: Αλαπαξηζηά έλα γνλίδην. Σν θάζε γνλίδην ραξαθηεξίδεηαη από ηελ 

αιιεινπρία βάζεώλ ηνπ, από ηελ πεξηγξαθή ηνπ θαη από ηελ ηνπνζεζία 

ηνπ, ε νπνία είλαη ζύλζεηε ηδηόηεηα θαη πεξηιακβάλεη ην είδνο, ην 

ρξσκόζσκα, ηελ αιπζίδα ηνπ ρξσκνζώκαηνο, ηελ αξρή θαη ην ηέινο ηεο 

αιιεινπρίαο βάζεσλ. Έλα γνλίδην κπνξεί λα είλαη είηε protein gene είηε 

microRNA gene. Δπίζεο, κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε έλα ζύλνιν από CPG, έλα 

ζύλνιν από transcription factors θαη έλα ζύλνιν από hairpin microRNAs. 

CPG[1]: Πεξηγξάθεη κία πεξηνρή ηνπ DNA όπνπ ππάξρνπλ δηαδνρηθά κία 

βάζε C (θπηνζίλε) θαη κία βάζε G (γνπαλίλε) ζηελ ίδηα αιπζίδα βάζεσλ 

θαη ραξαθηεξίδεηαη από ηελ ηνπνζεζία ηνπ, ε νπνία είλαη ζύλζεηε ηδηόηεηα 

θαη νξίδεηαη όπσο θαη παξαπάλσ. 

Protein gene[1]: Αλαπαξηζηά έλα γνλίδην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

θσδηθνπνίεζε κίαο πξσηεΐλεο. Υαξαθηεξίδεηαη από έλα κνλαδηθό 

αλαγλσξηζηηθό πνπ αληηζηνηρεί ζηελ εγγξαθή ηεο δηθηπαθήο βάζεο 

δεδνκέλσλ, από έλα ζύλνιν νλνκάησλ θαη από ζύλνιν αλαγλσξηζηηθώλ 

γηα ηε δηθηπαθή βάζε δεδνκέλσλ Refseq. Έλα πξσηετληθό γνλίδην κπνξεί 

λα αληηζηνηρίδεηαη ζε έλα ζύλνιν από KEGG θαη ζε έλα ζύλνιν από 

transcripts. 

MicroRNA gene[1]: Πεξηγξάθεη έλα γνλίδην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

θσδηθνπνίεζε ελόο microRNA. 

Transcript[1]: Αλαπαξηζηά έλα κεηάγξαθν ελόο γνληδίνπ θαη 

ραξαθηεξίδεηαη από έλα κνλαδηθό αλαγλσξηζηηθό πνπ αληηζηνηρεί ζηελ 

εγγξαθή ηεο δηθηπαθήο βάζεο δεδνκέλσλ Ensembl. 

Transcription factor[1]: Αλαπαξηζηά έλαλ παξάγνληα κεηαγξαθήο θαη 

ραξαθηεξίδεηαη από ην όλνκά ηνπ θαη από ην πξόηππό ηνπ. 
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Hairpin microRNA[1]: Αλαπαξηζηά έλα microRNA ην νπνίν παξνπζηάδεη 

κία ηδηαίηεξε δνκή, δνκή θνπξθέηαο. Πξνθύπηεη από ηε κεηαγξαθή ελόο 

γνληδίνπ θαη ραξαθηεξίδεηαη από ην όλνκά ηνπ, από έλα κνλαδηθό 

αλαγλσξηζηηθό πνπ αληηζηνηρεί ζηελ εγγξαθή ηεο δηθηπαθήο βάζεο 

δεδνκέλσλ miRBase θαη από ηελ ηνπνζεζία ηνπ, ε νπνία είλαη ζύλζεηε 

ηδηόηεηα θαη νξίδεηαη όπσο θαη παξαπάλσ. 

Mature microRNA[1]: Αλαπαξηζηά έλα ηειηθό microRNA, ην νπνίν 

πξνθύπηεη από έλα hairpin microRNA θαη ραξαθηεξίδεηαη από ην όλνκά ηνπ, 

από έλα κνλαδηθό αλαγλσξηζηηθό γηα ηε δηθηπαθή βάζε δεδνκέλσλ 

miRBase, από ηελ αιιεινπρία ησλ βάζεώλ ηνπ θαη από έλα ζύλνιν 

επηπέδσλ έθθξαζεο. 

Η δηαδηθαζία αλαδήηεζεο αθνινπζεί ην παξαθάησ δηάγξακκα: 

 

Δικόνα 4: Γιάγπαμμα Ροήρ Γεδομένυν 

 

 

[1]: (Γεώξγηνο Πξέθαο, 2009) 
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6.1. Ειζαγυγή ζηοισείυν 
 

Σν ζπγθεθξηκέλν ππνζύζηεκα ιακβάλεη ηηο  παξακέηξνπο  ηεο αλαδήηεζεο 

πνπ ζέιεη λα πξαγκαηνπνηήζεη ν ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Οη παξάκεηξνη 

κπνξεί λα είλαη κία ή πεξηζζόηεξεο όπσο ην όλνκα ελόο γνληδίνπ ή ην 

όλνκα ελόο microRNA. 

 Ωζηόζν ηα απνηειέζκαηα πνπ ζα επηζηξαθνύλ κπνξεί λα είλαη πάξα πνιιά 

θαη έηζη ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ηα πεξηνξίζεη εηζάγνληαο 

επηπιένλ πιεξνθνξία ζε 2ν επίπεδν ώζηε λα πεξηνξηζηνύλ ηα 

απνηειέζκαηα. Θα ην δνύκε αλαιπηηθά ζην θεθάιαην ηεο πινπνίεζεο. 

 

6.2. Αναδήηεζε βιολογικών ζηόσυν 

 
Σν ζπγθεθξηκέλν ππνζύζηεκα αλαιακβάλεη λα εληνπίζεη ηνπο βηνινγηθνύο 

ζηόρνπο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο παξακέηξνπο πνπ έρεη νξίζεη ν ρξήζηεο. 

Πην αλαιπηηθά κε ηελ είζνδν ησλ ζηνηρείσλ από ην ρξήζηε ην ππνζύζηεκα 

ηεο αλαδήηεζεο ειέγρεη ηα δεδνκέλα θαη αλαδεηεί ζηε βάζε δεδνκέλσλ γηα 

ηηο εγγξαθέο πνπ έδσζε ν ρξήζηεο.  

 

6.3. Εμθάνιζε αποηελεζμάηυν 

 
Σν ζπγθεθξηκέλν ππνζύζηεκα αλαιακβάλεη ηελ απεηθόληζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ζε πίλαθεο. Δίλαη ζρεδηαζκέλν έηζη ώζηε λα πξνζαξκόδεηαη 

αλάινγα κε ην είδνο ησλ αλαδεηνύκελσλ ζηνηρείσλ. 

ε θάζε πεξίπησζε νη  πίλαθεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη αλαδεηθλύνπλ ηε 

δνκή ησλ απνηειεζκάησλ.  

 

6.4. Η βαζική ιδέα 

 
ην ζπγθεθξηκέλν ππνθεθάιαην παξνπζηάδνπκε ηε βαζηθή ηδέα απηήο ηεο 

δηπισκαηηθήο. πγθεθξηκέλα, δεηήζεθε ε πινπνίεζε κηαο θόξκαο 

αλαδήηεζεο  πάλσ ζηε βάζε δεδνκέλσλ mirna2. Οπζηαζηηθά δίλεηαη ε 

δπλαηόηεηα ζε θάζε ρξήζηε λα θάλεη ζύλζεηεο αλαδεηήζεηο ζηε βάζε 
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δεδνκέλσλ θαη λα ιακβάλεη ηα απνηειέζκαηά ηνπ ζε κνξθή πηλάθσλ. Σα 

απνηειέζκαηα απηά είλαη πεδία θάπνησλ πηλάθσλ ηεο βάζεο mirna2. Γηα 

ηελ πινπνίεζε βέβαηα ησλ ζύλζεησλ αλαδεηήζεσλ απαηηνύληαη θίιηξα πνπ 

πεξηνξίδνπλ ηνλ αξηζκό ησλ αλαδεηήζεσλ. 

 

 

6.5. Σκέτειρ ππιν ηεν ςλοποίεζε… 
 
Πξηλ πεξάζνπκε ζηελ πινπνίεζε ζρεδηάζακε ηε δνκή ηεο αλαδήηεζεο. 

Αξρηθά ζθεθηήθακε ν ρξήζηεο λα κπνξεί λα επηιέγεη κέζα από κηα ιίζηα 

δεδνκέλσλ ηελ αλαδήηεζε πνπ επηζπκεί λα θάλεη ζηε βάζε θάζε θνξά. 

Γειαδή λα είλαη ζε ζέζε ζε 1ν ζηάδην λα επηιέμεη αλάκεζα ζε: 

 

 
 
Δικόνα 5: Δπίπεδο 1ο / Δπιλογή 

 

 
πλεπώο ζθεθηήθακε γηα ην 1ν ζηάδην κηα dropdown list από ηελ νπνία ζα 

κπνξεί ν ρξήζηεο λα επηιέμεη απηό πνπ ζέιεη. 

Έζησ ινηπόλ πσο ν ρξήζηεο επηιέμεη Target. Οπζηαζηηθά δειαδή ν ρξήζηεο 

επέιεμε λα ςάμεη γηα ζηόρνπο. Πξνθαλώο κέζα ζηε βάζε δεδνκέλσλ 

mirna2 ππάξρνπλ πάξα πνιιά γνλίδηα ζηόρνη. Πξέπεη ινηπόλ λα εηζάγνπκε 

ζε 2ν επίπεδν θάπνηα θίιηξα πνπ ζα πεξηνξίδνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

αλαδήηεζεο.  θεθηήθακε ινηπόλ ν ρξήζηεο ζε 2ν επίπεδν λα κπνξεί λα 

εηζάγεη ν ίδηνο ζηνηρεία κε ηα νπνία λα γίλεηαη ε αλαδήηεζε ζηε βάζε. 

Πην αλαιπηηθά, ν ρξήζηεο κπνξεί λα δώζεη έλα score γηα λα πεξηνξίζεη ηα 

απνηειέζκαηα αιιά θαη δηάθνξα πεδία πηλάθσλ ηεο βάζεο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε genes θαη microRNAs όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθόλα: 
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Δικόνα 6: Δπιλογή Target 

 

 
Όπσο θαίλεηαη παξαπάλσ ν ρξήζηεο κπνξεί λα εηζάγεη έλα score  όζεο από 

ηηο επηινγέο πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ εηθόλα. Γηα παξάδεηγκα ζην 1ν πεδίν 

ηνπνζεηεί έλα score ζην 2ν όζεο από ηηο επηινγέο,  

diana_transcripts$enstid or  

diana_protein_genes$ensgid or   

diana_protein_genes$names or   

diana_protein_gene_refseqs$refseq_id or   

diana_protein_gene_names$common_name 

 

ζέιεη θαη όκνηα ζην 3ν από ηηο επηινγέο, 

 

diana_mature_mirnas$name or  diana_mature_mirnas$mimat 

 

ε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο επηιέμεη ζην 1ν επίπεδν Gene ηόηε όκνηα κε 

ηα παξαπάλσ  ρξεζηκνπνηνύκε ζε 2ν επίπεδν θίιηξα  γηα λα πεξηνξίζνπκε 

ηα απνηειέζκαηα όπσο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθόλα: 
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Δικόνα 7: Δπιλογή Gene 

 
 

 
Όπσο θαίλεηαη από ηελ εηθόλα, ζην 1ν πεδίν ν ρξήζηεο κπνξεί λα βάιεη 

όζεο από ηηο επηινγέο ζέιεη από ηηο: 

 

diana_mature_mirnas$name or  diana_mature_mirnas$mimat  

 
ζην 2ν όκνηα κε ην 1ν επηιέγεη από ηηο: 
 

diana_hairpins$name or diana_hairpins$mima_id 

 

θαη ζην 3ν επηιέγεη από ηηο: 

 
diana_transcription_factors$name 
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ε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο δηαιέμεη ζην 1ν επίπεδν ηελ επηινγή  

MatureMirna ηόηε αληίζηνηρα κε ηα παξαπάλσ εκθαλίδνληαη θαηάιιεια ζην 

2ν επίπεδν θίιηξα  γηα λα γίλνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο αλαδήηεζεο πην 

ζπγθεθξηκέλα όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθόλα: 

 

 
 
Δικόνα 8: Δπιλογή Mature Mirna 

 
 

ην πεδίν πνπ θαίλεηαη ζηελ εηθόλα ν ρξήζηεο κπνξεί λα εηζάγεη όζεο από 

ηηο παξαθάησ επηινγέο ζέιεη: 

 
diana_transcripts$enstid or   

diana_protein_genes$ensgid or   

diana_protein_genes$names or   

diana_protein_gene_refseqs$refseq_id or 

diana_protein_gene_names$common_name 

 

ε όιεο ηηο επηινγέο ηνπ 1νπ επηπέδνπ πνπ δηαιέγεη ν ρξήζηεο, ζηόρνο καο 

ζε απηή ηε δηπισκαηηθή είλαη λα επηζηξέςνπκε ηα ζσζηά  απνηειέζκαηα 

πνπ δεηήζεθαλ θάλνληαο ηαπηόρξνλα ην ζύζηεκα πην απνδνηηθό. 

Οπζηαζηηθά ινηπόλ νη ζθέςεηο καο πξηλ ηελ πινπνίεζε είραλ θπξίσο ζηόρν 

ηελ εύξεζε ησλ θαηάιιεισλ θίιηξσλ ώζηε λα πεξηνξηζηνύλ θαη λα γίλνπλ 
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πην ζπγθεθξηκέλα  ηα απνηειέζκαηα ηεο αλαδήηεζεο ζηε βάζε δεδνκέλσλ 

mirna2. 

ην ζεκείν απηό όκσο, αμίδεη λα κνηξαζηνύκε ηηο ζθέςεηο καο γηα ηε 

γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ θώδηθα πνπ ρξεζηκνπνηήζακε γηα ηελ 

πινπνίεζε όισλ ησλ παξαπάλσ πξηλ πεξάζνπκε ζηελ παξνπζίαζε ηνπ 

θώδηθα πνπ γξάςακε. 

 

6.6. Γλώζζερ Διαδικηςακού Ππογπαμμαηιζμού  
 

Ο πξνγξακκαηηζκόο ζην δηαδίθηπν είλαη έλαο πνιύ κεγάινο ηνκέαο ηεο 

επηζηήκεο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ ππνινγηζηώλ. Οη γιώζζεο 

πξνγξακκαηηζκνύ κε ηηο νπνίεο κπνξεί θάπνηνο λα δεκηνπξγήζεη 

ηζηνζειίδεο είλαη πάξα πνιιέο θαη εμειίζζνληαη θαζεκεξηλά. Μεξηθά 

ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα είλαη ε Html, ε Xml, ε PHP, ε Javascript, ε 

Perl, ε Python θαη πνιιέο άιιεο. Φπζηθά, δελ πξνζθέξνπλ  όιεο νη 

παξαπάλσ γιώζζεο ηηο ίδηεο δπλαηόηεηεο αιιά ε θαζεκία ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ζθνπό κέζα ζε κηα ηζηνζειίδα. 

Οη γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ δηαδηθηύνπ ρσξίδνληαη ζε δηάθνξεο 

θαηεγνξίεο. Η ζεκαληηθόηεξε από απηέο είλαη απηή πνπ δηαρσξίδεη ηηο 

γιώζζεο πνπ αθνξνύλ θώδηθα ηεο πιεπξάο ηνπ πειάηε(client side coding) 

θαη απηέο πνπ αθνξνύλ θώδηθα ηεο πιεπξάο ηνπ εμππεξεηεηή(server side 

coding). ηε θαηεγνξία client side coding αλήθνπλ γιώζζεο όπσο ε Html, 

ε Xml θαη ε Javascript ελώ ζηε θαηεγνξία server side coding γιώζζεο 

όπσο ε Python θαη ε PHP. 

Ο θώδηθαο πνπ ζα γξάςνπκε ζέινπκε λα ηξέρεη ηόζν ζηελ πιεπξά ηνπ 

εμππεξεηεηή όζν θαη ζηε πιεπξά ησλ πειαηώλ πνπ επηζθέπηνληαη ηνλ 

ηζηνρώξν ηνπ DIANA LAB. Δπίζεο, ζέινπκε θαηά κηα έλλνηα λα είλαη 

δπλακηθόο θαη όρη ζηαηηθόο.. Η πην θαηάιιειε γιώζζα δηαδηθηπαθνύ 

πξνγξακκαηηζκνύ πνπ κπνξεί λα θάλεη όια ηα παξαπάλσ είλαη ε PHP ζε 

ζπλδπαζκό κε ηελ HTML. 

H PHP είλαη κηα γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ γηα ηε δεκηνπξγία ζειίδσλ web 

κε δπλακηθό πεξηερόκελν. Μηα ζειίδα PHP πεξλά από επεμεξγαζία από έλα 

ζπκβαηό δηαθνκηζηή ηνπ Παγθόζκηνπ Ιζηνύ (π.ρ. Apache), ώζηε λα 

παξαρζεί ζε πξαγκαηηθό ρξόλν ην ηειηθό πεξηερόκελν, πνπ ζα ζηαιεί ζην 

πξόγξακκα πεξηήγεζεο ησλ επηζθεπηώλ ζε κνξθή θώδηθα HTML. 

Ωζηόζν όπσο έρνπκε πεξηγξάςεη ζε πξνεγνύκελα θεθάιαηα ην site ηνπ 

Diana Lab είλαη «ρηηζκέλν» πάλσ ζην framework yii. πλεπώο γηα ηελ 

πινπνίεζε ηεο παξνύζαο δηπισκαηηθήο ρξεζηκνπνηήζακε ηηο παξαπάλσ 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1_%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/Apache_HTTP_%CE%B5%CE%BE%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/HTML
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γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ πξνζαξκνζκέλεο πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν 

framework. 

 

6.7. Ανάλςζε ηος Κώδικα 
 

ην ππνθεθάιαην απηό παξνπζηάδεηαη ε αλάιπζε ηνπ θώδηθα πνπ γξάθηεθε 

ζηα πιαίζηα ηεο παξνύζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Η αλάιπζε απηή 

μεθηλάεη από ηελ ζειίδα πνπ ζπλαληάεη ν ρξήζηεο κε ηελ είζνδό ηνπ ζηε 

ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή. Όπσο έρεη αλαθεξζεί παξαπάλσ, ζε 1ν επίπεδν ν 

ρξήζηεο πξέπεη λα δηαιέμεη από κηα DropDown list ηελ επηινγή πνπ ζέιεη 

θαη λα ζηείιεη ηελ επηινγή απηή ζην 2ν επίπεδν αλαδήηεζεο. Ο θώδηθαο 

ινηπόλ γηα απηή ηε ζειίδα θαίλεηαη παξαθάησ. 

 

 

Δικόνα 9: Κώδικαρ ζελίδαρ search.php 

 

Όπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαπάλσ θώδηθα αξρηθά δίλνπκε ηελ εληνιή 

beginForm γηα ηε δεκηνπξγία ελόο πεδίνπ θόξκαο. ηε ζπλέρεηα δίλνπκε 

ηε δπλαηόηεηα ζην ρξήζηε κέζα από κηα DropDown list λα δηαιέμεη κία από 

ηηο  επηινγέο  πνπ ηνπ εκθαλίδνληαη. Σέινο ζηέιλεη ηελ ηηκή πνπ δηάιεμε 

ζηνλ site controller ζηε ζπλάξηεζε Search2. 

Ο site controller κε ηε ζεηξά ηνπ κέζα από ηελ ζπλάξηεζε, 

 public function actionSearch2() 
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ιακβάλεη ηελ ηηκή πνπ ζηάιζεθε θαη αλάινγα κε ηελ ηηκή ηεο 

αλαθαηεπζύλεη ζε ζπγθεθξηκέλε ηζηνζειίδα, όπσο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ 

εηθόλα. 

 

 
Δικόνα 10: Κώδικαρ ζςνάπηηζηρ ActionSearch2 ηος Site Controller  

 
πλεπώο, αλ ν ρξήζηεο επηιέμεη Target ελεξγνπνηείηαη ην 1ν if θαη θάλεη 

αλαθαηεύζπλζε ζηε ζειίδα search2. Όκνηα αλ επηιέμεη Gene  

ελεξγνπνηείηαη ην 2ν if θαη θάλεη αλαθαηεύζπλζε ζηε ζειίδα search3 θαη 

ηέινο αλ επηιέμεη MatureMirna ελεξγνπνηείηαη ην 3ν if θαη θάλεη 

αλαθαηεύζπλζε ζηε ζειίδα search4. 

 

 

 

6.7.1. Πεπίπηυζη Target 

 

Αο πάξνπκε αξρηθά ηελ πεξίπησζε πνπ επηιέγεη ν ρξήζηεο Target θαη 

ζπλεπώο ελεξγνπνηείηαη ην 1ν if. Σόηε ν θώδηθαο πνπ ζα εθηειεζζεί είλαη ν 

παξαθάησ. 
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Δικόνα 11: Κώδικαρ ζελίδαρ search2.php 

 

 

Γεκηνπξγνύκε ινηπόλ κηα θόξκα  κέζα ζηελ νπνία θηηάρλνπκε 3 πεδία. 1 

πεδίν textField γηα ην score θαη 2 πεδία textArea κέζα ζηα νπνία κπνξεί ν 

ρξήζηεο λα εηζάγεη όζεο από ηηο επηινγέο ζέιεη θαη πνπ ηνπ εκθαλίδνληαη 

ζηα αληίζηνηρα θνπηάθηα. Γηα παξάδεηγκα ζην 1ν textArea κπνξεί λα εηζάγεη 

κόλν επηινγέο από: 
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diana_transcripts$enstid or 

diana_protein_genes$ensgid or 

diana_protein_genes$names or  

diana_protein_gene_refseqs$refseq_id or 

diana_protein_gene_names$common_name 

 

Γειαδή λα εηζάγεη εγγξαθέο $enstid από ηνλ πίλαθα diana_transcripts ή 

εγγξαθέο $ensgid ή $names από ηνλ πίλαθα diana_protein_genes  ή 

εγγξαθέο $refseq_id  από ηνλ πίλαθα diana_protein_gen_refseqs ή 

εγγξαθέο $common_name  από ηνλ πίλαθα diana_protein_gene_names. 

Όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ εηθόλα ν ρξήζηεο κπνξεί λα εηζάγεη ζε θάζε πεδίν 

textArea όζεο εγγξαθέο ζέιεη αξθεί λα ρσξίδεη ηηο εγγξαθέο κεηαμύ ηνπο 

κε θόκκα. 

Μόιηο ν ρξήζηεο εηζάγεη ηηο εγγξαθέο πνπ ζέιεη ζηα θαηάιιεια πεδία θαη 

αθνύ  δώζεη θαη έλα score  γηα ην θαηώθιη ηόηε κε ην πνπ παηήζεη ην 

submitButton ζηέιλνληαη ηα δεδνκέλα ζηνλ sitecontroller  ζηε ζπλάξηεζε 

actionResult. 

H ζπλάξηεζε απηή κε ηε ζεηξά ηεο εθηειεί ηνλ παξαθάησ θώδηθα. 
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Δικόνα 12: Κώδικαρ ζςνάπηηζηρ ActionResult ηος Site Controller 

 
Η ζπλάξηεζε απηή παίξλεη κε ηε κέζνδν POST  ηηο κεηαβιεηέο πνπ ηεο 

έζηεηιε ε search2 θαη ηηο απνζεθεύεη ζε λέεο κεηαβιεηέο όπσο θαίλεηαη 
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παξαπάλσ. Γηα παξάδεηγκα ηε κεηαβιεηή score ηελ απνζεθεύεη: 

$score=$_POST['score'] ζηε κεηαβιεηή  $score. 

Όκνηα απνζεθεύεη θαη ηηο δηάθνξεο εγγξαθέο πνπ εηζήγαγε ν ρξήζηεο ζηα 

πεδία textArea θξαηώληαο ηεο ζ’ έλα string γηα θάζε textArea. 

Ωζηόζν γηα λα κπνξέζεη λα γίλεη ε αλαδήηεζε ζηε βάζε δεδνκέλσλ κε 

βάζε ηηο εγγξαθέο πνπ εηζήγαγε ν ρξήζηεο πξέπεη κε θάπνην ηξόπν ην 

string λα δηαβαζηεί θαη λα ηνπνζεηεζεί θάζε εγγξαθή ζε κηα ζέζε ελόο 

λένπ πίλαθα.  

Όπσο είρακε πεη παξαπάλσ ν ρξήζηεο μερσξίδεη θάζε εγγξαθή από ηελ 

επόκελε κε έλα θόκκα. πλεπώο ρξεηάδεηαη ζην ζεκείν απηό κηα 

ζπλάξηεζε πνπ ζα δηαβάδεη ην string θαη ζα ην θόβεη θάζε θνξά πνπ ζα 

βξίζθεη θόκκα εηζάγνληαο θάζε εγγξαθή ζηε ζέζε ελόο πίλαθα. 

Σελ παξαπάλσ δηαδηθαζία ηελ θάλεη ε ζπλάξηεζε ηεο php,  preg_split  

Γηα παξάδεηγκα έζησ $ch1=$_POST['ch1'], ζηε κεηαβιεηή $ch1 

απνζεθεύεηαη ην string πνπ ηξαβάεη κε POST από ην 1ν πεδίν textArea ζηε 

ζειίδα search2. Γηα λα ηνπνζεηήζνπκε κία κία  ηηο εγγξαθέο ζε έλαλ 

πίλαθα εθαξκόδνπκε ηελ preg_split σο εμήο: 

$chars1 = preg_split('/,/', $ch1, -1) 

 

αλ 1ν όξηζκα παίξλεη ην ζηνηρείν ζην νπνίν ρσξίδεη ηηο εγγξαθέο κεηαμύ 

ηνπο , ζαλ 2ν ην string θαη ην 3ν όξηζκα καο ιέεη πόζνπο ραξαθηήξεο πξηλ 

ην ζηνηρείν ρσξίζκαηνο λα θξαηήζεη . Γειαδή αλ ν ρξήζηεο βάιεη ζην 1ν 

πεδίν textArea ηα ζηνηρεία ENST00000369829, F11C1.6a.2   ηόηε ε 

ζπλάξηεζε preg_split ηα βάιεη ζηνλ πίλαθα $char1 ζηελ 1ε ζέζε ην 

ENST00000369829 θαη ζηε 2ε ζέζε ην F11C1.6a.2    

$chars1[0]= ENST00000369829 

$chars[1]= F11C1.6a.2    

ην ζεκείν απηό έρνπκε έλαλ πίλαθα κε όιεο ηηο εγγξαθέο πνπ εηζήγαγε ν 

ρξήζηεο γηα αλαδήηεζε θαζώο επίζεο θαη ην όξην γηα ην θαηώθιη. 

ύκθσλα ινηπόλ κε ηνλ θώδηθα εθαξκόδνπκε έλα βξόρν επαλάιεςεο  γηα 

θάζε ζηνηρείν ηνπ πίλαθα. Μέζα ζε απηό ην βξόρν θάλνπκε ηελ επεξώηεζε 

ζηε βάζε δεδνκέλσλ mirna2 όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθόλα παξαθάησ: 
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Δικόνα 13: Κώδικαρ για ηο query για ηην επιλογή Target 

 

 
Γειαδή επηιέγνπκε λα καο επηζηξαθνύλ όια ηα πεδία ηνπ πίλαθα 

diana_microT5_interactions κε βάζε ηνπο πίλαθεο ησλ πεδίσλ πνπ εηζάγεη 

ν ρξήζηεο θαη ελώλνπκε όινπο ηνπο πίλαθεο κεηαμύ ηνπο κε ηα θιεηδηά πνπ 

είρακε πεξηγξάςεη ζηελ ελόηεηα 3. Βάζε δεδνκέλσλ 

 

Όπσο παξαηεξνύκε ζηε ζπλζήθε WHERE έρνπκε βάιεη πέξα από ηηο 

ελώζεηο ησλ πηλάθσλ κε βάζε ηα θιεηδηά ηνπ θαη κηα ζπλζήθε γηα ην score. 

Με απηή ηε ζπλζήθε νπζηαζηηθά πεξηνξίδνπκε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

αλαδήηεζεο. Γηα παξάδεηγκα αλ ν ρξήζηεο επηιέμεη ζηε ζειίδα search2.php 

κηα ηηκή score 0.407 ηόηε ζα καο επηζηξαθνύλ όιεο νη εγγξαθέο πνπ 

πιεξνύλ ηηο ζπλζήθεο WHEREαπό ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο γηα ηηο νπνίεο ην 

score είλαη  <  0,407 . 

Με ην πέξαο ηεο αλαδήηεζεο έρεη απνζεθεπηεί ζηε κεηαβιεηή temprow[i] 

ην απνηέιεζκα γηα ηελ i-νζηή ζέζε ηνπ πίλαθα $chars1. 

ηε ζπλέρεηα εθαξκόζνπκε κηα ίδηα επεξώηεζε ζηε βάζε δεδνκέλσλ γηα ηα 

ζηνηρεία ηνπ πίλαθα $chars2 θαη απνζεθεύνπκε ηα  απνηειέζκαηα ζε κηα 

κεηαβιεηή $temprow2[i].  
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Οπζηαζηηθά ζην ζεκείν απηό έρνπκε 2 πίλαθεο $temprow1 $temprow2 νη 

νπνίνη πεξηέρνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο αλαδήηεζεο γηα ηηο εγγξαθέο πνπ 

εηζήγαγε ν ρξήζηεο ζηα πεδία textArea ηεο ζειίδαο search2.php. 

Γηα ηελ εκθάληζε ησλ απνηειεζκάησλ θάλνπκε αλαθαηεύζπλζε ζε κηα λέα 

ζειίδα ηελ results.php κε ρξήζε ηεο εληνιήο: 

$this->render('results',array('tempRow1'=>$tempRow1,      

'tempRow2'=>$tempRow2, 'i'=>$i, 'j'=>$j )) 

ε επόκελν ινηπόλ βήκα γηα λα εκθαλίζνπκε ηα απνηειέζκαηα ζηελ νζόλε 

ηνπ ρξήζηε ηξέρνπκε ηνλ παξαθάησ θώδηθα: 
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Δικόνα 14: Κώδικαρ ηηρ ζελίδαρ results.php 

 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, δεκηνπξγνύκε θαηάιιεινπο πίλαθεο γηα ηελ εκθάληζε 

ησλ απνηειεζκάησλ θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηηο εληνιέο:  

 
while(($row1=$tempRow1[$z]->read())!==false) 

while(($row2=$tempRow2[$z]->read())!==false) 

 

δηαβάδνπκε ηα ζηνηρεία ησλ πηλάθσλ temprow1, temprow2 θαη ηππώλνπκε 

ηα πεδία ηνπ πίλαθα diana_microT5_interactions.  

 

6.7.2. Πεπίπηυζη Gene 

 
ε απηό ην ππνθεθάιαην εμεηάδνπκε ηελ πεξίπησζε όπνπ ν ρξήζηεο 

επηιέγεη ζην 1ν επίπεδν  Gene θαη ζπλεπώο ελεξγνπνηείηαη ην 2ν if ηεο 

ζπλάξηεζεο public function actionSearch2() ηνπ sitecontroller. ε απηήλ 

ηελ πεξίπησζε γίλεηαη αλαθαηεύζπλζε ζηε ζειίδα search3.php ηεο νπνίαο 

ν θώδηθαο εκθαλίδεηαη ζηελ παξαθάησ εηθόλα. 
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Δικόνα 15: Κώδικαρ ηηρ ζελίδαρ search2.php 

 
 

Όπσο βιέπνπκε από ηνλ θώδηθα ζηε ζπγθεθξηκέλε ζειίδα εκθαλίδνληαη 3 

πεδία  textArea. 

ην 1ν από απηά ν ρξήζηεο κπνξεί λα εηζάγεη εγγξαθέο ηύπνπ : 

diana_mature_mirnas$name or  diana_mature_mirnas$mimat 
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ην 2ν  εγγξαθέο ηύπνπ : 

diana_hairpins$name or diana_hairpins$mima_id 

 

ην 3ν εγγξαθέο ηύπνπ : 

diana_transcription_factors$name 

 

Όκνηα κε ηελ αλάιπζε πνπ θάλακε γηα ηελ επηινγή Target έηζη θαη εδώ 

κόιηο παηήζεη ν ρξήζηεο ην submitButton  ηόηε ζηέιλνληαη όζα έρεη εηζάγεη 

ν ρξήζηεο ζηε ζπλάξηεζε  public function actionResult1() ηνπ 

sitecontroller ε νπνία ηξαβάεη ηα δεδνκέλα κε ηε κέζνδν POST. 

 

$ch1=$_POST['ch1'] 

$ch2=$_POST['ch2'] 

$ch3=$_POST['ch3'] 

 

ηε ζπλέρεηα γηα λα απνκνλώζεη ηηο εγγξαθέο ηνπ ρξήζηε ρξεζηκνπνηεί ηε 

ζπλάξηεζε preg_split θαη απνζεθεύεη ζε θάζε ζέζε ησλ πηλάθσλ $chars1, 

$chars2, $chars3 ηα δεδνκέλα πνπ εηζήγαγε ν ρξήζηεο ζηα 3 πεδία 

textArea. 

Ο θώδηθαο ηεο ζπλάξηεζεο public function actionResult1() είλαη παξόκνηνο 

ζε ιεηηνπξγία κε ηνλ θώδηθα ηεο ζπλάξηεζεο public function actionResult() 

θαη θαίλεηαη παξαθάησ: 
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Δικόνα 16: Κώδικαρ ηηρ ζςνάπηηζηρ ActionResult1 ηος Site Controller 
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Δικόνα 17: Κώδικαρ για ηο query για ηην επιλογή Gene 

 

Όκνηα ινηπόλ κε ην ππνθεθάιαην 6.3.1. απνζεθεύνπκε ηα απνηειέζκαηα 

ηεο αλαδήηεζεο ζηε βάζε δεδνκέλσλ ζηνπο πίλαθεο 

temprow1,temprow2,temprow3 θαη θάλνπκε αλαθαηεύζπλζε ζηε ζειίδα 

results1.php. 

ηε results1.php ηξέρνπκε κε ηε βνήζεηα ησλ εληνιώλ: 

 

while(($row1=$tempRow1[$z]->read())!==false) 

while(($row1=$tempRow2[$z]->read())!==false) 

while(($row1=$tempRow3[$z]->read())!==false) 

 

ηνπο πίλαθεο θαη εθηππώλνπκε όια ηα πεδία ηνπ πίλαθα diana_transcripts 

όπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ θώδηθα: 
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Δικόνα 18: Κώδικαρ για ηη ζελίδα results1.php 
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6.7.3. Πεπίπηυζη ΜatureMirna 

 
ην ππνθεθάιαην απηό εμεηάδνπκε ηελ πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο ζα 

επηιέμεη ζην 1ν επίπεδν MatureMirna θαη έηζη ζα ελεξγνπνηεζεί ην 3ν if ηεο 

ζπλάξηεζεο public function actionSearch2() ηνπ site controller θαη ζα γίλεη 

αλαθαηεύζπλζε ζηε ζειίδα search4.php  ηεο νπνίαο ν θώδηθαο εκθαλίδεηαη 

παξαθάησ. 

 

 
 

Δικόνα 19: Κώδικαρ ηηρ ζελίδαρ search3.php 

 

Όπσο θαίλεηαη ζηνλ θώδηθα δεκηνπξγνύκε κηα θόξκα ε νπνία πεξηέρεη έλα 

πεδίν textArea. ην ζπγθεθξηκέλν πεδίν ν ρξήζηεο κπνξεί λα εηζάγεη 

δεδνκέλα ηνπ ηύπνπ: 

 
diana_transcripts$enstid or   

diana_protein_genes$ensgid or   

diana_protein_genes$names or   

diana_protein_gene_refseqs$refseq_id or 

diana_protein_gene_names$common_name 
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Μόιηο εηζάγεη ν ρξήζηεο ηα δεδνκέλα πνπ ζέιεη θαη παηήζεη ην 

submitButton ηα δεδνκέλα ζηέιλνληαη ζηε ζπλάξηεζε  

public function actionResult2()  

ηνπ site controller θαη εθηειείηαη ν παξαθάησ θώδηθαο. 

 

 
 

Δικόνα 20: Κώδικαρ ηηρ ζςνάπηηζηρ actionResult2 ηος Site Controller 

 

ύκθσλα ινηπόλ κε όζα πεξηγξάςακε γηα ηηο πεξηπηώζεηο ησλ 

ππνθεθαιαίσλ  6.3.1 θαη 6.3.2  ε ζπλάξηεζε  

public function actionResult2()  

παίξλεη ηα δεδνκέλα από ηε ζειίδα search4.php κε ηε κέζνδν POST θαη κε 

ηε βνήζεηα ηεο ζπλάξηεζεο preg_split εηζάγεη ηα δεδνκέλα πνπ έβαιε ν 

ρξήζηεο ην θαζέλα ζε κηα ζέζε ηνπ πίλαθα $chars1. ηε ζπλέρεηα θάλεη 

ηελ επεξώηεζε ζηε βάζε δεδνκέλσλ κε ηνπο θαηάιιεινπο πεξηνξηζκνύο, 

θξαηάεη ζηνλ πίλαθα temprow1ηα απνηειέζκαηα ηεο επεξώηεζεο ζηε βάζε 

θαη ζηέιλεη ηνλ πίλαθα ζηε ζειίδα results2.php 
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ηνλ θώδηθα ηεο ζειίδαο results2.php όκνηα κε πξηλ κε ηε βνήζεηα ηεο 

εληνιήο while(($row1=$tempRow1[$z]->read())!==false) ηξέρνπκε ηνλ 

πίλαθα temprow1 θαη ηππώλνπκε ζηε ζπλέρεηα ηα πεξηερόκελα ηνπ. 

Γειαδή ηππώλνπκε όια ηα πεδία ηνπ πίλαθα diana_mature_mirnas κε ηηο 

εγγξαθέο πνπ επηζηξάθεθαλ από ηελ επεξώηεζε ζηε βάζε δεδνκέλσλ 

βάζεη ησλ πεξηνξηζκώλ ζηε ζπλζήθε WHERE ηεο επεξώηεζεο. 

Γηα λα θαηαλνεζνύλ πην εύθνια όζα πεξηγξάςακε ζε απηό ην θεθάιαην αο 

δηαβάζνπκε ηα παξαδείγκαηα ηξεμίκαηνο ηνπ θώδηθα πνπ αθνινπζνύλ. 
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7. Παπαδείγμαηα ηπεξίμαηορ ηος κώδικα… 

 
ην θεθάιαην απηό ζα δνύκε ηα απνηειέζκαηα πνπ επηζηξέθνληαη ζηελ 

νζόλε ηνπ ρξήζηε γηα ελδεηθηηθά ηξεμίκαηα ηνπ θώδηθα πνπ γξάθηεθε ζηα 

πιαίζηα ηεο παξνύζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 

 

7.1. Επιλογή Target 
 

Έζησ ινηπόλ πσο ζην 1ν επίπεδν αλαδήηεζεο ν ρξήζηεο επηιέγεη Target 

όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθόλα παξαθάησ: 

 

 

Δικόνα 21: Δπιλογή Target 

 

Μόιηο παηήζεη ην θνπκπί ηεο αλαδήηεζεο εκθαλίδεηαη ζην ρξήζηε κηα 

εηθόλα κε 3 πεδία. Έζησ ινηπόλ πσο ρξεζηήο γεκίδεη ηα θελά πεδία όπσο 

θαίλεηαη ζηελ εηθόλα παξαθάησ: 
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Δικόνα 22: Διζαγυγή δεδομένυν για επιλογή Target 

 

Γειαδή επηιέγεη λα βάιεη ζην 1ν πεδίν έλα score, ζην 2ν πεδίν δύν 

δηαθνξεηηθά $enstid από ηνλ πίλαθα diana_transcripts θαη ζην 3ν πεδίν έλα 

$name θαη έλα mimat από ηνλ πίλαθα diana_mature_mirnas. 

Μόιηο παηήζεη ην θνπκπί ηεο αλαδήηεζεο ζα ηνπ επηζηξαθνύλ ζηελ νζόλε 

ηνπ ηα απνηειέζκαηα πνπ δήηεζε από ηε βάζε δεδνκέλσλ όπσο θαίλεηαη 

παξαθάησ: 

 



Υλοποίθςθ online εφαρμογισ που κα επιτρζπει εξελιγμζνεσ αναηθτιςεισ ςε βάςθ δεδομζνων 

 
 

50 
 

 

Δικόνα 23: Αποηελέζμαηα για επιλογή Target 
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Δικόνα 24: Αποηελέζμαηα για επιλογή Target 

 

Σα απνηειέζκαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ νζόλε ηνπ ρξήζηε κεηά από ηελ 

παξαπάλσ αλαδήηεζε πνπ έγηλε είλαη πνιιά θαη ελδεηθηηθά δείρλνπκε ζηηο 

παξαπάλσ εηθόλεο θάπνηα από απηά. Όπσο θαίλεηαη ν ρξήζηεο επηιέγνληαο 

ζην 1ν επίπεδν ηεο αλαδήηεζεο, Target,  πεξηκέλεη λα ηνπ επηζηξαθνύλ 

από ηνλ πίλαθα diana_microT5_interactions  ηα πεδία: internal_tid, 

internal_mimat_id θαη score. Όπσο θαίλεηαη ζηνπο πίλαθεο ην score 

θπκαίλεηαη γηα όιεο ηηο εγγξαθέο πνπ επηζηξάθεθαλ θάησ από 0.407 πνπ 

εηζήγαγε ν ρξήζηεο ζαλ θαηώθιη. πλεπώο παξαηεξνύκε πσο καο 

επηζηξάθεθαλ ηα ζσζηά απνηειέζκαηα από ηελ αλαδήηεζε. Αθόκα γηα λα 

ην ειέγμνπκε κπνξνύκε λα κπνύκε ζηε βάζε δεδνκέλσλ θαη λα ειέγμνπκε 

ηηο εγγξαθέο πνπ ππάξρνπλ ζηνπο πίλαθεο ησλ απνηειεζκάησλ κε ηα 

αληίζηνηρα score. 
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7.2.  Επιλογή Gene 

 
Έζησ ινηπόλ πσο ζην 1ν επίπεδν αλαδήηεζεο ν ρξήζηεο επηιέγεη Gene 

όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθόλα παξαθάησ: 

 

 
 

Δικόνα 25: Δπιλογή Gene 

 
Μόιηο παηήζεη ην θνπκπί ηεο αλαδήηεζεο εκθαλίδεηαη ζην ρξήζηε κηα 

εηθόλα κε 3 πεδία. Έζησ ινηπόλ πσο ρξεζηήο γεκίδεη ηα θελά πεδία όπσο 

θαίλεηαη ζηελ εηθόλα παξαθάησ: 

 

 
 

Δικόνα 26: Διζαγυγή δεδομένυν για επιλογή Gene 
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Γειαδή επηιέγεη λα βάιεη ζην 1ν πεδίν έλα $name θαη έλα $mimat από ηνλ 

πίλαθα diana_mature_mirnas, ζην 2ν πεδίν έλα $name από ηνλ πίλαθα 

diana_hairpins  θαη ζην 3ν πεδίν 2 δηαθνξεηηθά $name από ηνλ πίλαθα 

diana_trancsriptions_factors. 

Μόιηο παηήζεη ην θνπκπί ηεο αλαδήηεζεο ζα ηνπ επηζηξαθνύλ ζηελ νζόλε 

ηνπ ηα απνηειέζκαηα πνπ δήηεζε από ηε βάζε δεδνκέλσλ όπσο θαίλεηαη 

παξαθάησ: 

 

 
 

 
 

Δικόνα 27: Αποηελέζμαηα για ηην επιλογή  Gene 
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Δικόνα 28: Αποηελέζμαηα για ηην επιλογή  Gene 

 
Σα απνηειέζκαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ νζόλε ηνπ ρξήζηε κεηά από ηελ 

παξαπάλσ αλαδήηεζε πνπ έγηλε είλαη πνιιά θαη ελδεηθηηθά δείρλνπκε ζηηο 

παξαπάλσ εηθόλεο θάπνηα από απηά. Όπσο θαίλεηαη ν ρξήζηεο επηιέγνληαο 

ζην 1ν επίπεδν ηεο αλαδήηεζεο, Gene,  πεξηκέλεη λα ηνπ επηζηξαθνύλ από 

ηνλ πίλαθα diana_transcripts ηα πεδία internal_tid, internal_gid, enstid, 

species, strand, chromosome, start θαη stop. Πξνθαλώο ζα κπνξνύζακε 

λα πξνζζέζνπκε θαη ηα ππόινηπα πεδία ηνπ πίλαθα, σζηόζν ζηα πιαίζηα 

ηεο παξνύζαο δηπισκαηηθήο εκθαλίδνπκε ηα πξώηα 8 πεδία ηνπ πίλαθα 

απηνύ. 
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7.3.Επιλογή Mature Mirna 
 
Έζησ πσο ν ρξήζηεο επηιέγεη ζην 1ν επίπεδν Mature Mirna όπσο θαίλεηαη 

παξαθάησ: 

 

 
 

Δικόνα 29: Δπιλογή Mature miRNA 

 
Μόιηο παηήζεη ην θνπκπί ηεο αλαδήηεζεο ζα ηνπ εκθαληζηεί έλα πεδίν ζην 

νπνίν πξέπεη λα εηζάγεη όζεο από ηηο παξαθάησ κεηαβιεηέο ζέιεη όπσο 

πεξηγξάςακε ζε πξνεγνύκελν θεθάιαην. 

 

diana_transcripts$enstid or  

diana_protein_genes$ensgid or  

diana_protein_genes$names or  

diana_protein_gene_refseqs$refseq_id or 

diana_protein_gene_names$common_name 

 

Έζησ ινηπόλ πσο ν ρξήζηεο εηζάγεη ηα παξαθάησ δεδνκέλα: 
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Δικόνα 30: Διζαγυγή δεδομένυν για επιλογή Mature miRNA 

 

 
Γειαδή ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ν ρξήζηεο έρεη εηζάγεη κηα εγγξαθή  

$enstid από ηνλ πίλαθα diana_transcripts, κηα εγγξαθή  $ensgid από ηνλ 

πίλαθα diana_protein_genes θαη κηα εγγξαθή $refseq_id από ηνλ πίλαθα 

diana_protein_gene_refseqs. 

 
Δθόζνλ έρνπλ εηζαρζεί ηα δεδνκέλα από ην ρξήζηε, κε ην πάηεκα ηεο 

αλαδήηεζεο πεξηκέλεη λα ηνπ εκθαληζζνύλ ηα δεδνκέλα ζηελ νζόλε όκνηα 

κε ην πξνεγνύκελν παξάδεηγκα. 

Ωζηόζν ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε αληηκεησπίδνπκε ζέκα κλήκεο θαη 

αλακέλνληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο αλαδήηεζεο ζηε βάζε δεδνκέλσλ καο 

εκθαλίδεηαη ην ζπγθεθξηκέλν κήλπκα: 

Fatal error: Maximum execution time of 60 seconds exceeded in 

C:\xampp\htdocs\yii-1.0.8.r1317\framework\db\CDbCommand.php on 

line 302 

Απηό ζεκαίλεη όηη δελ αξθεί ε ζπγθεθξηκέλε κλήκε πνπ καο παξέρεη ν 

εηθνληθόο server xampp αιιά ρξεηάδεηαη επηπιένλ κλήκε γηα λα ηξέμεη ην 

πξόγξακκα. 

Σν πξόβιεκα εληνπίδεηαη ζην ζεκείν ηνπ θώδηθα πνπ πξνζπαζνύκε λα 

θξαηήζνπκε ζηε κεηαβιεηή query ην απνηέιεζκα ηεο αλαδήηεζεο ζηε βάζε 

όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθόλα παξαθάησ: 

 



Υλοποίθςθ online εφαρμογισ που κα επιτρζπει εξελιγμζνεσ αναηθτιςεισ ςε βάςθ δεδομζνων 

 
 

57 
 

 
 

Δικόνα 31: Κώδικαρ query για επιλογή Mature miRNA 

 

ην ζεκείν απηό πξνζπαζεί λα θάλεη πνιιέο ζπλελώζεηο πηλάθσλ θαη ν 

απαηηνύκελνο ρξόλνο πνπ ρξεηάδεηαη γηα απηό ην ζθνπό μεπεξλάεη ηα 

αλώηεξν όξην ρξόλνπ. 

Γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο πξνζπαζήζακε λα θάλνπκε ηνλ θώδηθα 

όζν πην απινπνηεκέλν γίλεηαη.  θεθηήθακε ινηπόλ λα αιιάμνπκε ηνλ 

παξαπάλσ θώδηθα θαη λα ηνπνζεηήζνπκε ην εμσηεξηθό while πνπ ηξέρεη γηα 

όιν ηνλ πίλαθα $chars1 ζην εζσηεξηθό ηνπ query, δειαδή θάησ από ηηο 

ζπλζήθεο WHERE.  

Ωζηόζν παξαηεξήζακε όηη δελ άιιαμε ηίπνηα θαζώο ην πξόβιεκα 

εληνπίδεηαη θαζαξά ζηε ζπλέλσζε πνιιώλ πηλάθσλ νη νπνίνη πεξηέρνπλ 

πνιιέο εγγξαθέο έθαζηνο. πλεπώο επεηδή αθνινπζήζακε ίδηα ινγηθή ζηε 

ζπγγξαθή ηνπ θώδηθα κε ηελ επηινγή Gene γλσξίδνπκε όηη ε ινγηθή καο 

είλαη ζσζηή θαη πσο ηα απνηειέζκαηα ζα εκθαληζηνύλ ζσζηά ζηελ νζόλε 

ηνπ ρξήζηε ζε θάπνην κεράλεκα πνπ ρξεζηκνπνηεί πξαγκαηηθό server θαη 

όρη εηθνληθό. 

Ωζηόζν γηα λα επαιεζεύζνπκε ηνλ θώδηθα κπνξνύκε λα βγάινπκε 

θάπνηνπο πεξηνξηζκνύο. Έζησ ινηπόλ όηη ηξέρνπκε ηνλ θώδηθά καο κνλάρα 

γηα ηνλ έιεγρν: diana_transcripts.enstid = '$chars1[$i]' 

θαη όρη γηα όιεο ηηο ζπλζήθεο OR όπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα   
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Αλ ηξέμνπκε έλα λέν παξάδεηγκα : 
 

 
 

Δικόνα 32: Διζαγυγή δεδομένυν για επιλογή Mature miRNA 

 

Όπνπ ν  ρξήζηεο εηζάγεη δύν δηαθνξεηηθά $enstid  από ηνλ πίλαθα 

diana_transcripts, επηζηξέθνληαη ηα παξαθάησ απνηειέζκαηα ζην ρξήζηε: 
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Δικόνα 33: Αποηελέζμαηα για ηην επιλογή Mature miRNA 

 

Δλδεηθηηθά εκθαλίδνπκε ηηο πξώηεο εγγξαθέο πνπ δόζεθαλ ζην ρξήζηε σο 

απνηειέζκαηα ηεο αλαδήηεζεο ζηε βάζε δεδνκέλσλ γηα ηα ζηνηρεία πνπ 

εηζήγαγε  ζηελ επηινγή Mature Mirnas. 

Παξαηεξνύκε ινηπόλ όηη ν θώδηθαο καο ηξέρεη ζσζηά θαη απιά είλαη ζέκα 

κλήκεο ε αδπλακία λα εκθαλίζεη απνηειέζκαηα γηα όιεο ηηο ζπλζήθεο OR. 

Ο ρξήζηεο από ηελ παξαπάλσ αλαδήηεζε πεξηκέλεη λα ηνπ επηζηξαθνύλ 

από ηνλ πίλαθα diana_mature_mirnas ηα πεδία: internal_mimat_id, name , 

mimat, sequence θαη species. 
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8. Δπίλογορ 

 
ην θεθάιαην απηό ζπλνςίδεηαη ε παξνύζα δηπισκαηηθή εξγαζία. 

Παξνπζηάδνληαη νη βαζηθνί ζηόρνη ηεο πνπ επεηεύρζεζαλ θαη επηζεκαίλνληαη 

νη αξρηθέο απαηηήζεηο ηεο. Αθόκα, ηνλίδνληαη ηα δηάθνξα ζπκπεξάζκαηα 

πνπ πξνέθπςαλ θαζώο επίζεο θαη νη κειινληηθέο επεθηάζεηο πνπ 

ζεκεηώζεθαλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη βειηίσζε  ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο. 

 

8.1. Σύνοτε και ζςμπεπάζμαηα 
 

Όπσο έρεη αλαθεξζεί θαη ζηελ εηζαγσγή, ε κειέηε ησλ microRNAs 

δηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθό ξόιν ζηελ αλάπηπμε ησλ νξγαληζκώλ θαη ζηελ 

πξόβιεςε πνιιώλ αζζελεηώλ. 

ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία  αλαπηύρζεθε έλα ζύζηεκα αλαδήηεζεο 

βηνινγηθώλ πιεξνθνξηώλ. Σν θνηλό ζην νπνίν απεπζύλεηαη ε εξγαζία 

απνηειείηαη από βηνιόγνπο εξεπλεηέο , απνδεηθλύνληαο κε απηόλ ηξόπν 

πόζν ζεκαληηθή είλαη ε ζπλεξγαζία ηνπ θιάδνπ ηεο βηνινγίαο κε ηνλ θιάδν 

ηεο πιεξνθνξηθήο. 

Η εθαξκνγή πνπ αλαπηύρζεθε  θαιείηαη λα ζπλδξάκεη ζηελ έξεπλα ησλ 

microRNA παξέρνληαο πξόζβαζε ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ. Η ζπγθεθξηκέλε 

βάζε δεδνκέλσλ πεξηιακβάλεη έλα πιήζνο από ζεκεία πξόζδεζεο ησλ 

κνξίσλ  microRNA πάλσ ζηα κόξηα mRNA. ηε ζπγθεθξηκέλε δηπισκαηηθή 

αλαπηύρζεθε αιγόξηζκνο αλαδήηεζεο ζηα δεδνκέλα ώζηε ν ρξήζηεο λα 

κπνξεί λα εθαξκόζεη κηα απιή ή θαη κηα ζύλζεηε αλαδήηεζε ζηελ βάζε. Η 

αλαδήηεζε απηή κπνξεί λα αθνξά βηνινγηθνύο ζηόρνπο ελόο γνληδίνπ, ελόο 

microRNA ή αθόκα θαη ελόο ζπλδπαζκνύ απηώλ.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπγγξαθήο παξνπζηάζηεθαλ δηάθνξα δεηήκαηα 

ζρεηηθά κε ηελ απόδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο. πγθεθξηκέλα  ζηελ πξνζπάζεηά 

καο λα ηξέμνπκε δνθηκαζηηθά παξαδείγκαηα παξαηεξήζακε όηη 

δεκηνπξγνύληαλ πξνβιήκαηα κλήκεο θαζώο ε βάζε δεδνκέλσλ mirna2 

πεξηέρεη πάξα πνιιέο εγγξαθέο δεδνκέλσλ θαη ε αλαδήηεζε ζηνπο πίλαθεο 

θαζπζηεξνύζε γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα. Ωζηόζν γηα λα κπνξέζνπκε 

λα δνύκε απνηειέζκαηα από ηηο αλαδεηήζεηο καο αθαηξέζακε θάπνηεο 

αλαδεηήζεηο θαη θξαηήζακε ελδεηθηηθά θάπνηεο άιιεο. Γηα παξάδεηγκα ζην 

1ν επίπεδν επηιέγνληαο ν ρξήζηεο Target θξαηήζακε κνλάρα ηελ 

αλαδήηεζε γηα δεδνκέλα $enstid ηνπ πίλαθα diana_transcripts. 

Παξαηεξήζακε όηη ην πξόβιεκα κλήκεο πνπ εκθαληδόηαλ αθνξνύζε ηα 

δηάθνξα OR πνπ ρξεζηκνπνηνύζακε ζηηο ζπλζήθεο WHERE ηνπ query ζηε 
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βάζε δεδνκέλσλ, ζπλεπώο θξαηήζακε ελδεηθηηθά ηα παξαπάλσ γηα λα 

επαιεζεύζνπκε ηνλ θώδηθά καο. 

8.2 Μελλονηικέρ Επεκηάζειρ 
 

Η ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή πνπ αλαπηύρζεθε ζηα πιαίζηα ηεο παξνύζαο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο έρεη ζηόρν όπσο αλαθέξακε ηελ εμππεξέηεζε ησλ 

αλαγθώλ εξεπλεηώλ βηνιόγσλ κε ηνλ θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν. πλεπώο 

εθαξκνγέο ηέηνηνπ είδνπο απαηηνύλ ηε ζπλερή ελεκέξσζή ηνπο γηα 

βειηηζηνπνηήζεηο. Έρνπκε ήδε ζθεθηεί θάπνηεο από απηέο όπσο ηελ 

απνζήθεπζε θάπνησλ αλαδεηήζεσλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ από ρξήζηεο. Γηα 

παξάδεηγκα κε ηελ είζνδν ηνπ ρξήζηε ζην site ηνπ DIANA LAB όηαλ απηόο 

επηιέμεη ηελ ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή θαη  ηνπ επηζηξαθνύλ θάπνηα 

απνηειέζκαηα λα κπνξεί λα ηα απνζεθεύεη γηα λα ηα θάλεη ρξήζε ζην 

κέιινλ. Οπζηαζηηθά δειαδή λα είλαη ζε ζέζε λα έρεη θάζε ρξήζηεο έλα 

ρώξν «αγαπεκέλσλ » αλαδεηήζεσλ θαη λα κελ αλαγθάδεηαη λα θάλεη εθ 

λένπ αλαδεηήζεηο κε ηηο νπνίεο έρεη αζρνιεζεί μαλά.  

Αθόκα, όζνλ αθνξά ζηε ζπγγξαθή ηνπ θώδηθα ζα κπνξνύζε λα 

ρξεζηκνπνηεζεί έλα αξρείν XML γηα λα απνθύγνπκε ηε ζπγγξαθή πνιιώλ 

δηαθνξεηηθώλ ζειίδσλ. Με ηε ρξήζε απηνύ, δηεπθνιύλνπκε όπνηα 

κειινληηθή επέθηαζε εθόζνλ ζα είλαη πην εύθνια δηαρεηξίζηκν έλα ηέηνην 

αξρείν από επόκελνπο πξνγξακκαηηζηέο. 
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