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____________________________________ 1. Εισαγωγή
Είμαι πτυχιούχος του Μαθηματικού Τμήματος της Φυσικομαθηματικής Σχολής του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εργάζομαι στην Μέση Εκπαίδευση, από το 
1978, ως καθηγητής των Μαθηματικών και τα τελευταία χρόνια ως καθηγητής της 
Πληροφορικής.

Περισσότερα από δεκαπέντε χρόνια ασχολούμαι με το γνωστικό αντικείμενο που 
καλύπτεται από τον ευρύτατο όρο της Πληροφορικής. Η γνώση μου προέκυψε με ατομική 
προσπάθεια και ενασχόληση με ό,τι μου ήταν προσιτό, τεχνολογικά ή οικονομικά.

Τα τελευταία χρόνια η εξέλιξη της Πληροφορικής τεχνολογίας, από πλευράς Υλικού 
αλλά και Λογισμικού είναι ταχύτατη και αισθάνθηκα τον εαυτό μου να μην μπορεί να 
παρακολουθήσει τα τεκταινόμενα.

Η ανησυχία μου για περισσότερη, αλλά και συστηματοποιημένη γνώση, βρήκε διέξοδο 
στο Θεσμοθετημένο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά 
Συστήματα (M.I.S.), που οργάνωσε το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Έτσι πριν από δύο χρόνια, 
τον Φεβρουάριο του 1998, ξεκίνησα τον κύκλο σπουδών, που προβλέπεται από το παραπάνω 
Πρόγραμμα.

Σήμερα με την περάτωση του κύκλου σπουδών, στα πλαίσια της Διπλωματικής μου 
Εργασίας, που έχει ως θέμα : «Σχεδιασμός - Ανάπτυξη Intranet για το Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας», υποβάλλω προς έγκριση το παρόν κείμενο.

Η εργασία έγινε με την εποπτεία του καθηγητή του Τμήματος Εφαρμοσμένης 
Πληροφορικής κ. Μαργαρίτη Κωνσταντίνου, του οποίου οι εύστοχες κατευθύνσεις για το τι 
πρέπει να κάνω, η ενθαρρυντική αποδοχή και συμπαράσταση για το αποτέλεσμα της 
προσπάθειάς μου και η υπομονή που έδειξε περιμένοντας να την ολοκληρώσω, ήταν για μένα 
πολύτιμη βοήθεια. Τον ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ ακόμη τους συνεργάτες του κ. 
Μαργαρίτη, Τσαδίρα Αθανάσιο (Post Doctoral Researcher) και Γούτα Θεόδωρο (Research and 
Development Staff), των οποίων η αρχική ώθηση στην προσπάθειά μου ήταν σημαντική.

Από την θέση αυτή θέλω να εξάρω και την προσπάθεια των αγνώστων σε μένα 

μελετητών, που βρίσκονται σε κάθε γωνιά του πλανήτη και διαχέουν μέσω του διαδικτύου, 
ελεύθερα και χωρίς καμιά χρέωση, την γνώση που κατακτούν και τις μεθόδους που 
εφευρίσκουν, ώστε να γίνονται ταχύτατα κτήμα των οποιωνδήποτε, που δείχνουν σχετικό 
ενδιαφέρον. Η ευγενής αυτή προσφορά υπήρξε για μένα πολύ σημαντική. Βρήκα 

υλοποιημένες ιδέες πολύ χρήσιμες και οι λύσεις που προσφέρονται, θα μπορούσαν να 
επιτευχθούν μόνο με τους πολλούς και πολυτάλαντους ανθρώπους, που κοπιάζουν ο καθένας 
μόνος του αλλά και όλοι μαζί ταυτόχρονα.
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__________________________________________1.1. Σκοπός
Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι να φανερώσει τις δυνατότητες της διαχείρισης 

βάσεων δεδομένων, σε περιβάλλον Intranet, με την βοήθεια νέων εργαλείων όπως :
■ τα πρωτόκολλα δικτύωσης στα οποία στηρίζεται το Internet,
■ η πρόσβαση στα δεδομένα με χρήση των ActiveX Data Objects και της 

SQL,
■ η επιστροφή των αποτελεσμάτων στους αιτούντες πελάτες με χρήση της 

HTML και η σύζευξη των ανωτέρω με τις ευκολίες που παρέχει
■ η τεχνολογία Active Server Pages.

Τα παραπάνω θέματα προσεγγίζονται με αναφορά των μεθόδων που απαιτούν τα 
εργαλεία, που έχουν αναπτυχθεί αρχικά από οίκους ανάπτυξης λογισμικού, όπως η Microsoft 
και επεκτείνονται καθημερινά από άλλους δημιουργούς, σε όλα τα μήκη και πλάτη του 
πλανήτη.

Τελικά γίνεται, με την παρούσα εργασία, μία απόπειρα υλοποίησης ενός μοντέλου 
Intranet, όπου φαίνονται στην πράξη οι δυνατότητες των νέων μεθόδων προσέγγισης των 
δεδομένων και διαμοιρασμού της πληροφορίας.

"Σχεδιασμός - Ανάπτυξη Intranet για to Πανεπιστήμιο Μακεδονίας"
Τσακαλίδης Γ. Ευάγγελος / M.I.S. - Αριθμός Μητρώου : Μ 12/95»
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"Σχεδιασμός - Ανάπωξη Intranet για to Πανεπιστήμιο Μακεδονίας"
Τσακαλίδης Γ. Ευάγγελος / Μ.Ι.5. - Αριθμός Μητρώου : Μ 1 2193

Γενικώς, web ονομάζουμε ένα αδόμητο (με μικρές τυπικές απαιτήσεις) 
client/server δίκτυο που χρησιμοποιεί το HTTP (HyperText Tansfer Protocol) ως 
πρωτόκολλο συναλλαγών. To World Wide Web αποτελείται από το σύνολο των HTTP 
κόμβων στο δημόσιο Internet.

_____________________________________________ · Intranet
Ονομάζουμε Intranet (ή εσωτερικό web) την δικτυακή διασύνδεση μιας 

στενά συνδεδεμένης ομάδας πελατών, οι οποίοι χρησιμοποιούν τυπικά internet- 
ικά πρωτόκολλα, ειδικά δε TCP/IP και HTTP.

_____________________________________________· Extranet
Ένα εσωτερικό web (Intranet) αποτελείται από το σύνολο των HTTP κόμβων σε 

ένα ιδιωτικό LAN ή WAN ενός οργανισμού ή μιας εταιρίας (εταιρικό web). Αν ένα 
εταιρικό web συνδέει δύο ή περισσότερους εμπορικούς εταίρους, τότε συχνά 
αναφέρεται ως business-to-business web, ή ως extranet.

Σημειώνεται πως τα εσωτερικά webs - intranets - είναι μόνον λογικά “εσωτερικά” 
του οργανισμού ή της επιχείρησης. Η φυσική τους διάταξη μπορεί να διατρέχει όλον τον 
κόσμο, καλύπτοντας έκταση της οποίας τα όρια εξαρτώνται από τα γεωγραφικά όρια 
μέσα στα οποία εκδηλώνονται οι δραστηριότητες του οργανισμού. Κατόπιν αυτού ένα 
Intranet μπορεί να είναι τόσο μεγάλο, όσο επεκτείνεται και το ενδιαφέρον που 
εκδηλώνεται. Το πλήθος των servers ή των clients που απαρτίζουν ένα intranet δεν 
προσδίδει κάτι ιδιαίτερο στον διαχωρισμό των intranets σε κατηγορίες. Για παράδειγμα 
μια ομάδα εργασίας με έναν web server, μία εταιρία με μερικές δεκάδες web servers και 
ένας παγκόσμιος κολοσσός με δέκα χιλιάδες web servers, αποτελούν κατά περίπτωση 
ένα intranet. (Κάτι τέτοιο ίδιο νομίζω πως έχω και εγώ όταν συνδέω τον IBM ThinkPad 

380 στον Personal Web Server, που έχω εγκατεστημένο στον υπολογιστή του γραφείου 
μου.)

Σύμβαση : Στο εξής το πρώτο γράμμα της λέξης "web" θα γράφεται κεφαλαίο 
όταν αναφερόμαστε στο World Wide Web και πεζό όταν αναφερόμαστε σε ιδιωτικά 
webs (Intranet ή Extranet).
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__________________________________ 1.4. Περιορισμοί
Ξεκίνησα την εργασία αυτή στο τέλος του Σεπτεμβρίου 1999. Η κεκτημένη γνώση 

μου εκείνη την χρονική στιγμή γύρω από το τεχνικό μέρος του θέματος ήταν σε επίπεδο 
σχεδόν μηδενικό. Είχα μόνον κάποια γνώση από την HTML, από δοκιμές που έκανα 
μαζί με τα παιδιά μου για δημιουργία κάποιων στατικών σελίδων με θέμα την 
αγαπημένη τους ομάδα μπάσκετ και μέσα από εργαλεία, όπως το Microsoft Front Page, 
που αυτοματοποιούν τις διαδικασίες ανάπτυξης. Από την μεριά της διαχείρισης των 
δεδομένων η εμπειρία μου περιοριζόταν σε διαχείριση πινάκων της dBase III σε 
περιβάλλον MS-DOS. Στο περιβάλλον αυτό (MS-DOS, dBase III, Clipper) έχω 
αναπτύξει διάφορες εφαρμογές, που καλύπτουν σε επιχειρήσεις ανάγκες που δεν 
καλύπτουν οι εμπορικές εφαρμογές της αγοράς. Στις εφαρμογές αυτές πρόσθεσα μια 
διαδικασία, η οποία εξάγει σε HTML το περιεχόμενο από οποιονδήποτε πίνακα ή 
αποτέλεσμα ερωτήματος. Πέτυχα έτσι να έχω κάποια reports (μέσω ενός web-browser) 
με μορφή πλουσιότερη από εκείνη που μπορούσε να δώσει το user interface του DOS 
και ο κρουστικός εκτυπωτής. Οι προκλήσεις του περιβάλλοντος όμως είναι μεγάλες. Το 
γραφικό user interface έγινε πλέον πρότυπο για την πλειονότητα των εφαρμογών. Η 
εισβολή του διαδικτύου τελευταία έφερε κοντά μας «του κόσμου τα καλά», η 
επικοινωνία και η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των χρηστών του θεωρώ πως είναι 
το μέγιστο από τα καλά του. Επιθυμία μου μεγάλη ήταν η στροφή μου στο καινούργιο 
περιβάλλον του γραφικού user interface, τον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό, τα 
σύγχρονα πρωτόκολλα επικοινωνιών, το διαδίκτυο...

Κατοικώ και εργάζομαι στις Σέρρες, μακριά σχετικά από τον χώρο του 
Πανεπιστημίου και τις πηγές υλικοτεχνικής βοήθειας και ανθρώπινης συμπαράστασης 
στο έργο μου.

Παράδειγμα περιορισμένης βοήθειας υπό μορφήν υλικού, είναι ο δανεισμός 
βιβλίων από την βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου. Έπρεπε όποτε βρισκόμουν εκεί να 
είναι διαθέσιμο στο ράφι το βιβλίο που επιθυμώ και να μπορώ να το επιστρέφω σε 
διάστημα δύο εβδομάδων. Πήρα δύο ή τρεις φορές μαζί μου από μία πεντάδα 
εγχειριδίων για HTML, VBScript, JavaScript, MS-Access, SQL κ.λπ., με άγχος 

πολλαπλό:
■ να βρω κατάλληλη απάντηση για την οικογένεια μου, που τα έβλεπε όταν 

επέστρεφα στο σπίτι και «θαύμαζε;» το κουράγιο μου,
■ να τα «διαβάσω» σε δεκαπέντε μέρες,
■ να τα επιστρέφω έγκαιρα για να φαίνομαι αξιόπιστος,
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■ να μην απαντήσω τελικά ούτε με το βλέμμα στην υπεύθυνη παραλαβής τους 
στη βιβλιοθήκη, που αναφώνησε «τα διαβάσατε όλα αυτά!!!», όταν είδε να 
ξεχειλίζει, η αγκαλιά μου από τεχνικά εγχειρίδια και το πρόσωπό μου από 
απορία.

Σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα την εργασία μου καθηγητή κ. Μαργαρίτη 
Κωνσταντίνο, καταλήξαμε πως η υλοποίηση της εργασίας θα γίνει με ASP. Αξίζει να 
σημειώσω πως το διάστημα εκείνο, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 1999, δεν 
βρήκα στην βιβλιοθήκη βιβλίο σχετικό με την ASP. Τελικά δανείστηκα δύο σχετικά με 
ASP βιβλία από το γραφείο του κ. Μαργαρίτη, με ανοιχτό τον χρόνο επιστροφής και 
έκανα αρχή. Αφού κατέληξα για το περιεχόμενο και τους τίτλους των βιβλίων που θα 
ικανοποιούσαν τον στόχο μου, τα προμηθεύτηκα από την αγορά.

Εργάστηκα με την βοήθεια των εγχειριδίων και σχετικού περιεχομένου από το 
Web. Κάθε μέρα που περνούσε αντιλαμβανόμουνα τις τεράστιες δυνατότητες που 
παρέχονται από τα νέα εργαλεία, αλλά και την τεράστια απόσταση που χωρίζει τον δικό 
μου (παλαιομοδίτικο) τρόπο σκέψης από όλα αυτά.

Η απομόνωσή μου, μακριά από το Πανεπιστήμιο, μου στέρησε την 
δυνατότητα :

■ να εργαστώ σε ένα δίκτυο με λειτουργικό σύστημα (ή συστήματα) ισχυρότερο 
του «χαμηλότερου» σε ισχύ MS-Windows 98, με το οποίο ασκήθηκα,

■ να εργαστώ σε ένα δίκτυο με δικούς του κανόνες ασφαλείας, και όχι μόνο με 
τον έλεγχο πρόσβασης που έβαλα εγώ στην εφαρμογή,

■ να εργαστώ σε ένα δίκτυο με πολλούς χρήστες και όχι με έναν, όπως εγώ 
είχα την δυνατότητα να κάνω,

■ να πειραματιστώ με βάσεις δεδομένων, SQL Server ή Oracle, πέραν των 
«προσωπικών», MS-Access, dBase III, MS-Excel, με τις οποίες έπαιξα,

■ να συμβουλεύομαι στελέχη από το δυναμικό του Πανεπιστημίου, και να 
αξιοποιώ κεκτημένη γνώση για εργαλεία, μεθόδους, βοηθήματα,

■ να διορθώνω, με την βοήθεια μιας τρίτης ματιάς, την πορεία μου, όταν αυτή 
ξεστράτιζε από τους αρχικά τεθέντες στόχους, ή νοηματικά, ή κυρίως χρονικά.
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_________________________________________ 1.4. Στόχοι
• Μοντελοττοίηση του Σχεσιακού Συστήματος Βάσης Δεδομένων (RDBMS), για την 

υποδοχή των «εκτιθέμενων» πληροφοριών.

• Μελέτη και υλοποίηση του τρόπου «διεπαφής» του χρήστη (User Interface) με το 
Σχεσιακό Σύστημα Βάσης Δεδομένων. Χρήση HTML και ASP για υποβολή 
ερωτημάτων (Queries).

• Υλοποίηση της Βάσης Δεδομένων, μερική αρχικά εισαγωγή στοιχείων στη Βάση 

Δεδομένων και εφ’ όσον «δουλεύει», τότε θα ακολουθήσει «εμπλουτισμός» της 
με το σύνολο των υπαρχόντων δεδομένων.

• Πραγματοποίηση ελέγχων και «δοκιμών επί δοκιμών» μέχρι να φανεί πως «κάτι 
τρέχει».
Η επόμενη εικόνα περιέχει ένα διάγραμμα των βημάτων που πρέπει να γίνουν.
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___________________________ 1.5. Δομή της Εργασίας
Η παρούσα εργασία αναπτύσσεται σε έξι (6) κεφάλαια, με την εξής δομή και 

περιεχόμενο αντίστοιχα :
• Εισαγωγή, το παρόν Κεφάλαιο 1, όπου εκτίθενται ο Σκοπός, οι περιορισμοί 

και οι Στόχοι αυτής της Εργασίας.
• Γενική Περιγραφή, Κεφάλαιο 2, όπου δίνονται στοιχεία από την παρούσα 

κατάσταση στον τομέα της διαχείρισης βάσεων δεδομένων κάτω από την 
τεχνολογία του Web, στον χώρο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (uom.gr) 
γενικά, στον χώρο του Τμήματος Πληροφορικής (it.uom.gr) του ιδίου 
Πανεπιστημίου και τελικά περιγραφή : της Τεχνολογίας Βάσεων Δεδομένων 
στο Wed, των τρόπων διασύνδεσης δεδομένων, και της S.Q.L..

• Ειδικά Θέματα, Κεφάλαιο 3, όπου παρουσιάζεται το μοντέλο Βάσης 
Δεδομένων, για την ειδική εφαρμογή του Intranet στο Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας, οι ειδικές διαδικασίες χειρισμού - ενημέρωσης των πινάκων 
αυτής της βάσης από την εφαρμογή, παρουσιάζεται η Βάση Δεδομένων, στην 
οποία τηρούνται στοιχεία για : τους χρήστες που είναι εξουσιοδοτημένοι να 
χειρίζονται την εφαρμογή, τις Βάσεις Δεδομένων που μπορεί να «βλέπει» η 
εφαρμογή, τα queries που συντάσσουν - εκτελούν και αποθηκεύουν οι 
χρήστες της εφαρμογής. Μέσα από αυτό το μέρος γίνεται παρουσίαση όλων 
των λεπτομερειών για την πλοήγηση στην εφαρμογή, τις διαδικασίες και 
συναρτήσεις που αναπτύχθηκαν για να διεκπεραιώνονται οι συγκεκριμένες 
λειτουργίες.

• Συμπεράσματα, Κεφάλαιο 4, όπου εκτίθενται οι δικές μου εκτιμήσεις και 
κρίσεις για την ικανοποίηση των στόχων που τέθηκαν για την ολοκλήρωση 
της παρούσης εργασίας.

• Βιβλιογραφία - Πηγές & αναφορές στο διαδίκτυο, στο Κεφάλαιο 5, όπου 
παρουσιάζονται κατά ενότητα:

■ τα Βιβλία, από την προσωπική μου βιβλιοθήκη, που με βοήθησαν στο 
στήσιμο της εφαρμογής,

■ οι πηγές του διαδικτύου από όπου άντλησα πολύτιμο υλικό, αφού 
όταν ξεκίνησα την εργασία μου έξι μήνες πριν δεν είχα καμία σχετική 
εμπειρία με τον συγκεκριμένο καινούργιο τρόπο προσπέλασης σε 
Βάσεις Δεδομένων (ADO) και την παρουσίασή τους μέσω της 
τεχνολογίας ASP, και
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■ οι δικτυακοί τόποι με περιεχόμενο σχετικό με Active Server Pages 
και Intranet.

• Παραρτήματα, στο Κεφάλαιο 6, με :
■ στοιχεία από τα αντικείμενα που είναι ενσωματωμένα στην ASP (methods, 

properties, events), και μια προσπάθεια ερμηνείας της λειτουργίας των 
Application Object, Session Oblect και του αρχείου Global.asa,

■ στοιχεία από τον Προτασιακό Λογισμό, για να επιστήσω την προσοχή 
μας, όταν κάνουμε χρήση σύνθετων queries, όπου ελλοχεύουν κίνδυνοι 
και ακολούθως

■ παράθεση όλου του κώδικα της εφαρμογής που συνοδεύει αυτήν την 
Εργασία.
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___________________________ 2. Γ ενική Περιγραφή

___________________________ « Περιβάλλον Ανάπτυξης
■ Η σύνταξη του κειμένου αυτής της εργασίας έγινε στον γνωστό κειμενογράφο

MicroSoft-Word.
■ Οι βάσεις δεδομένων της εφαρμογής δημιουργήθηκαν με την MicroSoft-Access.
■ Τα γραφήματα που φαίνονται σ’ αυτήν την εργασία έγιναν με το MicroSoft- 

PowerPoint.
■ Οι εικόνες που δείχνουν την λειτουργία της εφαρμογής και κάνουν αυτή την 

εργασία να φαίνεται ογκώδης, απεκόπησαν, με το εργαλείο (προέλευση του 
το διαδίκτυο) HyperSnap-DX, από τις οθόνες του browser, με τον οποίο 
γίνεται η πρόσβαση στην εφαρμογή.

■ Πολλά αρχικά κομμάτια της εφαρμογής έχουν πηγή στο συνοδευτικό υλικό των βιβλίων 
της εκδοτικής εταιρίας Wrox (http://rapid.wrox.co.uk). που παρατίθενται στην 
βιβλιογραφία, καθώς και στους δικτυακούς τόπους που αναφέρονται στο αντίστοιχο 
μέρος της βιβλιογραφίας. Η αξιοποίηση των εφαρμοσμένων ιδεών και έτοιμων 
προγραμμάτων τρίτων, μου έδωσαν την αρχική ώθηση, ώστε να γνωρίζω «που πατώ 
και που πηγαίνω». Μετά από πολλές δοκιμές των προτεινόμενων τρόπων προσέγγισης 
της νέας τεχνολογίας και με αμέτρητη περιπλάνηση στο διαδίκτυο, κατέληξα σε κάποια 
μορφή παρουσίασης της εφαρμογής μου. Αυτό που παραδίδω ως εφαρμογή είναι δίκιά 
μου «δουλειά» σε εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό, με βέβαιη εξαίρεση δύο κομματιών σε 
JavaScript (1.- επιλογή από drop down list χωρίς επιβεβαίωση, όποτε διαφοροποιείται η 
τρέχουσα επιλογή και 2 - προβολή κυλιόμενου μηνύματος στην status line του browser), 
επειδή δεν βρήκα ακόμη τον χρόνο να «εντρυφήσω» 
πάνω της.

■ Η τροποποίηση και σύνταξη νέου κώδικα της εφαρμογής 
έγινε με τον editor : EditPlus, που «βρήκα» στο δίκτυο 
και με βοήθησε σημαντικά, αφού είναι εργαλείο 

εξειδικευμένο στον χειρισμό πηγαίου κώδικα για 
μοντέρνες γλώσσες προγραμματισμού (HTML, ASP,
C/C++, Perl, Java), τονίζοντας με χρώματα δεσμευμένες 
λέξεις - ονόματα συναρτήσεων με εύχρηστη αναζήτηση 

- αντικατάσταση, με αμέτρητα βήματα αναίρεσης και 
άλλα πολλά χαρίσματα.
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____________· Περιβάλλον Εγκατάστασης - Λειτουργίας
■ Η εφαρμογή εγκαταστάθηκε στον υπολογιστή του γραφείου μου, σε περιβάλλον MS- 

Windows 98 / First Edition, πάνω στον Personal Web Server. Από τον ίδιο 
υπολογιστή έκανα σχεδόν μόνιμα και την πρόσβαση στην εφαρμογή, ως client, και 
μέσω τοπικού δικτύου έκανα επίσης πρόσβαση με έναν υπολογιστή τύπου note book, 
Κοντά στην ολοκλήρωσή της η εφαρμογή εγκαταστάθηκε στον wed server με διεύθυνση 
http://www.it. uom.gr/database/default.asp

■ Με απασχόλησε πάρα πολύ μεγάλο χρόνο η υλοποίηση της εφαρμογής, με 
μακρόσυρτες δοκιμές για την αποσφαλμάτωσή της και λιγότερο σχετικά χρόνο το μέρος 
της σχεδίασης και παρουσίασής της με το παρόν κείμενο. Προσπάθησα να λειτουργεί η 
εφαρμογή κατά το δυνατόν υπό «γενικήν μορφήν», όπως το κάνει, αξιόπιστα νομίζω, 
στην αναζήτηση, στην ανίχνευση και στο reporting δεδομένων και υπό «ειδικήν 

μορφήν» στην ενημέρωσή τους.

______________________________ · Μορφές Δεδομένων
■ «Έπαιξα» με μια, διαθέσιμη σε μένα, μικρή μεν ποικιλία μορφών δεδομένων από MS- 

Access, dBase III, MS-Excel, αλλά με πίνακες που περιέχουν στοιχεία από 
εφαρμογές που «δουλεύουν» αποτελεσματικά σε διάφορες επιχειρήσεις, και με μεγάλο 
πλήθος εγγραφών. Τα δεδομένα αυτά με βοήθησαν στον έλεγχο της απόδοσης της 
εφαρμογής από πλευράς ταχύτητας προσπέλασης στα δεδομένα και επιστροφής του 
αποτελέσματος στον client.
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_____________________________ 2.1. Παρούσα Κατάσταση

_____________ 2.1.1. Οπουδήποτε στον κόσμο (world wide (web))
Σήμερα η εξάττλωση της χρήσης του διαδικτύου είναι σημαντική στους χώρους :
■ της εκπαίδευσης,
■ των επιχειρήσεων,
■ των μέσων ενημέρωσης

και σε όλους γενικά τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, με στόχο άτομα ή ομάδες 
ατόμων, κατά περίπτωση, που δείχνουν ενδιαφέρον :

■ να ανταλλάξουν (προσλαμβάνοντας ή μεταδίδοντας) γνώση,
■ να ανταλλάξουν επιχειρηματικές πληροφορίες,
■ να ανταλλάξουν χρήματα με προϊόντα ή πληροφορίες,
■ να ανταλλάξουν πληροφορίες που έχουν σχέση με γεγονότα (ειδήσεις, νέα), ή 

μελλούμενα να συμβούν (καιρός, δρομολόγια μέσων μεταφοράς).
Είναι φανερό, πως η εύκολη - γρήγορη - αποδοτική πρόσβαση στα δεδομένα (που με 

κατάλληλη επεξεργασία δίνουν την πληροφορία), απαιτεί και επιτυγχάνεται μόνο με κατάλληλη 
οργάνωσή τους. Τα συστήματα οργανωμένης τήρησης δεδομένων είναι γνωστά ως Βάσεις 
Δεδομένων. Υπήρξε λοιπόν προφανής η ανάγκη ανάπτυξης μεθόδων προσπέλασης στις 
βάσεις δεδομένων μέσα από το διαδίκτυο. Όπως αναφέρεται την παράγραφο (3.3) αρχικά 
αναπτύχθηκε για τα συστήματα Unix, όπου γεννήθηκε και «ανδρώθηκε» η τεχνολογία του 
διαδικτύου, η μέθοδος CGI (Common Gateway Interface), συγγραφής διαδικασιών (scripts) 
με τις οποίες παρέχεται η δυνατότητα παροχής περιεχομένου από βάσεις δεδομένων, σε 
σχετικά αιτήματα πελατών.

Σήμερα με την επικράτηση (ποσοτικά) της Microsoft στο χώρο του διαδικτύου 
προσφέρονται και άλλες λύσεις για πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων με επικρατούσα την 
χρήση του συνδυασμού Active Server Pages και ActiveX Data Objects. Αναφέρω ενδεικτικά 
URLs, στα οποία είναι ορατή η ύπαρξη ονομάτων scripts της τεχνολογίας Active Server Pages 
(ASP).

■ http://www.microsoft.com/windows2000/default.asp
■ http://active.naftemporiki.gr/finder/finder.asp?arg=%C4%C5%CB%D6%CF%C9

■ http://www. in. gr/articles/Article.asp?ArticleId=4925&IssueTitle=RAM+131

Σε κάθε μια από τις τρεις περιπτώσεις δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να κτίσει βήμα- 
βήμα τα δικά του ερωτήματα προς του σύστημα και οι επιστρεφόμενες απαντήσεις ταιριάζουν 
απόλυτα στα υποβληθέντα αιτήματα.
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"Σχεδιασμός - Ανάπτυξη Intranet για το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας" 
Τσακαλίδης Γ. Ευάγγελος / M.I.S. - Αριθμός Μητρώου : Μ 1 2/98

Αν εξαιρέσουμε την πληθώρα των δικτυακών τόπων με στατικό περιεχόμενο, 
περισσεύει ένα τεράστιο ακόμη πλήθος δικτυακών τόπων, των οποίων το περιεχόμενο είναι 
ενεργό, προσαρμόζεται στις απαιτήσεις και ιδιαιτερότητες του πελάτη, ενημερώνεται με 
καταγραφή στοιχείων που ζητούνται από τον πελάτη, εξυπηρετεί με τρόπο αλληλεπιδραστικό, 
σκοπούς, που λίγο χρόνο πριν θα απαιτούσαν την φυσική παρουσία του πελάτη σε χώρο 
πολύ μακρινό από την θέση του γραφείου του.

Τέτοιες πραγματοποιηθείσες δράσεις είναι το ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce ), που 
ανθεί στο φορολογικό απυρόβλητο κάποιων επίγειων παραδείσων σε νησίδες του Ειρηνικού 
(εφαρμόζεται και από ελληνικές επιχειρήσεις), το web-banking, για τραπεζικής μορφής 
εργασίες (εφαρμόζεται και από ελληνικές τράπεζες), η παροχή πληροφοριών ειδήσεων, από 
διεθνείς και ελληνικούς φορείς ενημέρωσης, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση που εφαρμόζεται 
από πολλούς εκπαιδευτικούς οργανισμούς ανά τον κόσμο κ.λπ.

__________________________________________2.1.1. www.oum.gr
Στον δικτυακό τόπο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (http://www.uom.qr)· λειτουργεί μία 

γενικής μορφής μηχανή αναζήτησης με στήριξη σε μεθόδους του Unix (CGI scripts) και στο 
URL :

■ http://www.it.uom.gr/phones/phonebook.asp.
λειτουργεί ένας μηχανισμός υποβολής ερωτημάτων για στοιχεία του τηλεφωνικού καταλόγου 
του προσωπικού. Είναι το μοναδικό σημείο που βρήκα να γίνεται χρήση της τεχνολογίας ASP.

________________________________________ 2.1.1. www.it.oum.gr
Το «εναρκτήριο λάκτισμα» για την πραγματοποίηση αυτής της εργασίας και κυρίως για 

το τεχνικό της μέρος, δόθηκε σε μένα από την διπλωματική εργασία για το Degree of Masters 
in Electronic Publishing στο City University, του κ. Γούτα Θεόδωρου, της οποίας η υλοποίηση 
φιλοξενείται στην διεύθυνση :

■ http://www.it.uom.qr/infomodel.
(Evaluation and Information modeling for an academic Web site / Theodore Goutas / 
September 1999 / Submitted in partial fulfillment of the requirements for the Degree 
of Masters in Electronic Publishing / CITY UNIVERSITY)

Η συγκεκριμένη εφαρμογή δείχνει με παραστατικό τρόπο :
■ τις θέσεις των χώρων που φιλοξενούν τα πρόσωπα που στελεχώνουν το 

Εργαστήριο Παράλληλης και Κατανεμημένης Επεξεργασίας (Parallel and 
Distributed Processing Laboratory) του Τμήματος Πληροφορικής του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας,
■ τα προσωπικά στοιχεία των στελεχών,
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■ τρόπους αναζήτησής των στελεχών με βάση τα τηρούμενα στοιχεία και
■ τα στοιχεία του υπολογιστικού εξοπλισμού του εργαστηρίου PDPL.

Το πληροφοριακό μοντέλο αναπτύχθηκε με την βοήθεια αλληλοσχετιζόμενων πινάκων 
σε βάση δεδομένων της MS-Access και το μέρος του server-side scripting καλύφτηκε με Active 
Server Pages.

Η προτροπή για μένα ήταν να επεκτείνω το συγκεκριμένο πληροφοριακό μοντέλο, με 
περισσότερες από τις οντότητες του Πανεπιστημίου (Πρόσωπα, Χώροι, Λειτουργίες, 
Αντικείμενα).

Κατανάλωσα τον περισσότερο από τον διαθέσιμο χρόνο στους τρόπους ασφαλούς και 
αποτελεσματικής προσπέλασης στα δεδομένα, με διαδικασίες που περιγράφω παρακάτω και 
δείχνω υλοποιημένες στην εφαρμογή που καταθέτω. Θέλω να πιστεύω πως έβαλα και εγώ 
ένα μικρό λιθαράκι στο οικοδόμημα της ερμηνείας και κατανόησης των αντικειμένων που 
διαπραγματεύτηκα. Αυτό το λιθαράκι προστέθηκε με βεβαιότητα στο δικό μου γνωστικό 
υπόβαθρο και ευχαριστώ όσους συνέβαλλαν σ’ αυτό.
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____________2.2. Τεχνολογία Βάσεων Δεδομένων και Web
______________________ 2.2.1. Διασύνδεση με Βάσεις Δεδομένων

Το μεγάλο επίτευγμα αναφορικά με την τεχνολογία των Active Server Pages, είναι ότι ο 
κώδικάς τους αναλύεται πλήρως και εκτελείται στον server πριν αποσταλεί οποιοδήποτε 
περιεχόμενο στον web-browser. Για παράδειγμα, μπορεί κανείς να γράψει ASP κώδικα για να 
προβάλει την τρέχουσα ημερομηνία-ώρα, τότε το αποτέλεσμα που αποστέλλει ο web-server 
(HTML κώδικας στον web-browser) είναι μοναδικός για κάθε αίτηση της συγκεκριμένης 
σελίδας και για κάθε διαφορετικό δευτερόλεπτο που κυλάει. Η ASP παρέχει μεγάλη 
προγραμματιστική ισχύ και το μεγάλο της πλεονέκτημα είναι η ανάπτυξη σελίδων 
οδηγούμενων από δεδομένα (data-driven ASP pages).

Τι είναι οι data-driven ASP pages; Είναι ASP σελίδες οι οποίες συνδέονται με βάσεις 
δεδομένων για άντληση δεδομένων και αποστολή στον web-browser ή για συλλογή 
πληροφοριών από τον χρήστη του web-browser και αποθήκευσή τους σε βάσεις δεδομένων.

Η επόμενη ερώτηση είναι γιατί χρησιμοποιούνται βάσεις δεδομένων;. Οι βάσεις 
δεδομένων δίνουν στις wed-σελίδες την δυνατότητα να λειτουργούν σαν ένα πρόγραμμα 
παραγωγής αναφορών. Αν υποθέσουμε ότι το τμήμα xyz του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
συστήνει διδακτικά βιβλία για τα μαθήματα που οργανώνει, τότε είναι δυνατόν να ετοιμαστεί 
web-σελίδα με ASP κώδικα, η οποία θα παρέχει στους ενδιαφερομένους μία λίστα με τα 
στοιχεία αυτών των βιβλίων και η λίστα να φαίνεται διαφορετική όποτε γίνεται ενημέρωση της 
αντίστοιχης βάσης δεδομένων.

Αυτό είναι μόνο; Ένα παράδειγμα; Υπάρχουν πολλά από τον πραγματικό κόσμο των 
δεδομένων που μας περιβάλλει, όπου μπορούν να χρησιμοποιηθούν which data-driven ASP 
pages.

Για την σύνδεση με μία βάση δεδομένων οι ASP αξιοποιούν μία τεχνολογία που 
ονομάζεται ActiveX Data Objects ή ADO δια συντομία. Η τεχνολογία ADO έρχεται μαζί με την 
τεχνολογία των ASP και μπορεί να αξιοποιηθεί εύκολα μέσα από τις ASP. Η τεχνολογία ADO 
επιτρέπει στην ASP να συνδεθεί σε οποιαδήποτε βάση δεδομένων που συμμορφώνεται με 
κάποιον ODBC Driver. Σήμερα μάλλον υπάρχουν ODBC Drivers για κάθε περιβάλλον τήρησης 
δεδομένων, και με βεβαιότητα για καθένα από τα δημοφιλή διεθνώς όπως : : MS-SQL Server, 
Access, Excel, Informix, Oracle, FoxPro, dBase III, dBase IV... Επί πλέον γνωρίζω πως και 
ελληνικές εταιρίες ανάπτυξης λογισμικού (Singular - Unisoft - Computer Logic), που 

χρησιμοποιούν από πολλών ετών δικά τους συστήματα βάσεων δεδομένων, έχουν αναπτύξει 
δικούς τους ODBC Drivers, ώστε να επιτυγχάνεται η διασύνδεση των δεδομένων τους, με 

βάσεις δεδομένων που ικανοποιούν διεθνή πρότυπα_____________________________________
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Δίνω εν συντομία τους υπάρχοντες τρόπους διασύνδεσης με βάση δεδομένων.

__________________________________________ · Σύνδεση με System DSN
1. Από τον πίνακα ελέγχου δημιουργώ ένα system DSN με χρήση του ODBC Wizard 

(έστω αναθέτω στο system DSN το όνομα Thesis-Πείραμα).
2. Συνδέομαι με την βάση δεδομένων με την δήλωση, εκεί που πρέπει μέσα στον ASP 

κώδικα του απλού connection string : "DSN= Thesis-Πείραμα "

________ · Σύνδεση χωρίς τον ορισμό System DSN (DSN-less connection)
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε βάση δεδομένων, αλλά η πλειονότητα των 

άρθρων και παραδειγμάτων στο Web χρησιμοποιούν την MS-Access, όταν επιδεικνύουν την 
εγκατάσταση διασύνδεσης αυτού του τύπου.

1. Τοποθετώ την βάση δεδομένων την MS-Access (το αρχείο *.mdb) σε κατάλογο που 
είναι ορατός στον web-server (Έστω για παράδειγμα τοποθέτησα το αρχείο της 
βάσης στη διαδρομή : C:\WebShare\MyDatabase.mdb). Για βάση δεδομένων που 
διατηρεί κάθε πίνακα σε ξεχωριστό αρχείο, τοποθετώ όλους τους πίνακες σε έναν 
μόνο ορατό στον web-server κατάλογο (Έστω για παράδειγμα τοποθέτησα τα 
αρχεία των πινάκων της βάσης (έστω τύπου dBase III) στη διαδΓομή : D:\data).

2. Συνδέομαι με την βάση δεδομένων με την δήλωση, εκεί που πρέπει μέσα στον ASP 
κώδικα του πλέον σύνθετου από την προηγούμενη περίπτωση, connection string :
■ "DBQ = C:\WebShare\MyDatabase.mdb;DRIVER={MS Access (*.mdb)}"
■ ή για το παράδειγμα με το ξεχωριστό αρχείο στον δίσκο για κάθε πίνακα της 

βάσης δεδομένων έχω το connection string :
" DBQ = D:\data;DRIVER = { Microsoft dBase Driver (*.dbf)}"

__________ 2.2.2. S.Q.L., η Γλώσσα των Βάσεων Δεδομένων
Δόθηκε προηγουμένως ο τρόπος σύνδεσης με οποιαδήποτε Βάση Δεδομένων και είναι 

τόσο εύκολος, ώστε μπορεί να πραγματοποιηθεί από τον καθένα. Μένει να δούμε τον τρόπο 
με τον οποίο θα ζητήσουμε από την βάση δεδομένων να κάνει κάτι για μας. Ο τρόπος 
επικοινωνίας με την βάση είναι γνωστός ως Structured Query Language ή S.Q.L.. Τα 
σύγχρονα Σχεσιακά Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων, όπως MS-SQL Server, 
Oracle, Informix, Access “ομιλούν” SQL. Ακόμη “ομιλούν” την SQL και όποια άλλα Συστήματα 
Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων καλύπτονται από ODBC Drivers, “κατανοούν” την S.Q.L..

Η S Q L. είναι πρωτίστως καλή για δύο πράγματα :
■ εισαγωγή - ενημέρωση - διαγραφή δεδομένων
■ αναζήτηση - ανάκτηση δεδομένων
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________________________________ · Αναζήτηση - Ανάκτηση Δεδομένων
Για να ζητήσει κανείς την ανάκτηση κάποιων δεδομένων από μία Βάση, θα πρέπει να 

διαβιβάσει σ' αυτήν τις ακόλουθες πληροφορίες :
■ Ποιες στήλες (πεδία) επιθυμεί να έχει,
■ από ποιόν πίνακα της βάσης.
Αυτά είναι τα μόνα που απαιτούνται, αν και θα μπορούσε κανείς να είναι πλέον ακριβής, 

περιορίζοντας τα περιεχόμενα της απόκρισης (απάντησης της Βάσης) με διάφορες λογικές 
συνθήκες, όπως θα δούμε παρακάτω.

Ο τρόπος με τον οποίον ζητούμε από την βάση αυτό που επιθυμούμε, είναι η εντολή 
SELECT, οποία έχει την εξής τυπική σύνταξη :

SELECT ColumnList 
FROM TableName

Όπου Column List είναι μία σειρά από ονόματα πεδίων, διαχωρισμένων μεταξύ τους με 
κόμμα (,), από τον πίνακα που καθορίζεται από το TableName. Για να επιλεγούν όλα τα πεδία 
του πίνακα, αρκεί στην θέση της ColumnList να τοποθετηθεί ένας αστερίσκος (*),

Η παραπάνω έκφραση : SELECT ColumnList FROM TableName αποτελεί ένα 

ερώτημα (query) προς την βάση δεδομένων.
Έστω τώρα ότι διαθέτουμε μία Βάση Δεδομένων, η οποία περιέχει έναν Πίνακα με 

όνομα Products, και ο Πίνακας Products έχει τρία πεδία : ProductID, Name, και Price. Αν 
επιθυμούμε να αντλήσουμε τα ProductIDs όλων των περιεχομένων εγγραφών του πίνακα, 
απλά «εκπέμπουμε» προς την Βάση Δεδομένων το ερώτημα :

SELECT ProductID FROM Products
Τόσο απλά.
Αυτό που πρέπει να έχουμε κατά νουν με τις σχεσιακές βάσεις δεδομένων είναι πως τα 

ερωτήματα επιστρέφουν τα πεδία που ζητούμε, από το σύνολο όλων των εγγραφών 
(RecordSets), δηλαδή το προηγούμενο παράδειγμα επιστρέφει όλα τα ProductIDs από τον 
πίνακα Products. Αν επιθυμούμε να έχουμε όλα τα πεδία και όλες τις εγγραφές του πίνακα 
Products, τότε υποβάλλουμε το ερώτημα :

SELECT * FROM Products
Μπορούμε να περιορίσουμε τα σύνολα των εγγραφών δεδομένων, που επιστρέφονται 

από την βάση δεδομένων, με χρήση του όρου WHERE. Ο όρος WHERE ακολουθεί το 
TableName του όρου FROM. Οι όροι WHERE πρέπει να αποτιμούν λογικές εκφράσεις 

(εκφράσεις που επιστρέφουν τιμή είτε ‘αληθή’ είτε ‘ψευδή’).
Ακολουθούν μερικά παραδείγματα δηλώσεων WHERE, που περιέχονται σε ερωτήματα 

προς τον πίνακα Products :
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Πάρε όλα τα ονόματα των προϊόντων που είναι τιμολογημένα στις 5000 δραχμές :
SELECT Name FROM Products WHERE Price = 5000
Πάρε όλα τα πεδία από τον πίνακα Products, με τιμή διάφορη των 5000 δραχμών :
SELECT * FROM Products WHERE Price <> 5000
Πάρε όλα τα πεδία από τον πίνακα Products, με τιμή μικρότερη ή ίση των 5000 

δραχμών:
SELECT * FROM Products WHERE Price <= 5000
Πάρε την τιμή από όλα τα προϊόντα, των οποίων το όνομα είναι ‘ΤΣΙΜΟΥΧΑ’:
SELECT Price FROM Products WHERE Name = ‘ΤΣΙΜΟΥΧΑ’
Υπάρχουν πολλοί ακόμη όροι, εκτός του WHERE, για την εντολή SELECT, οι οποίοι 

δεν είναι απαραίτητοι για την επεξεργασία του ερωτήματος από την βάση δεδομένων. Οι 
απολύτως απαραίτητοι όροι για ένα ερώτημα είναι οι SELECT και FROM.

Είναι ελκυστικό να ανιχνεύει κανείς δεδομένα. Αλλά αν δεν τροφοδοτήσουμε με 
δεδομένα την βάση, τότε τι θα ανιχνεύουμε; Και αν μεν μπουν τα δεδομένα στην βάση αλλά 
βιαστικά και πιθανώς λαθεμένα, τότε πώς τα διορθώσουμε ή τα διαγράψουμε;

Για να επιτευχθούν αυτά κάνουμε χρήση των εντολών S.Q.L. : UPDATE, INSERT και 
DELETE. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με την χρήση αυτών των εντολών, έχοντας πάντα 
στη σκέψη μας, πως στις σχεσιακές βάσεις δεδομένων η συναλλαγή γίνεται με σύνολα 
εγγραφών και όχι με μεμονωμένα στοιχεία δεδομένων.

________________________________ · Ενημέρωση - Διόρθωση Εγγραφών
UPDATE
Η εντολή UPDATE είναι μάλλον απλή :
UPDATE TableName
SET ColumnName = Αξία
[WHERE ...]
Ο όρος WHERE είναι πολύ σημαντικός. Αν δεν χρησιμοποιηθεί είναι σαν να λέμε στην 

βάση δεδομένων να ενημερώσει κάθε εγγραφή του πίνακα TableName! Ας πάμε πίσω στο 

παράδειγμα του πίνακα Products με την εντολή που ακολουθεί:
UPDATE Products SET Price = 5000

Αυτή θα βάλει σε κάθε εγγραφή του πίνακα Product, την τιμή 5000 για το πεδίο Price. 
Αυτό βεβαίως δεν θα επιθυμούσαμε να συμβεί. Με χρήση του όρου WHERE μπορούμε να 
ενημερώσουμε ένα μικρότερο σύνολο εγγραφών με ένα ή πιθανώς κανένα στοιχείο.

Η εντολή :
UPDATE Products SET Price = 5000 WHERE Name = ‘ΤΣΙΜΟΥΧΑ’,
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θέτει τιμή ίση με 5000 σε ένα σύνολο προϊόντων, των οποίων το όνομα είναι ‘ΤΣΙΜΟΥΧΑ’. 
Μπορούμε με μία εντολή να ενημερώσουμε περισσότερα από ένα πεδία, αρκεί να 
διαχωρίσουμε με κόμμα τις περισσότερες της μίας αναθέσεις τιμών, όπως στο παράδειγμα :

UPDATE Products SET Price = 5000, Name = ‘ΤΣΙΜΟΥΧΑ’ WHERE ProductID = 4

_____________________________________________· Απάλειψη Εγγραφών
DELETE
Η εντολή DELETE έχει σύνταξη παρόμοια με την σύνταξη της εντολής UPDATE :
DELETE FROM TableName 
[WHERE...]
To 99.99% του χρόνου που απαιτείται για την σύνταξή της πρέπει να αφιερωθεί στον 

όρο WHERE. Ο όρος WHERE είναι προαιρετικός, αλλά αν «εκπέμψουμε» την εντολή : 
DELETE FROM Products, 

τότε όλες οι εγγραφές του πίνακα θα εξαφανιστούν.
Πιθανώς όμως να επιθυμούσαμε κάτι σαν αυτό :
DELETE FROM Products WHERE Price < 10, 

το οποίο θα διαγράψει όλα τα προϊόντα, που έχουν τιμή μικρότερη από 10 δραχμές, ή 
πιθανώς πρέπει να διαγράφει το προϊόν το οποίο έχει ProductID 88 :

DELETE FROM Products WHERE ProductID = 88

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν κάνουμε χρήση της DELETE.

________________________________________· Εισαγωγή νέων Εγγραφών
INSERT

Σύνταξη :
INSERT INTO TableName (ColumnList)
VALUES (ValueList)
Όπου ColumnList είναι μία σειρά από ονόματα πεδίων διαχωρισμένων με κόμμα και 

ValueList είναι η σειρά των αντίστοιχων τιμών των πεδίων της ColumnList, που διαχωρίζονται 
επίσης με κόμμα.

Ας δούμε ένα παράδειγμα :
INSERT INTO Products (ProductID, Name, Price)

VALUES(10, ‘ΤΣΙΜΟΥΧΑ’, 5000)
Αυτή η εντολή προσθέτει μία εγγραφή στον πίνακα Products, με τιμές για τα πεδία της 

πρώτης παρένθεσης, αυτές που με την ίδια σειρά αναφέρονται στη δεύτερη παρένθεση. 
Πρέπει να είμαστε βέβαιοι πως ταιριάζουν απόλυτα τα πεδία με τις τιμές, ως προς τον τύπο 
των δεδομένων, αλλιώς επιστρέφεται μήνυμα λάθους.
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Εκτιμώ πως η S.Q.L. είναι όντως μία Γλώσσα, όπως κάθε άλλη από αυτές που 
αναφέρονται ως Γλώσσες Προγραμματισμού ή ως ελληνική ή αγγλική, αφού μας δίνει τον 
τρόπο να ανταλλάσσουμε μηνύματα με κάποιον που βρίσκεται απέναντι μας (εδώ το 
Relational Data Base Management System).

____________________2.2.3. Επικοινωνία με την Βάση Δεδομένων
Αφού γνωρίσαμε την S.Q.L. και πήραμε νωρίτερα μία ιδέα από data-driven ASP σελίδα 

στον web-browser τώρα είμαστε έτοιμοι για ένα ταξίδι στα δεδομένα. Μπορούμε πλέον να 
επικοινωνήσουμε με την βάση δεδομένων με χρήση ADO και ASP. (ADO για συντομία από 
ActiveX Data Objects, και είναι το αντικείμενο που παρέχει στην ASP την δυνατότητα να 
συνδεθεί με μία βάση δεδομένων.)

Ας δεχτούμε και πάλι πως έχουμε μία βάση δεδομένων με ένα πίνακα που ονομάζεται 
Products και απαρτίζεται από τα πεδία : ProductlD, Name, και Price. Θέλουμε να γράψουμε 
μια σελίδα ASP, η οποία ανοίγει την βάση, παίρνει τα δεδομένα για όλα τα προϊόντα με τιμή 
κάτω από 5000 και παρουσιάζει για κάθε προϊόν όνομα και τιμή.

Οποιαδήποτε στιγμή υπάρξει ανάγκη πρόσβασης σε βάση δεδομένων, πρέπει να 
ακολουθήσουμε τα εξής απλά βήματα :

• Σύνδεση με την βάση δεδομένων με χρήση του αντικειμένου : ADODB.Connection

• Αποκατάσταση συνομιλίας με την βάση δεδομένων με χρήση του αντικειμένου : 
ADODB. Recordset

_________________________________ · Το αντικείμενο ADODB.Connection
Το πρώτο σημείο επιτυγχάνεται (με κώδικα) ως εξής :
Dim objConn
Set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Πρέπει να καθορίσουμε τις πληροφορίες που απαιτούνται για την σύνδεση με την βάση 

δεδομένων. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι πληροφορίες αυτές περιέχονται στο System 
DSN που ήδη δημιουργήσαμε από πριν, για την συγκεκριμένη βάση δεδομένων.

Οπότε :
objConn.Connectionstring = "DSN=System DSN Name"

Τέλος, απαιτείται το άνοιγμα του αντικειμένου με χρήση της μεθόδου Open.
'άνοιγμα της σύνδεσης
objConn.Open

Αυτά είναι όλα για το πρώτο βήμα. Ακολουθεί η διαδικασία για το άνοιγμα του 
RecordSet, με το οποίο επιτυγχάνεται η «συνομιλία» με την βάση δεδομένων. Για να γίνει αυτό 
απαιτείται να δημιουργήσουμε ένα αντικείμενο : ADODB.Recordset object, ως εξής :
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• Το αντικείμενο ADODB.Recordset
Dim objRS
Set objRS = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")

Αυτό που έχουμε να κάνουμε κατόπιν, είναι η δημιουργία μιας μεταβλητής με όνομα 
έστω strSQL. Με το όνομα αυτό θα δημιουργήσουμε ένα SQL string, το οποίο θα αποσταλεί 
στη βάση δεδομένων. Εφ’ όσον θέλουμε να έχουμε το όνομα και την τιμή όλων των προϊόντων 
που έχουν τιμή κάτω από 5000 δραχμές, τότε το SQL string που μας βολεύει είναι το :

SELECT Name, Price FROM Products WHERE Price < 5000
Τώρα δημιουργούμε μεταβλητή με όνομα strSQL και θέτουμε σε αυτήν αξία ίση με το 

SQL string που χρειαζόμαστε :
Dim strSQL
strSQL = "SELECT Name, Price FROM Products WHERE Price < 5000"

Αφού έχουμε ετοιμάσει το SQL string, είναι η κατάλληλη στιγμή να πούμε στην βάση 
δεδομένων τι ζητούμε να κάνει. Για να γίνει αυτό χρειαζόμαστε την μέθοδο Recordset.Open, 
στην οποία δηλώνεται το SQL string (strSQL), που επιθυμούμε να εκτελεστεί η βάση 
δεδομένων (objConn) πάνω στην οποία η εντολή του SQL string πρέπει να δράσει.

objRS.Open strSQL, objConn
Η νοητή εικόνα ενός recordset object είναι όπως ένας πίνακας 2X2, μέρος από την 

γνωστή αναπαράσταση του πίνακα ή των πινάκων από του πίνακες που αντλεί στοιχεία. 
Δηλαδή αν αναφερθούμε και πάλι στο παράδειγμα του πίνακα Products, περιεχόμενο :

ProductID Name Price
020301191F ΦΛΑΝΤΖΑ ΚΑΠΑΚΙΟΥ ΣΑΣΜΑΝ (5ΤΑΧ) 2429
084311113Α ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΣΑΣΜΑΝ 3288
85301211 ΚΑΒΟΥΚΙ ΣΑΣΜΑΝ 4111
085301215Α ΦΛΑΝΤΖΑ ΘΗΚΗΣ ΣΑΣΜΑΝ (5ΤΑΧ) 5401
71399141A ΒΑΣΙΣ ΣΑΣΜΑΝ 3642
91199358Β ΒΑΣΙΣ ΣΑΣΜΑΝ 5 TAX 5283
431711107Β ΘΗΚΗ ΛΕΒΙΕ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ (ΣΑΣΜΑΝ 5 2755
893399541A ΒΑΣΙΣ ΣΑΣΜΑΝ 3462
85301227 ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΣΑΣΜΑΝ. 1297

Όταν εκτελέσουμε το:
strSQL = "SELECT Name, Price FROM Products WHERE Price < 5000" ,

τότε το objRS, χωρίς να το βλέπουμε ακόμη, μοιάζει με την ακόλουθη εικόνα (δεν είναι μόνο 
αυτή η αναπαράσταση, κρύβει μέσα του, ως object, μεθόδους, ιδιότητες ...):

Name Price
ΦΛΑΝΤΖΑ ΚΑΠΑΚΙΟΥ ΣΑΣΜΑΝ (5ΤΑΧ) 2429
ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΣΑΣΜΑΝ 3288
ΚΑΒΟΥΚΙ ΣΑΣΜΑΝ 4111
ΒΑΣΙΣ ΣΑΣΜΑΝ 3642
ΘΗΚΗ ΛΕΒΙΕ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ (ΣΑΣΜΑΝ 5 2755
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Κατά την εφαρμογή της μεθόδου Open του αντικειμένου Recordset, αυτό είναι 
προσηλωμένο στην πρώτη γραμμή του συνόλου δεδομένων που επιστράφηκε. Τώρα δηλαδή
το Recordset «βλέπει» το είδος ΦΛΑΝΤΖΑ ΚΑΠΑΚΙΟΥ ΣΑΣΜΑΝ (5ΤΑΧ)’.

______________________ · Παρουσίαση των περιεχομένων του Recordset

Για την προσπέλαση αυτής της πληροφορίας (του ονόματος του προϊόντος), πρέπει να 
κάνουμε χρήση της ιδιότητας :

objRSfName")
Αυτή θα αντλήσει την αξία του πεδίου Name της τρέχουσας εγγραφής και η εκτέλεση 

της εντολής:
Response.Write objRSf'Name"),

θα έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση αυτής της αξίας.
Με την εκτέλεση της εντολής :
Response.Write objRSCPricO,

παρουσιάζεται η αξία του πεδίου Price και αφού τελειώσαμε με τα πεδία της τρέχουσας 
εγγραφής, μετακινούμαστε στην επόμενη εγγραφή (μέθοδος MoveNext) με κλήση της :

objRS.MoveNext

το objRS τώρα εντόπισε (εντοπίζεται;) στην γραμμή του προϊόντος ‘ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΣΑΣΜΑΝ’. Με 
συνεχή χρήση της μεθόδου MoveNext, όταν φτάσουμε στην τελευταία γραμμή του Recodset, 
η ιδιότητα EOF θα έχει τιμή True. Έτσι μπορούμε με έναν βρόχο να διατρέξουμε ένα 
Recordset από την αρχή μέχρι το τέλος του και να παρουσιάσουμε τις τιμές των πεδίων του 
ανά εγγραφή ως ακολούθως :
Do Until objRS.EOF = True

Response.Write "Name = " & objRS("Name")
Response.Write "<BR>Price = " & objRS("Price")
Response.Write "<P><HR><P>" 
objRS.MoveNext

Loop
Με τον τρόπο αυτό θα παρουσιαστούν τα περιεχόμενα του Recordset που επιστρέφει η 

βάση δεδομένων με το ερώτημα που της θέσαμε.

__________________· Τερματισμός Επικοινωνίας με την Βάση Δεδομένων
Τελική και αναγκαία απαίτηση είναι το κλείσιμο των ανοικτών αντικειμένων Recordset 

KaiConnection με σειρά αντίστροφη από αυτήν που άνοιξαν.
Αυτό γίνεται με την προσθήκη των ακόλουθων γραμμών :
'Κλείνω το Recordset object
objRS.CIose
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'Διαγράφω το Recordset Object 
Set objRS = Nothing 
'Κλείνω το Connection object 
objConn.Close
'Διαγράφω το Connection Object
Set objConn = Nothing
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_________________________________3. Ειδικά Θέματα
___________________3.1. Η βάση Δεδομένων : tsakalthesis

______________________________ 3.1.1. Περιληπτική Παρουσίαση
Η εργασία «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη ενός Intranet για το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας» 

συνίσταται στην σχεδίαση και υλοποίηση ενός συστήματος Βάσεων Δεδομένων, με στοιχεία 
από τις οντότητες που «δομούν» το «σύστημα» Πανεπιστήμιο, και μιας εφαρμογής, η οποία 
θα διαχειρίζεται την Βάση Δεδομένων. Στο εξής για συντομία στην έκφραση θα χρησιμοποιώ 
τις λέξεις «Βάση» και «Εφαρμογή», για τα δύο κυρίαρχα σημεία της εργασίας μου.

Υπόθεση εργασίας αποτελεί η ύπαρξη της «δουιίο> του Πανεπιστηιιίου. που 
κτίζεται από ένα σύνολο οντοτήτων, όπως Πρόσωπα - Χώροι - Λειτουργίες - 
Αντικείυενα, πληθώρα ιδιαίτερων χαρακτηριστικών νια κάθε οντότητα και ποικιλία 
σγέσεων υεταξύ τους.

Εν ολίγοις υπάρχουν:

το Πανεπιστήυιο (από τον πίνακα Idryma), το οποίο απαρτίζεται από :

τις Σχολές (από τον πίνακα Faculty), καθεμιά από τις οποίες απαρτίζεται από :

τα Τυήυατα (από τον πίνακα Depart), κάθε Τμήμα δε περιλαμβάνει στους κόλπους του :

το Προσωπικό (Διδακτικό και Διοικητικό από τον πίνακα Person),

τους Χώρους (Διδασκαλίας ή Γ ραφείων από τον πίνακα Room),

τους Σπουδαστές (από τον πίνακα Student) για τους οποίους οργανώνει :

τις Σειρές Μαθηυάτων (από τον πίνακα Course) και για κάθε σειρά μαθημάτων 
προτείνεται:

το Διδακτικό Βιβλίο (από τον πίνακα Book).

Ακόμη το κάθε Τμήμα αναθέτει την διδασκαλία των μαθημάτων :

στους Διδάσκοντες (από τον πίνακα Profess υποσύνολο του πίνακα Person), οι οποίοι 
προγραμματίζουν τις διδασκαλίες τους, για κάθε Σειρά Μαθημάτων σε συγκεκριμένο 
τόπο:

την Αίθουσα (από τον πίνακα Room) και χρόνο, δημιουργώντας έτσι:

τις Τάξεις (από τον πίνακα Class).

Για τις Τάξεις οι Σπουδαστές κάνουν :
την Δήλωση συμμετοχής (από τον πίνακα Enroll)
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Κάθε σπουδαστής έχει:
τον Επιβλέποντα Καθηγητή (AdvisorlD από τον πίνακα Profess).

Επί πλέον κάθε μέλος του προσωπικού (Διδακτικό ή Διοικητικό) έχει: 
την Ιδιότητα του (RankID ή ειδικότητα από τον πίνακα Rank),

το Γοαωείο του (RoomID από τον πίνακα Room) και:

τον Διοικητικό Ποοϊστάυενο του (Manager!D από τον πίνακα Person).

Μένει ακόμη ο εξοπλισμός κάθε Τμήματος (από τον πίνακα Machine) και η συμφωνία, 
πως κάθε κομμάτι του βρίσκεται σε έναν χώρο (από τον πίνακα Room).

Στόχος είναι η δημιουργία κατάλληλης Βάσης Δεδομένων για την σαφή περιγραφή 
των παραπάνω οντοτήτων και των σχέσεων που τις συνδέουν, καθώς και η ανάπτυξη 
ενός λειτουργικού τρόπου εφοδιασμού της βάσης με τα απαραίτητα δεδομένα και η 
άντληση κατόπιν της απαιτούμενης πληροφορίας.

Η Βάση Δεδομένων σχεδιάστηκε σε περιβάλλον MS-Access και περιλαμβάνει τους 
παρακάτω πίνακες :

## Όνομα Περιγραφή
1. Idryma Περιέχει τα χαρακτηριστικά του Πανεπιστημίου.
2. Faculty Περιέχει τα χαρακτηριστικά των Σχολών του Πανεπιστημίου.
3. Depart Περιέχει τα χαρακτηριστικά των Τμημάτων της κάθε Σχολής.
4. Person Περιέχει τα χαρακτηριστικά των Προσώπων, που εργάζονται ως διδακτικό 

ή διοικητικό προσωπικό σε κάθε τμήμα.
5. Profess Περιέχει τα χαρακτηριστικά εκείνων από τα μέλη του διδακτικού 

προσωπικού, που αναλαμβάνουν να διδάξουν μάθημα σε τάξη 
σπουδαστών.

6. Student Περιέχει τα χαρακτηριστικά των σπουδαστών κάθε τμήματος.
7. Room Περιέχει τα χαρακτηριστικά των χώρων κάθε τμήματος, που αξιοποιούνται 

ως γραφεία προσωπικού ή αίθουσες διδασκαλίας.
8. Course Περιέχει τα χαρακτηριστικά των μαθημάτων, που οργανώνονται για να 

διδαχθούν σε κάθε τμήμα.
9. Class Περιέχει τα χαρακτηριστικά της πραγματοποίησης των μαθημάτων σε 

κάθε τμήμα (αίθουσα, καθηγητής, έναρξη - λήξη, εβδομαδιαίο 
πρόγραμμα διδασκαλίας).

10. Enroll Περιέχει τα χαρακτηριστικά των δηλώσεων των σπουδαστών για ένταξή 
τους σε συγκεκριμένες τάξεις.

11. Machine Περιέχει τα χαρακτηριστικά των μηχανών, που είναι εγκατεστημένες σε 
χώρους του τμήματος.

12. Rank Περιέχει τα χαρακτηριστικά των ειδικοτήτων των μελών του προσωπικού.
13. Book Περιέχει τα χαρακτηριστικά των βιβλίων, που συστήνονται για κάθε σειρά 

μαθημάτων.

Η Εφαρμογή αναπτύχθηκε για το περιβάλλον του Microsoft Internet Information 
Server Version 3 ή νεώτερη, όπου υποστηρίζεται η εκτέλεση Scripts της γλώσσας MS- 
Active Server Pages.
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Γενικότερος Στόχος της Εφαρμογής είναι η κάλυψη της διαχείρισης βάσεων 
δεδομένων υπό γενικήν μορφήν, σε περιβάλλον Intranet.

Κύριες λειτουργίες της Εφαρμογής είναι:

• η ανίχνευση των περιεχομένων πινάκων οποιοσδήποτε βάσης δεδομένων ή Query-
Views της MS-Access,

• η σύνταξη, εκτέλεση, αποθήκευση, ανάκτηση εντολών S.Q.L., προς την Βάση,

• η ενημέρωση των πινάκων της Βάσης.

Η λειτουργία της Εφαρμογής στηρίζεται στην ύπαρξη μιας ακόμη βάσης δεδομένων, 
στην οποία ο Administrator καταχωρεί:

• στοιχεία για τους χρήστες της Εφαρμογής.

• στοιχεία των βάσεων δεδομένων, που «βλέπει» η εφαρμογή,

• στοιχεία από τις εντολές S.Q.L., που συντάσσουν οι χρήστες της Εφαρμογής.

Παρουσιάζω αρχικά την σχεδίαση και την υλοποίηση του μέρους της εργασίας, 
που αφορά στην «δομή» του Πανεπιστημίου και κατόπιν τον τρόπο λειτουργίας του 
γενικού μέρους της εφαρμογής, που καλύπτει και αυτό το ειδικό μέρος. Σε παράρτημα, 
που βρίσκεται στο τέλος της εργασίας, δίνω τον πλήρη κώδικα της εφαρμογής.

Μία σωστή προσέγγιση του όλου έργου θα ήταν ξεφύλλισμα αυτών των σημειώσεων με 
την παρακολούθηση, παραλλήλως, της λειτουργίας του από τον δικτυακό τόπο
www.it.uom.gr/database/default.asp.

"Σχεδιασμός - Ανάπτυξη Intranet για to Πανεπιστήμιο Μακεδονίας"
Τσακαλίδης Γ. Ευάγγελος / M.I.S. - Αριθμός Μητρώου : Μ 1 2/93

_________________ 3.1.1. Σχέσεις μεταξύ των Οντοτήτων - Κλειδιά
Στις επόμενες δύο σελίδες τα διαγράμματα με τις σχέσεις μεταξύ των πινάκων, τα 

ονόματα των πεδίων τους, τα πρωτεύοντα και τα ξένα κλειδιά, που ορίστηκαν σ’ 
αυτούς. Τα διαγράμματα έγιναν με το εργαλείο ERwin / ERX 2.5 for PowerBuilder 2.5 της 
logic works. To εργαλείο είναι καλό για τα δεδομένα που μπορεί να «δει», αλλά είναι 
σχετικά παλαιό και δεν «βλέπει» σημερινά δεδομένα. Έτσι αναγκάστηκα να εξαγάγω 
τους πίνακες της MS-Access 97 μορφή dBase 111+ για να μπορέσω να τα επεξεργαστώ 
με το ERwin.
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• Entity-Relationship Diagram

Το Διάγραμμα Οντοτήτων - Σχέσεων / E-R Diagram
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• Τα κλειδιά (πρωτεύοντα - ξένα) των πινάκων
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3.1.2. Τα Χαρακτηριστικά των Πινάκων
## Όνομα Πίνακα Πεδία του Πίνακα

1. Idryma ## · Name Size iype

ljldrymalD 4 num / 3
2|Titlos 50 txt / 200
3{Perigrafh 50 txt / 200
4jOdos 30 txt / 200
5polh 30 txt / 200
6jTaxkwd .... 6 txt / 200
7iThlefwvo 30| txt/200
8|Fax 30 txt / 200
9iURL 50 txt / 200

lOpmail 30 txt/200

2. Faculty ## Nan* Site Type

1 iFacultylD 4' num /_3_ 
50&/200

m

2IdrymaID
3 Titlos 

Odos 30txt/200
Taxkwd 6txt/20Q

__9Fax 
11 [Email

30 tat / 200 
30St 7 200

Name Sue | Type
4jnum / 3 

4Perigrafh[ 50tat/ 200
dPolh........ pOSt / 200
8 Thlefwvoί 30St / 200 

10pRL I 50St / 200

3. Depart f ## I” Name f Size |~ iype | ## | Name Size | Type
ijDepartlD] 4[num/ 3 f 2[FacultyID 4{num/ 3j 3|Titlos I 50jtxt/ 200| 4|Perigrafh 50|tat/ 200
5|Odos [~ 30St / 200 f d[Polh 30|txt/ 200
7{Taxkwd j 6|txl/20oj SjThlefwvo 30St/200
9{Fax f 30St 7 200 flOiURL 50St/ 200

j 1 1 [Email \ 30|txt / 200 [.

4. Person ml Nan* Size iype m
erson 
iw

r'5[Pat 
\ 7HmeGen 
| 9RankID_ 
! llRoomID

4|num/3 
1200

Nan*

2PepartID
40no

Size

30txt 7 200Γ 6jMht “
16 d/t / 135 8 [Email ~f 
4 num / 3 [ 10 Manager® Γ 
4num/3 : 12Memo 1073741824memo/2011

___
4 num/3 

30 txt/200 
3θ| txt/200 
30 txt/200 
4 num/3

5. Profess W< Nan* Size TVpe

1 ijProfessID 4| num/3
2{DepartlD 4 num/3
3jRequirerrmt 50| txt/200
4jLecturerID 4j num / 3
SiMemos 1073741824|memo / 201
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6. Student Γ## ! Name Sin iyp« ##f Name [Siae Type
IjStudentID 4 num/3 2DepartID 4 num/3
3;AriMht δ txt/200 4HmeEgg | 16|d/t/135

1 5 Epw 30 txt/200 60no 30 txt/200

Γ 7 Pat 30 txt/200 8Mht | 30txt / 200
9 fylo 1 txt/200 lOHmeGen [ 16 d/t/135

HEmail 30 txt/200 12 Advisorld 4 num/3
13 Memos 1073741824 memo / 201

7. Room Μ Nine Six Type
IRoomID 4 num/3

Type

3pengrafh 60 txt/200

## Name Sin
2DepartID 4jnum / 3 
4 Thlefwvo 30 txt / 200

5 Fax 30 txt/200
7 Seats 2 num / 2

os
11 jMemos [j073741824memo 7 201

djGraOrAiuj 
8Mhkos f

2 bln/11
4 num/4

4 num/4 lOYpsos 4num/4

m Γ Name a» Typ*
1 CourselD 4 num / 3
2jDepartID 4 num / 3
3pengrafh 50 txt / 200
4iBookID 4 num / 3
5 Credits 2 num / 2

8. Course

9. Class m Name Size

1 ClassID
Type

4 num / 3

3|CourseID 
4 IRoomID

4; num/3
num/3 i

14 num / 3
5 Profess ID num/3
iPengrafh
7HmeArx
8HmeTd

50 txt/200 
16 d/t/135 [ 
16 ; d/t /13 5

9WeekTime 50j txt/200

10. Enroll Γ ## 1 Name f" Sin | TYp»

ljEoroniD 4 num / 3
2 Depart ID 4 num / 3
3|ClassID 4| num / 3
4StudentID 4 num/3
5|Grade 2| txt/200

11. Machine | m Γ Name Sin t Type
1 machinelD 4j mom / 3
2DepartID 4j num / 3
3|Peagrafh 50{ txt/200
4 [IP Address 15| txt / 200

j 5 jRoomlD 4j num / 3
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12. Rank *# | N«r* a» Γ iyp*
liRanklD a\num7 3
2pPerigrafh 50jtxt / 200
3|ProfOrAdmi 2 (bin / 1Ϊ

|Nt| Kffit Size TypeΓ IBookID 4 num / 3
f 2 Title 

3 Author
60

1073741824
txt/200 

piemo / 201
| 4 Editor 50 txt / 200
Γ 5 [ISBN 13 txt / 200Γ 6|CDROM 2 bln /11
| 7 Pages 2 num / 2

13. Book

Τα ονόματα των πεδίων σε κάθε πίνακα εκφράζουν κατά το μάλλον ή ήττον το 
περιεχόμενό τους. Σε κάθε πίνακα το πρώτο από τα πεδία είναι το πρωτεύον κλειδί. Καθένα 
ένα από τα πεδία με κατάληξη ID στο όνομά τους είναι ξένο κλειδί και αναφέρεται στον πίνακα, 
του οποίου το όνομα είναι ίδιο με το μέρος που προηγείται του ID στο όνομα του πεδίου. Κατά 
περίπτωση αναφέρεται το μέγεθος του κάθε πεδίου, όπως και ο τύπος του με ένα λεκτικό 
(num / txt / memo / bln) και έναν αριθμό, που εκφράζει επακριβώς τον τύπο του πεδίου και 
προέρχεται από τις σταθερές για ActiveX Data Objects της Microsoft.

___________________ 3.1.3. Σύνδεση της Εφαρμογής με την Βάση
Η βάση είναι εγκατεστημένη στον web-server και η εφαρμογή επικοινωνεί μαζί της με

DSN-Less Connection.
Η δομή του δικτυακού τόπου (web-site), όπου βρίσκεται εγκατεστημένη η εφαρμογή 

αναλύεται στο επόμενο κεφάλαιο αυτής της εργασίας. Εκεί αναλύεται ο τρόπος διασύνδεσης 
της κάθε βάσης με την εφαρμογή (ή της εφαρμογής με οποιαδήποτε βάση δεδομένων). Γίνεται 
επίσης εκτενής παρουσίαση των γενικών λειτουργιών της εφαρμογής, εδώ δε θα ασχοληθώ με 
τον χειρισμό των ιδιαιτεροτήτων της βάσης που δημιούργησα για το Intranet του 
Πανεπιστημίου μας, σε σχέση με την ενημέρωσή της.

Επιθυμώ να παρουσιάσω την εφαρμογή με την γενική της μορφή, όπως εκτίθεται στο 
επόμενο κεφάλαιο αυτής της εργασίας. Για να κάνουμε όμως χρήση της πάνω στην βάση του 

Intranet του Πανεπιστημίου, όπως την προτείνω, θα πρέπει να ξεκινήσουμε με επιλογή της 
βάσης με το περιγραφικό όνομα : Access-Πείραιια-Τσακαλίδη θέσκ. από την πρώτη μετά 
το Login οθόνη. Επειδή στο επόμενο κεφάλαιο γίνεται μία εκτενής παρουσίαση των γενικών 
λειτουργιών της εφαρμογής, εδώ θα περιοριστώ σε αδρές μόνο γραμμές για τρόπο 
αλληλεπίδρασης της εφαρμογής με τον χρήστη.
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3.1.4. Τήρηση των Κανόνων Ακεραιότητας των Σχέσεων
Εδικά για τον χειρισμό αυτής της βάσης δεδομένων ανέπτυξα μία σειρά από functions / 

procedures, οι οποίες ελέγχουν την ακεραιότητα των σχέσεων που έχουν οριστεί μεταξύ των 
πινάκων και των πεδίων τους.

Δηλαδή, όταν πρέπει για παράδειγμα να ενημερώσω τον πίνακα :
Class, για μία σειρά μαθημάτων από τον πίνακα :
Course, που οργανώνεται από ένα τμήμα του πίνακα :
Depart, σε μία αίθουσα από τον πίνακα :
Room και πρόκειται να διδάξει κάποιος από τον πίνακα :
Profess, τότε αφού επιλεγεί το τμήμα, η εφαρμογή προτείνει για επιλογή μόνο τις : 
σειρές μαθημάτων, μόνο τις : 
αίθουσες διδασκαλίας, μόνο τους :
καθηγητές, που ανήκουν κατά περίπτωση στο επιλεγέν τμήμα.

Αυτό το φροντίζει η διαδικασία SelectFromList, που φαίνεται στη συνέχεια :

• Δημιουργία Λίστας Επιλογής τιμών με βάση Ξένο Κλειδί

Sub SelectFromList(byval strFName, byVal strKeyln, byVal strKeyPr, byVal arrDsp, byVal strSQL)
Dim objSeIRS, strKey, strDsp, ele, intSelListLineLength
IntSelListLineLength = 76
If strKeyln & "x" = "x" Then strKeyln = "0"
Set objSeIRS = objDC.Execute(strSQL) 
rw "«SELECT name=" & strFName & ">"
If Not (objSeIRS.EOF Or objSeIRS.BOF) Then 

If (strKeyln = "0") Then 
strKey =""
strDsp = "Παρακαλώ Επιλέξτε ..."
rw "«Option value=...& strKey & """ selected»" & strDsp

End If
While Not objSeIRS.EOF 

strDsp =""
For each ele In arrDsp 

strDsp = strDsp & objSelRS(ele) & " # "
Next 'ele
strDsp = Left(strDsp, Len(strDsp)-3)
If Len(strDsp) > intSelListLineLength Then 

strDsp = Left(strDsp, intSelListLineLength) &"..."
End If
strKey = objSelRS(strKeyPr)
If cStr(strKey)=cStr(strKeyln) Then

rw "«Option value=...& strKey &.... selected»" & strDsp
Session(strKeyPr) = strKey 

Else
rw "«Option value-""' & strKey & """>" & strDsp 

End If
objSeIRS.MoveNext 

Wend 
Else

strKey =""
strDsp = "Δεν Υπάρχουν Στοιχεία!!! Ενημερώστε τον Αντίστοιχο Πίνακα..."_________________________
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rw "<Option value=.. . & strKey &... selected>" & strDsp
End If
rw "</SELECT>" 
objSeIRS.Close 
Set objSeIRS = Nothing
End Sub

"Σχεδιασμός - Ανάιταιξη Intranet για to V\avenicrtr\\Mo Μακεδονίας"
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Η διαδικασία αυτή δέχεται μία σειρά από παραμέτρους :
strFName : Το όνομα του πεδίου που ενημερώνεται, σε κάθε περίπτωση είναι ξένο 

κλειδί, συνδεμένο με πρωτεύον κλειδί άλλου πίνακα.
strKevIn : Η αξία που είναι καταχωρημένη στο πεδίο strFName. 
strKevPr : Το όνομα του πρωτεύοντος κλειδιού στον πίνακα από τον οποίο θα 

ενημερωθεί η λίστα επιλογών, με το οποίο αντιστοιχίζεται το strFName.
arrDsp : array με τα ονόματα των πεδίων, από το αποτέλεσμα της εκτέλεσης του 

strSQL. Με τα περιεχόμενά τους εμπλουτίζεται η λίστα επιλογής.
strSQL : η εντολή SQL με την οποία θα επιλεγούν οι επιθυμητές εγγραφές.
Δηλαδή αν ο χρήστης βρίσκεται σε ενημέρωση τιμής πεδίου, που είναι ξένο κλειδί 

αντίστοιχο πρωτεύοντος κλειδιού άλλου πίνακα, τότε του επιβάλλεται από την εφαρμογή μία 
λίστα σχετικών τιμών, μία από τις οποίες πρέπει να επιλέξει.

Για καθέναν από τους πίνακες της εφαρμογής, ακολουθούν εικόνες από την ενημέρωσή 
τους και ανάλυση των παραμέτρων με τις οποίες καλούν την διαδικασία : SelectFromList, 
όταν πρόκειται να ενημερωθεί τιμή πεδίου, το οποίο είναι ξένο κλειδί αντίστοιχο πρωτεύοντος 
άλλου πίνακα.
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"Σχεδιασμός - Ανάπτυξη Intranet για to Πανεπιστήμιο Μακεδονίας"
Τσακαλίδης Γ. Ευάγγελος / M.I.S. - Αριθμός Μητρώου : Μ 1 2/9S

3.1.5. Ενημέρωση των πινάκων της βάσης

• Ενημέρωση του Πίνακα : Idryma

• Η Εικόνα

Προς Αναζήιηοη | titlos ft perigtuh l ff j

1------------------- => [Πανεπιστήμιο Μακεδονίας # Εκεί όπου εγώ φοιτώ --------- H'4j

Titlos:
e*t) [πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Perigrafh:
e*t) [η πρώην Βιομηχανική Σχολή ©εσσαλον ίκης|

Odos:
ext) |Εγνατ ί α

Polh:
ext) |®εσσαΧον ί κη

Taxkwd:
ext) [564 87

Thiefwvo:
ext) [+30-321-891981

Fax:
ext) [+30-321-941011

URL:
ext) jwww.uom.gr

Email:
ext) [■webmaster@uom. gr

Δια)ταφή Εγγραφής | Καταχώριση Αλλαγών Νέα Εγγραφή

• Πώς Λειτουργεί;

Σχόλια : Γίνεται εισαγωγή χωρίς κανένα έλεγχο για την ακεραιότητα των σχέσεων.

• Ενημέρωση του Πίνακα : Faculty

• Η Εικόνα

Προς Αναζήΐηc titles Η perigrafh

Δια^αφή Εγγραφης Καταχώριση Αλλογών Νέα Εγγραφή

=> ] Διατμημαχικά Μεταπτυχιακά# Τμήματα MIS. / MBA. / Οικονομικών

IdryntalD:
Cnum) | Πανεπιστήμιο Μακεδονίας # Η πρώην Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης

[ Titlos:
ext) [λιατμηματικά Μεταπτυχιακά

Perigrafh:
ext) [τμήματα M.I.S. / Μ.Β.Α. / Οικονομικών

Odos:
ext) |Εγνατ ί α|

Polh:
ext) [Θεσσαλονίκη

HTaxkwd: ί
ext) 1

Thlefww:
ext) 1.................. -........ -.............................................is

Fax: 1ext)
URL:

e*t) jwww. uom.gr

Email: 1e*t)

• Πώς Λειτουργεί;
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Σχόλια : Το πεδίο IdtymalD ενημερώνεται με επιλογή από λίστα επιλογής, που κτίζει η
κλήση :
SelectFromList strFN, strDefSel, strDefKey, arrDefDsp, strDefSQL
με τιμές παραμέτρων τις :
strFN = "IdrymalD", του πίνακα Fuculty, ξένο κλειδί στον πίνακα Idryma. 
strDefSel = Trim(strFV), η τρέχουσα τιμή του strFN 
strDefKey = "IdrymalD", πρωτεύον κλειδί του πίνακα Idryma.
arrDefDsp = Array("Titlos","perigrafh"), τα στοιχεία που εμπλουτίζουν την λίστα επιλογής 
strDefSQL = "SELECT IdrymalD, Titlos, perigrafh FROM idryma ORDER BY Titlos"

___________________________________ · Ενημέρωση του Πίνακα : Depart

• Η Εικόνα

"Σχοδιασμός - Ανάπτυξη Intranet γιa to Πανεπιστήμιο Μακεδονίας"
Τσακαλίδης Γ. Ευάγγελος / M.I.S. - Αριάμός Μητρώου : Μ 1 2/9S»

________________________________________________________________ · Πώς Λειτουργεί;

Σχόλια : Το πεδίο FacultylD ενημερώνεται με επιλογή από λίστα επιλογής, που κτίζει η 
κλήση :
SelectFromList strFN, strDefSel, strDefKey, arrDefDsp, strDefSQL

με τιμές παραμέτρων τις :
strFN = " FacultylD", του πίνακα Depart, ξένο κλειδί στον πίνακα Faculty.
strDefSel = Trim(strFV), η τρέχουσα τιμή του strFN
strDefKey - 'FacultylD", πρωτεύον κλειδί του πίνακα Faculty.
arrDefDsp = Array("TitT',"Tit2"), τα στοιχεία που εμπλουτίζουν την λίστα επιλογής
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strDefSQL = "SELECT FacultylD, fac.Titlos as Titl, idr.Titlos as Tit2" 
strDefSQL = strDefSQL & " FROM faculty as fac, Idryma as idr" 
strDefSQL = strDefSQL & " WHERE (fac.ldrymalD=idr.ldrymalD)" 
strDefSQL = strDefSQL & " ORDER BY fac.Titlos, idr.Titlos"

"Σχεδιασμός - Ανάπτυξη Intranet για to Πανεπιστήμιο Μακεδονίας"
Τσακαλίδης Γ. Ευάγγελος / M.I.S. - Αριθμός Μητρώου : Μ 1 2/90

• Ενημέρωση του Πίνακα : Rank

• Η Εικόνα

_______________________________________________________________ * Πώς Λειτουργεί;

Σχόλια : Γίνεται εισαγωγή χωρίς κανένα έλεγχο για την ακεραιότητα των σχέσεων.

• Ενημέρωση του Πίνακα : Person

• Η Εικόνα

Προς Aνοζήιηση epw U ono tt pat U mht U email | ft !

=> ] Μαργαρίτης # Κωνσταντίνος # Πατήρ # Μήτηρ # kmarg@uom. gr Η 33

DepartID:
(num) Master in Information Systems # Διατμηματικά Μεταπτυχιακά
Epw:

$*0

—

Μαργαρίτης

Ono: ............... ............................................................... ......................
Κωνσταντ ίνος

Pat:
$«) Πατήρ

—-rrri- _ ..... rrrrr   _    ..  __ _ _____ ____________ _________.......... .... 1
Mht:

$«) Μήτηρ

HmeGen:
CdA) }θ1/03/1961

Email:
(txt) jkitiar g@uom. gr

RankID:
(num) |Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας

ManagerlD :
(num) (Γεωργιά&ης# Γεώργιος# Master in Information Systems

K00fr!jm) Γραφείο 128 / Κτήριο Πληροφορικής #Master in Information Systems ▼|

Memo: “3 |
(memo) 1............................. .............. ,............. ,, ............. 31

Διοτγαψή Εγγραφής Καταχώριση Αλλαγών Νέα Εγγραφη
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________________________________________________________________ · Πώς Λειτουργεί;

Σχόλια :

• Το πεδίο DepartlD ενημερώνεται από λίστα επιλογής, που κτίζει η κλήση :
SelectFromList strFN, strDefSel, strDefKey, arrDefDsp, strDefSQL
με τιμές παραμέτρων τις :
strFN = " DepartlD", του πίνακα Person, ξένο κλειδί στον πίνακα Depart.
strDefSel = Trim(strFV), η τρέχουσα τιμή του strFN
strDefKey =" DepartlD", πρωτεύον κλειδί του πίνακα Depart.
arrDefDsp = Array("Titr,"Tit2"), τα στοιχεία που εμπλουτίζουν την λίστα επιλογής
strDefSQL = "SELECT DepartlD, dep.Titlos as Titl, fac.Titlos as Tit2"
strDefSQL = strDefSQL &" FROM depart as dep, Faculty as fac"
strDefSQL = strDefSQL & " WHERE dep.FacultylD=fac.FacultylD"
strDefSQL = strDefSQL & " ORDER BY fac.Titlos, dep.Titlos"

• To πεδίο RankID ενημερώνεται από λίστα επιλογής, που κτίζει η κλήση :
SelectFromList strFN, strDefSel, strDefKey, arrDefDsp, strDefSQL
με τιμές παραμέτρων τις :
strFN = "RankID", του πίνακα Person, ξένο κλειδί στον πίνακα Rank. 
strDefSel = Trim(strFV), η τρέχουσα τιμή του strFN 
strDefKey =" RankID", πρωτεύον κλειδί του πίνακα Rank.
ArrDefDsp = Arrayfperigrafh"), το στοιχείο που εμπλουτίζει την λίστα επιλογής 
strDefSQL = "SELECT RankID, perigrafh FROM Rank ORDER BY perigrafh"

• To πεδίο ManagerlD ενημερώνεται από λίστα επιλογής, που κτίζει η κλήση : 
SelectFromList strFN, strDefSel, strDefKey, arrDefDsp, strDefSQL
με τιμές παραμέτρων τις :
strFN = "ManagerlD", του πίνακα Person, ξένο κλειδί στον ίδιο πίνακα, από όπου επιλέγεται 
ο διοικητικός προϊστάμενος κάθε προσώπου. 
strDefSel = Trim(strFV), η τρέχουσα τιμή του strFN 
strDefKey =" PersonID", πρωτεύον κλειδί του πίνακα Person.
arrDefDsp = ArrayfEpwl", "Onol", "Depl"), τα στοιχεία που εμπλουτίζουν την λίστα 

επιλογής.
strDefSQL = "SELECT ρ.PersonID, p.Epw as epwl, p.Ono as onol, d.Titlos as DepT' 
strDefSQL = strDefSQL & " FROM Person as p, Depart as d"
strDefSQL = strDefSQL & " WHERE (p.RankID In (SELECT r.RankID FROM Rank AS r 
WHERE r.ProfOrAdmi = False)) And p.DepartlD=d.DepartlD And p.DepartlD-' &

"Σχεδιασμός - Ανάπτυξη Intranet γιa to Πανεπιστήμιο Μακεδονίας"
Tσακαλίδης Γ. Ευάγγελος / M.I.S. - Αριθμός Μητρώου : Μ 1 2/93

Σέρρες - Θεσσαλονίκη / Φεβρουάριος 2000
Σελίδα : 41 amί : 22&



SessionfDepartlD")
strDefSQL = strDefSQL &" ORDER BY p.Epw, p.Ono, p.Pat"
(μέσα στο strDefSQL φαίνεται η επιλογή μόνο διοικητικών για την ιδιότητα του manager και 

από όσους ανήκουν στο ίδιο τμήμα)

• Το πεδίο RoomID ενημερώνεται από λίστα επιλογής, που κτίζει η κλήση :
SelectFromList strFN, strDefSel, strDefKey, arrDefDsp, strDefSQL
με τιμές παραμέτρων τις :
strFN = "RoomID", του πίνακα Person, ξένο κλειδί στον πίνακα Room.
strDefSel = Trim(strFV), η τρέχουσα τιμή του strFN
strDefKey =" RoomID", πρωτεύον κλειδί του πίνακα Room.
ArrDefDsp = Array("Tit1","Tit2"), το στοιχείο που εμπλουτίζει την λίστα επιλογής
strDefSQL = "SELECT r.RoomID, r.Perigrafh as Titl, d.Titlos as Tit2"
strDefSQL = strDefSQL &" FROM Room as r, Depart as d"
strDefSQL = strDefSQL & " WHERE r. Departl D=d. Departl D"
select case UCase(sTableName) 

case "PERSON"
strFilter = " And r.GraOrAiu = True" 

case "CLASS"
strFilter = " And r.GraOrAiu = False" 

case "MACHINE" 
strFilter =""

End Select

strDefSQL = strDefSQL &" And r.DepartlD=" & SessionfDepartlD") & strFilter 
strDefSQL = strDefSQL & " ORDER BY d.Titlos, r.Perigrafh"
(μέσα στο strDefSQL φαίνεται η επιλογή μόνο χώρων που είναι δηλωμένοι ως γραφεία - με 
την μεταβλητή strFilter - και από όσους ανήκουν στο ίδιο τμήμα)

________________________· Ενημέρωση του Πίνακα : Profess

"Σχεδιασμός - Ανάπτυξη Intranet για to Πανεπιστήμιο Μακεδονίας"
Τσακαλίδης Γ. Ευάγγελος / M.I.S. - Αριάμός Μητρώου : Μ 1 2/98

• Η Εικόνα
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________________________________________________________________ · Πώς Λειτουργεί;

Σχόλια :

• Το πεδίο DepartlD ενημερώνεται από λίστα επιλογής, που κτίζει η κλήση :
SelectFromList strFN, strDefSel, strDefKey, arrDefDsp, strDefSQL
με τιμές παραμέτρων τις :
strFN = " DepartlD", του πίνακα Profess, ξένο κλειδί στον πίνακα Depart.
strDefSel = Tr^(strFV), η τρέχουσα τιμή του strFN
strDefKey =" DepartlD", πρωτεύον κλειδί του πίνακα Depart.
arrDefDsp = Array("Tit1","Tit2"), τα στοιχεία που εμπλουτίζουν την λίστα επιλογής
strDefSQL = "SELECT DepartlD, dep.Titlos as Titl, fac.Titlos as Tit2"
strDefSQL = strDefSQL & " FROM depart as dep, Faculty as fac"
strDefSQL = strDefSQL & " WHERE dep.FacultylD=fac.FAcultylD"
strDefSQL = strDefSQL &" ORDER BY fac.Titlos, dep.Titlos"

• To πεδίο Lecturer!D ενημερώνεται από λίστα επιλογής, που κτίζει η κλήση : 
SelectFromList strFN, strDefSel, strDefKey, arrDefDsp, strDefSQL
με τιμές παραμέτρων τις :
strFN = "LecturerlD", του πίνακα Profess, ξένο κλειδί στον πίνακα Person. 
strDefSel = Trim(strFV), η τρέχουσα τιμή του strFN 
strDefKey = "PersonID" πρωτεύον κλειδί του πίνακα Person.
ArrDefDsp = ArrayfEpwl", "Onol", "PatT'/'DepT'), τα στοιχεία που εμπλουτίζουν την λίστα 

επιλογής.
strDefSQL = "SELECT p.PersonID, p.Epw as epwl, p.Ono as onol, p.Pat as patl, d.Titlos 
as Depl"
strDefSQL = strDefSQL & " FROM Person as p, Depart as d"
strDefSQL = strDefSQL & " WHERE (p.RankID In (SELECT r.RankID FROM Rank AS r 
WHERE r.ProfOrAdmi = True))"
strDefSQL = strDefSQL & " And p.DepartlD=d. DepartlD And d. DepartlD-' & 
SessionfDepartlD")
strDefSQL =strDefSQL & " ORDER BY p.Epw, p.Ono, p.Pat"

(μέσα στο strDefSQL φαίνεται η επιλογή μόνο μελών του προσωπικού που έχουν την 
ιδιότητα του «διδάσκειν», από όσους ανήκουν στο ίδιο τμήμα)

"Σχεδιασμός - Avonευξη Intranet για to Πανεπιστήμιο Μακεδονίας"
Τσακαλίδης Γ. Ευάγγελος / M.I.S. - Αριθμός Μητρώου : Μ 1 2/93
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"Σχεδιασμός - Ανάπτυξη Intranet για το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας"
Τσακαλίδης Γ. Ευάγγελος / Μ.Ι.5. - Αριθμός Μητρώου : Μ 1 2/98

_________________________________________________________________· Πώς Λειτουργεί;

Σχόλια :

• Το πεδίο DepartlD ενημερώνεται από λίστα επιλογής, που κτίζει η κλήση :
SelectFromList strFN, strDefSel, strDefKey, arrDefDsp, strDefSQL
με τιμές παραμέτρων τις :
strFN = " DepartlD", του πίνακα Student, ξένο κλειδί στον πίνακα Depart.
strDefSel = Trim(strFV), η τρέχουσα τιμή του strFN
strDefKey =" DepartlD", πρωτεύον κλειδί του πίνακα Depart.
arrDefDsp = Array("Tit1","Tit2"), τα στοιχεία που εμπλουτίζουν την λίστα επιλογής
strDefSQL = "SELECT DepartlD, dep.Titlos as Titl, fac.Titlos as Tit2"
strDefSQL = strDefSQL & " FROM depart as dep, Faculty as fac"
strDefSQL = strDefSQL & " WHERE dep.FacultylD=fac.FAcultylD"
strDefSQL = strDefSQL &" ORDER BY fac.Titlos, dep.Titlos"

• To πεδίο AdvisorlD ενημερώνεται από λίστα επιλογής, που κτίζει η κλήση : 
SelectFromList strFN, strDefSel, strDefKey, arrDefDsp, strDefSQL
με τιμές παραμέτρων τις :
strFN = "LecturerlD", του πίνακα Student, ξένο κλειδί στον πίνακα Profess. 
strDefSel = Trim(strFV), η τρέχουσα τιμή του strFN 
strDefKey = "ProfessID" πρωτεύον κλειδί του πίνακα Profess.
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ArrDefDsp = ArrayfEpwl", "Onol", "Patl"), τα στοιχεία που εμπλουτίζουν την λίστα 
επιλογής.
strDefSQL = "SELECT pro.professid, per.epw as epwl, per.ono as onol, per.pat as patT' 
strDefSQL = strDefSQL &" FROM profess as pro, person as per"
strDefSQL = strDefSQL & " WHERE pro.Lecturerid=per.personid And
per.DepartlD="&Session("DepartlD")
strDefSQL = strDefSQL & " ORDER BY per.epw, per.ono, per.pat"
(μέσα στο strDefSQL φαίνεται η επιλογή μόνο επιλεγμένων καθηγητών, από όσους 
ανήκουν στο ίδιο τμήμα με τον σπουδαστή)

"Σχεδιασμός - Ανάατυζη Intranet για το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας"
Τσακαλίδης Γ. Ευάγγελος / Μ.Ι.5. - Αριθμός Μητρώου : Μ 12/90

• Ενημέρωση του Πίνακα : Room

• Η Εικόνα

________________________________________________________________ · Πώς Λειτουργεί;

Σχόλια : Το πεδίο DepartlD ενημερώνεται από λίστα επιλογής, που κτίζει η κλήση : 
SelectFromList strFN, strDefSel, strDefKey, arrDefDsp, strDefSQL 
με τιμές παραμέτρων τις :
strFN = " DepartlD", του πίνακα Room, ξένο κλειδί στον πίνακα Depart.
strDefSel = Trim(strFV), η τρέχουσα τιμή του strFN
strDefKey =" DepartlD", πρωτεύον κλειδί του πίνακα Depart.
arrDefDsp = Array ("Tit 1","Tit2"), τα στοιχεία που εμπλουτίζουν την λίστα επιλογής
strDefSQL = "SELECT DepartlD, dep.Titlos as Titl, fac.Titlos as Tit2"
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strDefSQL = strDefSQL & " FROM depart as dep, Faculty as fac" 
strDefSQL = strDefSQL & " WHERE dep.FacultylD=fac.FAcultylD" 
strDefSQL = strDefSQL & " ORDER BY fac.Titlos, dep.Titlos"

"Σχεδιασμός - Ανάπτυξη Intranet για to Πανεπιστήμιο Μακεδονίας"
Τσακαλίδης Γ. Ευάγγελος / M.I.S. - Αριθμός Μητρώου : Μ 1 2/93

• Ενημέρωση του Πίνακα : Book

• Η Εικόνα

,Π*ηοη Title # Editor
JBEGINNING ASP Databases # Wrox Press Ltd

Διο^αφή Εγγρακρής Κοαοχώριοη Αλλαγών Νέα Εγγραφή

Title:
ί*0

jBEGIHHING ASP Databases

Author:
(memo)

|john Kauffman ^ :

Editor:
IJxt) Wrox Press Ltd.

ISBN:
(txt) 11—861002-7-2 61

CDROM:
(bln) Ναι f Τ)χι

Pages:
(num) js 3 0

30

• Πώς Λειτουργεί;

Σχόλια : Γίνεται εισαγωγή χωρίς κανένα έλεγχο για την ακεραιότητα των σχέσεων.

• Ενημέρωση του Πίνακα : Course

Η Εικόνα

Προς Αναζήτηση | perigrafh # DepartID | ft (
=> j Web Application Programming #4 24

DepartID:
(num) Master in Information Systems # Διαιμημαιικά Μεταπτυχιακά 2

Perigraftt:
Uxt) Web Application Programming

BooKID:
(num) HTML 4 / HOW-TO # WAIT GROUP PRESS j

Credits: 5
(num)

Διαφαφή Εγγραφής Καιο^ώριση Αλλαγών Νέα Εγγραφή

_________________________________________________________________· Πώς Λειτουργεί;

Σχόλια :

• Το πεδίο DepartlD ενημερώνεται από λίστα επιλογής, που κτίζει η κλήση :
SelectFromList strFN, strDefSel, strDefKey, arrDefDsp, strDefSQL
με τιμές παραμέτρων τις :
strFN = " DepartID", του πίνακα Course, ξένο κλειδί στον πίνακα Depart.
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strDefSel = Trim(strFV), η τρέχουσα τιμή του strFN
strDefKey =" DepartlD", πρωτεύον κλειδί του πίνακα Depart.
arrDefDsp = Array("Tit1","Tit2"), τα στοιχεία που εμπλουτίζουν την λίστα επιλογής
strDefSQL = "SELECT DepartlD, dep.Titlos as Titl, fac.Titlos as Tit2"
strDefSQL = strDefSQL &" FROM depart as dep, Faculty as fac"
strDefSQL = strDefSQL & " WHERE dep.FacultylD=fac.FAcultylD"
strDefSQL = strDefSQL & " ORDER BY fac.Titlos, dep.Titlos"

• To πεδίο BookID ενημερώνεται από λίστα επιλογής, που κτίζει η κλήση :
SelectFromList strFN, strDefSel, strDefKey, arrDefDsp, strDefSQL 
με τιμές παραμέτρων τις :
strFN = "BookID", του πίνακα Course, ξένο κλειδί στον πίνακα Book. 
strDefSel = Trim(strFV), η τρέχουσα τιμή του strFN 
strDefKey = "BookID" πρωτεύον κλειδί του πίνακα Book.
ArrDefDsp = Array("Title","Editor"), τα στοιχεία που εμπλουτίζουν την λίστα επιλογής. 
strDefSQL = "SELECT BookID, Title, Editor FROM book ORDER BY Title, Editor"

"Σχεδιασμός - Ανάπτυξη Intranet για to Πανεπιστήμιο Μακεδονίας"
Τσακαλίδης Γ. Ευάγγελος / M.I.S. - Αριθμός Μητρώου : Μ 1 2/9S>

• Ενημέρωση του Πίνακα : Class

• Η Εικόνα

________________________________________________________________ · Πώς Λειτουργεί;

Σχόλια :

• Το πεδίο DepartlD ενημερώνεται από λίστα επιλογής, που κτίζει η κλήση :
SelectFromList strFN, strDefSel, strDefKey, arrDefDsp, strDefSQL
με τιμές παραμέτρων τις :
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strFN = " DepartlD", του πίνακα Class, ξένο κλειδί στον πίνακα Depart.
strDefSel = Trim(strFV), η τρέχουσα τιμή του strFN
strDefKey =" DepartlD", πρωτεύον κλειδί του πίνακα Depart.
arrDefDsp = Array ("Tit 1","Tit2"), τα στοιχεία που εμπλουτίζουν την λίστα επιλογής
strDefSQL = "SELECT DepartID, dep.Titlos as Titl, fac.Titlos as Tit2"
strDefSQL = strDefSQL & " FROM depart as dep, Faculty as fac"
strDefSQL = strDefSQL & " WHERE dep.FacultylD=fac.FAcultylD"
strDefSQL = strDefSQL &" ORDER BY fac.Titlos, dep.Titlos"

• To πεδίο CourselD ενημερώνεται από λίστα επιλογής, που κτίζει η κλήση : 
SelectFromList strFN, strDefSel, strDefKey, arrDefDsp, strDefSQL
με τιμές παραμέτρων τις :
strFN = "CourselD", του πίνακα Person, ξένο κλειδί στον πίνακα Course. 
strDefSel = Trim(strFV), η τρέχουσα τιμή του strFN 
strDefKey =" CourselD", πρωτεύον κλειδί του πίνακα Course.
ArrDefDsp = Array("per1", "per2"), τα στοιχεία που εμπλουτίζουν την λίστα επιλογής 
strDefSQL = "SELECT CourselD, Course.perigrafh as perl, Depart.Titlos as per2" 
strDefSQL = strDefSQL &" FROM Course, Depart"
strDefSQL = strDefSQL & " WHERE Course.DepartID = Depart.DepartID And 
Depart. Departl D="&Session("Departl D")
strDefSQL = strDefSQL &" ORDER BY Depart.Titlos, Course.perigrafh"
(μέσα στο strDefSQL φαίνεται η επιλογή μόνο σειράς μαθημάτων του τμήματος στο οποίο 
ανήκουν και η επιλεγείσα τάξη σπουδαστών)

• Το πεδίο RoomlD ενημερώνεται από λίστα επιλογής, που κτίζει η κλήση :
SelectFromList strFN, strDefSel, strDefKey, arrDefDsp, strDefSQL
με τιμές παραμέτρων τις :
strFN = "RoomlD", του πίνακα Class, ξένο κλειδί στον πίνακα Room. 
strDefSel = Trim(strFV), η τρέχουσα τιμή του strFN 
strDefKey =" RoomlD", πρωτεύον κλειδί του πίνακα Room.
ArrDefDsp = Array("Tit1","Tit2"), τα στοιχεία που εμπλουτίζουν την λίστα επιλογής
strDefSQL = "SELECT r.RoomID, r.Perigrafh as Titl, d.Titlos as Tit2"
strDefSQL = strDefSQL & " FROM Room as r, Depart as d"
strDefSQL = strDefSQL & " WHERE r.DepartlD=d.DepartID"
select case UCase(sTableName) 

case "PERSON"
strFilter = " And r.GraOrAiu = True" 

case "CLASS"
strFilter = " And r.GraOrAiu = False"



case "MACHINE" 
strFilter =""

End Select

strDefSQL = strDefSQL & " And r.DepartlD=" & SessionfDepartlD") & strFilter 
strDefSQL = strDefSQL & " ORDER BY d.Titlos, r.Perigrafh"
(μέσα στο strDefSQL φαίνεται η επιλογή μόνο χώρων που είναι δηλωμένοι ως αίθουσες 
διδασκαλίας - με την μεταβλητή strFilter - και από όσους ανήκουν στο ίδιο τμήμα με την 
σειρά μαθημάτων)

• Το πεδίο ProfessID ενημερώνεται από λίστα επιλογής, που κτίζει η κλήση :
SelectFromList strFN, strDefSel, strDefKey, arrDefDsp, strDefSQL
με τιμές παραμέτρων τις :
strFN = "ProfessID", του πίνακα Class, ξένο κλειδί στον πίνακα Profess. 
strDefSel = Trim(strFV), η τρέχουσα τιμή του strFN 
strDefKey = "ProfessID" πρωτεύον κλειδί του πίνακα Profess.
ArrDefDsp = ArrayfEpwl", "Onol", "Patl", "Depl"), τα στοιχεία που εμπλουτίζουν την 
λίστα επιλογής.
strDefSQL = "SELECT pro.professid, per.epw as epwl, per.ono as onol, per.pat as patl, 
per.DepartID as Depl"
strDefSQL = strDefSQL & " FROM profess as pro, person as per"
strDefSQL = strDefSQL & " WHERE pro.Lecturerid=per.personid And
per. DepartlD="&Session("Departl D")
strDefSQL = strDefSQL & " ORDER BY per.epw, per.ono, per.pat"
(μέσα στο strDefSQL φαίνεται η επιλογή μόνο επιλεγμένων καθηγητών, από όσους 
ανήκουν στο ίδιο τμήμα με την σειρά μαθημάτων)

__________________________________  · Ενημέρωση του Πίνακα : Enroll

• Η Εικόνα
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Σχόλια :

• Το πεδίο DepartlD ενημερώνεται από λίστα επιλογής, που κτίζει η κλήση :
SelectFromList strFN, strDefSel, strDefKey, arrDefDsp, strDefSQL
με τιμές παραμέτρων τις :
strFN = " DepartID", του πίνακα Enroll, ξένο κλειδί στον πίνακα Depart.
strDefSel = Trim(strFV), η τρέχουσα τιμή του strFN
strDefKey = "DepartID", πρωτεύον κλειδί του πίνακα Depart.
arrDefDsp = Array("Tit1","Tit2"), τα στοιχεία που εμπλουτίζουν την λίστα επιλογής
strDefSQL = "SELECT DepartID, dep.Titlos as Titl, fac.Titlos as Tit2"
strDefSQL = strDefSQL &" FROM depart as dep, Faculty as fac"
strDefSQL = strDefSQL & " WHERE dep.FacultylD=fac.FAcultylD"
strDefSQL = strDefSQL & " ORDER BY fac.Titlos, dep.Titlos"

• To πεδίο CourselD ενημερώνεται από λίστα επιλογής, που κτίζει η κλήση : 
SelectFromList strFN, strDefSel, strDefKey, arrDefDsp, strDefSQL
με τιμές παραμέτρων τις :
strFN = "ClassID", του πίνακα Enroll, ξένο κλειδί στον πίνακα Class. 
strDefSel = Trim(strFV), η τρέχουσα τιμή του strFN 
strDefKey =" ClassID", πρωτεύον κλειδί του πίνακα Class.

ArrDefDsp = Array("per1", "per2", "depl"), τα στοιχεία που εμπλουτίζουν την λίστα επιλογής 
strDefSQL = "SELECT ClassID, Class.Perigrafh as perl, Course.perigrafh as per2, 
Depart.Titlos as depl"
strDefSQL = strDefSQL & " FROM Class, Course, Depart"
strDefSQL = strDefSQL & " WHERE (Class.CourselD=Course.CourselD) And 
(Class.DepartID = Depart.DepartID) And Depart.DepartlD="&Session("DepartlD") 
strDefSQL = strDefSQL & " ORDER BY Class.Perigrafh, Course.perigrafh"
(μέσα στο strDefSQL φαίνεται η επιλογή μόνο τάξης σπουδαστών από το επιλεγέν τμήμα)

• Το πεδίο StudentID ενημερώνεται από λίστα επιλογής, που κτίζει η κλήση : 
SelectFromList strFN, strDefSel, strDefKey, arrDefDsp, strDefSQL
με τιμές παραμέτρων τις :
strFN = "StudentID", του πίνακα Enroll, ξένο κλειδί στον πίνακα Student. 
strDefSel = Trim(strFV), η τρέχουσα τιμή του strFN 
strDefKey - 'StudentID", πρωτεύον κλειδί του πίνακα Student.

ArrDefDsp = ArrayfEpwl", "Onol", "Patl", "Mht1","dep1"), τα στοιχεία που εμπλουτίζουν 
την λίστα επιλογής
strDefSQL = "SELECT s.StudentID, s.Epw as Epwl, s.Ono as Onol, s.Pat as Patl,
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s.AriMht as Mhtl, d.Titlos as depl"
strDefSQL = strDefSQL &" FROM Student as s, Depart as d"
strDefSQL = strDefSQL & " WHERE s.Departld=d.DepartlD And s.DepartlD-' & 
Session("DepartlD")
strDefSQL = strDefSQL &" ORDER BY s.Epw, s.Ono, s.Pat, s.AriMht"

(μέσα στο strDefSQL φαίνεται η επιλογή μόνο σπουδαστών από το ήδη επιλεγμένο τμήμα)

__________________________________· Ενημέρωση του Πίνακα : Machine

• Η Εικόνα

"Σχεδιασμός - Ανάιταιξη Intranet για to Πανεπιστήμιο Μακεδονίας"
Τσακαλίδης Γ. Ευάγγελος / M.I.S. - Αριθμός Μηνρώου : Μ 1 2/93

________________________________________________________________ · Πώς Λειτουργεί;

Σχόλια :

• Το πεδίο DepartlD ενημερώνεται από λίστα επιλογής, που κτίζει η κλήση :
SelectFromList strFN, strDefSel, strDefKey, arrDefDsp, strDefSQL

με τιμές παραμέτρων τις :
strFN = " DepartlD", του πίνακα Machine, ξένο κλειδί στον πίνακα Depart.
strDefSel = Trim(strFV), η τρέχουσα τιμή του strFN
strDefKey =" DepartlD", πρωτεύον κλειδί του πίνακα Depart.

arrDefDsp = Array("Tit1","Tit2"), τα στοιχεία που εμπλουτίζουν την λίστα επιλογής
strDefSQL = "SELECT DepartID, dep.Titlos as Titl, fac.Titlos as Tit2"
strDefSQL = strDefSQL &" FROM depart as dep, Faculty as fac"
strDefSQL = strDefSQL & " WHERE dep.FacultylD=fac.FAcultylD"
strDefSQL = strDefSQL & " ORDER BY fac.Titlos, dep.Titlos"

• To πεδίο CourselD ενημερώνεται από λίστα επιλογής, που κτίζει η κλήση : 
SelectFromList strFN, strDefSel, strDefKey, arrDefDsp, strDefSQL

με τιμές παραμέτρων τις :
strFN = "CourselD", του πίνακα Person, ξένο κλειδί στον πίνακα Course.
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strDefSel = Trim(strFV), η τρέχουσα τιμή του strFN 
strDefKey =" CourselD", πρωτεύον κλειδί του πίνακα Course.
ArrDefDsp = Array("per1", "per2"), τα στοιχεία που εμπλουτίζουν την λίστα επιλογής 
strDefSQL = "SELECT CourselD, Course.perigrafh as perl, Depart.Titlos as per2" 
strDefSQL = strDefSQL & " FROM Course, Depart"
strDefSQL = strDefSQL & " WHERE Course.DepartlD = Depart.DepartlD And 
Depart. DepartlD="&Session("DepartlD")
strDefSQL = strDefSQL & " ORDER BY Depart.Titlos, Course.perigrafh"
(μέσα στο strDefSQL φαίνεται η επιλογή μόνο σειράς μαθημάτων του τμήματος στο οποίο 
ανήκουν και η επιλεγείσα τάξη σπουδαστών)

• Το πεδίο Room ID ενημερώνεται από λίστα επιλογής, που κτίζει η κλήση :
SelectFromList strFN, strDefSel, StrDefKey, arrDefDsp, strDefSQL
με τιμές παραμέτρων τις :
strFN = "RoomID", του πίνακα Machine, ξένο κλειδί στον πίνακα Room. 
strDefSel = Trim(strFV), η τρέχουσα τιμή του strFN 
strDefKey =" RoomID", πρωτεύον κλειδί του πίνακα Room.
ArrDefDsp = Array ("Tit 1","Tit2"), τα στοιχεία που εμπλουτίζουν την λίστα επιλογής
strDefSQL = "SELECT r.RoomID, r.Perigrafh as Titl, d.Titlos as Tit2"
strDefSQL = strDefSQL &" FROM Room as r, Depart as d"
strDefSQL = strDefSQL & " WHERE r.DepartlD=d.DepartlD"

select case UCase(sTableName) 
case "PERSON"

strFilter = " And r.GraOrAiu = True" 
case "CLASS"

strFilter = " And r.GraOrAiu = False" 
case "MACHINE" 

strFilter =""
End Select

strDefSQL = strDefSQL &" And r.DepartlD-' & SessionfDepartlD") & strFilter 
strDefSQL = strDefSQL &" ORDER BY d.Titlos, r.Perigrafh"

(μέσα στο strDefSQL φαίνεται η επιλογή χώρων που είναι δηλωμένοι ως γραφεία ή 
αίθουσες διδασκαλίας αδιακρίτως - με την μεταβλητή strFilter - και από ανήκουν στο ήδη 

επιλεγέν τμήμα)

"Σχεδιαομός - Ανάπευξη Intranet για ιό Πανεπιστήμιο Μακεδονίας"
Τσακαλίδης Γ. Ευάγγελος / M.I.S. - Αμιάμός Μητρώου : Μ 1 2/98

_________ 3.1.6. Πώς εξασφαλίζεται η Ακεραιότητα των Σχέσεων;
Όλες μαζί τις παραπάνω περιπτώσεις δημιουργίας λίστας επιλογής χαρακτηριστικών από 

σχετιζόμενους πίνακες, «εξυπηρετεί», η διαδικασία MakeEditingForm, από το αρχείο 
IncUpDtasp, που έχει ως εξής :
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• Δημιουργία της Φόρμας Εισαγωγής - Μεταβολής Δεδομένων

"Σχεδιασμός - Ανάπτυξη Intranet για to Πανεπιστήμιο Μακεδονίας"
Τσακαλίδης Γ. Ευάγγελος / M.I.S. - Αριθμός Μηερώου : Μ 1 2/90

Sub MakeEditingForm(strMode, strKeyln)
Dim StrDT, strFN, strFT, strFS, strPL, strFV, strSQL, objTbIRS, item
Dim intMemoCols, intMemoRows, intMemoRRows, intMemoRowsMin, intMemoRowsMax
Dim strDefSel, strDefKey, arrDefDsp, strDefSQL
intMemoCols = 66
intMemoRows = 1
intMemoRowsMin = 1
intMemoRowsMax = 4
strPL = 0
If strMode = "ToExistingRecord" Then

strSQL = "SELECT * FROM " & sTableName & " WHERE " & strPrKey & " = " & clNT(strKeyln)
Else

strSQL = "SELECT * FROM " & sTableName 
End If
Set objTbIRS = objDC.Execute(strSQL) 
rw "<TABLE border=1 cellspacing=0 cellpadding=0>"
For Each item in objTbIRS.Fields 

strFN = item. Name 
strFT = item. Type 
strFS = item.DefinedSize 
If strMode = 'ToNewRecord" Then 

strFV =""
Else

strFV = item.Value
If strFV & "x" = "x" Then strFV = ""

End If
StrDT = GetDT(strFT,strFS)
If StrDT = "num" And strFS <= 4 Then 

strPL = 3' (2-1) * strFS -1 
End If
If Not Lcase(strFN) = strPrKey Then

rw "<tr><td BgColor = '#99FFFF' align=right><font face=Arial size=2><b>" & strFN &
"&nbsp;:&nbsp;</font></b><br><fontface=Arial size=0 color='black'>(" & strDT & ")&nbsp;&nbsp;</font></td>" 

rw "<td bgcolor = ’#FFFFCC'>"
If strDT="memo" Then

intMemoRRows = int(.5+len(Trim(strFV))/intMemoCols)
If intMemoRRows < intMemoRowsMin Then 

intMemoRows = intMemoRowsMin 
End If
intMemoRows = 1 + intMemoRRows 
If intMemoRows > intMemoRowsMax Then 

intMemoRows = intMemoRowsMax 
End If
rw "<textarea name=... & strFN & ... cols=" & intMemoCols & " rows-' & intMemoRows & "

wrap=virtual>"
If strMode = 'ToExistingRecord" Then 

' strFV = item.Value 
rwTrim(strFV)

End If
rw "</textarea>"

Elseif strDT="bln" Then 
If strMode = 'ToExistingRecord" Then 

If strFV = True Then
rw "<input type=radio name=...& strFN &""" value=True checked»"

Else
rw "<input type=radio name=""" & strFN &...value=True>"

End If 
Else

rw "<input type=radio name=""" & strFN &....value=True>"
End If
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rw "&nbsp;<font face=Arial size=2><b>Nai</b></font>&nbsp;&nbsp;"
If strMode = 'ToExistingRecord" Then 

If strFV = False Then
rw "<input type=radio name=...& strFN & """ value=False checked>"

Else
rw "<input type=radio name-& strFN &...value=False>"

End If 
Else

rw "<input type=radio name=""" & strFN & """ value=False checked»"
End If
rw "&nbsp;<font face=Arial size=2><b>Oxi</b></font>"
' rw "<font face=Arial size=2 color='red'>(" & strDT & " / "& strFS &")</font>"

Else
strDefSel = Trim(strFV)
If strMode = "ToNewRecord" Then strDefSel = ""
If SessionfDepartlD") & "x" = "x" Then Session("DepartlD") = 1 
select case Ucase(strFN) 
case "IDRYMAID"

strDefKey = "IdrymalD"
arrDefDsp = Array("Titlos","perigrafh")
strDefSQL = "SELECT IdrymalD, Titlos, perigrafh FROM idryma ORDER BY Titlos"
SelectFromList strFN, strDefSel, strDefKey, arrDefDsp, strDefSQL 

case "FACULTYID" 
strDefKey = "FacultylD" 
arrDefDsp = Array('Tit1",'Tit2")
strDefSQL = "SELECT FacultylD, fac.Titlos as Titl, idr.Titlos as Tit2" 
strDefSQL = strDefSQL & " FROM faculty as fac, Idryma as idr" 
strDefSQL = strDefSQL & "WHERE (fac. ldrymalD=idr. IdrymalD)" 
strDefSQL = strDefSQL & " ORDER BY fac.Titlos, idr.Titlos"
SelectFromList strFN, strDefSel, strDefKey, arrDefDsp, strDefSQL 
Session("ldrymalD") = getldrymalD(Session("FacultylD")) 

case "DEPARTID" 
strDefKey = "DepartID" 
arrDefDsp = Array('Tit1",'Tit2")
strDefSQL = "SELECT DepartID, dep.Titlos as Titl, fac.Titlos as Tit2" 
strDefSQL = strDefSQL & " FROM depart as dep, Faculty as fac" 
strDefSQL = strDefSQL & " WHERE dep.FacultylD=fac.FAcultylD" 
strDefSQL = strDefSQL & " ORDER BY fac.Titlos, dep.Titlos"
SelectFromList strFN, strDefSel, strDefKey, arrDefDsp, strDefSQL 
SessionfFacultylD") = getFacultylD(Sessionf DepartID''))
SessionfldrymalD") = getldrymalD(Session("FacultylD")) 

case "ROOMID" 
strFilter =""
select case UCase(sTableName) 

case "PERSON"
strFilter = " And r.GraOrAiu = True" 

case "CLASS"
strFilter = " And r.GraOrAiu = False" 

case "MACHINE" 
strFilter =""

End Select
strDefKey = "RoomID" 
arrDefDsp = Array("Tit1",'Tit2")
strDefSQL = "SELECT r.RoomID, r.Perigrafh as Titl, d.Titlos as Tit2" 
strDefSQL = strDefSQL & " FROM Room as r, Depart as d" 
strDefSQL = strDefSQL & " WHERE r.DepartlD=d. DepartID" 
strDefSQL = strDefSQL & " And r.DepartID-' & SessionfDepartlD") & strFilter 
' strDefSQL = strDefSQL & "WHERE r.DepartID In (select Departld From Depart Where DepartID-' 

& SessionfDepartlD") & ")" & strFilter
strDefSQL = strDefSQL & " ORDER BY d.Titlos, r.Perigrafh"
SelectFromList strFN, strDefSel, strDefKey, arrDefDsp, strDefSQL 
SessionfDepartlD") = getRoomDepartlD(Session("RoomlD"))

_________SessionfFacultylD") = getFacultylD(Session("DepartlD")) _________ _________________________
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Session("ldrymalD") = getldrymalD(Session("FacultylD")) 
case "PERSONID" 

strDefKey = "PersonID" 
arrDefDsp = Array("Epw","Ono”,"Pat","Mht")
strDefSQL = "SELECT PersonID, Epw, Ono, Pat FROM Person ORDER BY Epw, Ono, Pat, Mht" 
SelectFromList strFN, strDefSel, strDefKey, arrDefDsp, strDefSQL 
SessionfDepartlD") = getPersonDepartlD(Session("PersonlD"))
SessionfFacultylD") = getFacultylD(Session("DepartlD"))
SessionfldrymalD") = getldrymalD(Session("FacultylD")) 

case "RANKID" 
strDefKey = "RankID" 
arrDefDsp = Array("perigrafh")
strDefSQL = "SELECT RankID, perigrafh FROM Rank ORDER BY perigrafh"
SelectFromList strFN, strDefSel, strDefKey, arrDefDsp, strDefSQL 

case "MANAGERID" 
strDefKey = "PersonID" 
arrDefDsp = ArrayfEpwl", "Onol", "Depl")
strDefSQL = "SELECT p.PersonID, p.Epw as epwl, p.Ono as onol, d.Titlos as Depl" 
strDefSQL = strDefSQL & " FROM Person as p, Depart as d"
strDefSQL = strDefSQL & " WHERE (p.RankID In (SELECT r.RankID FROM Rank AS r WHERE 

r.ProfOrAdmi = False)) And p.DepartlD=d.DepartlD And p.DepartID-' & Session("DepartlD") 
strDefSQL = strDefSQL & " ORDER BY p.Epw, p.Ono, p.Pat"
SelectFromList strFN, strDefSel, strDefKey, arrDefDsp, strDefSQL 
' SessionfDepartlD") = getPersonDepartlD(Session("PersonlD"))
' SessionfFacultylD") = getFacultylD(Session("DepartlD"))
' SessionfldrymalD") = getldrymalD(Session("FacultylD")) 

case "LECTURERID" 
strDefKey = "PersonID"
arrDefDsp = ArrayfEpwl", "Onol", "Pat1","Dep1")
strDefSQL = "SELECT p.PersonID, p.Epw as epwl, p.Ono as onol, p.Pat as patl, d.Titlos as Depl" 
strDefSQL = strDefSQL & " FROM Person as p, Depart as d"
strDefSQL = strDefSQL & " WHERE (p.RankID In (SELECT r.RankID FROM Rank AS r WHERE 

r.ProfOrAdmi = True))"
strDefSQL = strDefSQL & " And p.DepartlD=d.DepartlD And d.DepartID-' & SessionfDepartlD") 
strDefSQL = strDefSQL & " ORDER BY p.Epw, p.Ono, p.Pat"
SelectFromList strFN, strDefSel, strDefKey, arrDefDsp, strDefSQL 
' SessionfDepartlD") = getPersonDepartlD(Session("PersonlD"))
' SessionfFacultylD") = getFacultylD(Session("DepartlD"))
' SessionfldrymalD") = getldrymalD(SessionfFacultylD")) 

case "PROFESSID" 
strDefKey = "Professid"
arrDefDsp = ArrayfEpwl", "Onol", "Patl", "Depl")
strDefSQL = "SELECT pro.professid, per.epw as epwl, per.ono as onol, per.pat as patl, 

per.DepartID as Depl"
strDefSQL = strDefSQL & " FROM profess as pro, person as per"
strDefSQL = strDefSQL & " WHERE pro.Lecturerid=per.personid And

per.DepartlD="&Session("DepartlD")
strDefSQL = strDefSQL & " ORDER BY per.epw, per.ono, per.pat"
SelectFromList strFN, strDefSel, strDefKey, arrDefDsp, strDefSQL 
SessionfDepartlD") = getProfessDepartlD(Session("ProfesslD"))
SessionfFacultylD") = getFacultylD(Session("DepartlD"))
SessionfldrymalD") = getldrymalD(Session("FacultylD")) 

case "ADVISORID" 
strDefKey = "Professid" 
arrDefDsp = ArrayfEpwl", "Onol", "Patl")
strDefSQL = "SELECT pro.professid, per.epw as epwl, per.ono as onol, per.pat as patl" 
strDefSQL = strDefSQL & " FROM profess as pro, person as per"
strDefSQL = strDefSQL & " WHERE pro.Lecturerid=per.personid And

per.DepartlD="&Session("DepartlD")
strDefSQL = strDefSQL & " ORDER BY per.epw, per.ono, per.pat"
SelectFromList strFN, strDefSel, strDefKey, arrDefDsp, strDefSQL 
' SessionfDepartlD") = getProfessDepartlD(Session("AdvisorlD"))

_________ ' SessionfFacultylD") = getFacultylD(Session("DepartlD"))__________________________________ ___
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' Session("ldrymalD") = getldrymalD(Session("FacultylD")) 
case "STUDENTID" 

strDefKey = "StudentID"
arrDefDsp = ArrayfEpwl", "Onol", "Patl", "Mhtr,"dep1")
strDefSQL = "SELECT s.StudentID, s.Epw as Epwl, s.Ono as Onol, s.Pat as Patl, s.AriMht as 

Mhtl, d.Titlos as depl"
strDefSQL = strDefSQL & " FROM Student as s, Depart as d"
strDefSQL = strDefSQL & " WFIERE s.Departld=d.DepartlD And s.DepartID-' & Session("DepartlD") 
strDefSQL = strDefSQL & " ORDER BY s.Epw, s.Ono, s.Pat, s.AriMht"
SelectFromList strFN, strDefSel, strDefKey, arrDefDsp, strDefSQL 
Session("DepartlD") = getStudentDepartlD(Session("AdvisorlD"))
Session("FacultylD") = getFacultylD(Session("DepartlD"))
Session("ldrymalD") = getldrymalD(Session("FacultylD")) 

case "COURSEID" 
strDefKey = "CourselD" 
arrDefDsp = Array("per1", "per2")
strDefSQL = "SELECT CourselD, Course.perigrafh as perl, Depart.Titlos as per2" 
strDefSQL = strDefSQL & " FROM Course, Depart"
strDefSQL = strDefSQL & " WHERE Course. DepartID = Depart. DepartlD And

Depart.DepartlD="&Session("DepartlD")
strDefSQL = strDefSQL & " ORDER BY Depart.Titlos, Course.perigrafh"
SelectFromList strFN, strDefSel, strDefKey, arrDefDsp, strDefSQL 
Session("DepartlD") = getCourseDepartlD(Session("CourselD"))
Session("FacultylD") = getFacultylD(Session("DepartlD"))
Session("ldrymalD") = getldrymalD(Session("FacultylD")) 

case "CLASSID"
strDefKey = "ClassID"
arrDefDsp = Array("per1", "per2", "depl")
strDefSQL = "SELECT ClassID, Class.Perigrafh as perl, Course.perigrafh as per2, Depart.Titlos as

depl"
strDefSQL = strDefSQL & " FROM Class, Course, Depart"
strDefSQL = strDefSQL & " WHERE (Class.CourselD=Course.CourselD) And (Class.DepartID = 

Depart.DepartID) And Depart.DepartlD="&Session("DepartlD")
strDefSQL = strDefSQL & " ORDER BY Class.Perigrafh, Course.perigrafh"
SelectFromList strFN, strDefSel, strDefKey, arrDefDsp, strDefSQL 
SessionfDepartlD") = getClassDepartlD(Session("ClasslD"))
Session("FacultylD") = getFacultylD(Session("DepartlD"))
Session("ldrymalD") = getldrymalD(Session("FacultylD")) 

case "BOOKID"
strDefKey = "BookID" 
arrDefDsp = Array('Title","Editor")
strDefSQL = "SELECT BookID, Title, Editor FROM book ORDER BY Title, Editor"
SelectFromList strFN, strDefSel, strDefKey, arrDefDsp, strDefSQL 

case else
rw "<input type=text name=...& strFN &.....size=.... & (strFS+strPL) &....  value=...
If strMode = "ToExistingRecord" Then 

rw Trim(strFV)
End If 
rw """>"

End Select 
End If 

End If 
Next
rw "</table>"
If strMode = "ToExistingRecord" Then

rw "<input type=hidden name=strReclD value=...& strKeyln &.....>"
End If
objTbIRS. Close 
Set objTbIRS = Nothing
End Sub
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Η διαδικασία που παρουσιάζεται καλείται από σημείο του κώδικα του UpDate.asp, 
όπου ήδη έχει ανοίξει φόρμα εισαγωγής στοιχείων και πλήκτρων ελέγχου.

Μέσα στην παραπάνω διαδικασία :
Ανοίγει RecordSet (το objTbIRS), μέσω του οποίου αντλούμε τα χαρακτηριστικά των 

πεδίων (όνομα : strFN - τύπος : strFT - μέγεθος : strFS - αξία : strFV) του πίνακα που 
ενημερώνουμε.

Για τα πεδία του πίνακα που είναι δηλωμένα ως ξένα κλειδιά δημιουργούνται οι ειδικές 
συνθήκες κλήσεις της SelectFromList, ώστε να γίνει επιλογή τιμής για το πεδίο, από λίστα 
σχετικών τιμών.

Για καθένα από τα λοιπά πεδία του πίνακα (εκτός από αυτό που δηλώθηκε ως το 
πρωτεύον κλειδί), δημιουργείται υποδοχή για την εισαγωγή τιμής, με τρόπο εξαρτώμενο από 
τον τύπο του πεδίου, το μέγεθος του, την ενημέρωση υπάρχουσας ή νέας εγγραφής. Οι 
γραμμές του κώδικα που ακολουθεί ανταποκρίνονται στην περίπτωση πεδίου τύπου 
χαρακτήρων, 
case else

rw "<input type=text name=...& strFN &.... size=.... & (strFS+strPL) &..... value=...
If strMode = "ToExistingRecord" Then 

rw Trim (strFV)
End If
rw...>"

End Select
Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στις λοιπές περιπτώσεις τύπων δεδομένων.

Ο ίδιος κώδικας μπορεί να αξιοποιηθεί για ενημέρωση οποιουδήποτε πίνακα, του οποίου 
δηλώθηκε μόνο το πρωτεύον κλειδί, αλλά δεν θα λειτουργεί γι’ αυτόν καμία από τις 
περιπτώσεις ελέγχου των τιμών των ξένων κλειδιών. Ως λύση θα πρότεινα την ενσωμάτωση 
στην εφαρμογή ιδιαίτερου αρχείου ρυθμίσεων, όπως το IncUpDtasp, για κάθε βάση 
δεδομένων, που παρακολουθώ.

Οι αναθέσεις τιμών της μορφής :
SessionfDepartlD") = getProfessDepartlD(Session("ProfesslD")) 
SessionfDepartlD") = getRoomDepartlD(Session("RoomlD")) 

Session("DepartlD") = getPersonDepartlD(Session("PersonlD"))
SessionfDepartl D") = getStudentDepartl D(Session("Advisorl D")) 
SessionfDepartlD") = getCourseDepartlD(Session("CourselD")) 
SessionfDepartlD") = getClassDepartlD(Session("ClasslD"))
Sessionf FacultylD") = getFacultylD(Session("DepartlD"))
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SessionfldrymalD") = getldrymalD(Session("FacultylD")),
δίνουν αξία σε μεταβλητές συνόδου ττου απαιτεί η εφαρμογή για την λειτουργία των εντολών

S.Q.L. τις οποίες εκτελεί η διαδικασία SelectFromList, που καλείται όποτε πρέπει να
δημιουργηθεί μία λίστα επιλογής. Αυτό γίνεται με την βοήθεια των Functions που περιέχονται
στον πίνακα που ακολουθεί:

"Σχεδιασμός - Ανάπτυξη Intranet για to Πανεπιστήμιο Μακεδονίας"
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• Το παρασκήνιο της Ακεραιότητας των Σχέσεων

Function getldrymalD(byVal intFacultylD)
Dim StrTmpSql, objTmpRS 
getldrymalD = 0
If intFacultylD = Null Then intFacultylD = 0
StrTmpSql = "SELECT IdrymalD FROM Faculty WHERE FacultylD=" & intFacultylD 
If intFacultylD = 0 Then StrTmpSql = "SELECT IdrymalD FROM Faculty WHERE ldrymalD>0" 
Set objTmpRS = objDC.Execute(StrTmpSql)
If Not objTmpRS.EOF Then getldrymalD = objTmpRSfldrymalD") 
objTmpRS.Close 
Set objTmpRS = Nothing 

End Function

Function getFacultylD(byVal intDepartID)
Dim StrTmpSql, objTmpRS 
getFacultylD = 0
If intDepartID = Null Then intDepartID = 0
StrTmpSql = "SELECT FacultylD FROM Depart WHERE DepartlD=" & intDepartID 
If intDepartID = OThen StrTmpSql = "SELECT FacultylD FROM Depart WHERE FacultylD>0" 
Set objTmpRS = objDC.Execute(StrTmpSql)
If Not objTmpRS.EOF Then getFacultylD = objTmpRSfFacultylD") 
objTmpRS.Close 
Set objTmpRS = Nothing 

End Function

Function getPersonDepartlD(byVal intPersonID)
Dim StrTmpSql, objTmpRS
getPerson DepartID = 0
If intPersonID = Null Then intPersonID = 0
StrTmpSql = "SELECT DepartID FROM Person WHERE PersonID-' & intPersonID 
If intPersonID = 0 Then StrTmpSql = "SELECT DepartID FROM Person WHERE DepartlD>0" 
Set objTmpRS = objDC.Execute(StrTmpSql)
If Not objTmpRS.EOF Then getPersonDepartID = objTmpRS("DepartlD")
objTmpRS.Close
Set objTmpRS = Nothing

End Function

Function getProfessDepartlD(byVal intProfessID)
Dim StrTmpSql, objTmpRS
getProfessDepartID = 0
If intProfessID = Null Then intProfessID = 0
StrTmpSql = "SELECT DepartID FROM Profess WHERE ProfesslD=" & intProfessID 
If intProfessID = 0 Then StrTmpSql = "SELECT DepartID FROM Profess WHERE DepartlD>0" 
Set objTmpRS = objDC.Execute(StrTmpSql)
If Not objTmpRS.EOF Then getProfessDepartID = objTmpRSfDepartlD")
objTmpRS.Close
Set objTmpRS = Nothing

End Function

Function getClassDepartlD(byVal intClassID)
Dim StrTmpSql, objTmpRS 
getClassDepartID = 0_____________________
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If intClassID = Null Then intClassID = 0
StrTmpSql = "SELECT DepartlD FROM Class WHERE ClasslD=" & intClassID 
If intClassID = 0 Then StrTmpSql = "SELECT DepartlD FROM Class WHERE DepartlD>0"
Set objTmpRS = objDC.Execute(StrTmpSql)
If Not objTmpRS.EOF Then getClassDepartID = objTmpRS("DepartlD")
objTmpRS.Close
Set objTmpRS = Nothing

End Function

Function getRoomDepartlD(byVal intRoomID)
Dim StrTmpSql, objTmpRS
getRoomDepartID = 0
If intRoomID = Null Then intRoomID = 0
StrTmpSql = "SELECT DepartlD FROM Room WHERE RoomlD=" & intRoomID 
If intRoomID = 0 Then StrTmpSql = "SELECT DepartlD FROM Room WHERE DepartlD>0" 
Set objTmpRS = objDC.Execute(StrTmpSql)
If Not objTmpRS.EOF Then getRoomDepartID = objTmpRS("DepartlD")
objTmpRS.Close
Set objTmpRS = Nothing

End Function

Function getCourseDepartlD(byVal intCourselD)
Dim StrTmpSql, objTmpRS
getCourseDepartID = 0
If intCourselD = Null Then intCourselD = 0
StrTmpSql = "SELECT DepartlD FROM Course WHERE CourselD-' & intCourselD 
If intCourselD = 0 Then StrTmpSql = "SELECT DepartlD FROM Course WHERE DepartlD>0" 
Set objTmpRS = objDC.Execute(StrTmpSql)
If Not objTmpRS.EOF Then getCourseDepartID = objTmpRS("DepartlD")
objTmpRS.Close
Set objTmpRS = Nothing

End Function

Function getStudentDepartlD(byVal intStudentID)
Dim StrTmpSql, objTmpRS
getStudentDepartID = 0
If intStudentID = Null Then intStudentID = 0
StrTmpSql = "SELECT DepartlD FROM Student WHERE StudentlD=" & intStudentID 
If intStudentID = 0 Then StrTmpSql = "SELECT DepartlD FROM Student WHERE DepartlD>0" 
Set objTmpRS = objDC.Execute(StrTmpSql)
If Not objTmpRS.EOF Then getStudentDepartID = objTmpRS("DepartlD")
objTmpRS.Close
Set objTmpRS = Nothing

End Function

Τι κάνει καθεμιά από τις παραπάνω Functions;
Κάτι ανάλογο με αυτό που κάνει και η τελευταία εκτιθέμενη getStudentDepartID :
Δέχεται ως παράμετρο το StudentID, ενός Student και επιστρέφει το DepartlD του Depart, 

στο οποίο ο Student υπάγεται.
Όλα τα παραπάνω στηρίζονται σε αρχικές ρυθμίσεις που κάνει στην εφαρμογή ο παρακάτω 

κώδικας, ο οποίος αφορά ακριβώς στην βάση tsakalthesis, και για καθένα από τους πίνακές 

του ορίζει το πρωτεύον κλειδί και ένα array με πεδία του, βάσει των οποίων θα γίνεται η 
αναζήτηση εγγραφών του :

case UCase("DBQ=" & Server.MapPathf.") & "\19530313\tsakalthesis.mdb" & ";Driver={Microsoft Access 
Driver (*.mdb)}")

select case UCase(sTableName)______________________________________________________________ __
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case "IDRYMA"' 1
arrDspFId = Array("titlos","perigrafh") 
strPrKey = Lcase("IDRYMAID") 

case "FACULTY"' 2
arrDspFId = Array("titlos","perigrafh") 
strPrKey = Lcase("FACULTYId") 

case "DEPART"' 3
arrDspFId = Array("titlos","perigrafh") 
strPrKey = LcasefDEPARTId") 

case "PERSON"' 4
arrDspFId = Array("epw","ono","pat","mht","email")
StrPrKey = LcasefPERSONId") 

case "RANK"' 5
arrDspFId = Arrayf'perigrafh") 
strPrKey = LcasefRANKId") 

case "PROFESS"' 6
arrDspFId = Array("Requiremnt","Lecturerld") 
strPrKey = Lcase("PROFESSID") 

case "MACHINE"' 7
arrDspFId = Array("perigrafh","IPAddress") 
strPrKey = Lcase("MACHINEId") 

case "ROOM"' 8
arrDspFId = Array("perigrafh","graoraiu","seats") 
strPrKey = Lcase("ROOMId") 

case "STUDENT" ’ 9
arrDspFId = Array("EPW","ONO","PAT","MHT","email") 
strPrKey = LcasefStudENTId") 

case "CLASS" Ί0
arrDspFId = Array("DepartlD","HmeArx","Perigrafh","HmeTel","CourselD") 
strPrKey = Lcase("CLASSId") 

case "COURSE"' 11
arrDspFId = Array("perigrafh","DepartlD") 
strPrKey = Lcase("COURSEID") 

case "ENROLL"’ 12
arrDspFId = Array("DepartlD","ClasslD","StudentlD", "Grade") 
strPrKey = LcasefENROLLID") 

case "BOOK" 13
arrDspFId = Array("Title","Editor") 
strPrKey = LcasefBOOKID")

End Select
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3.2. SystemDB / Η Βάση Δεδομένων για το 
 Administration της Εφαρμογής

Είναι μια σχεσιακή βάση δεδομένων δομημένη με τους όρους του Συστήματος Διαχείρισης 
Βάσεων Δεδομένων MS-Access.

Σκοπός της είναι η τήρηση στοιχείων απαραίτητων στην εφαρμογή για την παρακολούθηση 
λειτουργιών που αφορούν στον Administration.

3.2.1. Στόχοι

Έκρινα πως η εφαρμογή πρέπει:

• Να αξιοποιείται από εξουσιοδοτημένους χρήστες, με ποικίλα δικαιώματα 
πρόσβασης, που μπορούν να αλλάζουν (χρήστες και αντίστοιχα δικαιώματα), 
κατά την κρίση του Administrator. Χρήστες και δικαιώματα καταχωρούνται σε 
κατάλληλο πίνακα και η εφαρμογή εξασφαλίζει την τήρηση των κανόνων.

• Να έχει «οπτικό πεδίο» σε ένα σύνολο βάσεων δεδομένων, ενεργών ή μη 
κατά την κρίση του Administrator, διαθέσιμων σε όλους ή σε μέρος από το 
σύνολο των εξουσιοδοτημένων χρηστών, με ή χωρίς ιδιαίτερο έλεγχο 
πρόσβασης. Ένας πίνακας υποδοχής και διαχείρισης αυτών των δεδομένων 
να εξασφαλίζει την λειτουργία της εφαρμογής «πάνω» σε πολλαπλά 
δεδομένα, χωρίς καμία απολύτως επέμβαση στον κώδικα.

• Να καλύπτει κάποιες «αρχικές προδιαγραφές», ποιοτικής και ποσοτικής 
παροχής πληροφοριών στον χρήστη, αλλά και οποιαδήποτε άλλη 
«απρόβλεπτη» απαίτηση των χρηστών, που δεν είναι δυνατόν να 
ικανοποιηθεί εξ αρχής, λόγω της μεγάλης ποικιλίας των δεδομένων που 
φυλάσσονται στις «εποπτευόμενες» βάσεις.

Κατόπιν αυτών των αρχικών απαιτήσεων (επιθυμίες) και με βήματα «μπρος - πίσω» κατά 
το στάδιο της ανάπτυξης (δυνατότητα - αδυναμία : εφαρμογής ιδεών τρίτων, υλοποίησης 
λειτουργιών και ιδιοτήτων προϊόντων που «κυκλοφορούν»), κατέληξα στην υλοποίηση της 
βάσης δεδομένων SystemDB, που αποτελείται από τρεις πίνακες, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

που εκτίθενται παρακάτω. Κατά την πλοήγηση στην εφαρμογή, ο έχων δικαιώματα 
Administrator, βρίσκει την εν λόγω βάση με το περιγραφικό χαρακτηριστικό : Access- 
SystemMetaDataBase και μπορεί να περιηγηθεί στα δεδομένα που φυλάσσονται σε καθέναν
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από τους πίνακες της, να επέμβει στις εγγραφές τους με αλλαγές - διορθώσεις των πεδίων 
τους ή να προσθέσει νέες εγγραφές. Εικόνες από τα αποτελέσματα αυτής της πλοήγησης 
δίνονται παρακάτω, μετά την παρουσίαση των χαρακτηριστικών των πινάκων της βάσης.
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Τσακαλίδης Γ. Ευάγγελος / M.I.S. - Αριθμός Μητρώου : Μ 1 2/9S

3.2.2. Σχεδιασμός - Υλοποίηση

• Πίνακας : dsnllsers

Περιέχει στοιχεία των εξουσιοδοτημένων χρηστών 
και των δικαιωμάτων πρόσβασης αυτών στην 
εφαρμογή.

Πεδία :

• Τα πεδία USERNAME και PASSWORD αφορούν 

στην πιστοποίηση της αυθεντικότητας του χρήστη 
που επιχειρεί πρόσβαση στην εφαρμογή.

• Το πεδίο ADMIN είναι λογικό και αναφέρεται στην ιδιότητα του κάθε χρήστη να έχει ή όχι το 

δικαίωμα ενημέρωσης αυτής της ίδιας βάσης καθώς και της αλλαγής της δομής 
οποιοσδήποτε άλλης διαθέσιμης στην εφαρμογή βάσης δεδομένων.

Πίνακας - Πεδία : dsnUsers
Π»Τ Naitt Sira Type
Γ lXJserED 4j num/3
[~2UserOno 50 txt/200
Γ 3XJSERNAME 15' txt/200
| 4PASSW0RD 15 txt/200 |
| 5 Memos 1073741824;memo/201
[6 ADMIN 2| bln/11

• Πίνακας : dsnNames

Περιέχει τα στοιχεία των διαχειριζόμενων από την 
εφαρμογή Βάσεων Δεδομένων.

Πεδία :
• Το πεδίο dnsServer περιέχει το όνομα του Web

server που «φιλοξενεί» την εφαρμογή. 
Τοποθετήθηκε από την ανάγκη της μεταφοράς της 
εφαρμογής, κατά το χρονικό διάστημα της 
ανάπτυξης, από τον Personal Web Server 
(homealone) του γραφείου μου στον web-server 
(www.it.uom.gr) του PPLab του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας.

Πίνακας - Πεδία : dsnNames

[m Nant Size Type

IdsnID 4 num/3
2dsnServer 20 txt/200
3 dsnPerigrafh 50' txt/200
4dsnUesh 100 txt/200
5 dsnUser 15; txt/200
6dsnPass 15 txt/200
7dsnActive 2; bln/11
8dsnUpdate 2 bln/11
9dsnPublic 2 bln/11
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• Το πεδίο dsnPeriqrafh περιέχει ό,τι μπορεί να δώσει ευκρίνεια για τα μάτια του τυχαίου 
χρήστη στο περιεχόμενο του πεδίου dsnUesh, στο οποίο ο Administrator τοποθετεί το Data 
Source Name της βάσης, ή την ακριβή διαδρομή (path) όπου φυλάσσεται και το όνομα του 
Open Data Base Connectivity Driver, με τον οποίο μπορεί να αναγνωστεί.

• Τα πεδία dsnllser και dsnPass περιέχουν τα χαρακτηριστικά της ασφάλειας που θέτει ο 
Administrator από το Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων, με το οποίο δημιουργούμε 
την δομή της κάθε βάσης (π.χ. η επιλογή Ασφάλεια από το menu Εργαλεία της MS- 
Access).

• Με το λογικό πεδίο dsnActive ορίζεται αν είναι διαθέσιμη ή τελείως απενεργοποιημένη η 
βάση δεδομένων.

• Με το λογικό πεδίο dsnUpdate ορίζεται η δυνατότητα της ενημέρωσης της βάσης από την 

εφαρμογή. Αυτό διότι απαιτείται ιδιαίτερος κώδικας, στον οποίο θα δηλώνονται τα 
πρωτεύοντα κλειδιά των πινάκων και οι σχέσεις μεταξύ τους.

• Με το λογικό πεδίο dsnPublic ορίζεται η προσπέλαση στη βάση όλων των χρηστών της 
εφαρμογής ή μόνο του Administrator.

"Σχεδιασμός - Ανάπνυζη Intranet γιa to Πανεπισεήμιο Μακεδονίας"
Τσακαλίδης Γ. Ευάγγελος / Μ. 1.5. - Αριθμός Μητρώου : Μ 1 2/98

____________________________________________ · Πίνακας : dsnQueries

Περιέχει τα «επιτυχή» Ερωτήματα, που συνέταξε ο 
Administrator ή άλλοι χρήστες της εφαρμογής, με 
δυνατότητες ανάκτησης και εκτέλεσής τους και από τους 
λοιπούς χρήστες.

Πεδία :

• Τα πεδία dsnID και dsnPeriqrafh περιέχουν τα 
χαρακτηριστικά της βάσης δεδομένων επί της οποίας 
τίθεται το ερώτημα.

• Το πεδίο qryName περιέχει το όνομα με το οποίο 
φυλάχτηκε το ερώτημα.

• Το πεδίο qrvSQL περιέχει τον S.Q.L. κώδικα του 

ερωτήματος.

• Τα πεδία UserName. UserIP περιέχουν τα στοιχεία του χρήστη που συνέταξε ή 

τροποποίησε το ερώτημα, ενημερώνονται από την εφαρμογή.

• Τα πεδία qrvHmera, qrvWra περιέχουν τα στοιχεία του χρόνου στον οποίο φυλάχτηκε το 
ερώτημα, ενημερώνονται από την εφαρμογή.

Πίνακας - Πεδία : 
dsnQueries

Μ Nam She Tjr

lqrylD 4| nurr
2 dsnID 4j rairr
3dsnPerigrafh 50| txt /
4UserName 15 txt /
5 UserIP 15| txt /

i 6qryName 50| txt /
! 7qrySQL 1073741824, memo

8qryHmera 16! Hit
j 9qiyWra 16; d/t /
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___________________ 3.2.3. Το Αποτέλεσμα

"Σχεδιασμός - Ανάπτυξη Intranet ψα to Πανεπιστήμιο Μακεδονίας"
Τσακαλίδης Γ. Ευάγγελος / Μ. 1.5. - Αριάμός Μητρώου : Μ 1 2/93

• Επιλογή Βάσης Δεδομένων

Η Εικόνα

Επι>Λ» I Access-SystemMetaDataBase

j dsnNames / table ~Ξ3 Δι«γραφή I

Επιλογή Πεδίων Πίνακα
I 0# j Nan* Γ Sin TV»* Ddflt*

1 jdsnID Γ 4 num / 3 r
2jdsnServer 20 txt / 200 r
3|dsnPerigrafh 50 txt / 200 r
4|dsnUesh j 100 txt/200 r
5jdsnUser i 15 txt / 200 r
6jdsnPass 15 txt/200 r
7jdsnActive 1 2 bln / 11 r
8jdsnUpdate 1 2 bln / 11 r
9dsnPublic Γ 2 bln / 11 r

Διογαφη Επιλεγμένων Πεδίων

\

[Προσθήκη Νέου Πεδίου στον Πίνοκα : dsnNames!
Όνομα Πεβίου : |

■ -------- ------- ------
Τύπος Δεδομένων : j Integer

_____ Προσ&ήκη Νέου Πεδίου____ j

m
Επιλογή της βάσης 

Access-
SystemMetaDataBase,
από ένα Drop-Down List 
Box και από κάτω 
παρουσίαση του πρώτου 
«αλφαβητικά» πίνακα με 
«δυνατότητες(;)» στον 
χρήστη (εδώ είναι ο 
έχων δικαιώματα
Administrator) να
διαγράψει τον πίνακα, να 
διαγράψει πεδία του 
(ακόμη και μαζικά), να 
προσθέσει πεδία του.

Από το ένα Drop- 
Down List Box δίπλα
από την ένδειξη Επιλογή Πίνακα επιλέγουμε διαφορετικό πίνακα, από τους 
περιεχόμενους στη βάση και να επιλέξουμε δράσεις, όπως οι προαναφερόμενες.

Εκτίμηση : Οι αναφερόμενες δράσεις, για την συγκεκριμένη βάση δεδομένων, που 
στηρίζει όλη την εφαρμογή, μάλλον θα έπρεπε να είναι αδρανείς ή ειδικά κρυμμένες.

_________________________________________________________________ · Πώς Λειτουργεί;

Στην εικόνα που προηγείται υπάρχει μία Drop-Down List, της οποία το πλήκτρο ανάδυσης 
είναι πλαισιωμένο με μπλε χρώμα. Δημιουργείται με τα ακόλουθα βήματα :

♦ Η διαδικασία OpenSysDB που ακολουθεί δημιουργεί το αντικείμενο 
διασύνδεσης δεδομένων systemDC, με την Βάση Δεδομένων SystemDB.

Sub OpenSysDB(ByRef systemDC)
1 ανοίγει την βάση δεδομένων του συστήματος / Access-SystemMetaDataBase 
Dim sys_DSN, sys_USER, sys_PASS 
SessionfsysDSN") = "0"
SessionC'sysUSER") = "0"_______________________________________________
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Session("sysPASS") = "0"
sys_DSN = "DBQ=" & Server.MapPath("19530313/systemDB.mdb") & ";Driver={Microsoft Access Driver 

(*.mdb)}"
sys_USER = "tsakal" 
sys_PASS = "0123456"
Set systemDC = Server.CreateObject("ADODB.Connection") 
systemDC.Open sys_DSN, sys_USER, sys_PASS 
if err. Number = 0 then

SessionfsysDSN") = sys_DSN 
Session("sysUSER") = sysJJSER 
Session("sysPASS") = sys_PASS

End If
' on error resume next
End Sub

"Σχεδιασμός - Ανάπτυξη Intranet yia to Πανεπιστήμιο Μακεδονίας"
Τσακαλίδης Γ. Ευάγγελος / M.I.S. - Αριθμός Μητρώου : Μ 1 2Ι9&

Τι κάνει; Αρχικοττοιεί τις μεταβλητές συνόδου :
Sessionf'sysDSN”), Sessionf'sysUSER"), Session("sysPASS"), δημιουργεί το 

αντικείμενο:
systemDC = Server.CreateObject("ADODB.Connection"), κάνει απόπειρα να το 

ανοίξει, με τις ορισθείσες παραμέτρους : 
sys_DSN, 
sys_USER, 
sys.PASS
και εφ’ όσον δεν υπάρξει λάθος, αναθέτει στις μεταβλητές συνόδου :
Session("sysDSN"),
Session("sysUSER"),
Session("sysPASS")

τις επιτυχώς δοκιμασμένες τιμές :
sys_DSN = "DBQ=" & Server.MapPath("19530313/systemDB.mdb") & Driver = 

{Microsoft Access Driver (*.mdb)}", 
sysJJSER = "tsakal" και 
sys.PASS = "0123456"
αφήνει δε το αντικείμενο της σύνδεσης ανοικτό, διότι το κλείνει η διαδικασία που έκανε 

και την κλήση της παραπάνω procedure : OpenSysDB, όπως π.χ. η επόμενη procedure : 
makeDsnArr, από το αρχείο DBases.asp, της εφαρμογής.

♦ Το ενεργό αντικείμενο systemDC αξιοποιείται από την διαδικασία makeDsnArr 
με στόχο την δημιουργία του array : arrdBases, που εμπλουτίζει την λίστα 

επιλογής, που προσπαθούμε να κατασκευάσουμε.

Sub makeDsnArr()
' Η διαδικασία makeDsnArr τοποθετεί στον πίνακα arrdBases τα χαρακτηριστικά των βάσεων δεδομένων,
' όπως τηρούνται από τον Administrator στην SystemMetaDataBase.________________________________
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Dim SysDC, dnsArrRS, strMakeArrSQL, ii, iTotRecs, strUser, strPass 
Call OpenSysDB(sysDC)
StrMakeArrSQL = "SELECT * FROM dsnNames WHERE dsnServer-" & strServerName & AND 
dsnActive=True"
' Γίνεται έλεγχος των βάσεων που μπορεί να βλέπει ο καθείς ή μόνο ο Administrator 
If Not Session("UserAdmin") Then

strMakeArrSQL = strMakeArrSQL & " AND dsnPublic=True"
End If
StrMakeArrSQL = strMakeArrSQL & " ORDER BY dsnPerigrafh;"
Set dnsArrRS = Server.CreateObjectfADODB.Recordset")
DnsArrRS.Open strMakeArrSQL, sysDC, adOpenKeyset, adLockReadOnly, adCmdText 
ITotRecs = dnsArrRS. RecordCount-1 
If iTotRecs < 0 Then

' Με καμία διαθέσιμη βάση, δίνεται μία γραμμή στον πίνακα arrdBases, με κατάλληλα στοιχεία, ώστε να 
τερματιστεί η εφαρμογή. 
iTotRecs = 0
Redim arrdBases(iTotRecs,6) 
ii = 0
arrdBases(ii,0) = 0 
arrdBases(ii.l) = strNoDSNName 
arrdBases(ii,2) = strNoDSNName 
arrdBases(ii,3) = False 
arrdBases(ii,4) = strNoDSNName 
arrdBases(ii,5) = strNoDSNName

Else
Redim arrdBases(iTotRecs,6) 
ii = 0
Do while Not dnsArrRS.Eof

arrdBases(ii,0) = dnsArrRS("dsnlD") 
arrdBases(ii.l) = dnsArrRS("dsnUesh") 
arrdBases(ii,2) = dnsAmRS("dsnPerigrafh") 
arrdBases(ii,3) = dnsArrRSfdsnUpdate") 
strUser = dnsArrRSfdsnUser")
If IsNull(strUser) Or strUser = "" Or strUser = Null Or VarType(strUser) = vbNull Then 

strUser = "TheUser"
End If
strPass = dnsArrRSfdsnPass")
If IsNull(strPass) Or strPass = "" Or strPass = Null Or VarType(strPass) = vbNull Then 

strPass = "Password"
End If
arrdBases(ii,4) = strUser 
arrdBases(ii,5) = strPass 
ii = ii + 1
dnsArrRS. MoveNext

Loop
End If
DnsArrRS. Close 
Set dnsArrRS = Nothing 
sysDC.Close 
Set sysDC = Nothing
End Sub

"Σχεδιασμός - Ανάπτυξη Intranet για το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας"
Τσακαλίδης Γ. Ευάγγελος / M.I.S. - Αριθμός Μητρώου : Μ 1 2/93

Τι κάνει;

• Καλεί την procedure : OpenSysDB, που αναφέραμε μόλις προηγουμένως, ανοίγει 
δηλαδή ένα αντικείμενο σύνδεσης με την SystemDB,

• ορίζει το αντικείμενο dnsArrRS = Server.CreateObject("ADODB.Recordset"), το 
οποίο με την βοήθεια του strMakeArrSQL, που ορίστηκε ανοίγει ένα σύνολο 
εγγραφών (RecordSet) από την βάση δεδομένων κατά τις επιταγές του
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strMakeArrSQL, με την Set dnsArrRS.Open strMakeArrSQL, sysDC, 
adOpenKeyset, adLockReadOnly, adCmdText. (τα στοιχεία : adOpenKeyset, 
adLockReadOnly, adCmdText εκφράζουν ActiveXDataObjects Constants της 
Microsoft και ττεριέχονται στο αρχείο adovbs.asp, που σας καταθέτω σε παράρτημα 
μαζί με όλον τον κώδικα της εφαρμογής. Οι σταθερές αυτές εκφράζουν παραμέτρους 
σύνδεσης-ανοίγματος ADO, όπως πιθανώς περισσότερο ή λιγότερο φανερά δείχνει 
το όνομα της κάθε μιας).

• Γεμίζει κατάλληλα (είτε βρει εγγραφές στο dnsArrRS είτε όχι), με στοιχεία που θα 
αξιοποιηθούν για την δημιουργία λίστας με περιγραφικά ονόματα βάσεων δεδομένων 
προς επιλογήν (βάσης δεδομένων) από τον χρήστη.

• Κλείνει με σειρά αντίστροφη από αυτήν που άνοιξαν τα αντικείμενα του RecordSet 
και της DataConnection.

(Ο πίνακας arrdBases, που «γέμισε» κατάλληλα με στοιχεία ήταν αρχικά ορισμένος στο 
μέρος της εφαρμογής DBases.asp, που κάλεσε την procedure : OpenSysDB, οπότε τα 
περιεχόμενά του θα είναι αναγνωρίσιμα εκεί.)

♦ Στον κώδικα που ακολουθεί φαίνεται η διαδικασία δημιουργίας της Option List 
από την οποία ο χρήστης καλείται να επιλέξει μία βάση δεδομένων πάνω στην 
οποία θα «ενδιατρίψει». Ο κώδικας javascript, που προηγείται της φόρμας 
επιλογής, ενεργοποιεί την αποστολή των στοιχείων της φόρμας, όποτε έχουμε 
διαφοροποίηση της επιλογής του χρήση από την προκύπτουσα Drop-Down List, 
χωρίς να απαιτείται πάτημα ιδιαίτερου πλήκτρου.

"Σχεδιασμός - Ανάπαιξη Intranet για to Πανεπιστήμιο Μακεδονίας"
Τσακαλίδης Γ. Ευάγγελος / M.I.S. - Αριάμός Μητρώου : Μ 1 2/93

«%

' Το παρακάτω μέρος κώδικα javascript,
'ενεργοποιεί αυτόματα την αποστολή των στοιχείων της φόρμας που ακολουθεί,
'όποτε διαφοροποιείται η επιλογή στοιχείου από την εμφανιζόμενη λίστα.
%>
<SCRIPT ID=clientEventHandlersJS LANGUAGE=javascript>

<!—

function DSN_onchange() {
docuoient.DSNNav submit(); 

return true;
}
//->

</SCRIPT>
<%
rw "<FORM NAME=DSNNav ACTION=" & sThisScript & " METHOD='post'>" 
rw "«font size=3 color-#ίΡ0000’><ό>Επιλογή Βάσης Δεδομένων : </b></font>"
rw "«SELECT NAME=databasename SIZE-1' LANGUAGE=javascript onchange- return DSN_onchange()’>" 
For i = 0 to uBound(aadBases)

If arrdBases(i,1) = DSNJMAME Then
rw("«option value-"& arrdBases(i,1) &selected»" & arrdBases(i,2))

Else
rw("<option value-" & arrdBases(i.l) & '">" & arrdBases(i,2))

End If
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"Σχεδιασμός - Ανάπτυξη Intranet για to Πανεπιστήμιο Μακεδονίας" 
Τσακαλίδης Γ. Ευάγγελος / M.I.S. - Αριθμός Μητρώου : Μ 1 2/93

Next Ί
rw "</SELECT>" 
rw "</FORM>"
I

Από την επιλογή που έγινε από την Drop-Down List, που προέκυψε παραπάνω, γίνεται 
ανάθεση, σε μεταβλητές, των χαρακτηριστικών της βάσης με τις εξής γραμμές κώδικα από το
dBases.asp:

DSN_NAME = RequestfDatabaseName")

If DSN_NAME & "χ" = "χ" Then 
If SessionfUserAdmin") Then 

DSN_NAME = Session("dbConn") 
End If
If DSN_NAME & "χ" = "χ" Then 

DSN_NAME = dBases(0,1) 
DSN_USER = dBases(0,4) 
DSN_PASS = dBases(0,5)

End If 
End If

For i = 0 to uBound(dBases)
If dBases(i,1) = DSN_NAME Then 

Session("dblD") = dBases(i,0) 
SessionfdbConn") = dBases(i,1) 
SessionfdbPer") = dBases(i,2) 
SessionfdbUpd") = dBases(i,3) 
SessionfdbUser") = dBases(i,4) 
SessionfdbPass") = dBases(i,5) 
DSN_USER = dBases(i,4) 
DSN_PASS = dBases(i,5)

End If 
Next

Οι αναθέσεις αυτές μένουν αναλλοίωτες μέχρι να γίνει επιλογή άλλης βάσης δεδομένων και 
χρησιμοποιούνται στα υπόλοιπα μέρη της Εφαρμογής.

• Επιλογή Πίνακα αττό την Βάση Δεδομένων

_____________________________________________________ · Η Εικόνα

Με χρήση της αναφοράς Tables-Views. που φαίνεται 

κυκλωμένη με πράσινο χρώμα στην προηγούμενη εικόνα, 
μετακινούμαστε στην οθόνη που φαίνεται δίπλα, όπου 
παρατίθεται λίστα των πινάκων της Βάσης Δεδομένων, με 
αναφορές στα ονόματά τους, οι οποίες παραπέμπουν στην 
οθόνη επιλογής πεδίων για ανίχνευση.

jmt
\7r Tt

Επισκόπηση-Ανίχνευση 
T able-View-ParamView

1 dsnNames / table!
2dsnOueries / table
3 dsnUsers / table)
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"Σχεδιασμός - Ανάπαιξη Intranet για to Πανεπιστήμιο Μακεδονίας"
Τσακαλίδης Γ. Ευάγγελος / M.I.S. - Αμιάμός Μητρώου : Μ 1 2/93

_________________________________________________________________ · Πώς Λειτουργεί;

Με τις αναθέσεις :
Set objDC = Server.CreateObjectf'ADODB.Connection")
Set objRS = objDC.OpenSchema( adSchemaTables ), ανοίγουν με την σειρά τα 

αντικείμενα objDC (DataConnection) και objRS (RecordSet), τα οποία διασφαλίζουν την 
επαφή με την βάση δεδομένων.

Γίνεται κλήση της διαδικασίας TablesList, η οποία δέχεται ως παράμετρο το ήδη 
ανοικτό RecordSet και δημιουργεί μία σειρά από αναφορές της μορφής : <Α HREF = 
sc.asp?act = SelectFields&tbl = tblName>tblType</A>, πάνω στα ονόματα των Tables : 
tbIName (και Query-Views της MS-Access), με οδηγία επόμενης “δράσης": SelectFields.

Sub TablesList(TmpRS)
' ο πίνακας με τους πίνακες που περιέχει η βάση δεδομένων, προς επιλογή από τον χρήστη.
' ο καθένας φέρει ένδειξη table / view / viewparam:n, όπου η το πλήθος των παραμέτρων.

Dim ii, jj, iMaxCol, iMaxRow, iCols, iRows, iTbl, tbIName, tbIType, intParam, aBgl Color, aBg2Color, 
aBg3Color, strBlank 

Dim aTbl()
strBlank =.....&nbsp;"
aBgl Color = Amay(,‘#ffffcc",,,#fOfOfO") 
aBg2Color = Amay("#33FFFF","#FFFFCC") 
aBg3Color = Amay("#e0e0e0", "beige")
Session("LastRecord") = 0 
Session("RecordsCount") = 0 
Session("SQLRecs") = 0 
Session("SPRecs") = 0 
Session("PARRecs") = 0 
Session("FilterRecs") = 0 
Session("dbStoredProc") =""
Session("dbParams") =""
Session("strSelFlds") =""
Session("sTableName") =""
intParam = 0
iTbl = 0
iMaxCol = 5
iMaxRow = 25
Call Titlos(Array("<font 5ΐζβ=2><δ>Βάση Δεδομένων : </b></font>" & SessionfdbPer"),
"<font 3ίζθ=2><δ>Επιλογή Table-View-ParamView</b></font>")) 
iTbl = TmpRS.RecordCount 
Redim aTbl(iTbl-1,2) 
iTbl = 0
TmpRS.MoveFirst 
Do While Not TmpRS.EOF 

tbIName = T mpRS. Fields("TABLE_NAME") 
tbIType = LCase(TmpRS.Fields("TABLE_TYPE"))
If tbIType-'table" Or (tbIType = "view" and lnstr(tblName,"") = 0) Then 

iTbl = iTbl + 1 
aTbl(iTbl-1,0) = tbIName 
aTbl(iTbl-l.l) = tbIType 

End If
TmpRS.MoveNext

Loop
iCols = int(.999+iTbl / iMaxRow)
If iCols > iMaxCol Then

Σέρρες - Θεσσαλονίκη / Φεβρουάριος 2000
Σελίδα : 69 an6 : 226



"Σχεδιασμός - Ανάπτυξη Intranet για to Πανεπιστήμιο Μακεδονίας"
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iCols = iMaxCol 
End If
iRows = int(.999+iTbl / iCols)
Call Plohghshfl 100000000")
rw("<TABLE border=2 cellspacing=0 cellpadding=0><tr>")
For ii=1 to iCols 

If ii > 1 Then
Call tblCell(True, strBlank, 2, bgcolor)

End If
Call tblCell(True, 2, bgcolor)
Call tblCell(True, "EmoK0TTnoq-Avixv£uon<br>Table-View-ParamView", 3, bgcolor)

Next 'ii 
rw("</tr>") 
iAa = 0
For jj = 1 to iRows 

rw("<tr>")
For ii = 1 to iCols 

iAa = (iRows)*(ii-1)+jj 
If ii > 1 Then

Call tblCell(True, strBlank, 2, bgcolor)
End If
if iAa <= iTbl Then 

tblName = aTbl(iAa-1,0) 
tbIType = aTbl(iAa-1,1)
If tbIType = "table" Then 

Call tblCell(False,iAa,3, aBg1Color(iAa mod 2))
Call tblCell(False, "<A HREF=...&sThisScript&"?act=SelectFields&tbl="&

Server.URLEncode(tblName) &...>" & tblName & " /" & tbIType & "</A>", 3, aBg1Color(iAa mod 2))
Else

intParam = SPPCount(tblName)
If intParam = 0 Then

Call tblCell(False,iAa,3, aBg2Color(iAa mod 2))
Call tblCell(False, "<A HREF=...&sThisScript&"?act=SP&tbl=" &
Server.URLEncode(tblName) &...>" & tblName & " /" & tbIType & "</A>", 3, aBg2Color(iAa mod

2)) ’ "beige"
Else

tbIType = "params:" & intParam
Call tblCe!l(False,iAa,3, aBg3Color(iAa mod 2))
Call tblCell(False, "<A HREF=...&sThisScript&"?act=PAR&tbl="&
Server.URLEncode(tblName) &...’>" & tblName & " /" & tbIType & "</A>", 3, aBg3Color(iAa mod

2))
End If 

End If 
Else

Call tblCell(False,"&nbsp;",3,"lightblue")
Call tblCell(False,"&nbsp;", 3,"lightblue")

End If 
Next 'ii 
rw("</tr>")

Next 'jj 
End Sub

Οι αναφορές παραπέμπουν στην εκτέλεση του κώδικα του sc.asp, ο οποίος με βάσει 
τα περιεχόμενα της αναφοράς που ενεργοποιήθηκε, καλεί την διαδικασία : SelectFields, που 
αναλύεται αμέσως παρακάτω.

• Επιλογή Πεδίων του Πίνακα για Ανίχνευση
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• Η Εικόνα

Η επιλογή του πρώτου από τους πίνακες 
οδηγεί σε οθόνη με το διπλανό περιεχόμενο, 
όπου παρέχεται δυνατότητα επιλογής των 
επιθυμητών πεδίων για πλοήγηση - ανίχνευση 
- αναζήτηση εγγραφών μέσω αυτών των 
πεδίων (με ενεργοποίηση - απενεργοποίηση 
των αντίστοιχων check-boxes).

Επιλογή Πεδίων Πίνακα
| *# ! Ν«* Size \ Type Brow*

1 idsnID 4I num/ 3 |7

2 dsnServer 20f txt/ 200 17

3|dsnPerigrafh 5θ| txt/200 17

4dsnUesh 100j txt/200 (7

5;dsnUser 15{ txt / 200 17

i bjdsnPass 15 txt/200 17

7 dsnActive 2I bln/11 17

8 dsnUpdate 2| bln /11 17

PdsnPublic 2f bln/11 17

Παρουσίαση Επιλεγμένων Πεδίων

• Πώς Λειτουργεί;

Γίνεται κλήση της διαδικασίας FieldsTable, από το IncFile.asp, η οποία δημιουργεί την 
εικονιζόμενη φόρμα επιλογής των πεδίων του ανοικτού RecordSet (από ένα μόνο Table της 
βάσης δεδομένων για το συγκεκριμένο σημείο κλήσης ή από περισσότερα συσχετιζόμενα 
Tables της βάσης όταν η ίδια διαδικασία καλείται από το σημείο σύνταξης εντολών S.Q.L.).

Η φόρμα ανοίγει, την πρώτη φορά μετά από αλλαγή Table, με επιλεγμένα όλα τα 
Check-Boxes. Κάθε επόμενη κλήση της ίδιας διαδικασίας, ενώ δεν έχει γίνει αλλαγή Table της 
βάσης δεδομένων, φαίνονται επιλεγμένα τα πεδία από την προηγούμενη κλήση.

Όπως αναφέρεται και στα σχόλια στην αρχή του κώδικα της διαδικασίας FieldsTable, 
που ακολουθεί, η ίδια διαδικασία αξιοποιείται και από άλλα σημεία της Εφαρμογής, για λόγους 
εξοικονόμησης κόπου και χρόνου, κατά το διάστημα της ανάπτυξης. Πιθανώς αυτό να κάνει 
δύσκολη την «ανάγνωση» της αυτή την στιγμή. Επισημαίνεται ακόμη πώς σε περιπτώσεις 
πινάκων με πλήθος πεδίων μεγαλύτερο του δέκα (10), η παρουσία της ανωτέρω φόρμας είναι 
δίστηλη ή τρίστηλη ...

Sub FieldsTable(tmpRS, strDelBro, blnChecked, strTitlos, strButton)
' δημιουργεί στον Browser του Χρήστη Table με τα πεδία ενός πίνακα ή Query View, με τρεις διαφορετικούς 
τρόπους:
' 1. με το όνομα πεδίου, τον τύπο το μέγεθος και ένα CheckBox χωρίς επιλογές,
' για το τμήμα DBases.asp, ώστε να επιλεγούν πεδία για διαγραφή.
' 2. με το όνομα πεδίου, τον τύπο το μέγεθος και ένα CheckBox με επιλογές όλων των πεδίων αρχικά 
' και μόνο των επιλεγμένων όποια επόμενη φορά, μέχρι να αλλάξει πίνακα ο χρήστης,
' ώστε να γίνεται scarring μόνο των επιλεγμένων πεδίων, στο μέρος sc.asp της εφαρμογής.___________________

Σέρρες - Θεσσαλονίκη / Φεβρουάριος 2000
Σελίδα : 71 από : 228



' 3. με το όνομα πεδίου, τον τύπο το μέγεθος για τα εμφανιζόμενα πεδία σε QueryView,
' μετά την επιτυχή εκτέλεση του Query.
Dim iNumFIds, iNumCols, iNumColSpn, iNumRows, j, iAa, I, bgcolor, aBgColor, ii, blnSel, strFN, strFT, strFS, 
strBlank
Dim strSelFIds, blnSelAII 
StrSelFIds = Session("strSelFlds")
BlnSelAII = (len(strSelFlds) = 0)
StrBlank = ' M&nbsp;"
AbgColor = Array("#DEDEDE","#FFFFCC") 
bgcolor = "#E0E0E0" 
iNumFIds = tmpRS.Fields.Count 
iNumCols = int(.9999+iNumFlds/10) 
blnSel = (len(strDelBro)>=1)
If iNumCols > 3 Then 

InumCols = 3 
End If
If blnSel Then

InumColSpn = 5*iNumCols + (iNumCols-Ι)
Else

InumColSpn = 4*iNumCols + (iNumCols-Ι)
End If
InumRows = int(.9999+iNumFlds/iNumCols)
rw("<tr><td bgcolor = 'beige' colspan-' & iNumColSpn & " align=center><font size='+1'><b>" & strTitlos &
"<b></font></tdx/tr>")
rw("<tr>")
For j = 1 To iNumCols 

If j > 1 Then
Call tblCell(True, strBlank, 2,"#000000")

End If
Call tblCell(True, "&nbsp;&nbsp;##&nbsp;&nbsp;", 2,bgcolor)
Call tblCell(True, "&nbsp;&nbsp;Nane&nbsp;&nbsp;", 2,bgcolor)
Call tblCell(True, "&nbsp;&nbsp;Size&nbsp;&nbsp;", 2,bgcolor)
Call tblCell(True, "&nbsp;&nbsp;Type&nbsp;&nbsp;", 2,bgcolor)
If blnSel Then

Call tblCell(True, "&nbsp;&nbsp;" & strDelBro & "&nbsp;&nbsp;", 2,bgcolor)
End If 

Next 'j 
rw("</tr>") 
iAa = 0
For I = 1 to iNumRows ' step 1 'iNumCols 

rw("<tr>")
bgcolor = aBgColor(l mod 2)
For j=1 To iNumCols 

laa = iAa + 1 
ii = iAa -1 
If j > 1 Then

Call tblCell(True, strBlank, 2,"#000000")
End If
If ii < iNumFIds Then 

strFN = tmpRS.Fields(ii).Name 
strFT = tmpRS.Fields(ii).Type 
strFS = tmpRS. Fields(ii).DefinedSize 
Call tblCell(False,ii+1,3,bgcolor)
Call tblCell(False,strFN,1 .bgcolor)
Call tblCell(False,strFS,3,bgcolor)
Call tblCell(False,GetDT(strFT,strFS) &''/"& strFT,2,bgcolor)
If blnSel Then

rw "<td BGCOLOR="&bgcolor&" align=center>"
If blnChecked Then

If blnSelAII Or (lnstr(strSelFIds,"#["&strFN&"]#") > 0) Then 
rw "<input type=checkbox name=SelectFld value=""[" & strFN & "]""checked></td>"

Else
_____________ rw "<input type=checkbox name=SelectFld value=""[" & strFN & "]""></td>"_____________________
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End If 
Else

rw "<input type=checkbox name=SelectFld value=""[" & strFN & "]""></td>"
End If 

End If 
Else

Call tblCell(False,"&nbsp;",3,"lightblue")
Call tblCell(False,"&nbsp;",3,"lightblue")
Call tblCetl(False,"&nbsp;",3,"lightblue")
Call tblCell(False,"&nbsp;",3,"lightblue")
If blnSel Then

Call tblCell(False,"&nbsp;",3,"lightblue")
End If 

End If 
Next 'j 
rw("</tr>")

Next
If blnSel Then

rw("<tr><td bgcolor = 'beige' colspan="&iNumColSpn&" align=center><input type=submit 
name=SelectColumns value="&chr(34)&strButton&chr(34)&"></td></tr>")
End If
End Sub

"Σχεδιασμός - Ανάπτυξη Intranet για το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας"
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Μετά την επιβεβαίωση των επιλογών, ο κώδικας που ακολουθεί (από το sc.asp), αντλεί 

τα ονόματα των επιλεγμένων πεδίων από το array των επιλογών του χρήστη και με βάση αυτά 
κτίζεται η εντολή S.Q.L. (strSQLSelect) για το επόμενο άνοιγμα του RecordSet.

If RequestfSelectColumns") & "χ" <> "χ" Then 
SessionfsrchWHERE") = "" 
strSelFIds = "#" 
strSQLSelect =""
For Each item In RequestfSelectFId") 

strSelFIds = strSelFIds & item & 
strSQLSelect = strSQLSelect & item &","

Next 'item
strSQLSelect = left( strSQLSelect,Len(strSQLSelect)-2) 
strSelFIds = left(strSelFlds,Len(strSelFlds)-2) 
SessionfstrSelFIds") = strSelFIds 
SessionfstrSQLSelect") = strSQLSelect 
If SessionfstrSQLSelect") & "x" = "x" Then 

sAction = "SelectFields"
End If

Else
If not ((SessionfstrSQLSelect") & "x" = "x") or (SessionfstrSQLSelect") & "x" = 

strSQLSelect = SessionfstrSQLSelect")
Else

strSQLSelect =
End If 

End If

"*x")) Then

Στην παράγραφο που ακολουθεί γίνεται χρήση του ανωτέρω strSQLSelect, για το 
άνοιγμα του RecordSet, μετά την επιλογή πεδίων του πίνακα.

• Ανίχνευση των Δεδομένων
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• Η Εικόνα

DSNSERVER HUM
± Ψ

DsmmiEKNruBuc
± A ; ±i.

.ihomealone DBO=D:\expert\DEMO;Dnvei=(Mcrosoft dBase Driver (* dbf)] Ψευδέο! Αληθές
iihomealone DBO=C:\InetPub\vwwroot\DATABASE\\GDESTBOOK.mdb,DnveF:iMicrosoft Access Dnver (*.mdb)l Αληθές! Αληθές
iihomealone iDB0=D:\praefa\vrasna;Driver= iMicrosoft dBase Driver (* dbf)} Ψευδές! Αληθές
iihomealone PROVn)ER=MSDASOL;Dnver=iMcrosoft dBase Dnver (*.dbf]};DBQ=i:\tsrege\demo Ψευδές! Αληθές
iihomealone |DSN=dbase-18bk Ψευδέςΐ Ψευδές
iihomealone DB0=D:'\F0BMS'DEM0;Dnvei= (Microsoft dBase Dnver f*.dbf)) Ψευδές| Ψευδές
'ihomealone DBO=D:\FORMS\xaidw;DnveF:{Microsoft dBase Dnver (*.dbf)} Ψευδές! Ψ^δ>ές
iihomealone bBO=ftoisofficelexcel\xlss\adotest.xls;Dnver= (Microsoft Excel Driver (* xls)) Ψευδέςΐ Αληθές
^ihomealone ID SN=db as e - act Ψευδές! Αληθές

Η επιλογή ορισμένων μόνο από τα παραπάνω πεδία του πίνακα dsnNames μας
Παραπέμπει σε εικόνα όπως η αμέσως προηγούμενη, όπου τα περιεχόμενα των πεδίων 
που φαίνονται εκφράζουν με τη σειρά :

♦ dsnServer : το όνομα του web-server που φιλοξενεί την εφαρμογή (εδώ ο 
homealone Personal Web Server του υπολογιστή του γραφείου μου).

♦ Dsnllesh : εκφράζει τον τρόπο σύνδεσης της εφαρμογής με την βάση δεδομένων 
ή την ακριβή θέση όπου αυτή φυλάσσεται, μπορεί δε να έχει διάφορες εκφράσεις 
(ActiveX Data Objects Connection String) και συγκεκριμένα κατά περίπτωση :

• DSN=dbase-act, όπου dbase-act είναι Data Source Name ορισμένο στο
Control Panel του συστήματος του web-server για δεδομένα τύπου dBase 
ΙΙΙ+, του παλιού καλού καιρού.

• DSN=access-gallery, όπου access-gallery είναι Data Source Name ορισμένο
στο Control Panel του συστήματος του web-server για δεδομένα τύπου 
MS-Access.

• DBQ=C:\lnetPub\wwwroot\DATABASE\19530313\SystemDB.mdb;Driver={
Microsoft Access Driver (*.mdb)}, DNS-Less Connection, όπου 
περιγράφεται στο Connection string η ακριβής θέση των δεδομένων, ως 
προς τον web-server και ο ODBC Driver που θα χρησιμοποιηθεί. Αυτό 
ακριβώς γίνεται και κατά την καταχώρηση στο Control Panel του 

συστήματος της DSN δήλωσης. Από δοκιυέε υε ονκώδη δεδουένα 
προκύπτει πως είναι ταγύτεοη η προσπέλαση στα δεδουένα υε DSN-Less 
Connection.

• PROVIDER-MSDASQL;Driver={Microsoft dBase Driver (*.dbf)};DBQ =
i:\tsrege\demo, με παραλλαγή η προηγούμενη περίπτωση, που αφορούσε
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σε δεδομένα MS-Access, εδώ σε δεδομένα Dbase ΙΙΙ+.
• DBQ=f:\msoffice\excel\xlss\adotest.xls;Driver={Microsoft Excel Driver 

(*.xls)}, DNS-Less Connection και εδώ με δεδομένα που φυλάσσονται σε 
πίνακες τύπου MS-Excel.

Κατάφερα να χειριστώ τους παραπάνω τρεις τύπους - δομές διαχείρισης δεδομένων 
(MS-Access, MS-Excel, dBase ΙΙΙ+), που λειτουργούν εκ κατασκευής εκτός του 
σύγχρονου περιβάλλοντος του Web, δεν είχα όμως την ευκαιρία να πειραματιστώ με 
βάσεις δεδομένων από MS-SQL Server ή Oracle ή άλλου τύπου, λόγω αδυναμίας 
πρόσβασης σε κάτι τέτοιο.

♦ dsnllpDate : εκφράζει την παρεχόμενη στον εξουσιοδοτημένο χρήστη δυνατότητα 
να ενημερώνει την βάση.

♦ dsnPublic : εκφράζει την διαθεσιμότητα της βάσης σε κάθε εξουσιοδοτημένο 
χρήστη ή μόνο στον Administrator.

_________________________________________________________________ ♦ Πώς Λειτουργεί;

Με τις αναθέσεις:
Set objDC = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Set objRS = Server.CreateObject("ADODB.Recordset"),
objRS.Open sSqIString, objDC, adOpenKeyset, adLockReadOnly, adCmdText
ανοίγουν με την σειρά τα αντικείμενα objDC (DataConnection) και objRS 

(RecordSet), τα οποία διασφαλίζουν την επαφή με την βάση δεδομένων. Η μεταβλητή 
sSqIString, περιέχει την εντολή S.Q.L., με την οποία ανοίγει το RecordSet και προέρχεται από 
την διαδικασία, με την οποία τελείωσα την προηγούμενη παράγραφο της επιλογής πεδίων 
από την βάση δεδομένων.

Οι διαδικασίες που ακολουθούν αξιοποιούνται για τον σχηματισμό της πινακοποιημένης 
παρουσίασης (κατά σελίδα και με εργαλεία ταξινόμησης κατά πεδίο) των εγγραφών του 
επιλεγέντος Table.

♦ FldsHd, για τους τίτλους των πεδίων με τα πλήκτρα ταξινόμησης.
ι ________ __ __ __

Sub FldsHd(TmpRS)
' παράγεται η γραμμή με τα ονόματα των πεδίων σε παρουσίαση πίνακα

' παράγονται και αναφορές για την ταξινόμηση του πίνακα με βάση τις τιμές πεδίων, με εξαίρεση τα memos 
' memos πινάκων της dBase III (παλαιό μου τέχνη : κόσκινο), φαίνονται στα ADO ως text,
' αλλά με μήκος πεδίου το : 4998, οπότε επιδέχονται... μαθήσεως 

Dim Fid, strTemp, str2Temp, strA, strD 
imgA = "./images/u.gif 
imgD = "./images/d.gif
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“Σχεδιασμός - Ανάπτυξη Intranet για to Πανεπιστήμιο Μακεδονίας" 
Τσακαλίδης Γ. Ευάγγελος / M.I.S. - Αριθμός Μητρώου : Μ 1 2/93 

' Μπορεί κανείς να εναλλάξει τα "" μεταξύ των παρακάτω γραμμών που τελειώνουν 
' σε ** και ## για να αλλάξει η μορφή των συμβόλων ταξινόμησης κατά πεδίο.
"" strA = "&so=asc""><IMG SRC=...&imgA&....BORDER=0 ALT=.....&"Αύξουσα Σειρά"&... ></A>"' **
"" strD = "&so=desc""><IMG SRC=...&imgD&... BORDER=0 ALT=.....&"Φθίνουσα Σειρά"&... ></A>"' **
strA = "&so=asc""xFONT FACE=""WingDings"" SIZE=2 COLOR=""#ffOOOO"">" & Chr(225) & 

"</FONT></A>"' ##
strD = "&so=desc""xFONT FACE="'WingDings"" SIZE=2 COLOR=""#OOOOff'">" & Chr(226) & 

"</FONT></A>" ’ ##
rw("<TABLE border=2 cellspacing=0 cellpadding=0<tr>")
Call tblCell(True, 2, bgcolor)
For each fid in TmpRS.Fields

strTemp = UCase(fld.Name) ’ replace(UCase(fld.Name),"
Select Case Clnt(fld.Type)

Case adSmalllnt, adlnteger, adSingle, adDouble, adDecimal, adTinylnt, adUnsignedTinylnt, 
adllnsignedSmalllnt, adUnsignedlnt, adBiglnt, adUnsignedBiglnt, adNumeric, adCurrency, adBoolean, adDate, 
adDBDate, adDBTime, adDBTimeStamp, adBSTR, adChar, adVarChar, adWChar 

if not ((Clnt(fld.Type) = adLongVarChar) _
Or (Clnt(fld.Type) = adVarChar and fld.DefinedSize >= 4998)) then
str2Temp = "<A HREF=.. ’&sThisScript&""
str2Temp = str2Temp & "?act=DD"
str2Temp = str2Temp & "&wt=" & strWrapFields
str2Temp = str2Temp & "&cf=" & Server.URLEncode(sCritField)
str2Temp = str2Temp & "&cdt=" & iCritDT
If iCritDT = adDate or iCritDT = adDBDate or iCritDT = adDBTime or iCritDT = adDBTimeStamp

Then
str2Temp = str2Temp & "&cv=" & sCritValue 

Else
str2Temp = str2Temp & "&cv=" & Server.URLEncode(sCritValue)

End If
str2Temp = str2Temp & "&sf=" & Server.URLEncode(fld.Name) 
strTemp = strTemp & "<br>" & str2Temp & strA
’ Μπορεί κανείς να εναλλάξει τα "" μεταξύ των παρακάτω γραμμών που τελειώνουν 
1 σε ** και ## για να αλλάξει η μορφή των συμβόλων ταξινόμησης κατά πεδίο.
"" strTemp = strTemp & str2Temp & strD ' **
strTemp = strTemp &"&nbsp;&nbsp;&nbsp;"& str2Temp & strD ' ##

End If
Case adLongVarChar, adVarWChar, adLongVarWChar, adBinary, adVarBinary, adLongVarBinary 
' 201 202 203 204 205

End Select
Call tblCell(True, strTemp, 2, bgcolor)

Next 'fid 
rw("</tr>")
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End Sub
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♦ TableRows, για τις γραμμές με τα δεδομένα του RecordSet.

Sub TableRows(TmpRS, strAct)
' οι γραμμές όποιου RecordSet, από πίνακα ή Query εξάγονται σε πίνακα, με δημιουργία αναφορών σε κάθε 
αξία, ώστε να γίνεται εφικτό DrillDown της επιλογής του χρήστη.
' επί πλέον σε αξίες txt πεδίων που ανάμεσά τους περιέχοντα κάποιοι από του χαρακτήρες του παρακάτω 
οριζόμενου πίνακα : aDImtrs, είναι εφικτή η διάσπαση των αναφορών σε καθένα από τα τμήματα που 
προκύπτουν με διαχορισμό των αξιών σε μέρη μεταξύ τέτοιων χαρακτήρων.
Dim iAa, strTemp, strSpace, iAIign, strFT, strFV, astrFV, item, fid, aBgColor, aDImtrs, ii, blnFIdTypelsMemo 
aDImtrs = Array(chr(32), chr(33), chr(34), chr(35), chr(36), chr(37), chr(38), chr(39), chr(40), chr(41), chr(42), 

chr(43), chr(44), chr(45), chr(46), chr(47), _ 
chr(58), chr(59), chr(60), chr(61), chr(62), chr(63), chr(64), _ 
chr(91), chr(92), chr(93), chr(94), chr(95), chr(96), _ 
chr(123), chr(124), chr(125), chr(126))

aBgColor = Array("white","beige")
'aBgColor = Array("#99FFFF","#FFFFCC") 
iAa = 0' Ο Αύξων αριθμός των γραμμών του πίνακα 
do while not TmpRS.EOF and iAa<iPageSize 

rw("<tr>") 
iAa = iAa + 1
Call tblCell(False,((iCurrentPage-1)*iPageSize+iAa),3, aBgColor(iAa mod 2)) 
ii = 0
For each fid in objRS.Fields 

blnFIdTypelsMemo = False 
strFT = fld.Type 
strFV = fld.Value
If IsNull(strFV) Or strFV = "" Or strFV = Null Or VarType(strFV) = vbNull Then 

strTemp = "&nbsp;"
Else

Select Case Clnt(strFT)
Case adSmalllnt, adlnteger, adSingle, adDouble, adDecimal, adTinylnt, adUnsignedTinylnt, 

adUnsignedSmalllnt, adllnsignedlnt, adBiglnt, adUnsignedBiglnt, adNumeric, adCurrency, adBoolean 
iAIign = 3
strTemp = "<A HREF=...& sThisScript & ""
strTemp = strTemp & "?act=" & strAct
strTemp = strTemp & "&wt=" & strWrapFields
strTemp = strTemp & "&cf=" & Server.URLEncode(fld.Name)
strTemp = strTemp & "&cv=" & Server.URLEncode(strFV)
strTemp = strTemp & "&cdt=" & strFT
If strAct = "DD" Then

strTemp = strTemp & "&sf=" & Server.URLEncode(sSortField) 
strTemp = strTemp & "&so=" & sSortOrder 

End If
strTemp = strTemp &...>" & strFV
strTemp = strTemp & "</A>"

Case adDate, adDBDate, adDBTime, adDBTimeStamp 
iAIign = 3

strTemp = "<A HREF=...& sThisScript & ""
strTemp = strTemp & "?act=" & strAct
strTemp = strTemp & "&wt=" & strWrapFields
strTemp = strTemp & "&cf=" & Server.URLEncode(fld.Name)
strTemp = strTemp & "&cv=" & strFV
strTemp = strTemp & "&cdt=" & strFT
If strAct = "DD" Then

strTemp = strTemp & "&sf=" & Server.URLEncode(sSortField) 
strTemp = strTemp & "&so=" & sSortOrder 

End If
_____________ strTemp = strTemp &...>" & FormatDateTime(strFV,Q)_________________________________
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strTemp = strTemp & "</Α>"
Case adBinary, adVarBinary, adLongVarBinary 

iAIign = 1
strTemp = "<BinDat>"

Case adBSTR, adChar, adWChar, adVarChar, adLongVarChar, adVarWChar, adLongVarWChar 
iAIign = 1
strTemp = .....&nbsp;"
strSpace = "&nbsp;"
If (Clnt(strFT) = adLongVarChar) _

Or (Clnt(strFT) = adVarChar and fld.DefinedSize >= 4998) Then
strTemp =......&nbsp;"
strSpace ="" 
blnFIdTypelsMemo = True 

End If
If blnWrapFields Then 

For each strDImtrs In aDImtrs 
strFV = replace(strFV,strDImtrs," "&strDlmtrs&"")

Next' strDImtrs 
while lnstr(strFV," ") > 0 

strFV = replace(strFV," ")
Wend
astrFV = Split(strFV,"")

Else
astrFV = Split(strFV,"19530313")

End If
for each item In astrFV

strTemp = strTemp & "<A HREF-& sThisScript & ""
strTemp = strTemp & "?act=" & strAct
strTemp = strTemp & "&wt=" & strWrapFields
strTemp = strTemp & "&cf=" & Server. URLEncode(fld. Name)
if lnstr(strFV,chr(39))>0 Then

strTemp = strTemp & "&cv=" & Server.URLEncode(lnsertAP(item))
Else

strTemp = strTemp & "&cv=" & Server.URLEncode(item)
End If
strTemp = strTemp & "&cdt=" & strFT 
If strAct = "DD" Then

strTemp = strTemp & "&sf=" & Server.URLEncode(sSortField) 
strTemp = strTemp & "&so=" & sSortOrder 

End If
strTemp = strTemp & """>" & replace(item,"", strSpace) 
strTemp = strTemp & "</A>" & strSpace 

Next' item
If blnFIdTypelsMemo Then 

strTemp = strTemp & "&nbsp;"
End If 

End Select 
End If
If Not Len(strTemp) > 0 Then 

strTemp = "-=&nbsp;=-"
End If
Call tblCell(False, strTemp, iAIign, aBgColor(iAa mod 2)) 
ii = ii + 1 

Next ’fid 
rw("</tr>")
TmpRS.MoveNext

loop
End Sub
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• Πλοήγηση μεταξύ Σελίδων του Πίνακα
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• Η Εικόνα

"Σχεδιασμός - Ανάπτ-υξη Intranet για to Πανεπιστήμιο Μακεδονίας"
Τσακαλίδης Γ. Ευάγγελος / M.I.S. - Αριθμός Μηερώσυ : Μ 1 2/93

Τα πλήκτρα πλοήγησης (Top - Prev - Next - Bottom) που διακρίνονται στην εικόνα 
μετατοπίζουν προς δύο κατευθύνσεις το “ορατό” μέρος του πίνακα κατά σελίδα και με μία 
κίνηση στην αρχή ή το τέλος του RecordSet.

Στο πλαίσιο διαλόγου, με το συνοδευτικό πλήκτρο Page>, μπορεί ο χρήστης να δώσει 
την συγκεκριμένη σελίδα στην οποία θέλει να μεταπηδήσει.

Το πλήθος των εγγραφών του RecordSet, η τρέχουσα σελίδα και το συνολικό πλήθος 
των σελίδων διακρίνονται στην περιοχή των τίτλων.

________________________________________________________________ · Πώς Λειτουργεί;

Κατά την δημιουργία του HTML κώδικα, με την εκτέλεση στην μεριά του web-server του 
μέρους της εφαρμογής sc.asp, καλείται η διαδικασία plohghsh, που εκτίθεται στον επόμενο 
πίνακα. Η διαδικασία αυτή δέχεται ως παράμετρο την strPer, η οποία αποτελείται από μία 
σειρά 1 και 0, με βάση τα οποία σχηματίζεται ή όχι αναφορά κλήσης για κάθε μια από τις 
λειτουργίες που εμφανίζονται εν σειρά πάνω από τα ονόματα των πεδίων του εμφανιζόμενου 
πίνακα.

Sub Plohghsh(strPer)
' δημιουργεί τα στοιχεία πλοήγησης στην αρχή της οθόνης του χρήστη 
' καλούνται κατά περίπτωση, όσα χρειάζονται ή μπορούν να λειτουργήσουν κάθε φορά 
Dim strWr, strUpDt
rw("<TABLE cellspacing=0 cellpadding=0 width='100%’><tr>")
If Mid(strPer, 1,1 )="Ί" Then 

rw("<td width='7%' align=left><FONT SIZE=2>") 
rw("<a HREF=" & Sdefaultasp & " ONMOUSEOVER=_
""window. status-Επιλογή Βάσης Δεδομένων'; return true"" 

ONMOUSEOUT=""window.status="""><b>dataBases</b></a></FONT></td>")
Else

rw("<td width='7%'></td>")
End If
If Mid(strPer,2,1)="1" Then 

rw("<td width-5%' align=center><FONT SIZE=2>") 
rw("<a HREF=" & Squeryasp & " ONMOUSEOVER=_
""window.status='Σύνταξη - Υποβολή Ερωτημάτων'; return true""

ONMOUSEOUT=""window.status=... ><b>S.Q.L.</b></a></FONT></td>")
Else

rw("<td width='5%’></td>")
End If
'If Mid(strPer,3,1)="1" Then 
strUpDt = "ViewRecs"
If Session("UserAdmin") Then 

strUpDt = "UpDateRecs"
End If ____________________________________
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If Mid(strPer,3,1 )="1" And Session("dbUpd") Then 
rw("<td width='5%' align=center><FONT SIZE=2>") 
rw("<a HREF=" & Supdateasp & " ONMOUSEOVER=_
""window.status-Διόρθωση-Προσθήκη-Διαγραφή Εγγραφών'; return true""

ONMOUSEOUT-"'window. status=... ><b>"&strUpDt&"</b></a></FONT></td>")
Else

rw("<td width='5%'></td>")
End If
If Mid(strPer,4,V="1" AND iTotPages > 1 Then 

imgF = "Jimages/first.gif” 
imgL = "Jimages/last.gif" 
imgP = "Jimages/prev.gif" 
imgN = "Jimages/next.gif" 
strF = "Σελίδα Πρώτη C'&Cint(1)A")" 
strL = "Σελίδα Τελευταία ("&Cint(iTotPages)&")" 
strP = "Σελίδα Προηγούμενη ("ACint(iCurrentPage-1)A")" 
strN = "Σελίδα Επόμενη ("ACint(iCurrentPage+1)A")"
If iCurrentPage > 1 Then

rw("<td width='5%' align=center><FONT SIZE=2>")
rw("<A HREF-"'"' A sThisScript A strlTemp A "&cp=" & 1 & """>_
<IMG SRC="""AimgFA.... BORDER=0 ALT="""AstrFA..... ><JaXFONT><Jtd>")
rw("<td width='5%' align=center>”)
rw("<A HREF=.....& sThisScript& strlTemp & "&cp=" & iCurrentPage-Ι & """>_
<IMG SRC="”"&imgP&....BORDERS ALT=....... &strP&...XaXFONT></td>")

Else
rw("<td width='10% ’></td> ")

End If
If iCurrentPage < iTotPages Then

rw("<td width='5%' align=center><FONT SIZE=2>")
rw("<A HREF=""" & sThisScriptA strlTemp A "Acp=" A iCurrentPage+1 A """>_
<IMG SRC=.....AimgNA....BORDER=0 ALT-....... AstrNA...XaXFONTXtd>")
rw("<td width='5%' align=center><FONT SIZE=2>")
rw("<A HREF=""" A sThisScriptA strlTemp A "Acp=" A iTotPages A....*>_
<IMG SRC=.....AimgLA.....BORDER-O ALT=........AstrLA...XaXFONTXtd>")

Else
rw("<td width='10%Xtd>")

End If
rw("<TD width-16%' align=center><FONT SIZE=2>")
rw("<FORM METHOD=POST ACTION=...& sThisScript & str1Temp&... >")
rw("<INPUT TYPE=SUBMIT NAME=GoToPage VALUE=’Page>'x/FONT>") 
rw("<FONT SIZE=3><INPUT TYPE=TEXT SIZE=4 NAME=sGoToPage

VALUE=...&sCurrentPage&... </FORM></FONT></td>")
Else

rw("<td width='36%'></td>")
End If
If Mid(strPer,5,1)="1" AND (sCritField & sSortField & Session("srchWHERE") & "x" <> "x") Then 

rw("<td width-5%' align=center><FONT SIZE=2>")
rw("<a HREF=" & sThisScript & "?act="&sAction&"&tbl=" & Server.URLEncode(sTableName) &"&rs=1"& " 

ONMOUSEOVER=_
""window.status-Επαναφορά του Πίνακα στη αρχική του κατάσταση (Roll-Up)'; return true""

ONMOUSEOUT-’"window.status-...xb>Reset</b></a></FONT></td>")
Else

rw("<td width-5%'x/td>")
End If
If Mid(strPer,6,1)="1" AND not (blnQSession Or blnSPSession Or blnParams) Then 

rw("<td width='6%' align=center><FONT SIZE=2>")
rw("<a HREF=" & sThisScript & "?act=SelectFields&tbl=" & Server.URLEncode(sTableName) & " 

ONMOUSEOVER=_
""window.status=Έπιλoγή Πεδίων από τον Πίνακα, για Ανίχνευση'; return true""

ONMOUSEOUT-"'window. status=...><b>Fields</bx/ax/FONT></td>")
Else

rw("<td width='6%'></td>")
End If __________
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If Mid(strPer,7,1)="1" AND not (blnQSession Or blnSPSession Or blnParams) Then 
rw("<td width-6%' align=center><FONT SIZE=2>")
rw("<a HREF-' & sThisScript &"?act=Search&tbl=" & Server.URLEncode(sTableName) & " 

ONMOUSEOVER=_
""window, status-Αναζήτηση Εγγραφών του Πίνακα'; return true"" ONMOUSEOUT=_
""window. status=...><b>Search</b></a></FONT></td>")

Else
rw("<td width='6%’></td>")

End If
If Mid(strPer,8,1)="1" Then 

rw("<td width-10%' align=center><FONT SIZE=2>") 
rw("<a HREF-' & sThisScript & "?act=ListTables"&" ONMOUSEOVER=_
""window.status- Επιλογή Πίνακα από την Βάση Δεδομένων, για Ανίχνευση'; return true"" ONMOUSEOUT=_
""window. status=...><b>Tables-Views</b></a></FONT></td>")

Else
rw("<td width-10%'></td>")

End If
If Mid(strPer,9,1)="1" Then 

strlTemp = replace(str1Temp,"&wt=0","") 
strlTemp = replace(str1Temp,"&wt=1","") 
rw("<td width='8%' align=right><FONT SIZE=2>")
If blnWrapFields Then

rw("<a HREF=" & sThisScript & strlTemp & "&cp=" & iCurrentPage & "&wt=0" & " ONMOUSEOVER=_ 
""window.status=‘Ακύρωση Τεμαχισμού Αναφορών ανά Λέξη, σε Πεδία Κειμένου'; return true""

ONMOUSEOUT=""window.status=... ><b>UnWrapRefs</b></a></FONT></td>")
Else

rw("<a HREF-' & sThisScript & strlTemp & "&cp=" & iCurrentPage & "&wt=1" & " ONMOUSEOVER=_ 
""window.status-Τεμαχισμός Αναφορών ανά Λέξη, σε Πεδία Κειμένου'; return true""

ONMOUSEOUT-'"window. status=... ><b>WrapRefs</b></a></FONT></td>")
End If 

Else
rw("<td width='8%'></td>")

End If
If Mid(strPer,10,1)="1" Then 

If blnWrapFields Then 
strWr = "&wt=1"

Else
strWr = "&wt=0"

End If
rw("<td width='6%' align=right><FONT SIZE=2>")
rw("<a HREF-' & sThisScript & strlTemp & "&cp=" & iCurrentPage & strWr & "&xls=1" & " 

ONMOUSEOVER-'''window.status-Δημιουρχία Αρχείου Excel'; return true"" 
ONMOUSEOUT=""window.status="""xb>Rs2Xls</bx/ax/FONT></td>")
Else

rw("<td width='6%’></td>")
End If
rw("</tr></TABLE>")
End Sub

Ερμηνεία του σημείου της διαδικασίας, στο οποίο δημιουργούνται τα πλήκτρα 
πλοήγησης από σελίδα σε σελίδα του RecordSet. (Είναι το έντονο και επικλινές μέρος 
του προηγούμενου πίνακα.)

Γίνεται έλεγχος αν η εισαγόμενη στην διαδικασία παράμετρος, περιέχει οδηγία για την 
εμφάνιση των στοιχείων πλοήγησης και επί πλέον αν το πλήθος των σελίδων του RecordSet 

είναι μεγαλύτερο από ένα (1), οπότε έχει νόημα η πλοήγηση σ’ αυτές.
Ανατίθενται σε μεταβλητές οι θέσεις των εικόνων που αναπαριστούν τα πλήκτρα 

πλοήγησης και τα εμφανιζόμενα μηνύματα όταν πλησιάσει ο δείκτης του ποντικιού σε
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καθένα από αυτά.
Αν η τρέχουσα σελίδα είναι μετά την πρώτη, τότε έχει νόημα η εμφάνιση των δύο 

πρώτων πλήκτρων (Top - Prev) και των αντίστοιχων αναφορών, αλλιώς αφήνει κενό τον 
αντίστοιχο χώρο (5% (Top) + 5% (Prev) = 10% (Τα δύο μαζί)). Αυτό γίνεται ώστε να μην 
βρίσκει κάτι άλλο το πάτημα του ποντικιού στην ίδια θέση από παρατεταμένα συνεχή 
πατήματα, που θα ακύρωναν την συνθήκη εμφάνισης των συγκεκριμένων πλήκτρων. Ακόμη 
δε και για να μένει σταθερή κατά το δυνατόν η οριζόντια θέση όλων των στοιχείων αυτής της 
γραμμής ελέγχου της ροής της Εφαρμογής.

Τα ίδια με τα παραπάνω για τα δύο επόμενα πλήκτρα, με σημείο ελέγχου τον αριθμό 
της τρέχουσας σελίδας, ο οποίος πρέπει είναι μικρότερος του ολικού αριθμού σελίδων, ώστε 
να έχει νόημα η εντολή για επόμενη (Next) ή τελευταία σελίδα (Bottom).

Εφόσον δημιουργήθηκαν πλήκτρα για την πλοήγηση, (δηλαδή έχουμε συνολικό αριθμό 
σελίδων πάνω από μία), τότε δημιουργείται φόρμα εισαγωγής του αριθμού σελίδας, στον 
οποίο ο χρήστης επιθυμεί να οδηγηθεί χωρίς μα περάσει απαραίτητα από κάποια διπλανή 
της.

Εάν Δε ικανοποιούνται οι συνθήκες για την δημιουργία των πλήκτρων ελέγχου από 
σελίδα σε σελίδα, τότε δίνεται οδηγία κατάληψης του αντίστοιχου χώρου, για τους λόγους 
που αναφέρθηκαν προηγουμένως.

Η διαδικασία plohghsh καλείται από πολλά σημεία του sc.asp και δημιουργεί δέκα 
(10) σημεία αναφορών κλήσεων λειτουργιών ολόκληρης της εφαρμογής. Στόχοι των 
αναφορών είναι με την σειρά εμφάνισής τους :

• DataBases : Το μέρος της εφαρμογής dBases.asp, όπου γίνεται επιλογή βάσης 
δεδομένων.

• S.Q.L. : Σύνταξη - Εκτέλεση - Φύλαξη - Ανάκτηση Ερωτημάτων προς την Βάση 
Δεδομένων, από εκείνους που μπορούν, για χρήση από τον καθένα. Βρίσκεται στο 
μέρος Query.asp.

• UpDateRecs ή ViewRecs : Παρέχονται, η μεν πρώτη στον Administrator, η άλλη 
δε στους λοιπούς χρήστες, για όσες βάσεις δεδομένων είναι αυτό επιτρεπτό 
(απαιτείται ιδιαίτερος κώδικας για κάθε πίνακα). Βρίσκονται στο μέρος UpDate.asp.

• Η ομάδα των πλήκτρων ελέγχου της πλοήγησης στις σελίδες των εγγραφών 

ενός RecordSet. Προηγήθηκε αναλυτική περιγραφή.

• Reset: Επαναφορά των αρχικών συνθηκών ανοίγματος πίνακα.

• Fields : Επιλογή των πεδίων που θα συμμετέχουν στο επόμενο RecordSet.

• Search : Αναζήτηση - Φιλτράρισμα μέσα στις εγγραφές του RecordSet, με βάση 

τις τιμές που εισάγει ο χρήστης για καθένα από τα επιλεγέντα πεδία.

"Σχεδιασμός - Ανάπτυξη Intranet για to Πανεπιστήμιο Μακεδονίας"
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• Tables-Views : Επιλογή Πίνακα ή QueryView της MS-Access.

• WrapRefs : Διάσπαση των αναφορών, που κτίζονται πάνω σε ολόκληρες τις αξίες 
των πεδίων, σε μέρη τους που προκύπτουν αν διασπαστούν από «ειδικούς» 
χαρακτήρες που περιέχουν.

• Rs2Xls : Μετασχηματίζει το ενεργό RecordSet σε Tab-Delimited αρχείο, που 
ανοίγει με το MS-Excel και προσφέρεται στον χρήστη, «για κάθε νόμιμη χρήση».

_____________________ · Ταξινόμηση Πίνακα με βάση τις τιμές ενός Πεδίου
Πίσω πάλι στην εφαρμογή να δούμε τι άλλο «κάνει».

Είχαμε αφήσει την οθόνη της εφαρμογής περίπου όπως δείχνει η ακόλουθη εικόνα :

"Σχεδιασμός - Ανάπτυξη Intranet για το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας"
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• Η Εικόνα

Μ DSNSERVER DSNDESH
1A ■ li

[Ί bmealone DBQ=D \expert\DEMO;Driver=iMicrosoft dBase Driver f.dbf)}
| 2 
13

4
5

bmealone !dBQ-C \InetPub\wwwroot\DATABASE\ \GUESTBOOK.mdb;Drivei-(Microsoft Access Driver f.mdb)}
bmealone jDBQ=D Waefa\vrasna;Driver={Microsoft dBase Driver f.dbf)}
bmealone PROVIDER=MSDASOL;Driver=i Microsoft dBase Driver (*.dbf));DB0=i:\t sreee'demo
bmealone IDSN=dbase-18bk

6homealone !DBO=D:\FORMS\DEMO;Driver=(Microsoft dBase Driver (*. dbf)}

________________________________________________________________ · Πώς Λειτουργεί;

Τα δύο αντίρροπα και ετερόχρωμα βέλη κάτω από κάθε πεδίο κρύβουν αναφορές 
κλήσης του ίδιου μέρους της εφαρμογής (είναι το sc.asp) με παραμέτρους κατάλληλα 
ορισμένες και αναγνωρίσιμες από τις συλλογές : Request.QueryStringfsf") ["SortField"] και 
Request.QueryString("so") ["SortOrder"] του αντικειμένου Request, που χειρίζεται τις 
επικοινωνίες μεταξύ του Browser και του web-server. Οι διαδικασίες που περιέχονται στο 
μέρος της εφαρμογής sc.asp ερμηνεύουν κατάλληλα τις οδηγίες που «περιέχουν» οι 
συλλογές Request.QueryStringfsf") και Request.QueryStringfso") και παράγουν 
RecordSet, με ταξινομημένες τις εγγραφές τους κατά τις τιμές του ορισθέντος πεδίου και 
κατά την ορισθείσα σειρά. Για παράδειγμα το πάτημα στο βέλος που δείχνει προς τα κάτω 
στέλνει μέσω του Browser στον web-server το QueryString :
http://homealone/database/sc.asD?act=DD&wt=Q&cf=&cdt=&cv=&sf=dsnServer&so=desc 

το οποίο παραλαμβάνεται από την εφαρμογή sc.asp, και αυτή με χρήση των 
αναθέσεων:

sSortField = Request. QueryStringfsf") 
sSortOrder = Request.QueryStringfso"),
επιτυγχάνει να έχει την απαίτηση του χρήστη για ταξινόμηση με βάση το πεδίο
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sSortField = dsnServer και με σειρά ταξινόμησης sSortOrder = desc, όπως μπορεί να 
διακρίνει κανείς στο τέλος του QueryString, που απέστειλε ο Browser. Να τι έχω τώρα στην 
οθόνη :

"Σχεδιασμός - Ανάπτυξη Intranet για το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας"
Τσακαλίδης Γ. Ευάγγελος / Μ. 1.6. - Αριθμός Μητρώου : Μ 12/96

J DSNSERVER DSNUESH j
' u ί ti 1

1 www.it.u0m.2re iDBQ=C \InetPub\wwwroot\DATABASE\ \SvstemDB.mdb;Driver=iMicrosoft Access Driver (*.mdb)}
2iwww.it.uom.2re iDBQ=C 'JnetPub\wwwroot\DATABASE\ \GUESTB00Kmdb;DriveHMicrosoft Access Driver (*.mdb)} 1
3www.it.uom.2re DBQ=C \InetPub\wwwroot\DATABASE\ \facultv.mdb;DriveHMicrosoft Access Driver (*,mdb))
4www.it.uom.2re DB0=C \InetSb\wwwroot\DATABASE\ ^hesis.mdb;Drivrer=iMicrosoft Access Driver (*.mdb)}
5thinkpad S)BQ=D ''FORMS'xaidw;Driver=iMicrosoft dBase Driver (*.dbf)}
6!hinkpad DBQ=C

— r ----- ----------------- \InetPub\wwwroot\DATABASE\ ’.tsakaltliesis.mdb;Driver=(Microsoft Access Driver (*.mdb))

Δηλαδή παρουσίαση του RecordSet με φθίνουσα σειρά κατά το πεδίο dsnServer.
Ακολουθεί με κώδικα ο τρόπος «σύνταξης» και «ερμηνείας» του QueryString, που έφερε 
αυτό το αποτέλεσμα:

strA = "&so=asc""><FONT FACE^WingDings"" SIZE=2 COLOR=""#ffOOOO"">" & Chr(225) & "</FONT></A>" 
strD = "&so=desc""><FONT FACE=",WingDings"" SIZE=2 COLOR=""#OOOOffM,>" & Chr(226) &
"</FONTx/A>"
if not ((Clnt(fld.Type) = adLongVarChar) Or (Clnt(fld.Type) = adVarChar and fld.DefinedSize >= 4998)) then

str2Temp = "<A HREF=...&sThisScript&""
str2Temp = str2Temp & "?act=DD"
str2Temp = str2Temp & "&wt=" & strWrapFields
str2Temp = str2Temp & "&cf=" & Server.URLEncode(sCritField)
str2Temp = str2Temp & "&cdt=" & iCritDT
If iCritDT = adDate or iCritDT = adDBDate or iCritDT = adDBTime or iCritDT = adDBTimeStamp Then 

str2Temp = str2Temp & "&cv=" & sCritValue
Else

str2Temp = str2Temp & "&cv=" & Server.URLEncode(sCritValue)
End If
str2Temp = str2Temp & "&sf=" & Server.URLEncode(fld.Name)
strTemp = strTemp & "<br>" & str2Temp & strA
strTemp = strTemp & "&nbsp;&nbsp;&nbsp;" & str2Temp & strD

End If

Με λόγια απλά, ο παραπάνω κώδικας «κτίζει» αναφορές, μία για καθένα από τα 
σύμβολα των βελών (οι χαρακτήρες με Ascii Codes : 225 και 226 από την γραμματοσειρά 
WingDings, που αν δεν υπάρχει στον υπολογιστή του χρήστη δεν γνωρίζω τι θα φαίνεται!!!), 
με βάση τα strA και strD, που κλείνουν τις αναφορές.

Η οδηγία στέλνεται στον Server με το μέρος της αναφοράς που αρχίζει στο σημείο 
?act= και περιέχει καινούργιο μέλος της συλλογής QueryString του Request Object μετά 

από κάθε &. Δηλαδή στη συλλογή QueryString, που θα προκύψει από την παραπάνω 
αναφορά μπορούμε να έχουμε “πληροφορία” για τις “μεταβλητές" και “τιμές” αντίστοιχες μετά

act=DD η επόμενη δράση του sThisScript, που είναι το sc.asp, θα είναι DD 
(DrillDown)

wt=strWrapFields δηλαδή η “μεταβλητή” wt θα έχει την τιμή της μεταβλητής
Σέρρες - Θεσσαλονίκη / Φεβρουάριος 2000
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strWrapFields,
cf=Server.URLEncode(sCritField)........
cdt=iCritDT...... ,

cv= Server.URLEncode(sCritValue).......
sf=Server.URLEncode(fld.Namel πεδίο ταξινόμησης θα είναι αυτό που δίνει το 

fid.Name, με κατάλληλη κωδικοποίηση (την διεκπεραιώνει ο Microsoft Internet Information 
Server), που μετατρέπει ειδικούς χαρακτήρες στην αντίστοιχη δεκαεξαδική τιμή του Ascii 
Code τους,

so=asc αύξουσα η σειρά, ή 
so=desc φθίνουσα η σειρά.

Αυτό επαναλαμβάνεται για καθένα από τα πεδία, που επέλεξε να βλέπει ο χρήστης 
εκτός από εκείνα για τα οποία ικανοποιείται η συνθήκη : ((Clnt(fld.Type) = adLongVarChar) 
Or (Clnt(fld.Type) = adVarChar and fld.DefinedSize >= 4998)) , δηλαδή τα memos κατά το 
adovbs.asp. (Σηυείωση : το μέρος του ελέγχου and fld.DefinedSize >= 4998 είναι μόνο για 
τα πεδία τύπου memo της Dbase III, τα οποία διαπίστωσα πως τα «βλέπει» ο ODBC Driver 
σαν απλά πεδία τύπου Char, αλλά με μήκος 4998 bytes.)

Δυσνόητα; Να η «σύλληψη» και η ερμηνεία τους από τον Server:
Κάπου στο sc.asp έχουμε : 

sSortField = Request.QueryStringfsf")
Select Case LCase(Request.QueryString("so"))

Case "asc"
sSortOrder = "ASC"

Case "desc"
sSortOrder = "DESC"

Case Else
sSortOrder = "none"

End Select 
Και αλλού :
If sSortOrder <> "none" Then

sSqIString = sSqlString & " ORDER BY [" & sSortField & "]" & sSortOrder 

End If
sSqIString = sSqIString &
objRS.Open sSqIString, objDC, adOpenKeyset, adLockReadOnly, adCmdText

Δηλαδή ό,τι προέκυψε από την συλλογή Request, ανατέθηκε στην εντολή S.Q.L. 
για τα περαιτέρω.
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Το συγκεκριμένο μέρος που αναλύθηκε είναι μία από τις πολλές περιπτώσεις 
αξιοποίησης της συλλογής του Request Object μέσα στην εφαρμογή. Ο κώδικας παρατίθεται 
στο παράρτημα εις «ακέραιον» για να μελετηθεί.
Ας πάμε και πάλι στην εφαρμογή :

"Σχεδιασμός - Ανάπνυζη Intranet για το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας"
ΤσακαΛίδης Γ. Ευάγγελος / M.I.S. - Αριθμός Μητρώου : Μ 1 Ζ/9&

• Φιλτράρισμα Εγγραφών του Πίνακα

• Η Εικόνα

!4lSthinkpad SDBO=C \InetPub\wwwroot\DATABASE\ \GUESTB00K.mdb .Driver^i Micro soft Access Driver ('"‘.mdb)) Αληθές; Αληθές
i42iwww.it.uom.gr |DBQ=C \InetPub\wwwroot\DATABASE\ \thesis.mdb;Driver=(Mcrosoft Access Driver (*.mdb)) ΑληθέςΓ Αληθές
i43lwww.it.uom.gr iDB0=C \InetPub\wwwroot\DATABASE\ \faculty.mdb;Driver=iMcrosoft Access Driver (^rndb)} Αληθές! Αληθές!
i44|www.it.uom.gr DB0=C \InetPub\wwwroot\DATABASE\ \GUESTBOOK.mdb,Dnver={Microsoft Access Dnver P.mdb)) Αληθές Αληθές
45iWww.it.uom.gr |DBQ=C \InetPub\wwwroot\DATABASE\ \SystemDB.mdb;DnveHMicrosoft Access Dnver (*.mdb)) Αληθές! Ψευδές
46homealone DBQ=C \InetPub\wwwroot\DATABASE\ \tsakalthesis.mdb;DnveHMicrosoft Access Dnver (*.mdb)j Αληθές Αληθές
l47ihomealone iProvidet-Micros oft. J et. 01ZDB. 3.51; Data Source=d:\praefa\vrasna\pd8ates. dbf Ψευδές! Αληθές
48thinkpad |)BO=C:\InetPub\wwwroot\DATABASE\ Usakalthesis.mdb;Dnver=i Microsoft Access Driver (*.mdb)) Αληθές Αληθές

Μετακινώ τον browser στο τέλος του RecordSet με τα πλήκτρα 
πλοήγησης που παρατίθενται, οπότε έχω την παραπάνω εικόνα.

Με το ποντίκι επιλέγω την αναφορά που υπάρχει σε ένα τυχαίο από 
τα www.it.uom.gr. του πεδίου dsnSever. Παρατηρώ τότε τον browser να 
επιστρέφει μόνο τις εγγραφές που έχουν σ’ αυτό το πεδίο την επιλογή μου.

Πώς γίνεται αυτό; Ιδού ολίγος κώδικας.

Next -♦ ϊ Bottom

*-Prev

Page> 2

• Πώς Λειτουργεί;

strTemp = "<Α HREF=...& sThisScript & ""
strTemp = strTemp & "?act=" & strAct
strTemp = strTemp & "&wt=" & strWrapFields
strTemp = strTemp & "&cf=" & Server.URLEncode(fld. Name)
strTemp = strTemp & "&cv=" & Server. URLEncode(strFV)
strTemp = strTemp & "&cdt=" & strFT
If strAct = "DD" Then

strTemp = strTemp & "&sf=" & Server.URLEncode(sSortField) 
strTemp = strTemp & "&so=" & sSortOrder

End If
StrTemp = strTemp &...>" & strFV
StrTemp = strTemp & "</A>"__________________________________________________________________________

Κτίζεται δηλαδή αναφορά με ένα QueryString για τον web-server και μέσα της 
εμπλέκονται, εκτός των παραμέτρων που είδαμε προηγουμένως και οι: 
cf=Server.URLEncode(fld.Name), το όνομα του πεδίου, 
cv=Server.URLEncode(strFV), η αξία του πεδίου στην τρέχουσα εγγραφή και 

cdt=strFT, ο τύπος των δεδομένων που τηρούνται στο πεδίο.
Να τι επακολουθεί:
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ScritField = Request.QueryString("cf'), ανάκτηση του ονόματος του πεδίου
ScritValue = Request.QueryString("cv"), ανάκτηση της τιμής σύγκρισης
IcritDT = Request.QueryString("cdt"), ο τύπος των δεδομένων στο πεδίο, για να
καθοριστούν κατάλληλοι τελεστές σύγκρισης.
Και (η διαδικασία δημιουργίας της συνθήκης σύγκρισης):
StrFilter =""
If sCritField <> "" Then

Select Case iCritDT
Case adSmalllnt, ad Integer, adSingle, adDouble, adDecimal, adTinylnt, 

adUnsignedTinylnt, adUnsignedSmalllnt, adUnsignedlnt, adBiglnt, adUnsignedBiglnt, 
adNumeric, adBinary, adVarBinary, adLongVarBinary, adCurrency, adBoolean 

sCritOperator = "=" 
strDelimL ="" 
strDelimR =""

Case adDate, adDBDate, adDBTime, adDBTimeStamp 
sCritOperator = "=" 
strDelimL = "#" 
strDelimR = "#"

If sType = "DD" Then
sCritValue = SQLDate(sCritValue)

End If
Case adBSTR, adChar, adWChar, adVarChar, adLongVarChar, adVarWChar, 

adLongVarWChar
sCritOperator = "LIKE" 
strDelimL ="'%" 
strDelimR ="%"'

End Select
StrFilter = "[" & sCritField & "] " & sCritOperator & " " & strDelimL & sCritValue & 

strDelimR 
End If
Και λίγο μετά :
SSqIString = sSqIString & " WHERE " & StrFilter

ObjRS.Open sSqIString, objDC, adOpenKeyset, adLockReadOnly, adCmdText 
Δηλαδή κτίζεται εντολή SQL με βάση αυτή, ανοίγεται το RecordSet που επιστρέφει το 
αποτέλεσμα που ακολουθεί:
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"Σχεδιασμός - Ανάπτυξη Intranet για to Πανεπιστήμιο Μακεδονίας"
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_______________________ · Λεπτομερές Φιλτράρισμα Εγγραφών του Πίνακα

_________________________________________________________________ · Πώς Λειτουργεί;

Με την ίδια διαδικασία μπορεί να «φιλτράρει» κανείς τον πίνακα με βάση «ορατά» μόνον 
στοιχεία του και με απλούς χειρισμούς («ποντικισμούς»). Η κυκλωμένη με μαύρο αναφορά 
Reset, στην εικόνα που προηγείται απαλείφει τα φίλτρα ή τα κριτήρια ταξινόμησης, που έχουν 
τεθεί και επαναφέρει την ανίχνευση του πίνακα στις αρχικές συνθήκες (όλες οι εγγραφές του, 
χωρίς ταξινόμηση, από την πρώτη του εγγραφή). Η κυκλωμένη με κόκκινο αναφορά 
WrapRefs. στέλνει «μήνυμα» στο Request Object με απαίτηση την διάσπαση των αναφορών 
σε strings που περιέχουν ειδικούς χαρακτήρες, όπως . ή , ή [ ή * ή οποιοδήποτε από τα 
στοιχεία του array:

aDImtrs = Array(chr(32), chr(33), chr(34), chr(35), chr(36), chr(37), chr(38), chr(39), 
chr(40), chr(41), chr(42), chr(43),chr(44), chr(45), chr(46), chr(47), chr(58), chr(59), chr(60),
chr(61), chr(62), chr(63), chr(64), chr(91),chr(92), chr(93), chr(94), chr(95), chr(96),
chr(123), chr(124), chr(125), chr(126)).

Αυτό γίνεται με κώδικα που υπάρχει στο εσωτερικό της διαδικασίας TableRows, που 
εκτέθηκε προηγουμένως.

Το αποτέλεσμα της «διάσπασης» των αναφορών είναι το ακόλουθο :

• Η Εικόνα

dataBascs S.Q.L UpDate Beset

## DSNSEKVER
£ Ψ

KNUESH
t Ψ

1 www . it. uom. gr DBO = C : \ InetPub \ wwvOTot \ DATABASE \ 19530313 \ thesis. mdb ; Driver = i Mien
2 www. it. uom. gr . B = C : \ InetPub \ wwwroot \ DATABASE \ 19530313 \ ilty. mdb ; Driver = Mic
3 www. it. uom. gr DBO = C : \ InetPub \ wwwroot \ DATABASE \ 19530313 \ GUESTBOOK. mdb ; Driver =
4 www. it. uom. gr BC = C : \ InetPub \ wwv/root \ DATABASE \ 19530313'. B . mdb : Driver = :

Created. 22/01/2000 21:01:52 - By: db2Html © tsakaliguoiregr - Modified: 20/0
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Δηλαδή έχουμε ξεχωριστές αναφορές σε καθένα από τα κομμάτια των πεδίων τύπου 
text ή memo, που προκύπτουν με τον διαχωρισμό τους από τους χαρακτήρες που περιέχονται 
στα στοιχεία του array : aDImtrs. Η λειτουργία αυτή εφαρμόζεται σε πεδία τύπων text και 
memos πινάκων, views και views με παραμέτρους, οπότε είναι δυνατό το φιλτράρισμα 
οποιωνδήποτε δεδομένων με βάση το περιεχόμενο πεδίων text ή memos, όπως αυτό 
«φαίνεται» και πιθανώς «προκαλεί» τον χρήστη και όχι μόνο με την υποβολή 
προκατασκευασμένων ερωτημάτων, που και σ’ αυτήν την εφαρμογή ως λειτουργία υπάρχει 
επίσης.

"Ιχεδιασμός - Ανάπνυζς Intranet για to Πανεπιστήμιο Μακεδονίας"
Τσακαλίδης Γ. Ευάγγελος / M.I.S. - Αριθμός Μητρώου : Μ 1 2/93

____________________________________ · Αναζήτηση Εγγραφών του Πίνακα

Η επιλογή της 
αναφοράς Search, που 

φαίνεται κυκλωμένη με 
πράσινο στην εικόνα 
δεξιά, οδηγεί τον 
χρήστη στην φόρμα 
εισαγωγής τιμών που 
ακολουθεί.

Η φόρμα περιέχει 
σε στήλες (μία ή δύο, 
ανάλογα με το πλήθος των επιλεγέντων προς ανίχνευση πεδίων του πίνακα), τα ονόματα των 
πεδίων και αντίστοιχα κελιά υποδοχής τιμών.

Μαζί με το όνομα του πεδίου δίνεται με λεκτικό (txt - num - d/t - memo - bln) ο τύπος 
των δεδομένων, το μήκος των κελιών είναι σταθερό για τα πεδία τύπου (txt - num - d/t - 
memo), ενώ για τα λογικά πεδία παρατίθενται κατάλληλα check-boxes.

Πριν από κάθε όνομα πεδίου (εκτός του πρώτου) υπάρχει πρόταση (drop-down list box) 
για επιλογή του λογικού τελεστή, με τον οποίο θα συνδεθεί μία λογική πρόταση : σύνκοισηο 
Tiuric πεδίου, υε την αντίστοιχα εισανόυενη σταθερή α£ία (δυνατότητα επιλογής λογικού 
τελεστή μεταξύ των And - Or - Xor και εξ ορισμού το And), με κάθε άλλη τέτοια πρόταση, που 
θα γεννηθεί από επόμενο πεδίο και αντίστοιχή του σταθερά που εισάγει ο χρήστης.

Μεταξύ του ονόματος του πεδίου και του κελιού για την υποδοχή της αντίστοιχης τιμής 
παρεμβάλλεται πρόταση (drop-down list box) για επιλογή τελεστή σύγκρισης μεταξύ τιμής 
πεδίου και εισαγόμενης σταθερός. Μπορεί ο χρήστης να επιλέξει μεταξύ των τελεστών :

stemMetaDataBase, iforne?: dsnNames : 52, Edfa: 6 m ·. 11

Fields Search Tablet· View 

I DSNUESH

I ________________________ ______________________________
DBQn:\DAfMSE\ \SystemDB.mdb;Dnver=iMcrosoft Access Driver (* mdb))___ _ _ _ _ _ _ _ _
bBO=C:\IneffubWwwroot\E)ATABAS£\ \SysternBB.mdb,DnvepfMcrQsoft Access Driver (*.mdb))
DSN^access-gallery_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ;. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1 pBQ=C:\lnetPub\wwwroot\DATABASE\ \thesis mdb;Dnver=f Mcro so ft Access Driver (*mdb)) 
jDSN=access-plekta
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"<", „<=„ Μ>=„ ..>»ϊ -·ο/οΧο/οΜ "χο/ο.. ..ο/οΧ» -btwn.. για πεδία τύττου Μ ή memo,

με εξ ορισμού πρόταση : "%χ%",
Μ ΙΙ_Μ <> Η ΙΙ^ΙΙ "btwn", για πεδία τύπου num, με εξ ορισμού πρόταση :

ιι_ιι και
• "=", "<>", για πεδία τύπου bln, με εξ ορισμού πρόταση :

• Η Εικόνα

Αναζήτηση Εγγραφών Πίνακα
Λογικός

Τελεστής
Όνομα
Πεδίου

Σύγκριση
(^btwn)

Περιεχόμενο
(*btwn : Vall#Val2)

dsnID :
(num) F=^ 3

]And dsnServer :
(txt) 1= ^

\sr~3 dsnPerigrafh :
(txt) |%x% zl

|And zl dsnUesh :
(t«t)

3 I

jAnd zl dsnUser:
(txt) 3

1 Or dsnPass :
(txt) | btwn zl tsalmar

jAnd z\ dsnActive :
(bln) F~TI «■ Ναι Όχι <~ Όλα

|And z\ dsnUpdate :
(bln) BE] Ναι <*· Όχι Όλα

( X or ΖΪ dsnPublic :
(bln) 1= zl Ναι Όχι ^ Όλα

Εκτέλεση Αναζήτησης

Η φόρμα δημιουργείται από την διαδικασία MakeSearchForm, που ακολουθεί (από το 
sc.asp).

• Πώς Λειτουργεί;

Sub MakeSearchForm(strSQL)
Dim StrDT, strFN, strFT, strFS, objTbIRS, strBtwnDelimiter
Dim intColH.strButton, strTitlos, strFNComparison, arrTxt, arrNum, arrBln, arrAndOr
Dim iNumFIds, iNumCols, iNumColSpn, iNumRows, j, I, ii, strBlank, iAa, strFNLogic
Set objTbIRS = objDC.Execute(strSQL)
arrTxt = array("<",">","%x%","x%","%x","btwn")
arrNum = array("<","btwn")
arrBln = array("=","<>")
arrAndOr = array("And","Or","Xor")
strButton = "Εκτέλεση Αναζήτησης"
strTitlos = "Αναζήτηση Εγγραφών Πίνακα"
strBtwnDelimiter = "#"
intColH = 14
strFS = 22
strBlank =......&nbsp;"
iNumFIds = objTbIRS. Fields.Count
iNumCols = int(.9999+iNumFlds/intColH)______________________________________
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If iNumCols > 2 Then 
iNumCols = 2

End If
iNumColSpn = 4*iNumCols + (iNumCols-Ι) 
iNumRows = int(.9999+iNumFlds/iNumCols) 
rw "<TABLE border=1 cellspacing=0 cellpadding=0><tr>"
rw("<form action=...& sThisScript & "?act=DD&Tbl=" & Server.URLEncode(sTableName) &.... method=post>")
rw("<td bgcolor = 'beige' colspan=" & iNumColSpn & " align=center><font size='+1'><b>" & strTitlos &
"<bx/font></td></tr>")
rw("<tr>")
For j = 1 To iNumCols 

If j > 1 Then
Call tblCell(True, strBlank, 2,"#000000")

End If
rw "<td BgColor = '#ededed' align=center><font face=Arial size=2>Aoγικός<br>Tελεστής</fontχ/td>" 
rw "<td BgColor = '#ededed' align=center><font face=Arial size=2>Ovopa<br>ns6iou</fontx/td>" 
rw "<td BgColor = '#ededed' align=center><font face=Arial size=2>IiiYKpior|</fontxbr>(<font 

face=Verdana size=2 color='red'>*btwn</font>)</td>"
rw "<td BgColor = '#ededed' align=center><font face=Arial size=2>Πεpιεχόμεvo<bΓ>(<font 

face=Verdana size=2 color='red'>*btwn : Val1"&strBtwnDelimiter&"Val2</font>)</td>"
Next 'j 
rw("</tr>") 
iAa = 0
For I = 1 to iNumRows ' step 1 'iNumCols 

rw("<tr>")
For j=1 To iNumCols 

iAa = iAa + 1
ii = i+(j-1 )*iNumRows-1 ' διευθέτηση των πεδίων σε στήλες, όταν είναι πάνω από intColH 
' ii = j+(i-1)*iNumCols-1 ' διευθέτηση των πεδίων σε γραμμές, όταν είναι πάνω από intColH 
If j > 1 Then

Call tblCell(True, strBlank, 2,"#000000")
End If
If ii < iNumFIds Then

strFN = objTblRS.Fields(ii).Name 
strFT = objTblRS.Fields(ii).Type 
' strFS = objTblRS.Fields(ii).DefinedSize 
StrDT = GetDT(strFT,strFS)
strFNComparison = strFN & "__C"
strFNLogic = strFN & "_L"
If iAa > 1 Then

rw"<td bgcolor = '#e0e0e0' align-center'xfontface=Arial size=2>" 
DropDownToSelect strFNLogic, arrAndOr, amAndOr, "And" 
rw "</font></td>"
" rw"<td bgcolor = '#e0e0e0' align-center'xfontface=Arial size=2>"
" rw "<input type=radio name=...& strFNLogic & """ value='And' checked>"
" rw "<font face=Arial size=2><b>And</b></font>"
" rw "<input type=radio name-'"" & strFNLogic & """ value-Or’>"
" rw "<font face=Arial size=2><b>Or</b></font>"
" rw "</font></td>"

Else
rw "<td BgColor = ’lightblue'>&nbsp;</td>"

End If
rw "<td BgColor = '#99FFFF' align=right><font face=Arial size=2><b>" & strFN & 

"&nbsp;:&nbsp;</font></b><br><font face=Arial size=0 color-black'>(" & strDT & ")&nbsp;&nbsp;</font></td>"
rw "<td BgColor = '#ededed' align=right><font face=Arial size=2>"
If strDT-'memo" Or strDT="txt" Then

DropDownToSelect strFNComparison, arrTxt, arrTxt, "%x%"
Elseif strDT="bln" Then

DropDownToSelect strFNComparison, arrBln, arrBln, "="
' rw "&nbsp;M

Else
DropDownToSelect strFNComparison, arrNum, arrNum, "="

End If
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rw "</font></td>"
rw "<td bgcolor = ’#FFFFCC'>"
If strDT-'bln" Then

rw "<input type=radio name=...& strFN &.... value=True>"
rw "<font face=Arial size=2><b>Nai</b></font>"
rw "<input type=radio name=...& strFN &.... value=False>"
rw "<font face=Arial size=2><b>Oxi</b></font>"
rw "<input type=radio name=...& strFN &.... value-' checked>"
rw "<font face=Arial size=2><b>OAa</b></font>"

Else
rw "<input type=text name="' & strFN & size="' & strFS & value=">"

End If 
rw "</td>"

Else
rw "<td BgColor = 'lightblue'>&nbsp;</td>" 
rw "<td BgColor = 'lightblue'>&nbsp;</td>" 
rw "<td BgColor = 'lightblue'>&nbsp;</td>" 
rw "<td BgColor = 'lightblue'>&nbsp;</td>"

End If
Next 'j 
rw("</tr>")

Next
objTbIRS.Close 
Set objTbIRS = Nothing
rw "<tr><td bgcolor = 'beige' colspan-' & iNumColSpn & " align=center><input type=submit name=SearchVals 
value = " & chr(34) & strButton & chr(34) &"></td></tr>" 
rw("</form>") 
rw "</table>"
End Sub

"Σχεδιασμός - Ανάπτυξη Intranet yi<s to Πανεπιστήμιο Μακεδονίας"
Τσακαλίδης Γ. Ευάγγελος / M.I.S. - Αριθμός Μηερώου : Μ 1 2/9δ

Με βάση τις μη κενές αξίες που εισήχθησαν στην φόρμα αναζήτησης, καλείται η 
διαδικασία MakeStrWhere, για την δημιουργία μιας συνθήκης WERE για το S.Q.L. string, που 
αξιοποιείται στο άνοιγμα του επόμενου RecordSet.

Η συνθήκη WHERE δομείται μόνο για τα πεδία στα οποία ο χρήστης δίνει επιθυμητή 
αξία, η σύγκριση γίνεται με τους κατά περίπτωση επιλεγέντες τελεστές και οι προτάσεις 
σύγκρισης συνδέονται μεταξύ τους με τους επιλεγέντες λογικούς τελεστές1. Ό,τι προκύπτει 
από εδώ συνδέεται σύζευξη (And), με άλλου τύπου επόμενη συνθήκη φιλτραρίσματος των 
εγγραφών του RecordSet. * •

1 Η εντολή S.Q.L. που παράγεται από αυτήν την διαδικασία λειτουργεί θαυμάσια όποτε επιλέγεται ένας 

μόνον λογικός τελεστής για την σύνδεση περισσότερων των δύο λογικών προτάσεων που προκύπτουν από 
συγκρίσεις τιμών πεδίων και σταθερών που εισάγει ο χρήστης, διότι ισχύει η προσεταιριστική ιδιότητα :

• ρ And q And r = (p And q) And r = p And (q And r) στην σύζευξη,

• p Or q Or r = (p Or q) Or r = p Or (q Or r)) στην διάζευξη,

• p Xor q Xor r = (p Xor q) Xor r = p Xor (q Xor r)) στη αποκλειστική διάζευξη.

Αν όμως έχουμε περισσότερους από δύο λογικούς τελεστές και δεν είναι όμοιοι μεταξύ τους, τότε τα 
αποτελέσματα δεν είναι προβλέψιμα, αφού στην φόρμα δεν υπάρχει δυνατότητα προσδιορισμού των σχετικών 
προσεταιρισμών ή επιμερισμών μεταξύ των λογικών τελεστών και των λογικών προτάσεων που αυτοί συνδέουν.

Παραθέτω σε παράρτημα (6.1) σχετικούς πίνακες αλήθειας, που φανερώνουν την αλήθεια των ανωτέρω.
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Ακολουθεί ο κώδικας (από το sc.asp) της διαδικασίας που κτίζει την συνθήκη 
αναζήτησης.

"Σχέδιοσμός - Ανάπτυξη Intranet γιο U) Πανεπιστήμιο Μακεδονίας"
Τσακαλίδης Γ. Ευάγγελος / M.I.S. - Αριθμός Μητρώου : Μ 1 2/9δ>

Sub MakeStrWhere(strSQL)
Dim strFN, strFT, strPL, strFV, objTbIRS, item, strTmp, strTmpO, strFVUp, strFVUpAtono 
Dim sCritOperator, strDelimL, strDelimR, intstrLen, iAa, II, strBtwnDelimiter
Dim strFNLogic, strFNComparison, strFNLogicOperator, strFNCompareOperator, arrFV, strFVO, strFVI, strFV2 
strBtwnDelimiter = 
strTmp ="" 
iAa = 0
Set objTbIRS = objDC.Execute(strSQL)
For Each item in objTbIRS.Fields 

strFN = item. Name 
strFT = item.Type
' strFV = Ltrim(Trim(TrimCrLf(Request(strFN)))) 
strFV = Request(strFN)
II = lnstr(strFV,strBtwnDelimiter) 
strFNLogic = strFN & "_L"
strFNComparison = strFN & "__C"
’ strFV = GetStrVal(strFV, strFT)
If (strFV & V <> "x") Then 

iAa = iAa + 1
StrFNLogicOperator = Request(strFNLogic) 
strFNCompareOperator = Request(strFNComparison)
Select Case strFT

Case adSmalllnt, adlnteger, adSingle, adDouble, adDecimal, adTinylnt, adUnsignedTinylnt, 
adUnsignedSmalllnt, adUnsignedlnt, adBiglnt, adUnsignedBiglnt, adNumeric, adBinary, adVarBinary, 
adLongVarBinary, adCurrency 

strDelimL ="" 
strDelimR =""
strFV = Replace(strFV,"","") 
strFV = Replace(strFV,".")
If strFNCompareOperator = "btwn" And II > 0 Then 

arrFV = Split(strFV,strBtwnDelimiter) 
strFVO = arrFV(O) 
strFVI = arrFV(l) 
strFVO = CleanNum(strFVO) 
strFVI = CleanNum(strFV1)
strTmpO = "([" & strFN & "] Between " & strDelimL & strFVO & strDelimR &" And " & strDelimL & strFVI 

& strDelimR &")"
Else

If II > 0 Then 
strFV = Left(strFV, 11-1)

End If
strFV = CleanNum(strFV)
sCritOperator = strFNCompareOperator' "="
strDelimL =""
strDelimR =""
strTmpO = "[" & strFN & "]" & sCritOperator &"" & strDelimL & strFV & strDelimR 

End If
Case adBoolean

sCritOperator = strFNCompareOperator1 "=" 
strDelimL ="" 
strDelimR =""
strTmpO = "[" & strFN &"]" & sCritOperator &"" & strDelimL & strFV & strDelimR 

Case adDate, adDBDate, adDBTime, adDBTimeStamp 
strDelimL = "#" 
strDelimR = "#"
If strFNCompareOperator = "btwn" And II > 0 Then

________ arrFV = Split(strFV,strBtwnDelimiter)__________________________________________________________
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strFVO = arrFV(O) 
strFVI = arrFV(l)
If IsDate(strFVO) Then 

strFVO = SQLDate(strFVO)
End If
If lsDate(strFV1) Then 

strFVI = SQLDate(strFVI)
End If
strTmpO = "([" & strFN & "] Between " & strDelimL & strFVO & strDelimR & " And " & strDelimL & strFVI 

& strDelimR &")"
Else

If II > 0 Then 
strFV = Left(strFV,ll-1)

End If
sCritOperator = strFNCompareOperator' "="
If IsDate(strFV) Then 

strFV = SQLDate(strFV)
End IF
strTmpO = "[" & strFN & "]" & sCritOperator & "" & strDelimL & strFV & strDelimR 

End If
Case adBSTR, adChar, adWChar, adVarChar, adLongVarChar, adVarWChar, adLongVarWChar

strDelimL =...
strDelimR =
If strFNCompareOperator = "btwn" And II > 0 Then

strDelimL =...
strDelimR =...
arrFV = Split(strFV,strBtwnDelimiter) 
strFVO = arrFV(O) 
strFVI = arrFV(l)
If strFVO > strFVI Then 

strFV2 = strFVI 
strFVI = strFVO 
strFVO = strFV2 

End If
strFVI = strFVI & Chr(255)
strTmpO = "([" & strFN & "] Between " & strDelimL & strFVO & strDelimR & " And " & strDelimL & strFVI 

& strDelimR &")"
Else

If II > 0 Then 
strFV = Left(strFV.II-l)

End If
sCritOperator = strFNCompareOperator 
Select Case strFNCompareOperator 

Case "<"
Case"<="
Case "="
Case "<>"
Case ">="
Case ">"
Case "%x%" 

sCritOperator = "Like" 
strDelimL = 
strDelimR ="%'"

Case "x%"
sCritOperator = "Like"
strDelimL =...
strDelimR =

Case "%x"
sCritOperator = "Like" 
strDelimL =
strDelimR =...

Case "btwn"
End Select

"Σχεδιασμός - Ανάπτυξη Intranet για το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας"
Τσακαλίδης Γ. Ευάγγελος / M.I.S. - Αριθμός Μητρώου : Μ 1 2/93
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strFVUp = Ucase(strFV) 
strFVUpAtono = Ucase_GR(strFV)
strTmpO = "([" & strFN & "]" & sCritOperator & "" & strDelimL & strFV & strDelimR 
If (strFVUp <> strFV) Or (strFVUpAtono <> strFV) Then 

If (strFVUp <> strFV) Then
strTmpO = strTmpO & " Or [" & strFN & "]" & sCritOperator & "" & strDelimL & strFVUp & strDelimR 

End If
If (strFVUpAtono <> strFVUp) Then

strTmpO = strTmpO & " Or [" & strFN & "]" & sCritOperator & "" & strDelimL & strFVUpAtono &
strDelimR

End If 
End If
strTmpO = strTmpO & ")"

End If 
End Select 
If iAa = 1 Then 

strTmp = strTmpO 
Else

strTmp = strTmp & "" & strFNLogicOperator & "" & strTmpO 
End If 

End If 
Next
strTmp = Ltrim(strTmp) 
intstrLen = Len(strTmp)
If intstrLen > 0 Then 

strTmp = "(" & strTmp & ")"
End If
SessionfsrchWHERE") = strTmp
objTbIRS.Close
Set objTbIRS = Nothing
End Sub

H Function Ucase_GR που ακολουθεί (από το sc.asp), καλείται για να μετατρέψει τα 
πεζά και τα τονούμενα ελληνικά, που πιθανώς εισάγονται στην φόρμα αναζήτησης, σε άτονα 
κεφαλαία, ώστε να ταιριάζουν με τα άτονα κεφαλαία ελληνικά που πιθανώς υπάρχουν στον 
πίνακα των δεδομένων. Έτσι εκτιμώ πως δεν θα «ξεφύγει» κάτι από την αναζήτηση, από
λόγους ποικιλομορφίας της γραφής των ελληνικών.

Function Ucase_GR(byVal strin)
" μετατροπή πεζών τονούμενων ελληνικών σε κεφαλαία άτονα 
Dim arrGRO, arrGRI, iiLen
arrGRO = 3ΓΓ3γ("Α,'1'Έ,,,'Ή'νΤ',"Γ,Τ,"0",'Ύ,',,Ύ","Υ"ι,Ώ","ΣΜ)" κεφαλαία ελληνικά 
arrGRI = array("0"1"r:^n;TVT,,,T,,,'0,,,,,0,,,,O,,,,,0":^M,Mg")" πεζά ελληνικά 
strln = Lcase( strin) 
iiLen = uBound(arrGRO)
For ii = 0 to iiLen-1

strin = Replace(strln, arrGRI (ii).amGRO(ii))
Next 'ii
Ucase_GR = Ucase(strln)
End Function

Στην φόρμα εισαγωγής των απαιτήσεων του χρήστη, για αναζήτηση, υπάρχουν 
2*πλήθος_πεδίων - (πλήθος_λογικών_πεδίων+1) drop drown lists επιλογών. Όλες
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σχηματίζονται με κλήση της διαδικασίας DropDownToSelect, (αττό το IncFile.asp) που 
εκτίθεται στο επόμενο πλαίσιο και η οποία δέχεται παραμετρικά :

■ το όνομα strName της μεταβλητής στην οποία θα ανατεθεί η επιλεγείσα από την 
λίστα αξία,

■ ένα array, το arrVal, που περιέχει τις τιμές των επιλογών της λίστας,
■ ένα array, το arrDisp, που περιέχει τις ενδείξεις των επιλογών της λίστας και
■ ένα από τα επιλέξιμα στοιχεία του arrDisp, το strDef, που είναι η εξ ορισμού επιλογή.

"Σχεδιασμός - Ανάπτυξη Intranet για to Πανεπιστήμιο Μακεδονίας"
Τσακαλίδης Γ. Ευάγγελος / M.I.S. - Αριθμός Μηερώου : Μ 1 2/9&

Sub DropDownToSelect(byVal strName, byVal arrVal, byVal arrDisp, byVal strDef)
Dim i
rw"<select name-"&strName&"' size=1>"
For i = 0 to uBound(arrVal)

If arrDisp(i) = strDef Then
rw "<option value-" & arrVal(i) & '"selected»" & arrDisp(i)

Else
rw "<option value-" & arrVal(i) & & arrDisp(i)

End If
Next
rw "</select>"
End Sub

• Σύνταξη - Υποβολή - Φύλαξη Ερωτημάτων

• Η Εικόνα

Άλλη σημαντική λειτουργία που υπάρχει στην ίδια οθόνη είναι σε αναφορά στο S.Q.L.. 

που είναι κυκλωμένο με μπλε χρώμα στην προηγούμενη εικόνα. Μας οδηγεί στην εκτέλεση 
του μέρους query.asp της εφαρμογής, όπου ο χρήστης μπορεί να συντάξει να υποβάλει προς 
εκτέλεση, να αποθηκεύσει ή να ανακαλέσει αποθηκευμένα ερωτήματα, που ο ίδιος ή άλλοι 
χρήστες αποθήκευσαν. Ιδού το αποτέλεσμα :
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"Σχεδιασμός - Ανάπτυξη intranet για το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας"
Τσακαλίδης Γ. Ευάγγελος / Μ.1.5. - Αριθμός Μητρώου : Μ 1 2/93

m EpwiT){it ; | Βάσεις δεδομένων DSN-Less στον δίσκο D:

SELECT *jJ 
FROM dsnllames
WHERE dsnServer = 'thinkpad' And dsnUesh LIKE 1%d:\% 1 
ORDER BY dsnUesh

Εκτέλεση |

Όνομα Ερωτήματος ■ Βάσεις; δεδομένων DSN-Less στον δίσκο D:

Και πατώντας το πλήκτρο «Εκτέλεση», έχουμε το αποτέλεσμα :

Ερώτη μα : SELECT * FROM dsnNarnes WHERE dsnServer - 'thinkpad' And dsnUesh LIKE ORDER BY dsnUesh
Εγγραφές : 7 / Χρόνος : 0.3300781 Sec / Ταχύτητα:: 21 Recors/Sec Πίνακας j
Μεταερώτημα : SELECT * FROM dsnNarnes WHERE dsnServer = 'thinkpad· And dsnUesh LIKEORDER BY dsnUesh

Χαρακτηριστικά Πεδίων
## Να* Slk

! 1 dsnID 4;num/ 3
( 2'dsnServer 20 txt/ 200
| 3jdsnPerigrafh 5Q:txt/200
1 4 dsnUesh 100 txt / 200
| 5;dsnUser 15 txt/200
Γ 6dsnPass 15 txt/200
| 7!dsnActive 2 bln /11
j 8dsnUpdate 2! bln /11
f" 5>|dsnPublic 2 bln /11

Πατώντας το πλήκτρο «Πίνακας», έχουμε το αποτέλεσμα :

Βάση Δίίβμήον: Access-SystemMetaDataBase *πι«κρ«ς; 7
Ερώτημα: SELECT * FROM dsnNames WHERE dsnServer * 'thinkpad And dsnUesh LIKE “/«drW ORDER BY dsnUesh : 1 m: 1

S.Q,L Tablet-View
»Km>KKSExm khteucraik | bsnvesx BNUSEMSH
ill 84|thmkpad !dBase ΙΙΙ-Βαδμολοηκό Kmpo t>BO=D:\bkl8\1999;Driven=fMcrosoft dBase Driver (* dbf)>
2l 83tankpad [dBase ΙΠ-ώπμοτολόγιο DBO=D:\dhmotolo\emaioav,Dnver^iMicrosoft dBase Driver f*.dbf)}
31 81 [thinkpad [dBase III-Metpnxct-Demo DBO=D:\fonns\demo,Driver={Mcrosoft dBase Driver (*. dbf)]
4| 75-tiunkpad [dBase ΙΙΙ-ΜετρπχάΧοιδως DBO=D:\FORMS\xaidw,DnverH'Microsoft dBase Driver
51 80ithinkpad idBase ΙΠ-Πλ^κχά bBO-D:\pltoVnario;DriveHMcrosoft dBase Driver f*.dbf)'l
6i 8ri!thinkoad [dBase ΙΙΙ-Πρό^η Σγεδίου Πόλης t)BO=D:\praefa\i7rasnaJ)riveri=iMicrosoft dBase Driver f'.dbf)')
7t 85[thmkpad [dBase 111-Report Πωλήσεων PROVIDER=MSDASOL.Dnver=iMicrosoft dBase Dnver (* dbfl) :DBOd:\tsrege\dano i

Created: 22/01/2188 21:03:52 - By: db2Htnl § tsakalirtaem.^ ■ Modified: 28101/2800 23:54:10

_________________________________________________________________ · Πώς Λειτουργεί;
Η Εικόνα μοιάζει με αυτήν που είχαμε κατά την ανίχνευση πίνακα, χωρίς όμως τις 

αναφορές για ταξινόμηση του Query View κατά τις τιμές πεδίου, αφού τέτοιες οδηγίες 
μπορεί να περιέχει η εντολή S.Q.L. Υπάρχουν όμως οι λοιπές λειτουργίες, όπως αυτή του 
DrillDown, ή της εξαγωγής προς διάθεση στον χρήστη, ενός αρχείου τύπου MS-Excel για το 
RecordSet που επέστρεψε η εκτέλεση του S.Q.L., όπως θα αναλυθεί παρακάτω.
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Πρώτη αναφέρεται η procedure makeQryArr, η οποία με διαδικασίες που αναφέρθηκαν 
σε παρόμοια περίπτωση προηγούμενα, ανασύρει από το πίνακα dsnQueries της βάσης 
δεδομένων, τα ερωτήματα που αποθηκεύτηκαν στον τον Server, όπου τώρα υποβάλουμε το 
ερώτημα. Η προσωρινή αποθήκευση των στοιχείων του dsnQueries γίνεται στο array : 
qry_list, και από αυτόν δημιουργείται Drop-Down κατάλογος επιλογών, από τον οποίο ο 
χρήστης επιλέγει το Query που επιθυμεί να υποβάλει.

Η δεύτερη διαδικασία saveQuery αποθηκεύει τροποποιημένα ή νέα αλλά πάντα επιτυχή 
ερωτήματα των χρηστών. Εκτιμώ πως είναι σημαντική η αξία αυτού του μέρους της 
εφαρμογής, αφού ο χρήστης δεν έχει ανάγκη νέου κώδικα, όταν μελλοντικά θα θέλει να έχει 
Views, που δεν προβλέφτηκαν αρχικά και θα μπορεί να τα έχει με βάση τις δικές του 
ικανότητες και ενώ η βάση δεδομένων «φιλοξενείται» σε έναν μακρινό web-server.

"Σχεδιασμός - Ανάπτυξη Intranet γιa to ΓΙανεπιοεημιο Μακεδονίας"
Τσακαλίδης Γ. Ευάγγελος / M.I.S. - Αριθμός Μη-ερώου : Μ 1 2/93

Sub makeQryArr()
1 Πίνακας γεμίζει με στοιχεία των αττοθηκευμένων Queries για την βάση δεδομένων που επιλέχτηκε 
Dim sysDC, qryArrRS, strSQL, ii, iTotRecs 
call OpenSysDB(sysDC)
strSQL = "SELECT ‘from dsnQueries WHERE (dsnID = " & SessionfdblD") & ")" 
strSQL = strSQL & " ORDER BY qryName;"
Set qryArrRS = Server.CreateObjectfADODB.Recordset") 
qryArrRS.Open strSQL, sysDC, adOpenKeyset, adLockReadOnly, adCmdText 
iTotRecs = qryArrRS. RecordCount-1 
If iTotRecs < 0 Then 

iTotRecs = 0
Redim qry_list(iTotRecs,3) 
ii = 0
qry_list(ii,0) = 0
qry_list(ii,1) = "Δεν Βρέθηκαν-ΑποθηκευμέναΈρωτήματαϋ!"
qry_list(ii,2) = "SELECT ... "&vbCrLf&"FROM ... "&vbCrLf&'WHERE ... "&vbCrLf&"ORDER BY ..."

Else
Redim qry_list(iTotRecs,3) 
ii = 0
Do while Not qryArrRS.Eof

qry_list(ii,0) = qryArrRSfqrylD") 
qry_list(ii,1) = qryArrRSfqryName") 
qry_list(ii,2) = qryArrRSfqrySQL") 
ii = ii + 1
qryArrRS.MoveNext

Loop
End If
qryArrRS. Close 
Set qryArrRS = Nothing 
sysDC. Close 
Set sysDC = Nothing
End Sub

Sub saveQuery()
' αποθήκευση του αποτελεσματικού SQL σε πίνακα της βάσης δεδομένων Access-SystemMetaDataBase 
Dim sysDC, qrySaveRS, tmpSQL, ii, iTotRecs, strSQL 
OpenSysDB sysDC
Set qrySaveRS = Server.CreateObjectfADODB.Recordset") 
strSQL = "SELECT * from dsnQueries"
strSQL = strSQL & " WHERE (dsnID = " & SessionfdblD") & ") AND (qryName = & SessionfqryName") &
fr_______________________________________________________________________________
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qrySaveRS.Open strSQL, sysDC, adOpenStatic, adLockOptimistic 
If (qrySaveRS. EOF And qrySaveRS. BOF) Then 

qrySaveRS.AddNew
End If
qrySaveRSfdsnlD") = Session("dblD")
qrySaveRS("dsnPerigrafh") = Session("dbPer")
qrySaveRS("userName") = SessionfUserNM")
qrySaveRS("userlP") = Request.ServerVariables("Remote_Addr")
qrySaveRS("qryName") = Left(Ltrim(Trim(Session("qryName"))),50)
qrySaveRS("qrySQL") = Session("dbOQuery")
qrySaveRS("qryHmera") = date()
qrySaveRS("qryWra") = time()
qrySaveRS. Update
qrySaveRS.Close
Set qrySaveRS = Nothing
sysDC.Close
Set sysDC = Nothing
End Sub

"Σχεδιασμός - Ανάπτυξη Intranet γιa to Πανεπιστήμιο Μακεδονίας"
Τοακαλίδης Γ. Ευάγγελος / Μ.Ι.5. - Αριθμός Μητρώου : Μ 1 2/98

Εκτιμώ ακόμη, πως αξίζει να παρατεθεί και να σχολιασθεί ο κώδικας των Functions : 
dCorrect και SQLDate. Η δεύτερη παραλαμβάνει «μία ημερομηνία», ως εισερχόμενη 
παράμετρο και εφ’ όσον το μέρος που εκφράζει την ημέρα, είναι μικρότερο του 13, τότε 
αντιμεταθέτει τις τιμές ημέρας και μήνα, δημιουργεί (με την : DateSerial) μια καινούργια τιμή 
ημερομηνίας και την επιστρέφει. Η dCorrect παραλαμβάνει, ως εισερχόμενη παράμετρο, το 
string που περιέχει την εντολή SQL, «ανακαλύπτει» μέσα του όλες τις υπάρχουσες 
ημερομηνίες και με κλήση της SQLDate, τις μετασχηματίζει και τελικά επιστρέφει το 
«μεταλλαγμένο» SQL string. Κάνει έτσι αποτελεσματική τη σύνταξη και εκτέλεση SQL που 
περιέχουν ημερομηνίες ευρωπαϊκού τύπου. Κατά την εκτέλεση αυτών των SQL η εφαρμογή 
εμφανίζει, στο στάδιο πριν από την εμφάνιση του HTML, πίνακα με το αποτέλεσμα, το τεθέν 
ερώτημα το πλήθος των εγγραφών του αποτελέσματος, την χρονική διάρκεια της 
εκτέλεσης, την ταχύτητα προσπέλασης (εγγραφές / sec) καθώς και την πιθανά 
τροποποιημένη κατά τις ημερομηνίες εκδοχή του ερωτήματος (μεταερώτημα).

Function dCorrect(byVal strlnO)
' ψάχνει το SQL, βρίσκει ό,τι περιβάλλεται μεταξύ ## (ημερομηνία;), και με κλήση της SQLDate,
' κάνει μετασχηματισμό της ημερομηνίας στη μορφή mm-dd-yyyy (όχι σε κάθε περίπτωση) και 
' έχω εν τέλει αποτελεσματικά SQL και με ημερομηνίες αρχικά δοσμένες στη μορφή dd-mm-yyyy 
Dim Strl, Str2, aDate, strDelim, ii, j, I, DateArray, x, blnEs, Strln
HotaArraw — Arrau/1'" "" In> "" M" 11,1 11,1 lu> ,IM ,,,< n" MM "" "" ,,n mm l,,< ini 11,1 mm mm 1,11 mm mii mi mm mii in· mi im\■“ /Allays » ♦ i i » i i i t i » i i » i · t i t i i i · i i » i i i /
Strln = Replace(StrlnO,chr(34),chr(39))
StrlnO = Strln
I = Len(Strln) 
ii = 0
If InstriStrln,"#* 1') > 0 Then

Strln = Mid(Strln,lnstr( Strln,"#"))
End If
Strln = StrReverse( strln)
If lnstr(Strln,"#") > 0 Then

Strln = Mid(Strln, lnstr(Strln,"#"))
End If
Strln = StrReverse(strln) 
blnEs = False
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Do While Len(Strln) > 0 
χ = Left(Strln.l)
If x = "#" Then

If blnEs Then
blnEs = False

Else
ii = ii + 1 
blnEs = True

End If
Else

If blnEs Then
DateArray(ii-1) = DateArray(ii-1) + x

End If
End If
Strln = Mid(Strln,2)

Loop
If ii-1 >= 0 Then

For j = 0 to ii-1
Strl = DateArray(j)
If IsDate(Strl) Then

Str2 = SQLDate(Strl)
StrlnO = Replace(StrlnO, "#"&Str1 "#"&Str2&"#")

End If
Next 'j

End If
dCorrect = StrlnO
End Function I

"Σχεδιασμός - Ανάπτυξη Intranet για to Πανεπιστήμιο Μακεδονίας"
Τσακαλίδης Γ. Ευάγγελος / M.I.S. - Αριάμός Μητρώου : Μ 1 2/93

Function SQLDate(byVal Strln)
' επιστρέφει ημερομηνία που προκύπτει απο την εισερχόμενη παράμετρο Strln, με εναλλαγή ημέρας-μήνα, 
' υπό ορισμένες προϋποθέσεις και μόνο όταν γίνεται χρήση των ημερομηνιών σε γραμμές SQL.
1 Το πρόβλημα που επιλύεται δεν εμφανίζεται στα πεδία ημερομηνιών, όταν γίνεται χρήση ADO 
Dim I, ii, strDelim, aDate, Str2
I = Len(Strln)
For ii=1 to I

strDelim = Mid(Strln,ii,1)
If lnstr("0123456789", strDelim)=0 Then Exit For

Next 'ii
If strDelim = Then 

SQLDate = Strln
Else

aDate = Split(Strln,strDelim)
If adate(O) >= "13" Then

Str2 = DateSerial(aDate(2),adate(1),aDate(0))
Else

Str2 = DateSerial(aDate(2),adate(0),aDate(1))
End If
SQLDate = Str2

End If
End Function
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"Σχεδιασμός - Ανάπτυξη Intranet ψα to Πανεπιστήμιο Μακεδονίας"
Τσακαλίδης Γ. Ευάγγελος / M.I.S. - Αριθμός Μητρώου : Μ 1 2/9S

• Εξαγωγή Περιεχομένου σε μορφή MS-Excel

• Η Εικόνα

Βάβη Δίδομε™: Access-SystemMetaDataBase Εγγραφές = 9
Ερύιημα : SELECT * FROM dsnNames WHERE dsnUesh LIKE DSN%' ORDER BY dsnUesh ΣεΧίδα: 1 από: 1

0DSNID DSNSEBVER DSNPERIGRAJH Γ DSNUESH DSNUSIRDSNPASSDSNACTITEDSNUPDATEDSNPIdLIC
1 39homealone dBase ΙΠ - Βαθιιολοτικό Κέντοο tDSN = dbase - 18bk Αληθές Ψευδές Ψευδές
2 43lhomealone dBase ΠΙ - Ποοείας Ανταλλακτικά DSN = dbase - act Αληθές Ψευδές Αληθές
3 44tiomealone dBase ΙΠ - Αξονικός Touoyd0»oc DSN - dbase - axonikos Αληθές! Ψευδές! Αληθές
4 47lhomealone dBase ΙΠ - Δτιαοτολόγιο [DSN = dbase - dhmotolo

£113ί<χ>

4

5| 48iiomealone dBase ΠΙ - Διαβήτης DSN = dbase - diabetes Αληθές: Ψευδές Αληθές
6 50lhomealone dBase ΪΠ - Πλεκτά DSN = dbase - olekta Αληθές Ψευδές! Ψευδές
7l 51 home alone dBase BI - Race DSN = dbase ■ race Αληθές! Ψευδές!! Ψευδές
8! 52!homealone dBase ΠΙ - Κολυιιβητήοιο DSN = dbase - swimming Αληθές! Ψευδές! Αληθές
91 53homealone dBase ΙΠ - Τσολαχλίδη ΑνταλακτικάDSN = dbase · tsolakidis Αληθές! Ψευδές1! Ψευδές

Excd EBt Created / 804 Bvto / 31/012000 03:59:46

To πάτημα της αναφοράς Rs2Sls, που φαίνεται κυκλωμένη με πράσινο χρώμα στην
από πάνω εικόνα, έχει ως αποτέλεσμα την εξαγωγή όλου του RecordSet σε μορφή Tab- 
Delimited, η οποία διαβάζεται χωρίς πρόβλημα από το MS-Excel (καθώς και από έναν text
editor), μόλις πατήσουμε την αναφορά που γεννιέται στο κάτω μέρος της Οθόνης και την 
δείχνουν δύο μαύρα βέλη. Ακολουθεί ο κώδικας της Function : RecordSet2Excel, η οποία
αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει αυτήν την λειτουργία.

• Πώς Λειτουργεί;

Sub RecordSet2Excel(XlsRS)
' το προϊόν των επιλεγέντων πεδίων του πίνακα ή του Query εξάγεται σε tab delimited text,
' αναγνώσιμο από το MS-Excel
Dim strExcel, fname, fs, MyFile, x, strLine
Dim fsize, fdate
strExcel = "xlss/t" & CStr(RndBtw(1000000, 9999999)) & " xls" 
fname=server. mappath(strExcel)
Set fs = Server.CreateObjectfScripting.FileSystemObject")
Set MyFile = fs.CreateTextFile(fname, True) 
strLine=""
For each x in XlsRS.fields

If Not ((Clnt(x.Type) = adLongVarChar) Or (Clnt(x.Type) = adVarChar and x.DefinedSize >= 4998)) Then 
strLine= strLine & x.name & chr(9)

End If
Next
MyFile.writeline strLine 
XlsRS.MoveFirst 
Do while NotXIsRS.EOF 

strLine-"'
for each x in XlsRS.Fields

If Not ((Clnt(x.Type) = adLongVarChar) Or (Clnt(x.Type) = adVarChar and x.DefinedSize >=
4998)) Then
_________________ strLine= strLine & x.value & chr(9)___________________________________________________
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End If
next
MyFile.writeline strLine 
XlsRS.MoveNext

Loop
MyFile.Close
Set MyFile = fs.GetFile(fname) 
fsize = MyFile. size 
fdate = MyFile.datecreated 
Set MyFile=Nothing 
Set fs=Nothing
rw("<b><A HREF=...& strExcel &....’>Excel File Created / "& FormatNumber(fsize,0) & " Bytes" & " /" & fdate
& "</b></a>")
End Sub

"Σχεδιασμός - Ανάπτυξη Intranet yi<a to Πανεπιστήμιο Μακεδονίας"
Τσακαλίδης Γ. Ευάγγελος / M.I.S. - Αριθμός Μητρώου : Μ 1 2198

Τι κάνει:
Δημιουργεί τυχαίο όνομα αρχείου fname (με χρήση της function : RndBtw, από το 

IncFile.asp, η οποία επιστρέφει τυχαίο ακέραιο μεταξύ δύο ακεραίων παραμέτρων που της 

διαβιβάζονται.)
ανοίγει τα αντικείμενα:
fs = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") και 
MyFile = fs.CreateTextFile(fname, True),

τα οποία χειρίζονται την έξοδο στοιχείων σε αρχεία. To MyFile είναι το κανάλι εξόδου, που 
στέλνει στον δίσκο, σε θέση (path) που υποδεικνύει το fname και αν το βρει να προϋπάρχει, 
τότε το διαγράφει (True). Κατόπιν αναλαμβάνει τον χειρισμό του RecordSet, που πέρασε εδώ 
ως παράμετρος και στέλνει σε ένα text αρχείο τις τιμές των πεδίων του RecordSet με 
ενδιάμεση παρεμβολή του tab (chr(9)), αγνοώντας τα memos και αφού αρχικά στείλει μία 
γραμμή με τα ονόματα των πεδίων στο RecordSet για να αποτελέσουν τίτλους στις στήλες 
του φύλλου εργασίας στο Excel. Αφού τελειώσουν οι εγγραφές του RecodrSet κλείνει τα 
αντικείμενα που αφορούν στη δημιουργία του αρχείου εξόδου, ανοίγει και πάλι το αρχείο 
εξόδου για να το «μετρήσει» όπως τελείωσε (μέγεθος σε bytes και χρόνος δημιουργίας του), το 
κλείνει τελικά και δημιουργεί αναφορά με την οποία ο χρήστης μπορεί να ανακτήσει το 
συγκεκριμένο αρχείο μέσω του MS-Excel.

Η συγκεκριμένη διαδικασία μπορεί να φανεί εξαιρετικά χρήσιμη, αφού το παραγόμενο 

(*.xls) αρχείο μπορεί να αξιοποιηθεί ποικιλότροπα με την βοήθεια του εργαλείου (MS-Excel), 
που κάνει πολλά περισσότερα με τα δεδομένα, από εκείνα που ο κάθε χρήστης μπορεί να 
ζητήσει (ανάλυση δεδομένων - γραφικές απεικονίσεις - συγχώνευση αλληλογραφίας με την 
βοήθεια και του MS-Word -...).
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• Ενημέρωση Πίνακα (Εισαγωγή - Τροποποίηση - Διαγραφή Εγγραφών)
Τι μένει;
Μία ματιά ακόμη στην εφαρμογή εν λειτουργία στο σημείο ανίχνευσης των δεδομένων 

ενός πίνακα (όχι QueryView). Στην επόμενη εικόνα φαίνεται η αναφορά Update κυκλωμένη 
με κόκκινο, η οποία φαίνεται μόνο στις βάσεις δεδομένων που έχουν καταφατικό το 
χαρακτηριστικό dsnUpdate στον πίνακα dsnNames, που αναφέραμε στο σημείο 
παρουσίασης των χαρακτηριστικών των πινάκων της SystemDB.

"Σχεδιασ\χός - Ανάπτυξη Intranet για το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας"
Τσακαλίδης Γ. Ευάγγελος / M.I.S. - Αριάμός Μητρώου : Μ 1 2193

Βάαη Δεδομένων: ACCeSS-SyStemMetaDataBase, Πίνακας: dsnNames Εγγραφές: 48,

dataBases S.Q.L. UpDate lifflCJl ϋΜοιϋίΙ Page> 1 Reset Fields Ta

m DSNID DSNSERYER DSNPERIGRAFH
lli li

b

1 38liomealone dBase ΓΠ-Reoort Πωλήσεοίν PROVK)ER=MSDASOL;Driver=i Micros
2 85;thinkpad dBase ΙΠ-Report Ποιήσεων PROVIDER=MSDASOL;Driver=iMicros
3 117liome alone dBase HI-IM£n Σγεδίου Πόλτις-OLEDB Providen=Microsoft.Jet.OLEDB.3.51i Dat

Τα παραπάνω ισχύουν και όταν βρισκόμαστε στην Γ UpDate
διαδικασία επιλογής των πεδίων που ανιχνεύουμε, εφ’ 
όσον ο πίνακάς μας ικανοποιεί τις συνθήκες που 
αναφέραμε προηγουμένως.

Στην μία ή στην άλλη περίπτωση το αποτέλεσμα 
είναι το ίδιο. Το πάτημα στην αναφορά μας οδηγεί στην 
διαδικασία ενημέρωσης του πίνακα που τώρα 
ανιχνεύουμε ή επιλέγουμε πεδία του για ανίχνευση.

________________________________________________________________ · Προαπαιτούμενα

Εκτός από το καταφατικό χαρακτηριστικό στο πεδίο dsnUpdate του πίνακα 
dsnNames, που αναφέραμε προηγουμένως,

Επί πλέον η ενημέρωση απαιτεί:

• Πίνακα MS-Access με πρωτεύον κλειδί που είναι τύπου «αυτόματης αρίθμησης».

• Δήλωση στην εφαρμογή (άρα για κάθε πίνακα ιδιαίτερος κώδικας) του ονόματος 

του πρωτεύοντος κλειδιού.

• Δήλωση στην εφαρμογή (άρα για κάθε πίνακα ιδιαίτερος κώδικας) των ονομάτων 

των πεδίων, με τα οποία μπορώ να αναζητώ υπάρχουσες εγγραφές, με στόχο την 
τροποποίησή τους.

Επιλογή Πεδίων
## Nane Size

1 dsnID 4
2dsnServer 20
3dsnPerigrafh 50
4dsnUesh ΓΎ65
5idsnUser 15p
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Οι γραμμές κώδικα, που ακολουθούν, καλύπτουν τις παραπάνω δηλώσεις για 
τους πίνακες της Βάσης Δεδομένων SystemDB :

case UCase("DBQ=" & Server.MapPathf.") & "\19530313\SystemDB.mdb" & ";Driver={Microsoft Access Driver
r-mdb)}")

select case UCase(sTableName) 
case "DSNUSERS"

arrDspFId = Array("UserOno") 
strPrKey = Lcase("userlD") 

case "DSNNAMES"
arrDspFId = ArrayfdsnPerigrafh", "dsnServer") 
strPrKey = Lcase("dsnlD") 

case "DSNQUERIES"
arrDspFId = Array("dsnPerigrafh","qryName") 
strPrKey = Lcase("qrylD")

End Select

"Σχεδιασμός - Ανάπτυξη Intranet για to Πανεπιστήμιο Μακεδονίας"
Τσακαλίδης Γ. Ευάγγελος / M.I.S. - Αριάμός Μητρώου : Μ 1 2/93

Δηλαδή στην περίπτωση που το Connection String αναφέρεται στην SystemDB

Στην περίπτωση που έχετε επαφή με τον πίνακα dsnNames
ArrDspFId = array με τα ονόματα των πεδίων που θα μετέχουν στην 

δημιουργία της Drop-Down List
StrPrKey = Το όνομα του πρωτεύοντος κλειδιού του πίνακα.

• Αναζήτηση Εγγραφών για Ενημέρωση

• Η Εικόνα

dsnUser:
<w)

dsnPass:
(Μ)

dsnMiye: > ^ f Oj|

dsn Public: 
ON C Ναι & Oji

Διαγαφή Eyjpaxjrfjq Karappiq Αλλαγών Νέα Εγγραφή

• Πώς Λειτουργεί;

JtsaJcal

0123456

Η πληροφορία αυτή μαζί με το περιεχόμενο του κυκλωμένου με μπλε χρώμα πεδίου 
«Προς Αναζήτηση» της φόρμας της προηγούμενης εικόνας, διαβιβάζεται στην procedure :
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MakeSelection, ττου ακολουθεί. Αυτή με βάση τις παραμέτρους που δέχεται κτίζει string 

εντολής SQL και μ’ αυτό ανοίγει τον πίνακα για να δημιουργήσει την προτεινόμενη στον 
χρήστη λίστα επιλογής εγγραφής. To SQL αξιοποιεί την παράμετρο που στέλνει το πεδίο 
«Προς Αναζήτηση», που αναφέραμε προηγουμένως με σκοπό να επικεντρώσει το 

ενδιαφέρον του χρήστη σε λίγες μόνο εγγραφές, που είναι ο επιθυμητός στόχος του. Αν αυτή η 

παράμετρος είναι κενή, τότε ανακτώνται μερικές αρχικές, πλήθους που ορίζεται από την 

μεταβλητή intElementsInList.
Τα στοιχεία του array ArrDspFId, το οποίο επίσης περνά ως παράμετρος στην 

procedure : MakeSelection, αξιοποιούνται:

• στην δομή του SQL string, με το οποίο γίνεται η αναζήτηση των εγγραφών που 

ταιριάζουν με την απαίτηση του χρήστη,

• στην δημιουργία των γραμμών της λίστας επιλογής και

• για την ταξινόμηση του παραγόμενου RecordSet.

Με χρήση της function Ucase στην αξία της μεταβλητής strQV, καθώς και στην δομή της 

εντολής SQL, η αναζήτηση εγγραφών δεν βρίσκει εμπόδια στο Upper ή Lower Status των 

περιεχομένων στα πεδία αναζήτησης του πίνακα.
Δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να τοποθετήσει wildcard characters στην αξία της 
μεταβλητής strQV, ώστε να είναι δυνατή η αναζήτηση δεδομένων που ταιριάζουν εν μέρει.

"Σχεδιασμός - Ανάπτυξη Intranet για to Πανεπιστήμιο Μακεδονίας"
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Sub MakeSelection(byVal strKeyln, byVal strQV, byVal blnNewSQL, byRef intRecs)
dim strVYhere, StrOrdBy, ele, strDsp, intSelListLineLength, objSeIRS, intElementsInList, strSQL, strKey, 
strBrowser
SessionfNeaEggrafh") = True
If lnstr(Request.ServerVariables("HTTP_USER_AGENT"), "MSIE") Then 

strBrowser = "MSIE"
Elseif lnstr(Request.ServerVariables("HTTP_USER_AGENT"), "Mozilla") Then 

strBrowser = "Netscape"
Else

strBrowser = "Other"
End If
intSelListLineLength = 66 
intElementsInList = 50 
blnNew = False 
strVYhere = " WHERE "
StrOrdBy = " ORDER BY"
For each ele In arrDspFId

If lnstr(strQV,"%") > 0 Then
strWhere = strWhere & Ucase(ele) & " LIKE & strQV & OR "

Else
strWhere = strWhere & Ucase(ele) & " LIKE '%" & strQV & "%' OR "

End If
StrOrdBy = StrOrdBy & ele &

Next 'ele
strWhere = Left(strWhere, Len(strWhere)-4)
StrOrdBy = Left(StrOrdBy, Len(StrOrdBy)-l)
strSQL = "SELECT * FROM " & sTableName & strWhere & StrOrdBy
rw "<Select Name=PrimaryKeyValue SIZE=1 LANGUAGE=javascript onchange='return REC_onchange()'>"
Set objSeIRS = objDC.Execute(strSQL)
If Not (objSeIRS.BOF OrobjSelRS.EOF) Then_________________________________________________________
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If strBrowser = "MSIE" Then 
If blnNewSQL Then 

strKey = ""' 0
strDsp = "Παρακαλώ Συμπληρώστε Νέα Στοιχεία ή Επιλέξτε Εγγραφή" 
rw "<Option value=.. . & strKey &... selected>" & strDsp

End If
End If
While Not (objSeIRS.EOF Or intRecs >= intElementsInList) 

intRecs = intRecs + 1 
strDsp =""
For each ele In arrDspFId

strDsp = strDsp & objSelRS(ele) & " # "
Next 'ele
strDsp = Left(strDsp, Len(strDsp)-3)
If Len(strDsp) > intSelListLineLength Then

strDsp = Left(strDsp, intSelListLineLength) &
End If
strKey = objSelRS(strPrKey)
If cStr(strKey)=cStr(strKeyln) Then 

SessionfNeaEggrafh") = False
rw "<Option value=...& strKey &.... selected>" & strDsp

Else
rw "<Option value=...& strKey &.... >" & strDsp

End If
objSeIRS.MoveNext

Wend
If strBrowser = "Netscape" Then 

If blnNewSQL Then 
strKey =....0
strDsp = "Παρακαλώ Συμπληρώστε Νέα Στοιχεία ή Επιλέξτε Εγγραφή" 
rw "<Option value=...& strKey &.... selected>" & strDsp

End If
End If

End If
objSeIRS.Close 
Set objSeIRS = Nothing 
If (intRecs = 0) Then 

strKey = 0
strDsp = "Δεν Βρέθηκαν Εγγραφές-Συμπληρώστε Νέα Στοιχεία" 
rw "<Option value=...& strKey &.... selected>" & strDsp

End If
rw "</Select>"
End Sub

Ως δείγμα αποτελεσματικής δράσης της ανωτέρω διαδικασίας παρατίθενται οι 
επόμενες εικόνες από την εφαρμογή :

• Δείγματα Αποτελεσμάτων Αναζήτησης

Με κενό το πεδίο αναζήτησης 
όλες οι ενγραφές πλήθους # 48

Προς Αναζητηση ί dsnPerigrafh # dsnSerer jl

=> 1 Παρακαλώ Συμπληρώστε Νέα Στοιχεία ή Επιλέξτε Εγγραφή jJ j 48

Με το string “excel” στο πεδίο 
αναζήτησης εγγραφές πλήθους
#5

ΠροςΑναζητηση j dlnPerlgralh# £nSemr~
—j

jexcel => |Ποφακαλό Συμπληρώστε Νέα Στοιχεία ή Επιλέξτε Εγγραφη 51

Με το string “www.it” στο πεδίο 
αναζήτησης εγγραφές πλήθους
#4

Ορος Αναζήτηση dsnPerigrafh#dsnSemr [

jwww.it => |ΠαρακαΑώ Συμπληρώστε Νέα Στοιχεία ή Επιλέξτε Εγγραφή J 4

Σέρρες - Θεσσαλονίκη / Φεβρουάριος 2000
Σελίδα : 106 αηό : 22β

http://www.it


"Σχεδιασμός - Ανάπτυξη Intranet για το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας"
ΤσακαΛίδης Γ. Ευάγγελος / M.I.S. - Αριάμός Μητρώου : Μ 1 2/93

Με το string “iii” στο πεδίο 
αναζήτησης εγγραφές πλήθους
#22

Πρρς Αναζήτηση dsnPerigrafli # dsnServer

=> jj dBase ΠΙ-Πλεκτά # thinkpad I 22

Με to string “xyz” στο πεδίο 
αναζήτησης εγγραφές πλήθους
#0

Προς Ανάκτηση

xyz
dsnPerigrafh# dsnServer

=> I Δεν Βρέθηκαν Εγγραφές-Συμπληρώστε Νέα Στοιχεία j 0

Εφ’ όσον η διαδικασία της αναζήτησης είναι επιτυχής, μπορώ να επιλέξω μία από τις
προτάσεις της προκύπτουσας Drop-Down List και να προχωρήσω στην ενημέρωση της 
αντίστοιχης εγγραφής.

• Η Φόρμα Ενημέρωσης του Πίνακα

_________________________________________________________________ · Πώς Λειτουργεί;

Εκτίθεται παρακάτω η procedure MakeEditingForm, η οποία «υποδέχεται» ως 
παραμέτρους :

• Την αξία του πρωτεύοντος κλειδιού της εγγραφής που δέχεται επέμβαση

• Το όνομα του πεδίου του πρωτεύοντος κλειδιού, ώστε να μην εμφανιστεί στην φόρμα, 
η οποία δρα με γενική μορφή για τα λοιπά πεδία του πίνακα και για οποιονδήποτε 
τύπο δεδομένων.

Στη διαδικασία αυτή δίνεται (by default) τιμή false στα λογικά πεδία, εκτός αν ήδη έχουν 
τιμή. Αυτός είναι ο λόγος που παραπάνω ανέφερα πως : “νίνεται ενηυέοωση τηο βάσηο σε 
εννοαφέο που ένα τουλάγιστον πεδίο τηο φόουαο, εκτός από τα λονικά, ποέπει να έγει τιυή υη 
κενή’’.

Sub MakeEditingForm(strMode, strKeyln)
Dim StrDT, strFN, strFT, strFS, strPL, strFV, strSQL, objTbIRS, item
Dim intMemoCols, intMemoRows, intMemoRRows, intMemoRowsMin, intMemoRowsMax
Dim strDefSel, strDefKey, arrDefDsp, strDefSQL
intMemoCols = 66
intMemoRows = 1
intMemoRowsMin = 1
intMemoRowsMax = 4
strPL = 0
If strMode = "ToExistingRecord" Then

strSQL = "SELECT * FROM " & sTableName & " WHERE " & strPrKey & " = " & clNT(strKeyln)
Else

strSQL = "SELECT * FROM " & sTableName
End If
Set objTbIRS = objDC.Execute(strSQL) 
rw "<TABLE border=1 cellspacing=0 cellpadding=0>"
For Each item in objTbIRS.Fields 

strFN = item. Name 
strFT = item.Type 
strFS = item.DefinedSize 
If strMode = "ToNewRecord" Then 

strFV =""
Else

strFV = item.Value
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If strFV & "χ" = "χ" Then strFV = ""
End If
StrDT = GetDT(strFT,strFS)
If StrDT = "num" And strFS <= 4 Then 

strPL = 3 ' (2-1) * strFS -1
End If
If Not Lcase(strFN) = strPrKey Then

rw "<tr><td BgColor = '#99FFFF' align=right»<font face=Arial size=2><b>" & strFN & 
"&nbsp;:&nbsp;</font></b><br><font face=Arial size=0 color='black'>(" & strDT & ")&nbsp;&nbsp;</font></td>" 

rw "<td bgcolor = '#FFFFCC'>"
If strDT="memo” Then

intMemoRRows = int(.5+len(Trim(strFV))/intMemoCols)
If intMemoRRows < intMemoRowsMin Then 

intMemoRows = intMemoRowsMin
End If
intMemoRows = 1 + intMemoRRows 
If intMemoRows > intMemoRowsMax Then 

intMemoRows = intMemoRowsMax
End If
rw "<textarea name=.... & strFN &... cols-' & intMemoCols & " rows-' & intMemoRows & "

wrap=virtual>"
If strMode = "ToExistingRecord" Then 

' strFV = item.Value 
rwTrim(strFV)

End If
rw "</textarea>"

Elseif strDT-'bln" Then
If strMode = "ToExistingRecord" Then 

If strFV = True Then
rw "<input type=radio name-..& strFN &.... value=True checked»"

Else
rw "<input type=radio name=""" & strFN &...value=True>"

End If
Else

rw "<input type=radio name=""" & strFN & """ value=True>"
End If
rw "&nbsp;<font face=Arial size=2><b»Nai</b></font»&nbsp;&nbsp;"
If strMode = "ToExistingRecord" Then 

If strFV = False Then
rw "<input type=radio name-..& strFN & ....value=False checked»"

Else
rw "<input type=radio name=...& strFN &.....value=False>"

End If
Else

rw "<input type=radio name=...& strFN & """ value=False checked»"
End If
rw "&nbsp;<font face=Arial size=2»<b»Oxi</b»</font>"
' rw "<font face=Arial size=2 color='red'»(" & strDT & " / "& strFS &")</font>"

Else
rw "<input type=text name=...& strFN &.... size=.....& (strFS+strPL) &....  value="""
If strMode = "ToExistingRecord" Then 

rw Trim(strFV)
End If
rw """>"

End If
End If

Next
rw "</table>"
If strMode = "ToExistingRecord" Then

rw "<input type=hidden name=strReclD value=...& strKeyln &....'»"
End If
objTbIRS.Close
Set objTblRS = Nothing______________________________________________________________________________
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End Sub
I

Η παραπάνω διαδικασία είναι «γενικής χρήσης», για τις παραμέτρους που της 
διαβιβάζονται, προαπαιτείται όμως η αρχικοποίηση των παραμέτρων της, ιδιαίτερα για κάθε 
πίνακα που πρέπει να ενημερωθεί.

Η εφαρμογή υποστηρίζει την καταχώρηση των διορθώσεων, την εισαγωγή νέας 
εγγραφής (με ένα τουλάχιστον πεδίο της φόρμας, εκτός από τα λογικά, να έχει τιμή μη κενή), 
την διαγραφή εγγραφής.

Εκτιμώ πως έκανα πολλές δοκιμές για να ισχυρίζομαι πως ο κώδικας είναι bug-free, αλλά 
όλο και κάτι θα έχει ξεφύγει.

Από το σημείο αυτό μπορώ να επιστρέφω στην επιλογή άλλου πίνακα της 
βάσης για ανίχνευση ή ενημέρωση, όπως και στο σημείο υποβολής S.Q.L. ή στο 
σημείο επιλογής άλλης βάσης δεδομένων.

Τις δυνατότητες πλοήγησης στην εφαρμογή δίνει το διάγραμμα που ακολουθεί:
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3.2.5. Μια άλλη ματιά στους πίνακες της Βάσης Δεδομένων 
 SystemDB

"Σχεδιασμός - Ανάπτυξη Intranet για to Πανεπιστήμιο Μακεδονίας"
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• Πίνακας dsnNames / Αναζήτηση Εγγραφών / HTML Κώδικας

• Ακολουθεί ο κώδικας HTML που παρήγαγε την παραπάνω εικόνα.
• Ο κώδικας Active Server Pages, που παρήγαγε τον HTML κώδικα της παραπάνω 

εικόνας, παρατίθεται σε παράρτημα στο τέλος της εργασίας.
<HTML><head>
<meta HTTP-EQUIV-Content-Type' CONTENT-Text/html;charset=iso-8859-7'>
<meta NAME='AUTHOR' CONTENT-db2Html'>
<meta NAME-COPYRIGHT CONTENT-Copyright 1999 by Tsakalidis G. Evangelos, Serres, Greece'>
<SCRIPT LANGUAGE=’JavaScript'> 
var banner_id=10; 
var b_pos=0; 
function make_banner() {
msg='Ανίχνευση Στοιχείων της Βάσης Δεδομένων : Access-SystemMetaDataBase / Τσακαλίδης Γ. Ευάγγελος / 
M.I.S. / Α.Μ. 12-98 / Φεβρουάριος 2000'; 
var k=(80/msg.length)+1; 
for(var j=0;j<=k;j++) msg+- # '+msg; 

window.status=msg.substring(b_pos,b_pos+200); 
if(b_pos++==msg. Iength){ 

b_pos=0;
}

banner_id=setTimeout('make_banner()', 1000/10);
}
</script>
<ίίίΙβ>Ανίχνευση Βάσης Δεδομένων</ίίίΙβ></άβ8ά>
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<BODY BACKGROUND='images/bg.gif BGCOLOR='#FAFAFA' ΤΕΧΤ='#003399' LINK='#0000FF'
VLIΝK='#000080' ALINK='#FF3300' onLoad='make_banner()’xcenter>
<TABLE border=2 cellspacing=2 cellpadding=2><tr>
<td BGCOLOR=’beige' align=left><FONT FACE=Arial SIZE=+1><font size=2><b>Bdon Δεδομέων : 
</b></font>Access-SystemMetaDataBase, <font size=2xb> Πίνακας : </b></font>dsnNames</FONT></td>
<td BGCOLOR='beiga' align=left><FONT FACE=Arial SIZE=+1><font size=2><b>Avαζήτηση 
EYYpa<pii)v</bx/fontx/FONTx/td>
</tr></TABLE>
<hr size='1’>
<TABLE cellspacing=0 cellpadding=0 width='100%'><tr>
<td width='7%' align=left><FONT face=Arial SIZE=2>
<a HREF=dBases.asp ONMOUSEOVER-'window.status-Επιλογή Βάσης Δεδομένων'; return true" 
ONMOUSEOUT="window.status=""><b>dataBases</b></a></FONT></td>
<td width='5%' align=center><FONT face=Arial SIZE=2>
<a HREF=query.asp ONMOUSEOVER-'window.status-Σύνταξη - Υποβολή Ερωτημάτων'; return true" 
ONMOUSEOUT="window.status=""><b>S.Q.L.</b></a></FONT></td>
<td width='5%' align=center><FONT face=Arial SIZE=2>
<a HREF=UpDate.asp ONMOUSEOVER="window.status='Διόpθωση-Πpoσθήκη-Διαγpαφή Εγγραφών'; return 
true" ONMOUSEOUT="window.status=""><b>UpDateRecs</b></a></FONT></td>
<td width='36%'></td>
<td width='5%'></td>
<td width='6%' align=center><FONT face=Arial SIZE=2>
<a HREF=sc.asp?act=SelectFields&tbl=dsnNames ONMOUSEOVER-'window.status-Επιλογή Πεδίων από τον 
Πίνακα, για Ανίχνευση'; return true" ONMOUSEOUT="window.status=""xb>Fields</bx/a></FONT></td>
<td width='6%'x/td>
<td width='10%' align=center><FONT face=Arial SIZE=2>
<a HREF=sc.asp?act=ListTables ONMOUSEOVER-'window.status-Επιλογή Πίνακα από την Βάση Δεδομένων, 
για Ανίχνευση'; return true" ONMOUSEOUT="window.status=""><b>Tables-Views</bx/ax/FONTx/td>
<td width='B%'x/td>
<td width='6%'x/td>
</tr></TABLE>
<TABLE border=1 cellspacing=0 cellpadding=0><tr>
<form action="sc.asp?act=DD&Tbl=dsnNames" method=post>
<td bgcolor = 'beige' colspan=4 align=center><font size=’+1'χb>Avαζήτηση Εγγραφών 
nivaKa<b></font></td></tr>
<tr>
<td BgColor = '#ededed' align=center><font face=Arial size=2>Λoγικός<br>Tελεστής</fontχ/td>
<td BgColor = '#ededed' align=center><font face=Arial size=2>Ovopa«br>nc6iou«/fontx/td>
<td BgColor = '#ededed' align=center><font face=Arial size=2>Σύγκpιση</fontχbr>(<font face=Verdana size=2 
color-red'>*btwn</font>)</td>
<td BgColor = '#ededed' align=center><font face=Arial size=2>ncp^x0pcvo«br>(«font face=Verdana size=2 
color-red'>*btwn: Val1#Val2</font>)</td>
</tr>
<tr>
<td BgColor = 'lightblue'>&nbsp;</td>
<td BgColor = '#99FFFF' align=right><font face=Arial size=2xb>dsnlD&nbsp;:&nbsp;</font></b><br><font 
face=Arial size=0 color='black'>(num)&nbsp;&nbsp;</font></td>
<td BgColor = '#ededed' align=right><font face=Arial size=2>
<select name='dsnlD__C' size=1>
<option value='<'><
«option value='<='><=

"Σχεδιασμός - Ανάπχ-υξη Intranet για to Πανεπιστήμιο Μακεδονίας"
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«option value='='selected>=
«option value='<>'><>
«option value->='»=
«option value->'»
«option value='btwn’>btwn 
</select>
</font>«/td>
«td bgcolor = ’#FFFFCC’>
«input type=text name='dsnlD' size='22' value="> 
«/td>
</tr>
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<tr>
<td bgcolor = '#eOeOeO' align-center'xfont face=Arial size=2>
«select name-dsnServer__L' size=1>
«option value-And'selected>And 
«option value='Or'>Or 
«option value='Xor’>Xor 
</select>
</font>«/td>
<td BgColor = '#99FFFF align=right>«font face=Arial size=2><b>dsnServer&nbsp;:&nbsp;</font></b><br><font 
face=Arial size=0 color-black'>(txt)&nbsp;&nbsp;«/font>«/td>
<td BgColor = '#ededed' align=right>«font face=Arial size=2>
«select name='dsnServer__C' size=1>
«option value='<'><
«option value-<-><=

«option value='='>=
«option value-<>'><>
«option value='>=’»=
«option value='>'»
«option value='%x%'selected>%x%
«option value='x%'>x%
«option value-%x'>%x 
«option value='btwn'>btwn 
</select>
</font>«/td>
<td bgcolor = '#FFFFCC'>
«input type=text name='dsnServer' size='22' value=">
</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor = '#eOeOeO' align-cente^xfont face=Arial size=2>
«select name-dsnPerigrafh__L1 size=1>
«option value-And’selected>And 
«option value='Or'>Or 
«option value='Xor’>Xor 
</select>
</font>«/td>
<td BgColor = '#99FFFF align=right>«font face=Arial
size=2><b>dsnPerigrafh&nbsp;:&nbsp;</font></b><br><font face=Arial size=0 
color-black'>(txt)&nbsp;&nbsp;</font></td>
<td BgColor = '#ededed' align=right>«font face=Arial size=2>
«select name='dsnPerigrafh__C' size=1>
«option value='«'><
«option value-<=’><=

«option value-=’>=
«option value-<>’><>
«option value->='»=
«option value->'»
«option value-%x%'selected>%x%
«option value='x%'>x%
«option value-%x'>%x 
«option value-btwn'>btwn 
</select>
</font>«/td>
<td bgcolor = '#FFFFCC'>
«input type=text name='dsnPerigrafh' size='22' value=">
</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor = '#e0e0e0' align-center1 ><font face=Arial size=2>
«select name-dsnllesh__L' size=1>
«option value-And'selected>And
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<option value='Or'>Or 
<option value=,XorJ>Xor 
</select>
</font></td>
<td BgColor = '#99FFFF' align=right><font face=Arial size=2><b>dsnUesh&nbsp;:&nbsp;</font></b><br><font 
face=Arial size=0 color-black'>(txt)&nbsp;&nbsp;«/font>«/td>
<td BgColor = '#ededed' align=right><font faca=Arial size=2>
<select nama='dsnUesh__C' size=1>
«option value='<'><
«option value-<-><=

«option value-->=
«option value='<>'><>
«option value->='»=
«option value='>'»
«option value='%x%'selected>%x%
«option value-x%’>x%
«option value='%x'>%x 
«option value-btwn'>btwn 
</select>
«/font>«/td>
<td bgcolor = '#FFFFCC'>
«input type=text name-dsnUesh' size-22' value=">
</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor = '#eOeOeO' align-center'xfontface=Arial size=2>
«select name-dsnllser__L' size=1>
«option value-And'selected>And 
«option value-0r'>0r 
«option value-Xor^Xor 
</select>
</font>«/td>
<td BgColor = ’#99FFFP align=right>«font face=Arial size=2><b>dsnUser&nbsp;:&nbsp;</font></b><br><font 
face=Arial size=0 color-black'>(txt)&nbsp;&nbsp;«/fontx/td>
<td BgColor = '#ededed' align=right>«font face=Arial size=2>
«select name='dsnllser__C' size=1>
«option value='«'>«
«option value='<-><=

«option value-- >=
«option value-<>’><>
«option value->='»=
«option value='>'»
«option value-%x%'selected>%x%
«option value=,x%’>x%
«option value-%x'>%x 
«option value='btwn’>btwn 
</select>
</font>«/td>
<td bgcolor = '#FFFFCC'>
«input type=text name-dsnllser1 size='22’ value=">
</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor = '#e0e0e0' align-center'xfont face=Arial size=2>
«select name-dsnPass__L' size=1>
«option value-And'selected>And 
«option value='Or'>Or 
«option value='Xor'>Xor 
</select>
</font>«/td>
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<td BgColor = '#99FFFF' align=right><font face=Arial size=2><b>dsnPass&nbsp;:&nbsp;</font></b><br><font 
faca=Arial size=0 color='black'>(txt)&nbsp;&nbsp;</font></td>
<td BgColor = '#ededed' align=right><font face=Arial size=2>
«select name-dsnPass__C' size=1>
«option value='«,><
«option value='<='><=
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«option value-='>=
«option value-<>'><>
«option value-»-»=
«option value='>'»
«option value='%x%'selected>%x%
«option value='x%'>x%
«option value='%x'>%x 
«option value-btwn'>btwn 
</select>
</font>«/td>
«td bgcolor = '#FFFFCC'>
«input type=text name='dsnPass' size-22' value=">
</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor = '#eOeOeO' align-cente^xfont face=Arial size=2>
«select name='dsnActive__L' size=1>
«option value='And'selected>And 
«option value='OiJ>Or 
«option value='Xor'>Xor 
</select>
</font>«/td>
<td BgColor = '#99FFFF' align=right>«font face=Arial size=2><b>dsnActive&nbsp;:&nbsp;</font></b><br><font 
face=Arial size=0 color='black’>(bln)&nbsp;&nbsp;</font></td>
<td BgColor = '#ededed' align=right>«font face=Arial size=2>
«select name='dsnActive__C' size=1>
«option value- -selected>=
«option value=,<>'><>
</select>
</font>«/td>
<td bgcolor = '#FFFFCC'>
«input type=radio name="dsnActive" value=True>
«font face=Arial size=2><b>Nai«/b>«/font>
«input type=radio name-'dsnActive" value=False>
«font face=Arial size=2><b>Oxi«/b>«/font>
«input type=radio name-'dsnActive" value=" checked»
«font face=Arial size=2><b>OAa«/b>«/font>
</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor = '#eOeOeO' align-center'xfont face=Arial size=2>
«select name='dsnUpdate__L’ size=1>
«option value='And'selected>And 
«option value='Or'>Or 
«option value='Xor‘>Xor 
«/select»
</font»«/td>
<td BgColor = '#99FFFF' align=right»«font face=Arial size=2><b>dsnUpdate&nbsp;:&nbsp;</font></b><br»<font 
face=Arial size=0 color='black'»(bln)&nbsp;&nbsp;</font></td>
<td BgColor = '#ededed' align=right»«font face=Arial size=2>
«select name='dsnUpdate__C' size=1>
«option value='='selected>=
«option value-<>'><>
«/select»
</font»«/td>
<td bgcolor = '#FFFFCC'>
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<input type=radio name="dsnUpdate" value=True>
<font faca=Arial size=2><b>Nai</b></font>
<input type=radio name="dsnUpdate" valua=False>
<font face=Arial size=2><b>Oxi</b>«/font>
<input type=radio name="dsnUpdate" value=" checked»
<font face=Arial size=2><b>DAa</b></font>
</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor = '#eOeOeO' align-center'xfont face=Arial size=2>
<select name-dsnPublic__L' size=1 >
«option value='And'selected>And 
«option value='Or'>Or 
«option value='XorJ>Xor 
«/select»
</font»«/td>
<td BgColor = '#99FFFF align=right»«font face=Arial size=2><b>dsnPublic&nbsp;:&nbsp;</font></b><br»<font 
face=Arial size=0 color-black'»(bln)&nbsp;&nbsp;</font></td>
<td BgColor = '#ededed' align=right»«font face=Arial size=2>
«select name-dsnPublic__C' size=1>
«option value='='selected>=
«option value-<>'><>
«/select»
</font»«/td>
<td bgcolor = '#FFFFCC'>
«input type=radio name="dsnPublic" value=True>
«font face=Arial size=2»<b>Nai</b>«/font>
«input type=radio name-'dsnPublic" value=False>
«font face=Arial size=2><b>Oxi</b></font>
«input type=radio name="dsnPublic" value=" checked»
«font face=Arial size=2»<b>OAa</b>«/font>
</td>
</tr>
<tr»«td bgcolor = 'beige' colspan=4 align=center»«input type=submit name=SearchVals value = "Εκτέλεση 
Αναζήτησης''χ/tdx/tr»
«/form»
«/table»
«/TABLE»
«/center»
«HR WIDTH='80%' SIZE='1'»
<CENTER»«TABLE BORDER=1 BACKGROUND='images/tbbg1.GIF>
<TR»«TD ALIGN=CENTER>«small>
Created : <B>26/02/2000 15:12:51 </B>
- By : <B»db2Html &copy; <A HREF='mailto:tsakal@uom.gr?subject=db2Html 

Convertion!!!'»tsakal@uom.gr</A»</B>
- Modified : <B>03/03/2000 21:32:56</B>
</smal|x/TD></TR></TABLE></CENTER>
«/BODY»
«/HTML»
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• Πίνακας DsnUsers / Ανίχνευση / HTML Κώδικας

• Ακολουθεί ο κώδικας HTML που παρήγαγε την παραπάνω εικόνα.
• Ο κώδικας Active Server Pages, που παρήγαγε τον HTML κώδικα της παραπάνω 

εικόνας, παρατίθεται σε παράρτημα στο τέλος της εργασίας.
<HTML><head>
<meta HTTP-EQUIV='Content-Type' CONTENT=Text/html;charset=iso-8859-7'>
<meta NAME='AUTHOR' CONTENT-db2Html'>
<meta NAME-COPYRIGHT CONTENT='Copyright 1999 by Tsakalidis G. Evangelos, Serres, Greece'> 
<ΜΙθ>Ανίχνευση Βάσης Δεδoμέvωv</titlθ></hθad>
<BODY BACKGROUND-images/bg.gif BGCOLOR='#FAFAFA' TEXT='#003399' LINK='#0000FF'
VLINK='#000080' ALINK='#FF3300'><center>
<TABLE border=2 cellspacing=2 cellpadding=2><tr>
<td BGCOLOR='beige' align=left><FONT SIZE=+1><font size=2><b>Bdan Δεδομένων : </b></font>Access- 
SystemMetaDataBase, <b><font 5ίζβ=2>Πίνακας : </b></font>dsnUsers</FONT></td>
<td BGCOLOR='beige' align=left><FONT SIZE=+1 xfont 8ίζθ=2><δ>Εγγραφές : </b></font>8, <font 
5ΐζθ=2><δ>Σελίδα : </b></font>2 <font size=2><b>crrT0 : </b></font>2</FONT></td>
</tr></TABLE>
<hr size-T>
<TABLE cellspacing=0 cellpadding=0 width='100%'><tr>
<td width-8%' align=left><FONT SIZE=2>
<a HREF=dBases.asp ONMOUSEOVER-'window.status-Επιλογή Βάσης Δεδομένων'; return true" 
ONMOUSEOUT="window.status=""><b>dataBases</b></a></FONT></td>
<td width='6%' align=center><FONT SIZE=2>
<a HREF=query.asp ONMOUSEOVER="window.status='Σύvταξη - Υποβολή Ερωτημάτων'; return true" 
ONMOUSEOUT-'window.status-'"><b>S.Q.L.</b></a></FONT></td>
<td width='6%' align=center><FONT SIZE=2>
<a HREF=UpDate.asp ONMOUSEOVER-'window.status-Διόρθωση-Προσθήκη-Διαγραφή Εγγραφών'; return 
true" ONMOUSEOUT="window.status=""><b>UpDate</b></a></FONT></td>
<td width='5%’ align=center><FONT SIZE=2>
<A HREF="sc.asp?act=DD&tbl=dsnUsers&sf=USERNAME&so=DESC&wt=0&ps=4&cp=1"><IMG 
SRC="./images/first.gif BORDER=0 ΑΙ_Τ="Σελίδα Πρώτη (1)"></a></FONT></td>
<td width='5%' align=center>
<A HREF="sc.asp?act=DD&tbl=dsnUsers&sf=USERNAME&so=DESC&wt=0&ps=4&cp=1"><IMG 
SRC="./images/prev.gif' BORDER=0 ΑΙ_Τ="Σελίδα Προηγούμενη (1)"></a></FONT></td>
<td width-10%'x/td>
<TD width-18%' align=center><FONT SIZE=2>
<FORM METHOD=POST ACTION="sc.asp?act=DD&tbl=dsnUsers&sf=USERNAME&so=DESC&wt=0&ps=4"> 
<INPUT TYPE=SUBMIT NAME=GoToPage VALUE='Page>'x/FONT>
<FONT SIZE=3><INPUT TYPE=TEXT SIZE=4 NAME=sGoToPage VALUE="2"</FORM></FONT></td>
<td width-6%' align=center><FONT SIZE=2>
<a HREF=sc.asp?act=DD&tbl=dsnUsers&rs=1 ONMOUSEOVER-'window.status-Επαναφορά του Πίνακα στη 
αρχική του κατάσταση (Roll-Up)'; return true" 
ONMOUSEOUT="window.status=""xb>Reset</b></a></FONT></td>
<td width='8%' align=center><FONT SIZE=2>
<a HREF=sc.asp?act=SelectFields&tbl=dsnUsers ONMOUSEOVER="window.status=Έπιλoγή Πεδίων από τον 
Πίνακα, για Ανίχνευση'; return true" ONMOUSEOUT="window.status=""><b>Fields</bx/a></FONT></td>
<td width-10%' align=center><FONT SIZE=2>
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<a HREF=sc.asp?act=ListTables ONMOUSEOVER-'window.status-Επιλογή Πίνακα από την Βάση Δεδομένων, 
για Ανίχνευση'; return true" ONMOUSEOUT="window.status=""><b>Tables-Views</b></a></FONT></td>
<td width='B%' align=right><FONT SIZE=2>
<a HREF=sc.asp?act=DD&tbl=dsnUsers&sf=USERNAME&so=DESC&ps=4&cp=2&wt=1 
ONMOUSEOVER-'window.status-Τεμαχισμός Αναφορών ανά Λέξη, σε Πεδία Κειμένου'; return true" 
ONMOUSEOUT="window.status=""><b>WrapRefs</b></a></FONT></td>
<td width='6%' align=right><FONT SIZE=2>
<a HREF=sc.asp?act=DD&tbl=dsnUsers&sf=USERNAME&so=DESC&ps=4&cp=2&wt=0&xls=1 
ONMOUSEOVER-'window.status-Δημιουρχία Αρχείου Excel'; return true" 
ONMOUSEOUT="window.status=""><b>Rs2Xls</b></a></FONT></td>
</tr></TABLE>
<TABLE border=2 cellspacing=0 cellpadding=0><tr>
<TD BGCOLOR=#EOEOEO ALIGN=center><B><font SIZE=1>##</font></B><nO>
<TD BGCOLOR=#EOEOEO ALIGN=center><B><font SIZE=1>USERID<br><A
HREF="sc.asp?act=DD&wt=0&cf=&cdt=&cv=&sf=UserlD&so=asc"><FONT FACE="WingDings" SIZE=2 
COLOR="#ffOOOO">a</FONT></A>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A
HREF="sc.asp?act=DD&wt=0&cf=&cdt=&cv=&sf=UserlD&so=desc"><FONT FACE="WingDings" SIZE=2 
COLOR="#OOOOff>p</FONT></A></font></B></TD>
<TD BGCOLOR=#EOEOEO ALIGN=center><B><font SIZE=1>USERONO<br><A
HREF="sc.asp?act=DD&wt=0&cf=&cdt=&cv=&sf=UserOno&so=asc"><FONT FACE="WingDings" SIZE=2 
COLOR="#ffOOOO">a</FONT></A>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A
HREF="sc.asp?act=DD&wt=0&cf=&cdt=&cv=&sf=UserOno&so=desc"><FONT FACE="WingDings" SIZE=2 
COLOR="#OOOOff'>p</FONT></A></font></B></TD>
<TD BGCOLOR=#EOEOEO ALIGN=center><B><font SIZE=1>USERNAME<br><A
HREF="sc.asp?act=DD&wt=0&cf=&cdt=&cv=&sf=USERNAME&so=asc"><FONT FACE="WingDings" SIZE=2 
COLOR="#ffOOOO">a</FONT></A>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A
HREF="sc.asp?act=DD&wt=0&cf=&cdt=&cv=&sf=USERNAME&so=desc"><FONT FACE="WingDings" SIZE=2 
COLOR="#OOOOff'>p</FONTx/Ax/fontx/B></TD>
<TD BGCOLOR=#EOEOEO ALIGN=center><B><font SIZE=1>PASSWORD<br><A
HREF="sc.asp?act=DD&wt=0&cf=&cdt=&cv=&sf=PASSWORD&so=asc"><FONT FACE="WingDings" SIZE=2 
COLOR="#ffOOOO">a</FONT></A>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A
HREF="sc.asp?act=DD&wt=0&cf=&cdt=&cv=&sf=PASSWORD&so=desc"><FONT FACE="WingDings" SIZE=2 
COLOR="#OOOOff'>p</FONT></A></font></B></TD>
<TD BGCOLOR=#EOEOEO ALIGN=center><B><font SIZE=1>ADMIN<br><A
HREF="sc.asp?act=DD&wt=0&cf=&cdt=&cv=&sf=ADMIN&so=asc"><FONT FACE="WingDings" SIZE=2 
COLOR="#ffOOOO">a</FONT></A>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A
HREF="sc.asp?act=DD&wt=0&cf=&cdt=&cv=&sf=ADMIN&so=desc"><FONT FACE="WingDings" SIZE=2 
COLOR="#OOOOff'>p</FONTx/A></font></B></TD>
</tr>
<tr>
<TD BGCOLOR=beige ALIGN=right>5<7TD>
<TD BGCOLOR=beige ALIGN=right><A
HREF="sc.asp?act=DD&wt=0&cf=UserlD&cv=7&cdt=3&sf=USERNAME&so=DESC">7</A></TD>
<TD BGCOLOR=beige ALIGN=left><A
HREF="sc.asp?act=DD&wt=0&cf=UserOno&cv=Margaritis+Konstantinos&cdt=200&sf=USERNAME&so=DESC">
Margaritis&nbsp;Konstantinos</A>&nbsp;</TD>
<TD BGCOLOR=beige ALIGN=left><A
HREF="sc.asp?act=DD&wt=0&cf=USERNAME&cv=kmarg&cdt=200&sf=USERNAME&so=DESC">kmarg</A>&n
bsp;</TD>
<TD BGCOLOR=beige ALIGN=left><A
HREF="sc.asp?act=DD&wt=0&cf=PASSWORD&cv=kmarg&cdt=200&sf=USERNAME&so=DESC">kmarg</A>&n
bsp;</TD>
<TD BGCOLOR=beige ALIGN=right><A
HREF="sc.asp?act=DD&wt=0&cf=ADMIN&cv=True&cdt=11&8ί=υ8ΕΡΝΑΜΕ&8θ=0Ε80">Αληθές</ΑχΠΌ> 
</tr>
<tr>
<TD BGCOLOR=white ALIGN=right>6</TD>
<TD BGCOLOR=white ALIGN=right><A
HREF="sc.asp?act=DD&wt=0&cf=UserlD&cv=6&cdt=3&sf=USERNAME&so=DESC">6</A></TD>
<TD BGCOLOR=white ALIGN=left><A
HREF="sc.asp?act=DD&wt=0&cf=UserOno&cv=%C5%F5%E1%E3%E3%E5%EB%DF%E4%E7%F2+%C3%E5
%ΡΕ%Ρ1%Ε3%Ε9%ΕΡ%Ρ2&£χΚ=200&8ί=1)8ΕΡΝΑΜΕ&8θ=0Ε8(Τ'>Ευαγγελίδης&ηΡ8ρ;Γεώργιος</Α>&ηό8ρ;</Τ
D>
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<TD BGCOLOR=white ALIGN=left><A
HREF="sc.asp?act=DD&wt=0&cf=USERNAME&cv=gevan&cdt=200&sf=USERNAME&so=DESC">gevan</A>&n
bsp;</TD>
<TD BGCOLOR=white ALIGN=left><A
HREF="sc.asp?act=DD&wt=0&cf=PASSWORD&cv=gevan&cdt=200&sf=USERNAME&so=DESC">gevan</A>&n
bsp;</TD>
<TD BGCOLOR=white ALIGN=right><A
HREF="sc.asp?act=DD&wt=0&cf=ADMIN&cv=False&cdt=11&5ί=υ8ΕΡΝΑΜΕ&5θ=ΟΕ80">Ψευδές</Α></Τ0> 
</tr>
<tr>
<TD BGCOLOR=beige ALIGN=right>7</TD>
<TD BGCOLOR=beige ALIGN=right><A
HREF="sc.asp?act=DD&wt=0&cf=UserlD&cv=13&cdt=3&sf=USERNAME&so=DESC">13</A></TD>
<TD BGCOLOR=beige ALIGN=left><A
HREF="sc.asp?act=DD&wt=0&cf=UserOno&cv=%CC%E5%F3%DC%FA%EA%EF%F2+%C4%E7%EC%E7%F
4%Ρ1%ΕΡ%Ρ2&οδΙ=200&3ί=υ8ΕΡΝΑΜΕ&3θ=0Ε80">Μεοάϊκος&ηδ3ρ;Δημητρος</Α>&ηδ3ρ;<ΠΌ>
<TD BGCOLOR=beige ALIGN=left><A
HREF="sc.asp?act=DD&wt=0&cf=USERNAME&cv=dhmhtrhs&cdt=200&sf=USERNAME&so=DESC">dhmhtrhs<
/A>&nbsp;</TD>
<TD BGCOLOR=beige ALIGN=left><A
HREF="sc.asp?act=DD&wt=0&cf=PASSWORD&cv=123&cdt=200&sf=USERNAME&so=DESC">123</A>&nbsp;
</TD>
<TD BGCOLOR=beige ALIGN=right><A
HREF="sc.asp?act=DD&wt=0&cf=ADMIN&cv=False&cdt=11&3ί=υ8ΕΡΝΑΜΕ&5θ=0Ε80">Ψευδές</Α></ΤΟ> 
</tr>
<tr>
<TD BGCOLOR=white ALIGN=right>8</TD>
<TD BGCOLOR=white ALIGN=right><A
HREF="sc.asp?act=DD&wt=0&cf=UserlD&cv=10&cdt=3&sf=USERNAME&so=DESC">10</A></TD>
<TD BGCOLOR=whita ALIGN=left><A
HREF="sc.asp?act=DD&wt=0&cf=UserOno&cv=%D4%F3%E1%EB%E9%DC%ED%E7%F2+%C1%E8%E1%ED 
%DC%F30/oE90/oEF%F2&cdt=200&sf=USERNAME&so=DESC''>ToaAi0vr^&nbsp;A8av0o^</A>&nbsp;</TD> 
<TD BGCOLOR=white ALIGN=left><A
HREF="sc.asp?act=DD&wt=0&cf=USERNAME&cv=atsali&cdt=200&sf=USERNAME&so=DESC">atsali</A>&nbs
p;</TD>
<TD BGCOLOR=whita ALIGN=left><A
HREF="sc.asp?act=DD&wt=0&cf=PASSWORD&cv=atsali&cdt=200&sf=USERNAME&so=DESC">atsali</A>&nb
sp;</TD>
<TD BGCOLOR=white ALIGN=right><A
HREF="sc.asp?act=DD&wt=0&cf=ADMIN&cv=False&cdt=11&sf=USERNAME&so=DESC">4J3^</A></TD>
</tr>
</TABLE>
</center>
<HR WIDTH-80%' SIZE=T>
<CENTER><TABLE B0RDER=1 BACKGROUND='images/tbbg1.GIF>
<TR><TD ALIGN=CENTER><small>
Created : <B>22/01/2000 21:03:52</B>
- By : <B>db2Html &copy; <A HREF='mailto:tsakal@uom.gr?subject=db2Html 
Convertion!! !’>tsakal@uom.gr</A></B>
- Modified : <B>28/01/2000 23:54:10</B>
</small></TD></TR></TABLE></CENTER>
</BODY>
</HTML>
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• Πίνακας DsnQueries / Ανίχνευση με διάσπαση των αναφορών / HTML 
_____________________________________________________________Κώδικας

Βάη Αρμένων: Access-SystemMetaDataBase, Π««κβ;: dsnQueries Enp«^: 22, Edik: 1 m ·. 6
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• Ακολουθεί ο κώδικας HTML που παρήγαγε την παραπάνω εικόνα.
• Ο κώδικας Active Server Pages, που παρήγαγε τον HTML κώδικα της παραπάνω 

εικόνας, παρατίθεται σε παράρτημα στο τέλος της εργασίας και είναι ο ίδιος που 
παρήγαγε και τον προηγηθέντα κώδικα.

<HTML><head>
<meta HTTP-EQUIV-Content-Type' CONTENT='Text/html;charsat=iso-8859-7'>
<meta NAME-AUTHOR' CONTENT='db2Html'>
<meta NAME-COPYRIGHT CONTENT-Copyright 1999 by Tsakalidis G. Evangelos, Serras, Greece'» 
<ίίίΙβ>Ανίχνευση Βάσης Δεδομένων</ΜΙθ></Ιτβ3δ>
<BODY BACKGROUND-images/bg.gif BGCOLOR='#FAFAFA' TEXT='#003399' LINK='#OOOOFF'
VLIN K='#000080' ALIN K='#FF3300' ><center>
<TABLE border=2 cellspacing=2 cellpadding=2><tr>
<td BGCOLOR='beige' align=left><FONT SIZE=+1><font size=2><b>B0on Δεδομένων : </b></font>Access- 
SystemMetaDataBase, <b><font 3ίζβ=2>Πίνακας : </b></font>dsnQueries</FONT></td>
<td BGCOLOR='beige' align=left><FONT SIZE=+1><font 3ίζβ=2><δ>Εγγραφές : </b></font>22, <font 
3ίζθ=2><δ>Σελίδα : </b></font>1 <font size=2><b>aw6 . </b></font>6</FONT></td>
</tr></TABLE>
<hr size-1 ’>
<TABLE cellspacing=0 cellpadding=0 width='100%’><tr>
<td width='8%' align=left><FONT SIZE=2>
<a HREF=dBases.asp ONMOUSEOVER="window.status='EmAoYh Βάσης Δεδομένων1; return true" 
ONMOUSEOUT="window.status=""><b>dataBases</b></a></FONT></td>
<td width='6%' align=center><FONT SIZE=2>
<a HREF=query.asp ONMOUSEOVER-'window.status-Σύνταξη - Υποβολή Ερωτημάτων'; return true" 
ONMOUSEOUT="window.status=""><b>S.Q.L.</b></a></FONT></td>
<td width=‘6%' align=center><FONT SIZE=2>
<a HREF=UpDate.asp ONMOUSEOVER="window.status='Διόpθωση-Πpoσθήκη-Διαγpαφή Εγγραφών'; return 
true" ONMOUSEOUT="window.status=""><b>UpDate</b></a></FONT></td>
<td width-10%’></td>
<td width='5%' align=center><FONT SIZE=2>
<A
HREF="sc.asp?act=DD&tbl=dsnQueries&cf=dsnlD&cdt=3&cv=115&sf=qryWra&so=DESC&wt=1&ps=4&cp=2"><l 
MG SRC="./images/next.gif BORDER=0 ΑΙ_Τ="Σελίδα Επόμενη (2)"></a></FONT></td>
<td width='5%' align=center><FONT SIZE=2>
<A
HREF="sc.asp?act=DD&tbl=dsnQueries&cf=dsnlD&cdt=3&cv=115&sf=qryWra&so=DESC&wt=1&ps=4&cp=6"><l 
MG SRC="./images/last.gif' BORDER=0 ALT-'Σελίδα Τελευταία (6)"></a></FONT></td>
<TD width-18%' align=center><FONT SIZE=2>
<FORM METHOD=POST
ACTION="sc.asp?act=DD&tbl=dsnQueries&cf=dsnlD&cdt=3&cv=115&sf=qryWra&so=DESC&wt=1 &ps=4"> 
<INPUT TYPE=SUBMIT NAME=GoToPage VALUE='Page>'x/FONT>
<FONT SIZE=3><INPUT TYPE=TEXT SIZE=4 NAME=sGoToPage VALUE="1"</FORM></FONT></td>
<td width='6%' align=center><FONT SIZE=2>
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<a HREF=sc.asp?act=DD&tbl=dsnQueries&rs=1 ONMOUSE R="window. status-Επαναφορά
αρχική του κατάσταση (Roll-Up)'; return true"
ONMOUSEOUT="window.status=""><b>Reset</b></a></FONT></td>
<td width-8%' align=center><FONT SIZE=2>
<a HREF=sc.asp?act=SelectFields&tbl=dsnQueries ONMOUSEOVER-'window.status-Επιλογή Πεδίων από τον 
Πίνακα, για Ανίχνευση'; return true" ONMOUSEOUT="window.status=""><b>Fields</b></a></FONT></td>
<td width='10%' align=center><FONT SIZE=2>
<a HREF=sc.asp?act=ListTables ONMOUSEOVER="wiπdow.status=Έπιλoγή Πίνακα από την Βάση Δεδομένων, 
για Ανίχνευση'; return true" ONMOUSEOUT="window.status=""><b>Tables-Views</b></a></FONT></td>
<td width='8%' align=right><FONT SIZE=2>
<a HREF=sc.asp?act=DD&tbl=dsnQueries&cf=dsnlD&cdt=3&cv=115&sf=qryWra&so=DESC&ps=4&cp=1 &wt=0 
ONMOUSEOVER-'window.status-Ακύρωση Τεμαχισμού Αναφορών ανά Λέξη, σε Πεδία Κειμένου'; return true" 
ONMOUSEOUT="window.status=""><b>UnWrapRefs</b></a></FONT></td>
<td width='6%' align=right><FONT SIZE=2>
<a
HREF=sc.asp?act=DD&tbl=dsnQueries&cf=dsnlD&cdt=3&cv=115&sf=qryWra&so=DESC&ps=4&cp=1&wt=1&xls 
=1 ONMOUSEOVER="window.status='Δημιoupχία Αρχείου Excel'; return true" 
ONMOUSEOUT="window.status=""xb>Rs2Xls</bx/a></FONT></td>
</tr></TABLE>
<TABLE border=2 cellspacing=0 cellpadding=0><tr>
<TD BGCOLOR=#EOEOEO ALIGN=center><B><font SIZE=1 >##</font></B></TD>
<TD BGCOLOR=#EOEOEO ALIGN=center><B><font SIZE=1>QRYID<br><A
HREF="sc.asp?act=DD&wt=1 &cf=dsnlD&cdt=3&cv=115&sf=qrylD&so=asc"><FONT FACE="WingDings" SIZE=2 
COLOR="#ffOOOO">a</FONT></A>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A
HREF="sc.asp?act=DD&wt=1 &cf=dsnlD&cdt=3&cv=115&sf=qrylD&so=desc"><FONT FACE="WingDings" 
SIZE=2 COLOR="#OOOOff'>P</FONTx/A></font></B></TD>
<TD BGCOLOR=#EOEOEO ALIGN=center><B><font SIZE=1>DSNID<br><A
HREF="sc.asp?act=DD&wt=1&cf=dsnlD&cdt=3&cv=115&sf=dsnlD&so=asc"><FONT FACE="WingDings"
SIZE=2 COLOR="#ffOOOO">a</FONT></A>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A
HREF="sc.asp?act=DD&wt=1 &cf=dsnlD&cdt=3&cv=115&sf=dsnlD&so=desc"><FONT FACE="WingDings" 
SIZE=2 COLOR="#OOOOff'>p</FONT></A></font></B></TD>
<TD BGCOLOR=#EOEOEO ALIGN=center><B><font SIZE=1 >DSNPERIGRAFH<br><A 
HREF="sc.asp?act=DD&wt=1 &cf=dsnlD&cdt=3&cv=115&sf=dsnPerigrafh&so=asc"><FONT FACE="WingDings" 
SIZE=2 COLOR="#ffOOOO">a</FONT></A>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A 
HREF="sc.asp?act=DD&wt=1 &cf=dsnlD&cdt=3&cv=115&sf=dsnPerigrafh&so=desc"><FONT 
FACE="WingDings" SIZE=2 COLOR="#OOOOff">p</FONTx/A></font></B></TD>
<TD BGCOLOR=#EOEOEO ALIGN=center><B><font SIZE=1>USERNAME<br><A
HREF="sc.asp?act=DD&wt=1 &cf=dsnlD&cdt=3&cv=115&sf=UserName&so=asc"><FONT FACE="WingDings" 
SIZE=2 COLOR="#ffOOOO">a</FONT></A>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A
HREF="sc.asp?act=DD&wt=1 &cf=dsnlD&cdt=3&cv=115&sf=UserName&so=desc"><FONT FACE="WingDings" 
SIZE=2 COLOR="#OOOOff'>p</FONTx/A></font></B></TD>
<TD BGCOLOR=#EOEOEO ALIGN=center><B><font SIZE=1>USERIP<br><A
HREF="sc.asp?act=DD&wt=1&cf=dsnlD&cdt=3&cv=115&sf=UserlP&so=asc"><FONT FACE="WingDings" 
SIZE=2 COLOR="#ffOOOO">a</FONT></A>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A
HREF="sc.asp?act=DD&wt=1&cf=dsnlD&cdt=3&cv=115&sf=UserlP&so=desc"><FONT FACE="WingDings" 
SIZE=2 COLOR="#OOOOff'>p</FONTx/A></font></B></TD>
<TD BGCOLOR=#EOEOEO ALIGN=center><B><font SIZE=1 >QRYNAME<br><A
HREF="sc.asp?act=DD&wt=1 &cf=dsnlD&cdt=3&cv=115&sf=qryName&so=asc"><FONT FACE="WingDings" 
SIZE=2 COLOR="#ffOOOO">a</FONT></A>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A
HREF="sc.asp?act=DD&wt=1 &cf=dsnlD&cdt=3&cv=115&sf=qryName&so=desc"><FONT FACE="WingDings" 
SIZE=2 COLOR="#OOOOff'>p</FONT></A></font></B></TD>
<TD BGCOLOR=#EOEOEO ALIGN=center><B><font SIZE=1 >QRYHMERA<br><A
HREF="sc.asp?act=DD&wt=1 &cf=dsnlD&cdt=3&cv=115&sf=qryHmera&so=asc"><FONT FACE="WingDings" 
SIZE=2 COLOR="#ffOOOO">a</FONTx/A>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A
HREF="sc.asp?act=DD&wt=1 &cf=dsnlD&cdt=3&cv=115&sf=qryHmera&so=desc"><FONT FACE="WingDings" 
SIZE=2 COLOR="#OOOOff">p</FONTx/A></font></B></TD>
<TD BGCOLOR=#EOEOEO ALIGN=center><B><font SIZE=1>QRYWRA<br><A
HREF="sc.asp?act=DD&wt=1 &cf=dsnlD&cdt=3&cv=115&sf=qryWra&so=asc"><FONT FACE="WingDings" 
SIZE=2 COLOR="#ffOOOO">a</FONT></A>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A
HREF="sc.asp?act=DD&wt=1 &cf=dsnlD&cdt=3&cv=115&sf=qryWra&so=desc"><FONT FACE="WingDings" 
SIZE=2 COLOR="#OOOOff'>p</FONT></A></font></B></TD>
</tr>
<tr>
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<TD BGCOLOR=beige ALIGN=right>1</TD>
<TD BGCOLOR=beige ALIGN=right><A
HREF="sc.asp?act=DD&wt=1&cf=qrylD&cv=89&cdt=3&sf=qryWra&so=DESC">89</A></TD>
<TD BGCOLOR=beige ALIGN=right><A
HREF="sc.asp?act=DD&wt=1 &cf=dsnlD&cv=115&cdt=3&sf=qryWra&so=DESC">115</A></TD>
<TD BGCOLOR=beige ALIGN=left><A
HREF="sc.asp?act=DD&wt=1&cf=dsnPerigrafh&cv=Access&cdt=200&sf=qryWra&so=DESC">Access</A>&nbsp 
;<A HREF="sc.asp?act=DD&wt=1&cf=dsnPerigrafh&cv=%2D&cdt=200&sf=qryWra&so=DESC">-</A>&nbsp;<A  
HREF="sc.asp?act=DD&wt=1 &cf=dsnPerigrafh&cv=%D0%E5%DF%F1 %E1 %EC%E1 &cdt=200&sf=qryWra&so= 
DESC">neipapa</A>&nbsp;<A
HREF="sc.asp?act=DD&wt=1&cf=dsnPerigrafh&cv=%2D&cdt=200&sf=qryWra&so=DESC">-</A>&nbsp;<A 
HREF="sc.asp?act=DD&wt=1&cf=dsnPerigrafh&cv=%D4%F3%E1%EA%E1%EB%DF%E4%E7&cdt=200&sf=qry  
Wra&so=DESC">T aaKaAi5q</A>&nbsp; <A
HREF="sc.asp?act=DD&wt=1&cf=dsnPerigrafh&cv=%C8%DD%F3%E7&cdt=200&sf=qryWra&so=DESC">Θέση 
</A>&nbsp;<A HREF="sc.asp?act=DD&wt=1&cf=dsnPerigrafh&cv=%2D&cdt=200&sf=qryWra&so=DESC">- 
</A>&nbsp;<A
HREF="sc.asp?act=DD&wt=1&cf=dsnPerigrafh&cv=New&cdt=200&sf=qryWra&so=DESC">New</A>&nbsp;</TD
>

<TD BGCOLOR=beige ALIGN=left><A
HREF="sc.asp?act=DD&wt=1&cf=UserName&cv=tsakal&cdt=200&sf=qryWra&so=DESC">tsakal</A>&nbsp;</T
D>
<TD BGCOLOR=beige ALIGN=left><A
HREF="sc.asp?act=DD&wt=1 &cf=UserlP&cv=192&cdt=200&sf=qryWra&so=DESC">192</A>&nbsp;<A
HREF="sc.asp?act=DD&wt=1&cf=UsarlP&cv=%2E&cdt=200&sf=qryWra&so=DESC">.  </A>&nbsp;<A
HREF="sc.asp?act=DD&wt=1&cf=UserlP&cv=168&cdt=200&sf=qryWra&so=DESC">168</A>&nbsp;<A
HREF="sc.asp?act=DD&wt=1&cf=UserlP&cv=%2E&cdt=200&sf=qryWra&so=DESC">.</A>&nbsp;<A
HREF="sc.asp?act=DD&wt=1&cf=UserlP&cv=0&cdt=200&sf=qryWra&so=DESC">0</A>&nbsp;<A
HREF="sc.asp?act=DD&wt=1&cf=UserlP&cv=%2E&cdt=200&sf=qryWra&so=DESC">.  </A>&nbsp;<A
HREF="sc.asp?act=DD&wt=1&cf=UserlP&cv=123&cdt=200&sf=qryWra&so=DESC">123</A>&nbsp;</TD>
<TD BGCOLOR=beige ALIGN=left><A
HREF-'sc.asp?act=DD&wt=1&cf=qryName&cv=%C4%E9%E4%DC%F3%EA%EF%ED%F4%E5%F2&cdt=200& 
8ί=ρΓγ\Λ/Γ3&5θ=ΟΕ8(Τ>Διδάσκοντες</Α>&ι-^5ρ;<Α
HREF="sc.asp?act=DD&wt=1&cf=qryName&cv=%F3%F4%EF&cdt=200&sf=qryWra&so=DESC">aTO</A>&nbsp;
<A
HREF="sc.asp?act=DD&wt=1&cf=qryName&cv=%CC%E1%EA%E5%E4%EF%ED%DF%E1%F2&cdt=200&sf=q
ryWra&so=DESC">MaKe6oviaq</A>&nbsp;</TD>
<TD BGCOLOR=beige ALIGN=right><A
HREF="sc.asp?act=DD&wt=1 &cf=qryHmera&cv=25/01 /2000&cdt=135&sf=qryWra&so=DESC">25/01 /2000</A>< 
7TD>
<TD BGCOLOR=beige ALIGN=right><A
HREF="sc.asp?act=DD&wt=1 &cf=qryWra&cv=23:28:01 &cdt=135&sf=qryWra&so=DESC">23:28:01 </A></TD> 
</tr>
<tr>
<TD BGCOLOR=white ALIGN=right>2<nO>
<TD BGCOLOR=white ALIGN=right><A
HREF="sc.asp?act=DD&wt=1&cf=qrylD&cv=90&cdt=3&sf=qryWra&so=DESC">90</A></TD>
<TD BGCOLOR=white ALIGN=right><A
HREF="sc.asp?act=DD&wt=1&cf=dsnlD&cv=115&cdt=3&sf=qryWra&so=DESC">115</A></TD>
<TD BGCOLOR=white ALIGN=left><A
HREF="sc.asp?act=DD&wt=1&cf=dsnParigrafh&cv=Accass&cdt=200&sf=qryWra&so=DESC">Access</A>&nbsp 
;<A HREF="sc.asp?act=DD&wt=1&cf=dsnPerigrafh&cv=%2D&cdt=200&sf=qryWra&so=DESC">-</A>&nbsp;<A  
HREF="sc.asp?act=DD&wt=1&cf=dsnPerigrafh&cv=%D0%E5%DF%F1%E1 %EC%E1 &cdt=200&sf=qryWra&so= 
DESC">neipapa</A>&nbsp;<A
HREF="sc.asp?act=DD&wt=1&cf=dsnPerigrafh&cv=%2D&cdt=200&sf=qryWra&so=DESC">-</A>&nbsp;<A  
HREF="sc.asp?act=DD&wt=1&cf=dsnPerigrafh&cv=%D4%F3%E1%EA°/oE1%EB%DF%E4%E7&cdt=200&sf=qry 
Wra&so=DESC">T oaKaAi6r|</A>&nbsp; <A
HREF="sc.asp?act=DD&wt=1&cf=dsnPθΓigrafh&cv=%C8%DD%F3%E7&cdt=200&sf=qΓyWΓa&so=DESC">Θέση 
</A>&nbsp;<A HREF="sc.asp?act=DD&wt=1&cf=dsnPerigrafh&cv=%2D&cdt=200&sf=qryWra&so=DESC">- 
</A>&nbsp;<A
HREF="sc.asp?act=DD&wt=1&cf=dsnPerigrafh&cv=New&cdt=200&sf=qryWra&so=DESC">New</A>&nbsp;</TD
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<TD BGCOLOR=white ALIGN=left><A
HREF="sc.asp?act=DD&wt=1&cf=UserName&cv=tsakal&cdt=200&sf=qryWra&so=DESC">tsakal</A>&nbsp;</T
D>
<TD BGCOLOR=white ALIGN=left><A
HREF="sc.asp?act=DD&wt=1&cf=UserlP&cv=192&cdt=200&sf=qryWra&so=DESC">192</A>&nbsp;<A
HREF="sc.asp?act=DD&wt=1&cf=UserlP&cv=%2E&cdt=200&sf=qryWra&so=DESC">. </A>&nbsp;<A
HREF="sc.asp?act=DD&wt=1&cf=UserlP&cv=168&cdt=200&sf=qryWra&so=DESC">168</A>&nbsp;<A
HREF="sc.asp?act=DD&wt=1&cf=UserlP&cv=%2E&cdt=200&sf=qryWra&so=DESC">.</A>&nbsp;<A
HREF="sc.asp?act=DD&wt=1&cf=UserlP&cv=0&cxlt=200&sf=qryWra&so=DESC">0</A>&nbsp;<A
HREF="sc.asp?act=DD&wt=1&cf=UserlP&cv=%2E&cdt=200&sf=qryWra&so=DESC">.</A>&nbsp;<A
HREF="sc.asp?act=DD&wt=1&cf=UserlP&cv=123&cdt=200&sf=qryWra&so=DESC">123</A>&nbsp;</TD>
<TD BGCOLOR=white ALIGN=left><A
HREF="sc.asp?act=DD&wt=1&cf=qryName&cv=%C4%E9%E4%DC%F3%EA%EF%ED%F4%E5%F2&cdt=200&
sf=qryWra&so=DESC">Διδάσκovτες</A>&nbsp;<A
HREF="sc.asp?act=DD&wt=1&cf=qryNama&cv=%F3%F4%EF&cdt=200&sf=qryWra&so=DESC">aTO</A>&nbsp;
<A
HREF="sc.asp?act=DD&wt=1&cf=qryName&cv=%C1%F1%E9%F3%F4%EF%F4%DD%EB%E5%E9%EF&cdt=
200&sf=qryWra&so=DESC">ApiaTOTeA£io</A>&nbsp;</TD>
<TD BGCOLOR=white ALIGN=right><A
HREF="sc.asp?act=DD&wt=1&cf=qryHmara&cv=25/01/2000&cdt=135&sf=qryWra&so=DESC">25/01/2000</A><
/TD>
<TD BGCOLOR=white ALIGN=right><A
HREF="sc.asp?act=DD&wt=1&cf=qryWra&cv=23:27:33&cdt=135&sf=qryWra&so=DESC">23:27:33</A></TD>
</tr>
<tr>
<TD BGCOLOR=beige ALIGN=right>3</TD>
<TD BGCOLOR=beige ALIGN=right><A
HREF="sc.asp?act=DD&wt=1 &cf=qrylD&cv=91 &cdt=3&sf=qryWra&so=DESC">91 </A></TD>
<TD BGCOLOR=beige ALIGN=right><A
HREF="sc.asp?act=DD&wt=1&cf=dsnlD&cv=115&cdt=3&sf=qryWra&so=DESC">115</Α><ΠΌ>
<TD BGCOLOR=beige ALIGN=left><A
HREF="sc.asp?act=DD&wt=1&cf=dsnPerigrafh&cv=Accass&cdt=200&sf=qryWra&so=DESC">Access</A>&nbsp 
;<A HREF="sc.asp?act=DD&wt=1&cf=dsnPerigrafh&cv=%2D&cdt=200&sf=qryWra&so=DESC">-</A>&nbsp;<A 
HREF="sc.asp?act=DD&wt=1&cf=dsnPerigrafh&cv=%D0%E5%DF%F1 %E1 %EC%E1 &cdt=200&sf=qryWra&so= 
DESC">neipapa</A>&nbsp;<A
HREF="sc.asp?act=DD&wt=1&cf=dsnPerigrafh&cv=%2D&cdt=200&sf=qryWra&so=DESC">-</A>&nbsp;<A
HREF="sc.asp?act=DD&wt=1&cf=dsnPerigrafh&cv=%D4%F3%E1%EA%E1%EB%DF%E4%E7&cdt=200&sf=qry
Wra&so=DESC">TCTaKaAi6q</A>&nbsp;<A
HREF="sc.asp?act=DD&wt=1&cf=dsnPerigrafh&cv=%C8%DD%F3%E7&cdt=2OO&sf=qryWra&so=DESC">0eCTn 
</A>&nbsp;<A HREF="sc.asp?act=DD&wt=1&cf=dsnPerigrafh&cv=%2D&cdt=200&sf=qryWra&so=DESC">- 
</A>&nbsp;<A
HREF="sc.asp?act=DD&wt=1&cf=dsnPerigrafh&cv=New&cdt=200&sf=qryWra&so=DESC">New</A>&nbsp;</TD
>

<TD BGCOLOR=beige ALIGN=left><A
HREF="sc.asp?act=DD&wt=1&cf=UserName&cv=tsakal&cdt=200&sf=qryWra&so=DESC">tsakal</A>&nbsp;</T
D>
<TD BGCOLOR=beige ALIGN=left><A
HREF="sc.asp?act=DD&wt=1&cf=UserlP&cv=192&cdt=200&sf=qryWra&so=DESC">192</A>&nbsp;<A
HREF="sc.asp?act=DD&wt=1&cf=UserlP&cv=%2E&cdt=200&sf=qryWra&so=DESC">.</A>&nbsp;<A
H REF="sc. asp?act=DD&wt= 1 &cf=Userl P&cv=168&cdt=200&sf=qry Wra&so=DESC"> 168</A>&nbsp; <A
HREF="sc.asp?act=DD&wt=1&cf=UserlP&cv=%2E&cdt=200&sf=qryWra&so=DESC">.</A>&nbsp;<A
HREF="sc.asp?act=DD&wt=1&cf=UserlP&cv=0&cdt=200&sf=qryWra&so=DESC">0</A>&nbsp;<A
HREF="sc.asp?act=DD&wt=1&cf=UserlP&cv=%2E&cdt=200&sf=qryWra&so=DESC">.</A>&nbsp;<A
HREF-,sc.asp?act=DD&wt=1&cf=UserlP&cv=123&cdt=200&sf=qryWra&so=DESC">123</A>&nbsp;</TD>
<TD BGCOLOR=beige ALIGN=left><A
HREF="sc.asp?act=DD&wt=1&cf=qryName&cv=%C1%F0%FC&cdt=200&sf=qryWra&so=DESC">ATT0</A>&nbs
p;<A
HREF="sc.asp?act=DD&wt=1&cf=qryName&cv=%F4%EF%ED&cdt=200&sf=qryWra&so=DESC">TOv</A>&nbsp
;<A
HREF="sc.asp?act=DD&wt=1&cf=qryName&cv=%CA%E1%E8%E7%E3%E7%F4%DE&cdt=200&sf=qryWra&so
=DESC">Ka8nYHTn</A>&nbsp;<A
HREF="sc.asp?act=DD&wt=1&cf=qryName&cv=%F4%EF&cdt=200&sf=qryWra&so=DESC">TO</A>&nbsp;<A
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HREF="sc.asp?act=DD&wt=1&cf=qryName&cv=%D4%EC%DE%EC%E1&cclt=200&sf=qryWra&so=DESC">Tμή
pa</A>&nbsp;</TD>
<TD BGCOLOR=beige ALIGN=right><A
HREF="sc.asp?act=DD&wt=1&cf=qryHmara&cv=25/01/2000&cdt=135&sf=qryWra&so=DESC">25/01/2000</A><
/TD>
<TD BGCOLOR=beige ALIGN=right><A
HREF="sc.asp?act=DD&wt=1&cf=qryWra&cv=23:27:16&cdt=135&sf=qryWra&so=DESC">23:27:16</A></TD>
</tr>
<tr>
<TD BGCOLOR=white AUGN=right>4<TD>
<TD BGCOLOR=white ALIGN=right><A
HREF="sc.asp?act=DD&wt=1&cf=qrylD&cv=95&cdt=3&sf=qryWra&so=DESC">95</A><7TD>
<TD BGCOLOR=white ALIGN=right><A
HREF="sc.asp?act=DD&wt=1&cf=dsnlD&cv=115&cdt=3&sf=qryWra&so=DESC">115</A><ATD>
<TD BGCOLOR=white ALIGN=left><A
HREF="sc.asp?act=DD&wt=1&cf=dsnPerigrafh&cv=Access&cdt=200&sf=qryWra&so=DESC">Accass</A>&nbsp 
;<A HREF="sc.asp?act=DD&wt=1&cf=dsnPerigrafh&cv=%2D&cdt=200&sf=qryWra&so=DESC">-</A>&nbsp;<A  
HREF="sc.asp?act=DD&wt=1&cf=dsnPerigrafh&cv=%D0%E5%DF%F1%E1%EC%E1&cdt=200&sf=qryWra&so= 
DESC">neipapa</A>&nbsp;<A
HREF="sc.asp?act=DD&wt=1&cf=dsnPerigrafh&cv=%2D&cdt=200&sf=qryWra&so=DESC">-</A>&nbsp;<A 
HREF-'sc.asp?act=DD&wt=1 &cf=dsnPerigrafh&cv=%D4%F3%E1 %EA%E1 %EB%DF%E4%E7&cxlt=200&sf=qry 
Wra&so=DESC">T aaKaAi6q</A>&nbsp; <A
HREF="sc.asp?act=DD&wt=1&cf=dsnPerigrafh&cv=%C8%DD%F3%E7&cdt=2OO&sf=qryWra&so=DESC">0£on 
</A>&nbsp;<A HREF="sc.asp?act=DD&wt=1&cf=dsnPerigrafh&cv=%2D&cdt=200&sf=qryWra&so=DESC">- 
</A>&nbsp;<A
HREF="sc.asp?act=DD&wt=1&cf=dsnPerigrafh&cv=New&cdt=200&sf=qryWra&so=DESC">New</A>&nbsp;</TD
>

<TD BGCOLOR=white ALIGN=left><A
HREF="sc.asp?act=DD&wt=1&cf=UserName&cv=tsakal&cdt=200&sf=qryWra&so=DESC">tsakal</A>&nbsp;</T
D>
<TD BGCOLOR=white ALIGN=left><A
HREF="sc.asp?act=DD&wt=1&cf=UserlP&cv=192&cdt=200&sf=qryWra&so=DESC">192</A>&nbsp;<A
HREF="sc.asp?act=DD&wt=1&cf=UserlP&cv=%2E&cdt=200&sf=qryWra&so=DESC">.</A>&nbsp;<A
HREF="sc.asp?act=DD&wt=1&cf=UserlP&cv=168&cdt=200&sf=qryWra&so=DESC">168</A>&nbsp;<A
HREF="sc.asp?act=DD&wt=1&cf=UserlP&cv=%2E&cdt=200&sf=qryWra&so=DESC">.</A>&nbsp;<A
HREF="sc.asp?act=DD&wt=1&cf=UserlP&cv=0&cdt=200&sf=qryWra&so=DESC">0</A>&nbsp;<A
HREF="sc.asp?act=DD&wt=1&cf=UserlP&cv=%2E&cdt=200&sf=qryWra&so=DESC">.  </A>&nbsp;<A
HREF="sc.asp?act=DD&wt=1&cf=UserlP&cv=123&cdt=200&sf=qryWra&so=DESC">123</A>&nbsp;</TD>
<TD BGCOLOR=white ALIGN=left><A
HREF="sc.asp?act=DD&wt=1&cf=qryName&cv=%C1%DF%E8%EF%F5%F3%E5%F2&cdt=200&sf=qryWra&so
=DESC">Ai8ouoeg</A>&nbsp;<A
HREF="sc.asp?act=DD&wt=1&cf=qryName&cv=%EA%E1%F4%E7%EB%E7%EC%DD%ED%E5%F2&cdt=200
&sf=qryWra&so=DESC">κατηλημέvες</A>&nbsp;<A
HREF="sc.asp?act=DD&wt=1&cf=qryName&cv=%F3%F4%EF&cdt=200&sf=qryWra&so=DESC">OTO</A>&nbsp;
<A
HREF="sc.asp?act=DD&wt=1&cf=qryName&cv=%CC%E1%EA%E5%E4%EF%ED%DF%E1%F2&cdt=200&sf=q
ryWra&so=DESC">MaKe6oviaq</A>&nbsp;</TD>
<TD BGCOLOR=white ALIGN=right><A
HREF="sc.asp?act=DD&wt=1&cf=qryHmera&cv=26/01/2000&cdt=135&sf=qryWra&so=DESC">26/01/2000</A><
/TD>
<TD BGCOLOR=white ALIGN=right><A
HREF="sc.asp?act=DD&wt=1&cf=qryWra&cv=22:58:54&cdt=135&sf=qryWra&so=DESC">22:58:54</A></TD>
</tr></TABLE>
</center><HR WIDTH='80%' SIZE=T>
<CENTER><TABLE BORDER=1 BACKGR0UND='images/tbbg1.GIF'>
<TR><TD ALIGN=CENTER><small>
Created: <B>22/01/2000 21:03:52</B>
- By : <B>db2Html &copy; <A HREF='mailto:tsakal@uom.gr?subject=db2Html 
Convertion!! !'>tsakal@uom.gr</A></B>
- Modified : <B>28/01/2000 23:54:10</B>
</smallx/TD></TRx/TABLE></CENTER>
</BODY>
</HTML>
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• Πίνακας Dsnllsers / Ενημέρωση / HTML Κώδικας

• Ακολουθεί ο κώδικας HTML που παρήγαγε την παραπάνω εικόνα.
• Ο κώδικας Active Server Pages, που παρήγαγε τον HTML κώδικα της παραπάνω 

εικόνας, παρατίθεται σε παράρτημα στο τέλος της εργασίας.
<HTML><head>
<meta HTTP-EQUIV-Content-Type' CONTENT='Text/html;charset=iso-8859-7'>
<meta NAME-AUTHOR' CONTENT-db2Html'>
<meta NAME='COPYRIGHT' CONTENT='Copyright 1999 by Tsakalidis G. Evangelos, Semes, Greece'> 
<ΜΙθ>Ένημέρωση Βάσεων Δεδoμέvωv</title></head>
<BODY BACKGROUND-images/bg.gif BGCOLOR-#FAFAFA' TEXT='#003399' LINK='#0000FF'
VLIN K='#000080' ALIN K='#FF3300' > <center>
<TABLE border=2 cellspacing=2 cellpadding=2><tr>
<td BGCOLOR='beige' align=left><FONT SIZE=+1><b>Baon Δεδομένων : </b>Access-SystemMetaDataBase / 
<b> Πίνακας: </b>dsnUsers</FONT></td>
<td BGCOLOR='beige' align=left><FONT SIZE=+1><font size=4><b>E v η μ έ p ω σ q</b></font></FONT></td> 
</tr></TABLE>
<hr size='1'>
<TABLE cellspacing=0 cellpadding=0 width='100%'><tr>
<td width='10%' align=left>
<a HREF=dBases.asp ONMOUSEOVER-'window.status-Επιλογή Βάσης Δεδομένων'; return true" 
ONMOUSEOUT-'window. status=""><b>dataBases</b></a></td>
<td width='10%' align=center><FONT SIZE=2>
<a HREF=query.asp ONMOUSEOVER="window.status='Σύvταξη - Υποβολή Ερωτημάτων'; return true" 
ONMOUSEOUT="window.status=""><b>S.Q.L.</b></a></FONT></td>
<td width='65%’></td>
<td width='15%' align=right>
<a HREF=sc.asp ONMOUSEOVER-'window.status-Επιλογή Πίνακα από την Βάση Δεδομένων, για 
Ανίχνευση';return true" ONMOUSEOUT="window.status=""><b>Tables-Views</b></a></td>
</tr></TABLE>
<TABLE border=1 cellspacing=0 cellpadding=0><tr>
<td colspan=2 bgcolor-beige' align-center'xfont size=3 coloΓ='red'χb>Πpoς Αναζήτηση<^></ίοηΙ><Λά>
<td bgcolor='beige' align='centeiJ><font size=3 color='red'><b>UserOno</b></font></td>
<td bgcolor='beige' align='center‘><font size=3 color=’red'xb>#</b></font></td></tr>
<tr><td>

<SCRIPT ID=clientEventHandlersJS LANGUAGE=javascript>
<|—
function REC_onchange() {

document.RECNav.submitO; 
return true;

}
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//->
</SCRIPT>

<form NAME=RECNav action-’UpDate.asp" method=post>
<input type=text name=strQry size=14 value="></td>
<td><input type=submit name=butQry value="&nbsp;=>&nbsp;"></td>
<td>
«Select Name=PrimaryKeyValue SIZE=1 LANGUAGE=javascript onchange-return REC_onchange()'>
«Option value="7" selected»Margaritis Konstantinos 
«Option value="1">Tsakalidis E. Georgios 
«Option ν3ΐυβ="6"»Ευαγγελίδης Γεώργιος 
«Option ν8ΐυβ="13">Μεσάϊκος Δημητρος 
«Option ν3ΐυβ="9">Τσαδίρας Αθανάσιος 
«Option ν3ΐυβ="12">Τσακαλίδης Ευάγγελος 
«Option value="11">Τσακαλίδης Κωνσταντίνος 
«Option value="10">Τσαλιάνης Αθανάσιος
«Option value="" selected>napaKaAu Συμπληρώστε Νέα Στοιχεία ή Επιλέξτε Εγγραφή 
</Select>
</td>«td bgcolor-beige'»&nbsp;<b>8</b>&nbsp;</td>
</tr>«/table>
«TABLE border=1 cellspacing=0 cellpadding=0>
<tr>«td BgColor = '#99FFFF' align=right>«font face=Arial 
size=2><b>UserOno&nbsp;:&nbsp;</font></b><br><font face=Arial size=0 
color-black'»(txt)&nbsp;&nbsp;</font></td>
<td bgcolor = '#FFFFCC‘>
«inputtype=textname="UserOno"size="53" value-'
Margaritis Konstantinos 
">
<tr>«td BgColor = '#99FFFF' align=right>«font face=Arial 
size=2><b>USERNAME&nbsp;:&nbsp;</font></b><br><font face=Arial size=0 
color-black'»(txt)&nbsp;&nbsp;</font></td>
<td bgcolor = '#FFFFCC'>
«input type=text name="USERNAME" size="18" value=" 
kmarg
">

<tr>«td BgColor = '#99FFFF' align=right>«font face=Arial 
size=2><b>PASSWORD&nbsp;:&nbsp;</font></b><br><font face=Arial size=0 
color=’black'>(bct)&nbsp;&nbsp;</font></td>
<td bgcolor = '#FFFFCC’>
«input type=text name="PASSWORD" size="18" value=" 
kmarg 
">
<tr>«td BgColor = '#99FFFF' align=right>«font face=Arial size=2»<b>Memos&nbsp;:&nbsp;</font></b><br><font 
face=Arial size=0 color='black'>(memo)&nbsp;&nbsp;</font>«/td>
«td bgcolor = '#FFFFCC'>
«textarea name="Memos" cols=66 rows=2 wrap=virtual>
Ο επιβλέπουν την πτυχιακή του Τσακαλίδη στο M.I.S 
</textarea>
<tr>«td BgColor = '#99FFFF' align=right>«font face=Arial size=2>«b>ADMIN&nbsp;:&nbsp;</font></b><br><font 
face=Arial size=0 color-black'»(bln)&nbsp;&nbsp;</font></td>
<td bgcolor = '#FFFFCC'>
«input type=radio name="ADMIN" value=True checked»
&nbsp;«font face=Arial size=2><b>Nai«/b>«/font>&nbsp;&nbsp;
«input type=radio name-'ADMIN" value=False>
&nbsp;«font face=Arial size=2><b>Oxi«/b>«/font>
«/table»
«input type=hidden name=strReclD value="7">
«TABLE border=1 cellspacing=0 cellpadding=0»«tr>
<td»«input type=submit name=dbDelete value-Διαγαφή Εγγραφής'»«Λδ>
<td»&nbsp;&nbsp;«/td>
<td»«input type=submit name=dbReplace value-Καταχώριση Αλλαγών'χ/td»
<td>&nbsp;&nbsp;«/td>
<td»«input type=submit name=dbAppend value-Νέα Εγγραφή'χ/td»
«input type=hidden name=dbAddNewRecord value-'»
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Ιάρρες - Θεσσαλονίκη / Φεβρουάριος 2000
Σελίδα : 1 26 από : 228



</tr></table>
</form>
<table>
</center>
<HR WIDTH-80%' SIZE='1'>
<CENTER><TABLE BORDER=1 BACKGROUND='images/tbbg1.GIF>
<TR><TD ALIGN=CENTER><small>
Created: <B>22/01/2000 21:03:52</B>
- By : <B>db2Html &copy; <A HREF='mailto:tsakal@uom.gr?subject=db2Html 
Convertion!! !'>tsakal@uom. gr</A></B>
- Modified : <B>29/01/2000 20:28:20</B>
</smallx/TD></TRx/TABLE></CENTER>
</BODY>
</HTML>
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_______3.3. HTML - CGI - ASP - JavaScript - VBScript - etc

____________________3.3.1. H HTML (HyperText Markup Language)

H HTML (HyperText Markup Language) είναι μια γλώσσα σήμανσης υπερκειμένου, με 
την οποία είναι γραμμένες οι σελίδες του Web. Η γλώσσα είναι εύκολη, για να την μάθει 
οποιοσδήποτε έχει εμπειρία χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή.

Κάθε σελίδα ενός δικτυακού τόπου είναι ένα αρχείο του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, 
αποθηκευμένο σε απλό-καθαρό κείμενο, χωρίς χαρακτήρες ελέγχου, και συνήθως έχει 
προέκταση ονόματος .htm ή .html. Κάθε ένα από αυτά τα αρχεία περιέχει το κείμενο της 
σελίδας και επί πλέον σημάνσεις (tags), οι οποίες ελέγχουν τον τρόπο εμφάνισης της 
σελίδας.

Για παράδειγμα, ο κώδικας :
<HTML>

<HEAD><TITLE>H πρώτη μου σελίδα</ΤΙΤΙ_Ε></ΗΕΑΟ>
<BODY>

<CENTER><H1 >Χαίρετε! - Εδώ είμαστε!</Η1></ΟΕΝΤΕΗ>
</BODY>

</HTML>

παράγει μία σελίδα με τον τίτλο «Η πρώτη μου σελίδα» (εμφανίζεται στην γραμμή τίτλου του 
browser), που περιέχει το κείμενο "Χαίρετε! - Εδώ είμαστε!" σε μεγάλα, έντονα, 
κεντραρισμένα γράμματα. (<Η1> είναι η σήμανση για το στυλ τίτλων με το μεγαλύτερο 
μέγεθος).

Κάθε σελίδα από έναν δικτυακό χώρο μπορεί να περιέχει σχετικά γραφικά, εικόνες, 
ήχους και άλλα αρχεία που μπορούν να τοποθετηθούν στον web-server, ο οποίος μπορεί να 
έχει αυτές τις σελίδες διαθέσιμες για ανίχνευση σε άλλους υπολογιστές (clients / web- 
browsers).

"Σχεδιασμός - Ανάπτυξη Intranet για to Πανεπιστήμιο Μακεδονίας"
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3.3.2. CGI script (Common Gateway Interface)

Με τον όρο CGI (Common Gateway Interface) scripts εννοούμε προγράμματα, που 

τρέχουν στην πλευρά ενός web-server και πρωτίστως χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία 
πληροφοριών που εισάγονται, από χρήστες του διαδικτύου, σε φόρμες που περιέχονται σε 

δικτυακούς τόπους (web-sites).
Όταν έχουμε, για παράδειγμα, σε έναν δικτυακό τόπο, μία φόρμα εισαγωγής των 

στοιχείων μια παραγγελίας, ή την φόρμα με τα στοιχεία που απαιτούνται για την συμμετοχή 
μας σε μία σειρά μαθημάτων, αυτή συντίθεται από δύο συστατικά :
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• Η σελίδα HTML, που περιέχει τον κώδικα για την δημιουργία της φόρμας. Όταν ο 
χρήστης επισκέπτεται αυτή τη σελίδα, προβάλλεται η φόρμα στον browser και ο 
χρήστης μπορεί να την συμπληρώσει. Όποτε τελειώσει η εισαγωγή των δεδομένων, 
γίνεται η επιβεβαίωση του τέλους και αποστολής των στοιχείων με το πάτημα 
κατάλληλου προτρεπτικού πλήκτρου.

• Την υποδοχή-επεξεργασία των δεδομένων που εισήχθησαν, αναλαμβάνει στην πλευρά 
του server το CGI script. Συγκεκριμένα το CGI script μπορεί να κάνει χρήση των 
δεδομένων για να τα αποθηκεύσει σε μία βάση δεδομένων, να εκτελέσει ένα query, να 
στείλει ένα απαντητικό e-mail στον χρήστη, ....
Η πλέον δημοφιλής γλώσσα προγραμματισμού για την συγγραφή CGI scripts είναι η 

Perl, η οποία είναι ισχυρή και ευέλικτη. CGI scripts γραμμένα σε Perl, τρέχουν χωρίς 
προβλήματα σε οποιονδήποτε web-server.

Η τεχνολογία CGI υλοποιείται σε περιβάλλον Unix και είναι η πρωτοπόρος, αλλά μετά 
την εμφάνιση και διείσδυση στον χώρο των δικτύων του περιβάλλοντος Microsoft 
Windows-NT, ήρθε και η αντίστοιχη της CGI τεχνολογία της Microsoft, με όνομα Active 
Server Pages.
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________________________ 3.3.3. Η τεχνολογία Active Server Pages

Active Server Pages, που κοινώς αναφέρεται ως ASP, είναι η λύση που έφερε η 
Microsoft, για κώδικα που εκτελείται στην πλευρά του Server (server-side scripting).

Με την χρήση απλών HTML σελίδων, ο πελάτης (client), που είναι συνδεδεμένος στο 
διαδίκτυο με κάποιον web-browser, αιτείται μια σελίδα από κάποιον web-server. Ο web-server 
απλώς στέλνει το αντίστοιχο αρχείο από τον δίσκο του στον browser του πελάτη, ο browser 
κάνει την ερμηνεία (εκτέλεση) των σχετικών οδηγιών εμφάνισης (σημάνσεων - tags) του 
περιεχομένου της σελίδας και ο χρήστης έχει στην οθόνη κάποια συγκεκριμένη - στατική και 
απαράλλαχτα σταλμένη από τον server, όποτε αυτός εξυπηρετεί σχετικό αίτημα.

Με την τεχνολογία των Active Server Pages, ο web-server συντάσσει τον HTML κώδικα 
που επιστρέφει, την στιγμή που θα δεχθεί αίτηση για αποστολή αρχείου με προέκταση .asp εκ 
μέρους του πελάτη. Έτσι ο server ‘τρέχει’ το .asp αρχείο, μέσω μιας βιβλιοθήκης δυναμικής 
διασύνδεσης (DLL), που ονομάζεται ASP.DLL και αναλύει κατά λέξη τις εντολές της ASP. Αν 
δεχθούμε πως παρέχεται στον πελάτη η δυνατότητα αποστολής παραμέτρων (προτιμήσεων) 
για την εκτέλεση του ASP κώδικα, τότε το αποτέλεσμα της εκτέλεσης είναι ταιριαστό στην 
απαίτηση του χρήστη και διαφορετικό από το αποτέλεσμα που θα πάρει ένας δεύτερος 
πελάτης (χρήστης), με διαφορετικές προτιμήσεις.
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Για να γίνει χρήση της τεχνολογίας Active Server Pages πρέπει να υπάρχει 
εγκατεστημένος ένας Microsoft web-server, επακριβώς ο Internet Information Server (IIS) 
3.0 και πάνω ή ο Personal Web Server. Αν έχουμε έναν δικτυακό τόπο εγκατεστημένο σε 
σύστημα UNIX, μπορούμε επίσης να αξιοποιήσουμε την τεχνολογία Active Server Pages, 
αλλά με την χρήση ενός εργαλείου, τρίτου κατασκευαστή (εκτός της Microsoft), που μεταφράζει 
την ASP πριν την αποστείλει στον client. Κάποιες εταιρίες, όπως η Chilisoft προσφέρουν 
τέτοια προϊόντα.

Στον Internet Information Server ή στον Personal Web Server, για να τρέξει ένα αρχείο 
με κώδικα ASP αρκεί να το φυλάξουμε με προέκταση .asp. Όταν ο browser αιτείται το 
συγκεκριμένο αρχείο, ο web-server κάνει μία επεξεργασία πριν αποστείλει ο,τιδήποτε στον 
πελάτη.

"Σχεδιασμός - Ανάηωζη Intranet για to Πανεπιστήμιο Μακεδονίας"
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Η διπλανή εικόνα 
δείχνει σχηματικά την 
«εμπλοκή» της ASP στην 
πολυσύνθετη οντότητα που 
ονομάζουμε InterNet. Η 
παραδοσιακή HTML,
συνδυάζεται με τα εργαλεία 

διαχείρισης - πρόσβασης στα 
δεδομένα (SQL- ODBC - 
ADO) και την ASP μέσα στο 
ευρύτερο πλαίσιο του Internet Information Server. Τα εργαλεία αυτά με την στήριξη του 
παγκόσμιου ιστού (World Wide Web), δίνουν ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον πρόσβασης σε 
δεδομένα και ανάκτησης πληροφορίας με δυναμικό και αμφίδρομο τρόπο (από τον server 
στους πελάτες - χρήστες κατά την ανάκτηση της υπάρχουσας πληροφορίας και από τους 
πελάτες - χρήστες στον server κατά την συλλογή νέων δεδομένων).

Είναι εφικτή η σύνδεση του ASP κώδικα με βάσεις δεδομένων (SQL Server, Access, 
Oracle, Informix, ή οποιαδήποτε άλλη βάση δεδομένων που καλύπτεται από ODBC 
drivers) και η δυναμική εισαγωγή δεδομένων στις HTML σελίδες που φτάνουν στην μεριά του 
client. Αυτό το χαρακτηριστικό ηγείται ορισμένων πολύ ισχυρών δυνατοτήτων όπως το e- 
Commerce, οι δικτυακοί τόποι που προσαρμόζονται στις απαιτήσεις των πελατών, τα 
συστήματα διαχείρισης δεδομένων, που λειτουργούν πάνω στο διαδίκτυο και πληθώρα άλλων 
δυνατοτήτων.
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Πριν αποφασίσουμε να καλύψουμε την λειτουργία του δικτυακού τόπου μας με χρήση 
τεχνολογίας ASP, πρέπει να κάνουμε μερικούς τυπικούς συλλογισμούς για να δούμε αν η 
συγκεκριμένη τεχνολογία δίνει λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα.

Αν επιθυμούμε ένα δικτυακό τόπο δυναμικό (όχι στατικό), με πρόσβαση σε βάσεις 
δεδομένων και υπάρχει ήδη εγκατεστημένος και εν χρήσει ο IIS 3.0 και πάνω, τότε η ASP είναι 
η προφανής λύση. Αν κάνουμε χρήση ενός UNIX server και επιθυμούμε την αξιοποίηση της 
ASP, έχουμε δύο επιλογές :

■ αγορά ενός προϊόντος, όπως αυτό της Chilisoft, για να τρέχει ο ASP κώδικας σε 
έναν όχι Microsoft web-server, ή

■ μετακίνηση του δικτυακού τόπου μας σε παροχέα υπηρεσιών Internet με Microsoft 
Windows-NT web-server.

Υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα από την χρήση της ASP. Σ’ αυτά περιλαμβάνονται:
■ η διασύνδεση με βάσεις δεδομένων,
■ η δυνατότητα δημιουργίας δυναμικών δικτυακών τόπων,
■ η ευκολία με την οποία δημιουργούμε δικτυακούς τόπους για την καταγραφή 

στοιχείων, που συλλέγονται από τους χρήστες.
■ Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της ASP, σε συνδυασμό με τα προηγούμενα, είναι η 

ευκολία με την οποία μπορεί κανείς να μάθει την χρήση της, ειδικά δε για εκείνους, 
που είναι εξοικειωμένοι με την VisualBASIC.

■ Η ASP είναι ωραία επειδή είναι δωρεάν!
Κυκλοφορούν, από διάφορους δημιουργούς, εκτός της Microsoft, εργαλεία (όπως το 

Cold Fusion) ανάπτυξης δυναμικών δικτυακών τόπων, αλλά δεν είναι δωρεάν, ενώ η ASP 

είναι!
Είναι ευκολότερη η ανάπτυξη δυναμικών δικτυακών τόπων με ASP, παρά με την χρήση 

Perl σε Unix. Οι Unix web-servers όμως είναι πλέον σταθεροί από τους αντίστοιχους σε 
Microsoft Windows-NT και η Perl τρέχει γρηγορότερα από την ASP.

Όπως κάθε τεχνολογία, οι Active Server Pages (ASP) διεκδικούν την δίκιά τους θέση 
στις επιχειρήσεις και στην ανάπτυξη λογισμικού. Υπάρχουν εφαρμογές οι οποίες είναι 
απολύτως ταιριαστές με την τεχνολογία ASP και άλλες εφαρμογές, για τις οποίες το τελευταίο 
πράγμα που θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί θα ήταν η ASP. Η ισχύς της ASP, είναι η 
επιδεξιότητά της να κτίζει με δυναμικό τρόπο καθαρό HTML κώδικα σελίδων web, που είναι 
βασισμένες:

■ σε στοιχεία που εισάγει ο χρήστης (απαιτήσεις), ή εξαρτώνται από :
■ την χρονική στιγμή,

■ τον τύπο του web-browser που χρησιμοποιεί ο χρήστης,
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• το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή του χρήστη...
Η τεχνολογία ASP χρησιμοποιεί την VBScript ως γλώσσα προγραμματισμού (ενώ 

μπορεί κανείς να κάνει χρήση της JavaScript ή της PerlScript εάν το προτιμά), οπότε 
οποιοσδήποτε έχει εμπειρία με την Visual Basic, θα βρει αυτό το περιβάλλον ανάπτυξης 
εφαρμογών πολύ εύκολο, θα φανεί δε και πολύ προχωρημένος.
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________________________________________________ 3.3.4. VBScript

Η VBScript είναι η έκδοση από την Microsoft της Visual Basic για συγγραφή scripts, 
όπως κάνει ήδη η JavaScript. Είναι η VBScript μία υποβαθμισμένη έκδοση της Visual Basic 
και έχει στόχο να καλύψει ένα συγκεκριμένο κενό στον χώρο του προγραμματισμού για το 
Web. Αν και δεν προσφέρει την λειτουργικότητα της Visual Basic, παρέχει εν τούτοις ένα 
πλήρους ισχύος και εύκολο, για να το μάθει κανείς, εργαλείο με το οποίο μπορεί να προσθέσει 
αλληλεπίδραση στις σελίδες Web. Αν είναι κανείς ήδη εξοικειωμένος με την Visual Basic είτε 
την Visual Basic for Applications, τότε θα βρει την ενασχόληση με την VBScript εύκολη και 
άμεσα παραγωγική.

Προσθήκη VBScript στις σελίδες Web.
Οι γλώσσες όπως η JavaScript και η VBScript, είναι σχεδιασμένες ως προεκτάσεις της 

HTML. Ο web-browser δέχεται τα scripts ταυτόχρονα με τον κώδικα HTML και ενσωματωμένα 
σ’ αυτόν, σε ένα έγγραφο. Εξαρτάται από την αξιοπιστία του browser η ανάλυση και 
επεξεργασία των scripts. Η HTML επεκτάθηκε, ώστε να περιέχει μία σήμανση (tag) την 
<SCRIPT>, η οποία χρησιμοποιείται στην ενσωμάτωση των scripts μέσα της.

Μπορούν να προστεθούν scripts μέσα σε web-pages ανάμεσα σε ένα ζεύγος 
σημάνσεων <SCRIPT>, </SCRIPT>. Η σήμανση <SCRIPT> επισημαίνει την έναρξη του τομέα 

script, ενώ η σήμανση </SCRIPT> δείχνει το τέλος.

Ένα παράδειγμα :
<HTML>

<HEAD>
<TITLE>Working With VBScript</TITLE>
<SCRIPT LANGUAGE="VBScript">

<!—

MsgBox "Καλώς ήρθατε στην Υλοποίηση της VBScript!"
—>

</SCRIPT>
</HEAD>

</HTML>

Η εναρκτήρια σήμανση <SCRIPT> περιέχει ένα όρισμα LANGUAGE, το οποίο δείχνει 
την scripting language, η οποία θα χρησιμοποιηθεί. Το όρισμα LANGUAGE είναι απαραίτητο
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επειδή υπάρχουν περισσότερες από μια scripting languages. Χωρίς αυτό ο web-browser δεν 
θα γνωρίζει αν το κείμενο μεταξύ των σημάνσεων <SCRIPT>, </SCRIPT> είναι JavaScript, 
VBScript η κάποια άλλη scripting language.

Ενώ τεχνικά μπορεί κανείς να τοποθετήσει scripts, οπουδήποτε μέσα σε ένα HTML 
έγγραφο, με χρήση των σημάνσεων <SCRIPT>, </SCRIPT>, εν τούτοις στην πράξη αυτά 
τοποθετούνται στην αρχή ή στο τέλος ενός τέτοιου εγγράφου. Αυτό γίνεται για λόγους 
«καθαρότητας» του κώδικα και ευκολίας στην συντήρησή τους.
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3.3.5. JavaScript

Η JavaScript είναι μία εύκολη, για να την μάθει κανείς, γλώσσα προγραμματισμού, της 
οποίας κώδικας μπορεί να συνυπάρχει με τον HTML κώδικα μέσα σε web-pages και να 
εκτελείται από τον web-browser και όχι από τον web-server. Η χρήση κώδικα JavaScript 
μπορεί να θεωρηθεί ως μοχλός ανάπτυξης «έξυπνων» web-pages, οι οποίες μπορούν να 
επεξεργάζονται δεδομένα και να αλληλεπιδρούν με τον χρήστη.

Το πρώτο JavaScript script.
Σε οποιαδήποτε γλώσσα προγραμματισμού, ο προγραμματιστής χρειάζεται έναν τρόπο 

εξαγωγής κειμένου στην οθόνη, σε ένα αρχείο ή σε ένα έγγραφο. Προς αυτή την κατεύθυνση η 
JavaScript παρέχει την μέθοδο document.write(), ή την document.writelnQ.

Ένα παράδειγμα :
<HTML>

<HEAD>
<TITLE>Writing text on a document</TITLE>

</HEAD>
<BODY>

<SCRIPT LANGUAGE="JAVASCRIPT">
<!-- Hiding the code

document.write("KaAu^ ήρθατε στην Υλοποίηση της JavaScript!"); 
// done hiding -->
</SCRIPT>

</BODY>
</HTML>

Εσωτερικά των σημάνσεων (tags) της HTML, περικλείεται o JavaScript κώδικας, 
ανάμεσα σε δύο ιδιαίτερες σημάνσεις :

<SCRIPT LANGUAGE="JAVASCRIPT">

</SCRIPT>
Πρέπει να είμαστε βέβαιοι, πως η κλήση του αντικειμένου document.write, γράφεται με 

πεζά γράμματα, αφού η JavaScript είναι case sensitive (δηλαδή διαφέρουν γι' αυτήν οι
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εκφράσεις document.write και DOCUMENT.WRITE και η δεύτερη της είναι παντελώς 
άγνωστη).

Στον παραπάνω HTML κώδικα, το περιεχόμενο JavaScript script στέλνει στην οθόνη 
του web-browser την ένδειξη : Καλώς ήρθατε στην Υλοποίηση της JavaScript!

Βέβαια δεν είναι αυτό μόνο η JavaScript, αλλά δεν είναι η JavaScript αντικείμενο της 
παρούσης εργασίας.

Από το σημείο αυτό πρέπει να επισημάνουμε πως ένας καλός δικτυακός τόπος είναι 
συνδυασμός από σημαντικό περιεχόμενο (γι’ αυτούς στους οποίους απευθύνεται), καλό 
σχεδίασμά και χρήση κατάλληλης τεχνολογίας για την δημιουργία του. Οι άνθρωποι βέβαια που 
επισκέπτονται τον δικτυακό τόπο δεν νοιάζονται για το αν έχει κτιστεί με HTML, CGI, ASP ή 
Java. Αυτό που μόνο ζητούν οι χρήστες είναι η πληροφόρηση και η λειτουργικότητα. Δεν 
πρέπει να θεωρείται δεδομένη οποιαδήποτε τεχνολογία. Καλά είναι να ταιριάζουμε την 
καλύτερη τεχνολογία με την δουλειά που έχουμε να διεκπεραιώσουμε. Χρησιμοποιούμε κατά 
περίπτωση HTML για στατικές σελίδες, ASP για διασύνδεση βάσεων δεδομένων και υποβολή 
ερωτημάτων σε βάσεις δεδομένων, Visual Basic ή C++ για συγγραφή components και DLLs, 
DHTML και Java για προωθημένη εμφάνιση και αίσθηση στον δικτυακό μας τόπο.
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_________________________________ 4. Συμπεράσματα
Κατά την παρουσίαση του θέματος της πτυχιακής μου εργασίας κατά τον Οκτώβριο του 

έτους 1999 είχα θέσει κάποιους στόχους, οι οποίοι αναφέρονται και στη παρούσα εργασία 
στην παράγραφο 1.4.

Εκτιμώ πως κατά μεγάλο μέρος οι στόχοι αυτοί επιτεύχθηκαν, άλλος περισσότερο και 
άλλος ολιγότερο επιτυχώς.

Η προσπάθειά μου ειδικά για καθέναν από τεθέντες στόχους έχει ως εξής :

• Μοντελοποίηση του Σχεσιακού Συστήματος Βάσης Δεδομένων (RDBMS), για την 
υποδοχή των «εκτιθέμενων» πληροφοριών.

Ανέπτυξα ένα μοντέλο βάσης δεδομένων, με τήρηση των σχετικών κανόνων για 
την ακεραιότητα των σχέσεων μεταξύ των τηρούμενων χαρακτηριστικών των οντοτήτων.

• Μελέτη και υλοποίηση του τρόπου «διεπαφής» του χρήστη (User Interface) με το 

Σχεσιακό Σύστημα Βάσης Δεδομένων. Χρήση HTML και ASP για υποβολή ερωτημάτων 
(Queries).

Παρουσιάζω υλοποιημένο, με εφαρμογή που λειτουργεί στη διεύθυνση 
httD://www.it.uom.qr/database/default.asp ένα περιβάλλον προσέγγισης από τους 
χρήστες (user interface) της υλοποιημένης βάσης δεδομένων, που αναγγέλλεται στον 
προηγούμενο στόχο. Επί πλέον ανέπτυξα ένα υπόβαθρο, ικανό να διαχειρίζεται την 
προσπέλαση σε ένα ευρύ φάσμα βάσεων δεδομένων με τις οποίες είχα την δυνατότητα 
να ασχοληθώ. Λείπει από την εργασία η πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων τύπου SQL 
Server ή Oracle, αλλά λείπει και από εμένα, ως άτομο, η εμπειρία ενασχόλησης με 
βάσεις αυτών των τύπων.

• Υλοποίηση της Βάσης Δεδομένων, μερική αρχικά εισαγωγή στοιχείων στη Βάση 
Δεδομένων και εφ’ όσον «δουλεύει», τότε θα ακολουθήσει «εμπλουτισμός» της με το 
σύνολο των υπαρχόντων δεδομένων.

Με το interface του προηγούμενου στόχου, μπορεί ο χρήστης της εφαρμογής να 
κάνει ενημέρωση της βάσης δεδομένων. Ήδη υπάρχουν μερικά πλασματικά μεν αλλά 

αλληλοσχετιζόμενα στοιχεία στη βάση δεδομένων. Εκτιμώ πως το συγκεκριμένο 
μοντέλο, αν και «δουλεύει», δεν είναι ικανό για να εφαρμοστεί. Παρ’ όλα αυτά ανοίγει 

έναν δρόμο για πρόσβαση (ανάκτηση - ενημέρωση) σε δεδομένα με ένα τρόπο

"Σχεδιασμός - Ανάπτυξη Intranet γ\α to Πανεπιστήμιο Μακεδονίας"
Τσακαλίδης Γ. Ευάγγελος / M.I.S. - Αριθμός Μητρώου : Μ 1 2/93

Σέρρες - Θεσσαλονίκη / Φεβρουάριος 2000
Σελίδα : 135 από : 22Θ

http://www.it.uom.qr/database/default.asp


καινούριο, αυτόν που προσφέρει η νέα τεχνολογία μέσα από πρωτόκολλα intemet-ικά 
και ActiveX Data Objects.

Η Ενημέρωση του συγκεκριμένου μοντέλου βάσης δεδομένων γίνεται, με τήρηση 
των σχετικών κανόνων για την ακεραιότητα των σχέσεων μεταξύ των χαρακτηριστικών 
(πεδίων) των οντοτήτων (πινάκων) της.

Για οποιονδήποτε πίνακα, οποιοσδήποτε βάσης δεδομένων:
■ ο χρήστης επιλέγει το σύνολο των πεδίων που θα ανιχνεύσει,
■ παρουσιάζεται σελιδοποιημένη παρουσίαση των πεδίων,
■ δίνεται δυνατότητα ταξινόμησης του αποτελέσματος κατά τις αύξουσες ή 

φθίνουσες τιμές οποιουδήποτε πεδίου,
■ δίνεται δυνατότητα πλοήγησης από σελίδα σε σελίδα, εμπρός - πίσω, πρώτη 

- τελευταία - συγκεκριμένη σελίδα.

Για οποιονδήποτε πίνακα, οποιοσδήποτε βάσης δεδομένων λειτουργεί 
αναζήτηση με συγκρίσεις (<, >, =, like, between) εισαγόμενων από τον χρήστη 
σταθερών και τιμών πεδίων του πίνακα. Αν η επιθυμία σύγκρισης περιλαμβάνει 
περισσότερα του ενός πεδία, τότε είναι δυνατή η λογική σύνδεση των συγκρίσεων με 
λογικούς τελεστές (and, or, χοή, με περιορισμούς που εκτίθενται σε ειδικό παράρτημα 
(6.1) της εργασίας.

Υπάρχει η δυνατότητα σύνταξης - εκτέλεσης - φύλαξης - ανάκτησης 
ερωτημάτων (queries) προς την βάση δεδομένων. Αν δεχθούμε το επιχείρημα, πως ο 
χρήστης της εφαρμογής δεν μπορεί κατ’ ανάγκην να συντάσσει επιτυχή και χρήσιμα 
ερωτήματα, τότε ας ανατεθεί το έργο σ’ αυτόν που μπορεί και οι λοιποί ας κάνουν απλώς 
εφαρμογή.

Κατά την ανίχνευση πίνακα ή query, δημιουργούνται αναφορές στις τιμές των 
εμφανιζόμενων πεδίων και αυτές λειτουργούν ως επί πλέον φίλτρα απομόνωσης 
εγγραφών από την βάση δεδομένων. Οι αναφορές λειτουργούν για τιμές πεδίων όλων 
των τύπων και το φιλτράρισμα γίνεται με σύγκριση τύπου like για τα πεδία txt ή memo 
και με το ίσον (=) για πεδία άλλων τύπων (num, date-time, boolean). Στην περίπτωση 
πεδίων txt ή memo με περισσότερες από μία λέξεις, ή με ύπαρξη ειδικών χαρακτήρων

(+, - λ !, #, $, %, , &, * (, ), ....  ) ανάμεσά τους λειτουργεί η διάσπαση των
αναφορών σε μέρη, που προκύπτουν από τους χαρακτήρες αυτούς. Επιτυγχάνεται έτσι 
ένα «σε βάθος» φιλτράρισμα του περιεχομένου, που παρουσιάζεται στα μάτια του 
χρήστη και προκαλεί ίσως το ενδιαφέρον του για αναζήτηση.
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Η εφαρμογή λειτουργεί, μάλλον ανεκτά, ως εργαλείο παραγωγής αναφορών 
(report utility), από αυτόνομους πίνακες ή queries και θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ως 
προς αυτό το χαρακτηριστικό και μόνο.

Κατά την ανίχνευση οποιοσδήποτε πίνακα ή query, παράγεται έξοδος σε text (tab 
delimited) αρχείο, που διαβάζεται από το ms-excel αυτομάτως, και μπορεί να 
αξιοποιηθεί παραπέρα για συγχώνευση αλληλογραφίας, παραγωγή βεβαιώσεων - 
τίτλων κ.λπ., ενώ έχουμε απομεμακρυσμένη πρόσβαση στη βάση δεδομένων.

• Πραγματοποίηση ελέγχων και «δοκιμών επί δοκιμών» μέχρι να φανεί πως «κάτι 
τρέχει».

Κατανάλωσα τον περισσότερο χρόνο που είχα στην διάθεσή μου για να δοκιμάζω 
την συμπεριφορά της εφαρμογής με περιπτώσεις:

• βάσεων δεδομένων με πολλούς πίνακες,
■ πινάκων με ονόματα πεδίων που τα “διαβάζει" μεν η MS-Access, αλλά όχι τα 

ActiveX Data Objects,
■ πινάκων με πολλά πεδία,
• πινάκων με πολλές εγγραφές,
■ πινάκων με «γεμάτα» memo fields.
Κατά περίπτωση είχα και μια ανάδραση (τύπου ισχυρού shock), πως κάτι δεν 

πάει καλά και άντε πάλι από την αρχή. Ανάδραση από αλλού δεν είχα. Ακόμα και όταν 
έμπαινε στον server σταθμός άλλος από τον εαυτό του, χρήστης ήμουνα πάλι εγώ. Έχω 
ισχυρές εντυπώσεις πως ο φορητός μου υπολογιστής, αν και μικρότερης ισχύος από 
τον επιτραπέζιο που παριστάνει τον server, είχε ταχύτερη πρόσβαση στην εφαρμογή.

Αυτά εκ μέρους μου.
Παραδίνω το έργο μου στην κρίση σας.
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5. Βιβλιογραφία - Πηγές & Αναφορές στο Διαδίκτυο

5.1. Βιβλιογραφία
I. Evaluation and Information modeling for an academic Web site / Theodore 

Goutas / September 1999 / Submitted in partial fulfillment of the requirements for 
the Degree of Masters in Electronic Publishing / CITY UNIVERSITY

II. RMM : A Methodology for Structured Hypermedia Design, των Tomas Isakowitz, 
Edward A. Stohr, P. Balasubramanian, από το περιοδικό COMMUNICATIONS OF 
THE ACM / August 1995/Vol. 38 No. 8

III. DATABASE SYSTEMS / DESIGN, IMPLEMENTATION, MANAGEMENT / PETER 
ROB, CARLOS CORONEL, RON CORONEL / International Thomson Publishing 
Company / 0-7600-4904-1

IV. WINDOWS NT 4 SERVER UNLEASHED / Jason Garms, et al. / SAMS PUBLISHING 
/ 0-672-30933-5 / με συνοδευτικό CD-ROM

V. HTML 4 UNLEASED / Rick Darnell, et al. / sams*net /1-57521-299-4 / με 
συνοδευτικό CD-ROM

VI. Mastering Java 1.2 / John Zukowski -1 / SYBEX / 0-7821-2180-2
VII. Πλήρες Εγχειρίδιο της Microsoft Access για Windows 95 / Alan Simpson, 

Elizabeth Olson / SYBEX / Μ. Γκιούρδας / 960-512-029-1 / με συνοδευτικό CD- 
ROM

VIII. HTML 4 / HOW-TO / Jhon Zakour, Jeff Foust, David Kerven / WAIT GROUP 
PRESS /1-57169-125-1 / με συνοδευτικό CD-ROM

IX. BEGINNING ASP Databases / John Kauffman / Wrox Press Ltd. /1-861002-7-26
X. VBScript / PROGRAMMER'S REFERENCE / Susanne Clark, Antonio De Donatis, 

Adrian Kingsley-Hugles, Kathie Kingsley-Hugles, Brian Matsik, Erick Nelson, 
Piotr Prussak, Daniel Read, Carsten Thomsen, Stuart Updegrave, Paul Wilton / 
Wrox Press Ltd. /1-861002-71-8

XI. Beginning Active Server Pages 2.0 / Brian Francis, Jhon Kauffman, Juan T Llibre, 
Dave Sussman, Chris Ulman / Wrox Press Ltd. /1-861001-34-7

XII. PROFESSIONAL ADO RDS PROGRAMMING WITH ASP / JHON PAPA, MATT 
BROWN, CHARLES CAISON, PETER DeBETTA, ERIC WILSON / Wrox Press Ltd. / 
1-861001-64-9

XIII. INSTANT JAVA SCRIPT / Nigel McFarlane / Wrox Press Ltd. /1-861001-27-4
XIV. ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ / NIKLAUS WIRTH / ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ / 960- 

209-029-4

5.2. Αναφορές στο Διαδίκτυο (Asp Programming)
I. http://www.4auvsfromroHa.com - ASP/SQL/JavaScripWBScript information! 

Designed and run by four undergraduates at the University of Missouri Rolla. We 
have hundreds of articles on web technology issues geared for the intermediate 
to advanced ASP developer! (Η πλουσιότερη από τις πηγές που αξιοποίησα για 
την μύησή μου στο καινούριο για μένα γνωστικό αντικείμενο.)
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II. http://www.ofifc.org/Eli/asp/homepaqe.asp - Διαθέτει ελεύθερα μία εφαρμογή 
διαχείρισης δεδομένων με όνομα GenericDB, η οποία και από μόνη της παρέχει 
ένα εξαιρετικό περιβάλλον διαχείρισης βάσεων δεδομένων. Την αξιοποίησα ως 
πηγή πολλών χρήσιμων ιδεών.

III. http://www.asp101.com - The place where ASP developers GO! Excellent 
resource for everything ASP. (Παραθέτει δείγματα εφαρμογών με on-line 
εκτέλεση και πλούσια συλλογή άρθρων και tips για αρχάριους και 
προχωρημένους developers.)

IV. http://www.aspin.com The most comprehensive index of ASP components, 
applications, scripts, tutorials, and references. We have all the Active Server 
Page Resources you need in one place!

V. http://www.askasp.com - Very cool ASP help site that gives webmasters a useful 
place to share code using their ASP Toolbox section. Also provides a very nice 
Knowledgebase of ASP development questions & answers.

VI. http://www.aspResources.com - ASP Resources for free code samples, tutorials 
and for free example applications.

VII. http://www.asptodav.com - Free daily online resource for Web Development 
Professionals brought to you by Wrox Press. Every working day you'll find a new 
technical article with the emphasis on expert techniques, new tips and tricks, 
and timely practical advice.

VIII. http://www.15seconds.com - The 15Seconds web site is a free resource for 
developers working with Microsoft Internet Solutions.

IX. http://www.asp-Help.com - A comprehensive, easy-to-use and understand 
reference and help site for Web Developers working with Active Server Pages, 
VBScript, JScript, SQL Server and databases.

X. http://www.hanenq.com - A different ASP site. It's made by ASP'ers for ASP'ers, 
and it's a great site for ASP newbies!

5.3. Intranet Introduction
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Τσακαλίδης Γ. Ευάγγελος / M.I.S. - Αριθμός Μηερώου : Μ 1 2/93

I. http://www.mindsprinq.com/~rchris/ct00Q02.htm - CTS Web Publishing & 
Document Conversion Intranet: Misspelling...or Megatrend? by Robert 
Christensen. Explains the basics with good practical examples of 
implementations.

II. http://www.knowab.co.uk/wbw - Working by Wire (TM) - Online course on using 
collaboration technology for business.

III. http://www.cio.com/WebMaster/sem3 intro.html - Internal Use of the Web - 
Intranets Slide show on Intranets and applications by Webmaster Magazine.

IV. http://www.corpchanqe.com/Demo/main menu.htm - XYZ System Installation 
Project - Demonstration explaining how-to implement a typical Intranet by 
Transition Management Advisors.

5.4. Articles On Intranet
I. http://www.fastrak-consultinq.co.uk/tactix/Features/costbens/cosben01.htm - 

Analysing intranet - cost - benefits.
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II. http://www.fastrak-consultinq.co.uk/tactix/Features/tnqintra/tnqint01.htm - Why 
training needs the intranet.

III. http://intrack.com/intranet/ccapital.shtml - Intracommerce Stephan Magnus 
explains what intranet commerce is all about.

IV. http://intrack.com/intranet/view1.shtml - Intranet Document Management / Book 
by Joan Bannan / Chapter 5: Authoring Intranet Documents.

V. http://www.sunworld.com/swol-03-1997/swol-03-intranet.html - 8 important 
issues to consider before building an intranet These guidelines will help you 
through the morass of intranet planning. By Kathryn Esplin. - SunWorld.

VI. http://www.businessweek.com/1996/09/b34641.htm - Here Comes The Intranet 
BY AMY CORTESE - BusinessWeek.

VII. http://www.manufacturinq.net/closeup/intranet.htm - Intranet Technology A 
Growing Manufacturing Resource By Shawn P. McCarthy - Manufacturing 
Marketplace.

VIII. http://www.lpilease.com/column.htm - The Dominance of the Intranet One more 
article on how much more popular the intranets are expected to be compared to 
internets. Highlights key features of intranets and a basic comparison to 
groupware..

IX. http://www.pcmaq.com/issues/1505/pcm00010.htm - Your Own Private Internet by 
Michael J. Miller A brief article introducing the concept of intranets and its 
benefits.

X. http://www.pbtweb.com/pbtweb/intranet.htm - These are some criteria to use in 
selecting a candidate for an “Intranet” Web project - PBTWeb.

XI. http://www.cmp.com/cqi-bin/techtalk/iafeedback8 - Dana Blankenhorn / The 
Internet meets the corporate network.

XII. http://www.pcmaq.com/issues/1508/pcmqQ043.htm - PC Magazine: The Intranet 
Platform: A Universal Client? by Frank J. Derfler, Jr. (04/23/96).

XIII. http://www.strom.com/pubwork/forbes896.html - Art, Geeks, and Power Ploys: 
How to Build your Intranet by David Strom (appeared in Forbes ASAP).

5.5. Intranet Case Studies
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I. http://www.cio.com/archive/webbusiness/0596 field.html - Finding the way - How 
do you design and engineer an intranet site for maximum navigability ? By Tim 
Horgan - Webmaster Magazine.

II. http://www.cio.com/WebMaster/feature nov95.html - Feature Story: Sandia Labs 
by Leigh Buchanan - Webmaster Magazine.

III. http://www.zdnet.com/pcweek/archive/1328/pcwk0021.htm - Setting the standard 
By Erin Callaway. A case study on establishing a corporate "standard" for 
intranet development and support.

IV. http://www.zdnet.com/pcweek/sr/0401/01exper.html - Intranet experiment pays off 
in the lab By Robert Wilkerson -PCWEEK ONLINE.

V. http://www.sms.com.au - SMS Consulting Group Melbourne Sydney Canberra 
Brisbane Australia - email: larocque@acslink.net.au

VI. http://www.zdnet.com/pcweek/news/0219/tboinq.html - Boeing network takes
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flight with pioneering intranet project.

VII. http://intrack.com/intranet/cstudv1.shtml - NSTDA INTRANET PROFILE 
Prepared by Navi Radjou, IT Consultant, NSTDA Copyright (c) 1996 NSTDA 
Central Office.
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5.6. Live Intranet Demonstration
I. http://www.it.uom.gr/infomodel - The original aim of this project is to have an 

information model for the faculty members and available computers within the 
University of Macedonia.

II. http://www.dpHc.com/frames.htm - Digital Paper - Digital Paper's product line 
focuses on digital document distribution product which utilizes intranet 
technologies

III. http://www.nettechinc.com/demo.asp - NetTech, Inc. Created a fictitious 
company "Sunflower Container Corporation" to demonstrate many useful 
applications especially in the area of Human Resources.

IV. http://www.novell.com/demos/intranet/intro.html - The Novell Intranet - Innerweb 
- Building a useful intranet is a lot of work. It's even more difficult when all the 
good examples are behind firewalls. That's why we asked Novell's intranet team 
to package the best of their site (named InnerWeb) for all to see.

V. http://www.arkimedes.co.uk/lntranetD.htm - Arkimedes - The latest development 
from Arkimedes is an Intranet specifically designed for General Practice.

VI. http://www.cm-d.com/demo - CM&D Client Intranet
VII. http://www.kvg.com/lnformation/Contents/ContentsDemo.asp - KVG Intranet 

Demo
VIII. http://www.nums.nwu.edu/~igp - Integrated Graduate Program in the Life 

Sciences - Northwestern University Medical School - Chicago, Illinois
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__________________________________ 6. Παραρτήματα

_______________6.1. Στοιχεία από τον Προτασιακό Λογισμό

_______________________________________ 6.1.1. Λογικές Προτάσεις
Από το συντακτικό της γλώσσας, με την οποία επικοινωνούν μεταξύ τους οι άνθρωποι 

παραδοσιακά, προφορικά ή γραπτά, έχουμε τον ορισμό : «Πρόταση ονομάζουμε μία φράση 
με νόημα», διευκρινίζεται δε ακολούθως πως είναι απαραίτητο το ρήμα, το υποκείμενο ή το 
αντικείμενο ...

Η επιστήμη της λογικής θεμελιώθηκε από τον Αριστοτέλη, υπήρξε για πολλούς αιώνες 
αντικείμενο της φιλοσοφίας και από τον George Boole [The Mathematical Analysis of Logic / 
1848] και μετά έγινε ένα εργαλείο για τα Μαθηματικά, τις Θετικές επιστήμες και ειδικά για την 
Επιστήμη των Υπολογιστών.

Ορισμός : «Ονομάζουμε Λογική Πρόταση, την πρόταση, της γλώσσας μας, της 
οποίας το νόημα μπορεί να χαρακτηριστεί ‘αληθές’ ή ‘ψευδές’.»

Ο ορισμός αυτός αποκαθιστά μία σχέση μεταξύ του συνόλου Ω, που περιέχει όλες τις 
λογικές προτάσεις και του διμελούς συνόλου ί={,αληθές’Ι ‘ψευδές’} ή L={‘A’, ‘Ψ’} για 
συντομία ή L={‘True’, ‘False’} για διευκόλυνση της διεθνούς επικοινωνίας ή τελικά L={1, 0} για 
διευκόλυνση, μέσω της αριθμητικής αναπαράστασης, του λογισμού που θεμελιώθηκε μεταξύ 
αυτών των τιμών (λογικές τιμές).

Ο λογισμός που θεμελιώθηκε, ονομάστηκε Προτασιακός Λογισμός και αναπτύχθηκε με 
την βοήθεια των Λογικών Πράξεων.

______________  _________________________ 6.1.2. Λογικές Πράξεις
Ορισμός : «Ονομάζουμε Σύνθετη την Λογική πρόταση, η οποία μπορεί να 

διασπαστεί σε άλλες λογικές προτάσεις».
Ορισμός : «Ονομάζουμε Απλή την Λογική πρόταση, η οποία δεν είναι σύνθετη».

Οι Σύνθετες Λογικές Προτάσεις προκύπτουν από απλές, με γλωσσική διασύνδεση των 
απλών κυρίως με συνδέσμους, όπως οι: και, ή, είτε, αν - τότε, αν και μόνο αν, όχι, ...

Για ευκολία στον Προτασιακό Λογισμό, στις προτάσεις παριστάνουμε με σύμβολα από 

τα τελευταία πεζά γράμματα του λατινικού αλφαβήτου, όπως ρ, q, r, s, ...
Έστω για παράδειγμα οι προτάσεις ρ, q, r με : 
ρ : “το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ορθογώνιο στο Α” 
q : “στο τρίγωνο ΑΒΓ το Μ είναι μέσο της ΒΡ 
r: “το ευθύγραμμο τμήμα AM είναι ίσο με το μισό της ΒΓ’
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s : “Αν το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ορθογώνιο στο Α και στο τρίγωνο ΑΒΓ το Μ είναι μέσο της
ΒΓ τότε το ευθύγραμμο τμήμα AM είναι ίσο με το μισό της ΒΓ ”
Μπορεί κανείς να διακρίνει πως έχω παραπάνω : s = Αν (ρ και q) τότε γ, δηλαδή η 

πρόταση s περιέχει μέσα της τις λογικές προτάσεις ρ, q, r και μέσα στις ρ, q, r δεν μπορώ να 
διακρίνω άλλες επί μέρους λογικές προτάσεις. Έτσι απλή είναι κάθε μια από τις ρ, q, r, ενώ η s 
είναι σύνθετη πρόταση.

Ορισμός : «Ονομάζουμε Λογική Πράξη την διαδικασία, με την οποία προκύπτουν 
σύνθετες προτάσεις, από απλές».

Εκείνο που ενδιαφέρει από τις Σύνθετες Λογικές Προτάσεις είναι οι τιμές που αυτές 
λαμβάνουν, για τις διάφορες τιμές που έχουν οι Απλές Λογικές Προτάσεις, από τις οποίες 
συντίθενται.

Για τις Λογικές Πράξεις που κυρίως συναντούμε σε συνθήκες ελέγχου στη δομή των 
διαδικασιών που συνθέτων την εφαρμογή αυτής της εργασίας και στις συνθήκες WHERE, των 
εντολών S.Q.L. που μπορεί ο χρήστης να συντάξει, ακολουθούν Πίνακες Αλήθειας.

"Σχεδίύΐσμός - Ανάπτυζη Intranet για το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας"
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• Η Άρνηση

Με την πράξη της άρνησης από δεδομένη πρόταση ρ σχηματίζεται 
μία νέα, η όχι ρ, (Not(p)) και οι "δύο αντίθετες προτάσεις είναι 
ετερότιμες”.

Ρ Not(p)
TRUE FALSE
FALSE TRUE

• Η Σύζευξη

Με την πράξη της σύζευξης από δύο δεδομένες 
προτάσεις ρ, q σχηματίζεται μία νέα, η ρ και q (ρ And q) και οι 
τιμές της φαίνονται στον διπλανό πίνακα. Δηλαδή "η σύζευξη 
δύο προτάσεων είναι αληθής, μόνο όταν οι δύο προτάσεις

P q p And q
TRUE TRUE TRUE
TRUE FALSE FALSE
FALSE TRUE FALSE
FALSE FALSE FALSE

που την συνθέτουν είναι αληθείς”.

• Η Διάζευξη

Με την πράξη της διάζευξης από δύο δεδομένες προτάσεις 
ρ, q σχηματίζεται μία νέα, η ρ ή q (ρ Or q) και οι τιμές της 
φαίνονται στον διπλανό πίνακα. Δηλαδή "η διάζευξη δύο 
προτάσεων είναι αληθής, όταν μία τουλάχιστον από τις 
προτάσεις που την συνθέτουν είναι αληθής”.

P q P Or q
TRUE TRUE TRUE
TRUE FALSE TRUE
FALSE TRUE TRUE
FALSE FALSE FALSE

• Η Αποκλειστική Διάζευξη
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Με την πράξη της αποκλειστικής διάζευξης από δύο 
δεδομένες προτάσεις ρ, q σχηματίζεται μία νέα, η είτε ρ είτε q 
(ρ Xor q) και οι τιμές της φαίνονται στον διπλανό πίνακα. 
Δηλαδή ”η αποκλειστική διάζευξη δύο προτάσεων είναι 
αληθής, όταν οι προτάσεις που την συνθέτουν είναι

Ρ q p Xor q
TRUE TRUE FALSE
TRUE FALSE TRUE
FALSE TRUE TRUE
FALSE FALSE FALSE

ετερότιμες”.

• Η Συνεπαγωγή

Με την πράξη της συνεπαγωγής από δύο δεδομένες 
προτάσεις ρ, q σχηματίζεται μία νέα, η αν ρ τότε q (ρ => q) και οι 

τιμές της φαίνονται στον διπλανό πίνακα. Η ρ ονομάζεται υπόθεση 
και η q συμπέρασμα. Δηλαδή “η συνεπαγωγή δύο προτάσεων 
είναι ψευδής, μόνο όταν από αληθή υπόθεση καταλήγουμε σε

P q p=>q
TRUE TRUE TRUE
TRUE FALSE FALSE
FALSE TRUE TRUE
FALSE FALSE TRUE

ψευδές συμπέρασμα”.

Οι συνεπαγωγές : ρ => q και q => ρ, ονομάζονται αντίθετες συνεπαγωγές.

• Η Ισοδυναμία

Με την πράξη της συνεπαγωγής από δύο 
δεδομένες προτάσεις ρ, q σχηματίζεται μία νέα, η 

ρ τότε και μόνο αν q (ρ ο q), ορίζεται δε ως η 

σύζευξη δύο αντιθέτων συνεπαγωγών ((ρ => q)

And (q => ρ)). Οι τιμές της ισοδυναμίας 
προκύπτουν βηματικά και φαίνονται στην τελευταία στήλη του διπλανού πίνακα. Δηλαδή “η 
ισοδυναμία δύο προτάσεων είναι αληθής, όταν οι προτάσεις που την συνθέτουν είναι 
ομότιμες”.

Ορισμός : «Ισοδύναμες ονομάζονται δύο προτάσεις των οποίων η ισοδυναμία 
είναι αληθής». Δηλαδή ισοδύναμες είναι δύο ομότιμες (αληθής με αληθή και ψευδής με 
ψευδή) προτάσεις.

P q p^q q=> p p«q
TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE
TRUE FALSE FALSE TRUE FALSE
FALSE TRUE TRUE FALSE FALSE
FALSE FALSE TRUE TRUE TRUE

________________________ 6.1.3. Λογικοί Τύποι - Νόμοι της Λογικής
Ορισμός : «Ονομάζουμε Λογικό Τύπο οποιαδήποτε έκφραση, που παριστάνει μία 

σύνθετη λογική πρόταση με τα συμβολικά ονόματα (ρ, q, r, ...) των απλών λογικών 

προτάσεων, και τα σύμβολα (λ, ν, =>, <=>, ...) των λογικών πράξεων, που συνδέουν τις 

απλές προτάσεις».

Έτσι λογικοί τύποι είναι οι εκφράσεις :
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• ρ λ q, ή ρ And q,

• ρ ν q, ή ρ Or q,

• ρ => q, ή αν ρ τότε q,

• ρ ο q, ή ρ τότε και μόνο αν q, ...

Ορισμός : «Ονομάζουμε Ταυτολογία τον λογικό τύπο, του οποίου η τιμή είναι 
‘αληθής’, για οποιονδήποτε συνδυασμό τιμών των απλών προτάσεων, από τις οποίες 
συντίθεται».

Ορισμός : «Ονομάζουμε Αντίφαση τον λογικό τύπο, του οποίου η τιμή είναι 
‘ψευδής’, για οποιονδήποτε συνδυασμό τιμών των απλών προτάσεων, από τις οποίες 
συντίθεται».

Μερικές από τις ταυτολογίες είναι σημαντικές και ονομάζονται Νόμοι της Λογικής.

_____________________________________ __________· Νόμος της Ταυτότητας

Στον διπλανό πίνακα αλήθειας, φαίνεται πως ο 
λογικός τύπος:

pop,

έχει σταθερή τιμή αλήθειας ίση με ‘True’ για κάθε 
συνδυασμό τιμών των προτάσεων (εδώ είναι μία μόνη η ρ) που τον συνθέτουν. Άρα είναι 
Ταυτολογία και αποτελεί τον προφανή νόμο της ταυτότητας («Κάθε πρόταση είναι 
ισοδύναμη με τον εαυτό της»).

___________________________________________· Νόμος της διπλής άρνησης

Στον διπλανό πίνακα αλήθειας, 
που δομείται βηματικά με βάση τα 
προηγούμενα, φαίνεται πως ο λογικός 
τύπος :

ρ ο Not(Not(p)),

έχει σταθερή τιμή αλήθειας ίση με ‘True’ για κάθε συνδυασμό τιμών των προτάσεων (εδώ 
είναι μία μόνη η ρ) που τον συνθέτουν. Άρα είναι Ταυτολογία και αποτελεί τον γνωστό νόμο 
της διπλής άρνησης («Δύο αρνήσεις δίνουν μία κατάφαση»).

_______________________ ___________ · Νόμος της αποκλείσεως του τρίτου

Στον διπλανό πίνακα αλήθειας δομείται ο 
λογικός τύπος:

ρ Xor Not(p),

Ρ Not(p) p Xor Not(p)
TRUE FALSE TRUE
FALSE TRUE TRUE

P Not(p) Not(Not(p)) ρ o Not(Not(p))
TRUE FALSE TRUE TRUE
FALSE TRUE FALSE TRUE

P P pop
TRUE TRUE TRUE
FALSE FALSE TRUE
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ο οποίος διατηρεί σταθερή τιμή ‘True’ για κάθε τιμή της απλής πρότασης ρ. Άρα είναι 
Ταυτολογία και αποτελεί τον γνωστό νόμο της αποκλείσεως του τρίτου (με παράδειγμα : είτε 
ισχύει ‘πρώτος στοίχος στην Οδύσσεια του Ομήρου είναι ο : «Άνδρα μοι έννεπε, μούσα, 
πολύτροπον, ός μάλα πολλά»’, είτε ισχύει : ‘πρώτος στοίχος στην Οδύσσεια του Ομήρου δεν 
είναι ο : «Άνδρα μοι έννεπε, μούσα, πολύτροπον, ός μάλα πολλά»’).

"Σχεδιασμός - Ανάπτυξη Intranet για to Πανεπιστήμιο Μακεδονίας"
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• Νόμος της αντιφάσεως

Τέταρτος κατά σειράν νόμος 
της παραδοσιακής λογικής, από 

τον Αριστοτέλη, μαζί με τους 
προηγηθέντες, εδώ ‘φτιαγμένος’ για να ταιριάζει στο μοντέλο της ταυτολογίας. Παραδόθηκε 
από τον Αριστοτέλη στην μορφή :

Ρ Not(p) p And Not(p) Not(p And Not(p))
TRUE FALSE FALSE TRUE
FALSE TRUE FALSE TRUE

ρ And Not(p),
ή με λεκτική απόδοση : είναι αντίφαση (δηλαδή ψέμα για οποιαδήποτε τιμή μπορεί να πάρει η 
πρόταση ρ), η σύζευξη μιας πρότασης και της αντίθετής της.

• Νόμοι De Morgan

Στο βιβλίο με τίτλο : «Men of Mathematics, by Taine T. Bell, 1986», μεταφρασμένο στα 
ελληνικά με τίτλο «Οι Μαθηματικοί, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 1993», αναφέρεται : 
«... βρίσκεται στο ότι ο Boole ήταν από τότε (1848) πιστός φίλος του De Morgan ... - ... το 
1948 ο Boole δημοσίευσε ένα τομίδιο με τίτλο "Η Μαθηματική Ανάλυση της Λογικής”, που 
αποτέλεσε την πρώτη μεγάλη συνεισφορά του ...». Είναι ο De Morgan θεμελιωτής της 
σύγχρονης λογικής. Οι νόμοι που φέρουν το όνομά του έχουν εφαρμογή, εκτός από την 
λογική, στην θεωρία των συνόλων και στην θεωρία των πιθανοτήτων. Με την εφαρμογή τους, 
στον προτασιακό λογισμό, απλοποιούνται και γίνονται εύκολα κατανοητές μακροσκελείς 
σύνθετες λογικές προτάσεις.

________________________________________________________________* Άρνηση Σύζευξης

P q Not(p) Not(q) p And q Not(p And q) Not(p) Or Not(q) Not(p And q) <=> (Not(p) Or Not(q))
TRUE TRUE FALSE FALSE TRUE FALSE FALSE TRUE
TRUE FALSE FALSE TRUE FALSE TRUE TRUE TRUE
FALSE TRUE TRUE FALSE FALSE TRUE TRUE TRUE
FALSE FALSE TRUE TRUE FALSE TRUE TRUE TRUE

Αν παρακολουθήσουμε βήμα-βήμα την δόμηση των τριών τελευταίων στηλών του 
παρατιθέμενου πίνακα αντιλαμβανόμαστε την αλήθεια της ταυτολογίας :

Not(p And q) ο (Not(p) Or Not(q)).
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Δηλαδή «η άρνηση μιας σύζευξης είναι ισοδύναμη (ομότιμη) με την διάζευξη των 
αρνήσεων των προτάσεων που την συνθέτουν».

Επαγωγικά αποδεικνύεται η ισχύς αυτής της πρότασης για οποιοδήποτε πεπερασμένο 
πλήθος προτάσεων.

"Σχε6\ασμός - Αν^πτχιξη Intranet για to Πανεπιστήμιο Μακεδονίας"
Τσακαλίδης Γ. Ευάγγελος / M.I.S. - Αριθμός Μητρώου : Μ 1 2193

• Άρνηση Διάζευξης

Ρ q Not(p) Not(q) pOrq Not(p Or q) Not(p) And Not(q) Not(p Or q) <=> (Not(p) And Not(q))
TRUE TRUE FALSE FALSE TRUE FALSE FALSE TRUE
TRUE FALSE FALSE TRUE TRUE FALSE FALSE TRUE
FALSE TRUE TRUE FALSE TRUE FALSE FALSE TRUE
FALSE FALSE TRUE TRUE FALSE TRUE TRUE TRUE

Ομοίως έχουμε την ισχύ της ταυτολογίας :

Not(p Or q) <=> (Not(p) And Not(q)).

Δηλαδή «η άρνηση μιας διάζευξης είναι ισοδύναμη (ομότιμη) με την σύζευξη των 
αρνήσεων των προτάσεων που την συνθέτουν».

Επαγωγικά αποδεικνύεται η ισχύς αυτής της πρότασης για οποιοδήποτε πεπερασμένο 
πλήθος προτάσεων.

• Προσεταιριστικότητα της Σύζευξης

P q r p And q q And r (p And q) And r p And (q And r) ((p And q) And r)o (p And (q And r))

TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE
TRUE TRUE FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE TRUE

TRUE FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE

TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE

FALSE TRUE TRUE FALSE TRUE FALSE FALSE TRUE

FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE

FALSE FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE

FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE

• Προσεταιριστικότητα της Διάζευξης

P q r P Or q q Or r (pOrq) Orr p Or (q Or r) <(P Or q) Or r)« (p Or (q Or r))

TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE

TRUE TRUE FALSE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE

TRUE FALSE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE

TRUE FALSE FALSE TRUE FALSE TRUE TRUE TRUE

FALSE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE

FALSE TRUE FALSE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE

FALSE FALSE TRUE FALSE TRUE TRUE TRUE TRUE

FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE
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• Προσεταιριστικότητα της Αποκλειστικής Διάζευξης

Ρ q r p Xor q q Xor r (p Xor q) Xor r p Xor (q Xor r) ((p Xor q) Xor r)o (p Xor (q Xor r))

TRUE TRUE TRUE FALSE FALSE TRUE TRUE TRUE

TRUE TRUE FALSE FALSE TRUE FALSE FALSE TRUE

TRUE FALSE TRUE TRUE TRUE FALSE FALSE TRUE

TRUE FALSE FALSE TRUE FALSE TRUE TRUE TRUE

FALSE TRUE TRUE TRUE FALSE FALSE FALSE TRUE

FALSE TRUE FALSE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE

FALSE FALSE TRUE FALSE TRUE TRUE TRUE TRUE

FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE

• Εττιμεριστικότητα της Σύζευξης ως προς την Διάζευξη

P q r pOrq p And r q And r (p Orq) And r (p And r) Or (q And r) ((p Or q) And r)o((p And r) Or (q And r))

TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE

TRUE TRUE FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE

TRUE FALSE TRUE TRUE TRUE FALSE TRUE TRUE TRUE

TRUE FALSE FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE

FALSE TRUE TRUE TRUE FALSE TRUE TRUE TRUE TRUE

FALSE TRUE FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE

FALSE FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE

FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE

• Εττιμεριστικότητα της Διάζευξης ως ττρος την Σύζευξη

P q r p And q p Or r q Orr (p And q) Or r (p Or r) And (q Or r) ((p And q) Or r)o ((p Or r) And (q Or r))

TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE

TRUE TRUE FALSE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE

TRUE FALSE TRUE FALSE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE

TRUE FALSE FALSE FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE TRUE

FALSE TRUE TRUE FALSE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE

FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE TRUE FALSE FALSE TRUE

FALSE FALSE TRUE FALSE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE

FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE

__________ · Πίνακες Αλήθειας, Λογικών τύπων που δεν είναι Ταυτολογίες
Οι πίνακες αλήθειας που ακολουθούν δείχνουν την ποικιλία των τιμών που λαμβάνουν 

σύνθετοι λογικοί τύποι, που πιθανώς εμπεριέχονται στο τμήμα WHERE ερωτημάτων που 
υποβάλει ο χρήστης μέσω της S.Q.L.. Αν δεν είμαστε απολύτως βέβαιοι για το αν “στέκει” 
λογικά το ερώτημα που υποβάλλουμε, δεν θα πρέπει να εμπιστευόμαστε τα αποτελέσματά 

τους.
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Τέτοια ερωτήματα φέρουν μη προβλέψιμο αποτέλεσμα, αφού αυτό μπορεί να αλλάζει, 
ανάλογα με την θέση των παρενθέσεων που καθορίζουν τα ζεύγη των προτάσεων που 
έρχονται μεταξύ τους σε πράξη για την δόμηση ολόκληρου το query.

Ένα πειστικό παράδειγμα είναι, όπως εκτιμώ, ο ακόλουθος πίνακας που δείχνει πως, η 
αποκλειστική διάζευξη δεν έχει την επιμεριστική ιδιότητα ως προς την σύζευξη. Αυτό 
προκύπτει από τις δύο τελευταίες στήλες όπου δεν ταυτίζονται οι τιμές των δύο Λογικών 
Τύπων, σε κάθε περίπτωση συνδυασμού τιμών των απλών προτάσεων από τις οποίες οι 
Λογικοί Τύποι συντίθενται.

"Σχεδ\ασμός - Ανάπτυξη Intranet για to Πανεπιστήμιο Μακεδονίας"
Τσακαλίδης Γ. Ευάγγελος / M.I.S. - Αριθμός Μητρώου : Μ 1 2/93

Ρ q r p Xor q p And r q And r (p Xor q) And r (p And r) Xor (q And r)
TRUE TRUE TRUE FALSE TRUE TRUE FALSE TRUE
TRUE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
TRUE FALSE TRUE TRUE TRUE FALSE TRUE FALSE
TRUE FALSE FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE TRUE
FALSE TRUE TRUE TRUE FALSE TRUE TRUE TRUE
FALSE TRUE FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE TRUE
FALSE FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE

Αν δεχθούμε πως ο λογικός τύπος (ρ Xor q) And r, της προτελευταίας στήλης θα 
μπορούσε να γραφεί με διαφορετική ομαδοποίηση των εμπεριεχομένων απλών προτάσεων, ρ 
Xor (qAnd r), τότε 
στον διπλανό 
πίνακα αλήθειας 
έχουμε ότι οι τύποι 
: (ρ Xor q) And r 
και p Xor (q And 
r), δεν είναι 

ισοδύναμοι. Θα
πρέπει επομένως κατά την σύνταξη εντολών S.Q.L., να ομαδοποιεί ο χρήστης (με χρήση 
παρενθέσεων) τις προτάσεις με βάση τις οποίες δρα και δίνει αποτέλεσμα το RecordSet, που 
άνοιξε με βάση αυτή την εντολή S.Q.L.

Ο παραπάνω σχολιασμός για τον Προτασιακό Λογισμό, προέκυψε από την ανάγκη 
διευκρίνησης των ιδιοτήτων που ισχύουν (και με απόδειξη) και των πιθανών παγίδων που 
στήνονται, όταν οι εντολές S.Q.L. που συντάσσει ο χρήστης, δεν έχουν διευκρινισμένη λογική 
δομή.

Στο κυρίως μέρος της εργασίας (Αναζήτηση Εγγραφών Πίνακα), όπου παρέχεται η 
δυνατότητα αναζήτησης, με κριτήρια πλήθους ίσου με το πλήθος των επιλεγέντων προς 
ανίχνευση πεδίων, αναφέρεται σε υποσημείωση : «Αν όμως έχουμε περισσότερους από δύο

P q r p Xor q q And r (p Xor q) And r p Xor (q And r)
TRUE TRUE TRUE FALSE TRUE FALSE FALSE
TRUE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE
TRUE FALSE TRUE TRUE FALSE TRUE TRUE
TRUE FALSE FALSE TRUE FALSE FALSE TRUE
FALSE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE
FALSE TRUE FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
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λογικούς τελεστές και δεν είναι όμοιοι μεταξύ τους, τότε τα αποτελέσματα δεν είναι 
προβλέψιμα, αφού στην φόρμα δεν υπάρχει δυνατότητα προσδιορισμού των σχετικών 
προσεταιρισμών ή επιμερισμών μεταξύ των λογικών τελεστών και των λογικών προτάσεων 
που αυτοί συνδέουν». Είναι απαραίτητη η επισήμανση, ώστε να μην παρασυρθεί ο χρήστης 
στην εισαγωγή πολλών κριτηρίων με ποικιλία λογικών τελεστών μεταξύ των σχέσεων 
σύγκρισης. Είναι όμως επιτρεπτή η εισαγωγή πολλών σχέσεων σύγκρισης με έναν μόνο 
λογικό τελεστή μεταξύ τους, αφού είδαμε παραπάνω, με απόδειξη την ισχύ της 
προσεταιριστικής ιδιότητας.

"Σχεδιασμός - Ανάπτυξη Intranet για το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας"
Τσακαλίδης Γ. Ευάγγελος / M.I.S. - Αριθμός Μητρώου : Μ 1 Ζ/9&

Σέρρες - Θεσσαλονίκη / Φεβρουάριος 2000
Σελίδα : 1 50 από : 22»



"Σχετικισμός - Ανόπαιξη Intranet γιa to Πανεπιστήμιο Μακεδονίας"
Τσακαλίδης Γ. Ευάγγελος / M.I.S. - Αριθμός Μηερώου : Μ 1 2/98

___________________ 6.2. Active Server Pages Object Model

______________________________ 6.2.1. Ενσωματωμένα Αντικείμενα
To πλαίσιο εργασίας των Active Server Pages παρέχει έξι (6) ενσωματωμένα 

αντικείμενα :

• Application Object

• ObjectContext Object

• Request Object

• Response Object

• Server Object

• Session Object

___________________________________________________ · Application Object
Collections

■ Contents : Περιέχει όλες τις πληροφορίες που προστέθηκαν (user defined) στην 
εφαρμογή (application) με χρήση script εντολών.

■ StaticObjects : Περιέχει όλα τα αντικείμενα που προστέθηκαν (user defined) 
στην σύνοδο (session) με την σήμανση <OBJECT>

Methods
■ Lock : Η μέθοδος Lock πιβίΐιοό δεν επιτρέπει του λοιπούς χρήστες να κάνουν 

τροποποιήσεις σε ιδιότητες αντικειμένων εφαρμογής (Application object 
properties).

■ Unlock : Ελευθερώνεται η προηγούμενη δέσμευση.
Events

■ Application_OnStart: Εκτελείται όταν η εφαρμογή (application) εκκινεί.
■ Application_OnEnd : Εκτελείται όταν η εφαρμογή (application) κλείνει.

________________________________________________ · ObjectContext Object
Methods

■ SetAbort: Διακόπτει συναλλαγή (transaction) που ξεκίνησε από μία διαδικασία 
ASP.

■ SetComplete : Αγνοεί οποιαδήποτε προηγηθείσα SetAbort μέθοδο που κλήθηκε 
σε μία ASP διαδικασία.

Events
■ OnTransactionCommit: Εμφανίζεται μετά από την καταγραφή συναλλαγής.
■ OnTransactionAbort: Εμφανίζεται αν η συναλλαγή διακοπεί.
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_________________________________________________ · Request Object
Collections

■ ClientCertificate : Οι τιμές των πεδίων που διατηρούνται στο πιστοποιητικό του 

πελάτη που αποστέλλεται με το HTTP αίτημα.
■ Cookies : Οι τιμές των cookies που απεστάλησαν με το HTTP αίτημα.
■ Form : Οι τιμές των στοιχείων της φόρμας στο σώμα του HTTP αιτήματος.
■ Querystring : Συμβολοσειρά (string), που περιέχει τιμές των μεταβλητών στο 

HTTP ερώτημα.
■ ServerVariables : Οι τιμές των προκαθορισμένων μεταβλητών περιβάλλοντος.

Properties
■ Total Bytes : Καθορίζει το ολικό πλήθος των bytes που ο πελάτης αποστέλλει με 

το σώμα του ερωτήματος (Read-only).
Methods

■ BinaryRead : Ανακτά δεδομένα που ο πελάτης αποστέλλει στον server ως 
μέρος ενός αιτήματος POST.

_______________________ ____________ · Response Object
Collections

■ Cookies : Καθορίζει τιμές για cookies. Με χρήση αυτής της συλλογής μπορούμε 
να θέσουμε τιμές σε cookies.

Properties
■ Buffer : Δείχνει κατά πόσον η έξοδος μιας σελίδας αποθηκεύεται προσωρινά ή 

όχι.
■ CacheControl: Καθορίζει αν επιτρέπεται σε proxy servers να αποθηκεύουν την 

έξοδο που παράγεται από ASP.
■ Charset : Ενημερώνει το όνομα του απαιτούμενο character set στον content- 

type header της HTML σελίδας.
■ ContentType : Καθορίζει το HTTP content type για την απάντηση.
■ Expires : Καθορίζει την χρονική διάρκεια μετά από την οποία η σύνοδος του 

πελάτη λήγει.
■ ExpiresAbsolute : Καθορίζει τον ακριβή χρόνο (ημέρα και ώρα) κατά την οποία 

η σύνοδος του πελάτη λήγει.
■ IsClientConnected : Δείχνει αν ο πελάτης είναι συνδεδεμένος ή όχι με τον 

server.
■ Status : Η τιμή της γραμμής κατάστασης (status line) που επιστρέφει ο server.

Methods
■ AddHeader : Θέτει τιμή στο HTML header name.
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■ AppendToLog : Προσθέτει, για το συγκεκριμένο αίτημα, μια συμβολοσειρά στο 
τέλος του αρχείου καταγραφής εισόδου του Web-server.

■ Binary Write : Στέλνει την δοθείσα πληροφορία στην τρέχουσα HTTP έξοδο, 
χωρίς μετατροπές στο character-set.

■ Clear: Σβήνει οποιαδήποτε προσωρινά αποθηκευμένη HTML έξοδο.
■ End : τερματίζει την επεξεργασία της ASP διαδικασίας και επιστρέφει το τρέχον 

αποτέλεσμα.
■ Flush : Αποστέλλει αμέσως την προσωρινά αποθηκευμένη έξοδο.
■ Redirect: Στέλνει ένα μήνυμα ανακατεύθυνσης στον Web-browser, με στόχο να 

επιχειρήσει σύνδεση με ένα διαφορετικό URL.
■ Write : Γράφει την αξία μεταβλητής (ή σταθερός) στην τρέχουσα HTTP έξοδο.

___________________________________________________ · Server Object
Properties

■ ScriptTimeout : Ο συνολικός χρόνος που μπορεί να τρέχει το συγκεκριμένο 
μέρος κώδικα, πριν τεθεί εκτός χρόνου.

Methods
■ CreateObject: Δημιουργεί ένα περιστατικό (instance) ενός server component.
■ HTMLEncode Εφαρμόζει κωδικοποίηση HTML στη συγκεκριμένη 

συμβολοσειρά.
■ MapPath : Μετασχηματίζει την σχετική, ως προς τον web-server, διαδρομή 

θέσης αρχείου σε φυσική διαδρομή.
■ URLEncode : Εφαρμόζει κανόνες κωδικοποίησης URL, περιλαμβάνοντας 

escape characters, σε συμβολοσειρά.

_________________________________________________ · Session Object
Collections

■ Contents : Περιέχει τα στοιχεία που έχουμε προσθέσει στην σύνοδο με εντολές 
μέσα στον κώδικα της εφαρμογής.

■ StaticObjects : Περιέχει τα αντικείμενα (objects) που δημιουργήθηκαν με την 
σήμανση <OBJECT> και έχουν «εμβέλεια» μιας συνόδου.

Properties
■ CodePage : Η κωδικοσελίδα που θα χρησιμοποιηθεί για την απεικόνιση των 

συμβόλων.
■ LCID : Ο τοπικός αναγνωριστής.
■ SessionID : Επιστρέφει το αναγνωριστικό του συγκεκριμένου χρήστη γι’ αυτήν 

την σύνοδο.
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■ Timeout : Η χρονική περίοδος μετά από την οποία τερματίζεται η σύνοδος (in 
minutes).

Methods
■ Abandon : This method destroys a Session object and releases its resources.

Events
■ Session_OnEnd : Εκτελείται όταν μία σύνοδος εγκαταλείπεται η τίθεται εκτός 

χρονικών ορίων χρήσης.
■ Session_OnStart: Εκτελείται όταν ο server δημιουργεί μία καινούργια σύνοδο.

"Σχεδιασμός - Ανάπτυξη Intranet για το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας"
Τσακαλίδης Γ. Ευάγγελος / M.I.S. - Αριθμός Μητρώου : Μ 1 2/9<8>

6.2.2. Applications, Sessions, και Global.asa

Από τα πράγματα που προκαλούν αρχικά σύγχυση σε πολλούς νέους χρήστες της ASP 
(σε μένα), είναι η ιδέα των Sessions και Applications. Η χρήση τους αρχικοποιείται μέσα από 
ένα ειδικό αρχείο, που βρίσκεται στον web-server, ονομάζεται global.asa, εκτελείται χωρίς να 
καλείται από τον web-browser και αυτό ίσως μεγεθύνει την προκαλούμενη σύγχυση. Με στόχο 
να γίνει κατανοητό, σε εισαγωγικό επίπεδο, το συγκεκριμένο θέμα, γίνεται και η παρούσα 
προσθήκη στην εργασία.

____________________________________________________________ · Sessions

Ένα από τα θέματα που πιθανώς είναι ευκολονόητο, είναι αυτό της συνόδου (session). 
Όλοι αντιλαμβανόμαστε πως για την πραγματοποίηση μιας οποιοσδήποτε εργασίας στον 
υπολογιστή, απαιτείται η διαδικασία της εισόδου (log on), κατόπιν γίνεται αυτό που ουσιαστικά 
χρειαζόμαστε και αφού τελειώσουμε, τότε να κάνουμε την διαδικασία εξόδου (log off). Εκτιμώ 
πως σε ένα σύγχρονο περιβάλλον εργασίας ή διαδικασία αυτή απαιτείται για την χρήση του 

συνόλου των προγραμμάτων, από ένα απλό παιχνίδι, μέχρι την πλοήγηση στο διαδίκτυο. 
Ακόμη και η απλή είσοδος στα Windows απαιτεί log on και η έξοδος από αυτά log off. 
Ο,τιδήποτε μεσολαβεί μεταξύ των log on και log off, είναι μία session. Κάποια τέτοια session 
έχουμε και όταν χρησιμοποιούμε έναν web-browser για την πλοήγησή μας στον κυβερνοχώρο. 
Όμως με τις sessions στο web προκύπτει ένα πρόβλημα. Το πρωτόκολλο HTTP του web δεν 
ενδιαφέρεται ούτε καταγράφει ποιος είναι ο πελάτης, τα χαρακτηριστικά του και τι πιθανώς 
αναζητά (όπως δεν ενδιαφέρεται ένας επεξεργαστής κειμένου, αν η λέξη που μόλις 

ολοκληρώθηκε ταιριάζει με το κείμενο που συντάσσεται ή ποιος την πληκτρολόγησε). Έτσι 
αφού δεν απαιτείται καταγραφή, ο web-server δεν γνωρίζει ποιος είναι ο πελάτης, αν ήδη 
διαβάζει το περιεχόμενο ή ήδη έχει φύγει απ' αυτόν. Αυτό πράγματι δεν είχε ενδιαφέρον, όσο 
οι σελίδες ήταν στατικές. Ο οποιοσδήποτε δημοσίευε μια σελίδα, την άφηνε σε κοινή θέα και 
δεν νοιαζόταν για το ποιος την κοιτά, αν την κοιτά με αυτόν ή τον άλλο τρόπο.
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Τώρα με την τεχνολογία ASP, ξαφνικά, κανείς πλέον δεν προσφέρει στατικές σελίδες. 
Έτσι κάποιοι από τους πελάτες ενός web-site λαμβάνουν μια πληροφορία και άλλοι 
λαμβάνουν κάτι τελείως διαφορετικό. Και όχι μόνο αυτό, επιθυμούμε να αφήνουμε 
πρωτοβουλίες στους χρήστες, να κάνουν πράγματα περισσότερα από μία απλή αίτηση. Θα 
έπρεπε να ζητούμε από τον χρήστη ποιος είναι καθώς και τα πάντα γύρω από αυτόν με κάθε 
αίτημά του, ώστε να επιστρέφουν σ’ αυτόν και μόνο οι σχετικές απαντήσεις. Αυτό θα ήταν 
πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί από τους υποψήφιους χρήστες.

Το πρόβλημα έρχεται να επιλύσει η ASP, κάνοντας μία καταγραφή των εισερχόμενων 
χρηστών. Αυτό επιτυγχάνεται με την αποστολή ενός μοναδικού cookie στον πελάτη. To cookie 
δρα κατόπιν σαν ένας αναγνωριστής (sessionID) του πελάτη από τον server, ο οποίος 
εγκαινιάζει μία σύνοδο «αφιερωμένη» στον συγκεκριμένο πελάτη. Οι πληροφορίες της 
σύνδεσης καταχωρούνται στον server και η επικοινωνία από και προς τον συγκεκριμένο 
πελάτη γίνεται με την χρήση του sessionID, αφού ο server αναγνωρίζει ποιες πληροφορίες 
συνταιριάζονται με ποιο αίτημα. Αυτό το μέσο αλληλεπίδρασης καλύπτεται από το 
ονομαζόμενο Session object.

To Session object έχει μερικές χρησιμότατες μεθόδους και ιδιότητες (methods και 
properties), με σημαντικότερη αυτή που μας επιτρέπει να αποθηκεύουμε μεταβλητές και να τις 
διατηρούμε μέχρι το τέλος της συνόδου (session).

Για παράδειγμα οι αναθέσεις :
SessionfsysUSER") = "tsakal"
Sessionf'sysPASS") = "0123456",

μέσα στο αρχείο global.asa της εφαρμογής μου θα «κρατήσουν» στις μεταβλητές συνόδου τις 
παρατιθέμενες αξίες μέχρι να λήξει χρονικά η σύνοδος. Η ανάκληση αυτών των αξιών θα γίνει 
οπουδήποτε μέσα στην εφαρμογή μόνο με απλή αναφορά του : SessionfsysUSER") για την 
πρώτη, ή του SessionfsysPASS") για την δεύτερη.

Εξ ορισμού ο server διατηρεί τις πληροφορίες για κάθε χρήστη επί είκοσι (20) λεπτά 
από το τελευταίο αίτημα του. Προσοχή είκοσι (20) λεπτά από το τελευταίο του αίτημα, όχι 
μέχρι να κλείσει τον browser, όχι μέχρι να επισκεφτεί έναν άλλο δικτυακό τόπο. Είναι ένα 
άσχημο χαρακτηριστικό του session object, που δεν του προσδίδει καλή φήμη και έχει την 
ευθύνη για συνόδους που κρεμάνε. Ένεκα αυτής της αναποτελεσματικότητας της 

αποθήκευσης της κατάστασης του πελάτη, όταν αυτός εξέρχεται, πολλοί προγραμματιστές δεν 
χρησιμοποιούν καθόλου sessions. Αν πρέπει να κάνουμε χρήση sessions στον δικτυακό μας 
τόπο, θα πρέπει να έχουμε κατά νουν πως οι πόροι του MTS (Microsoft Transaction Server) 
είναι περιορισμένοι και η ταυτόχρονη χρήση μεγάλου πλήθους objects οδηγεί σε απώλεια 
πόρων και απόδοσης. Καλό είναι να γίνεται αποθήκευση σε session objects μικρού μόνο

"Σχεδιασμός - Ανάπτυξη Intranet για to Πανεπιστήμιο Μακεδονίας"
Τσακαλίδης Γ. Ευάγγελος / M.I.S. - Αριάμός Μητρώου : Μ 1 2/93

Σέρρες - Θεσσαλονίκη / Φεβρουάριος 2000
Σελίδα : 155 από : 223



όγκου πληροφορίας, ποτέ να μην αποθηκεύουμε σ’ αυτά ενεργά ADO objects ή άλλα 
παρόμοια. Τα αντικείμενα που μας είναι απαραίτητα να ανοίγουν την τελευταία στιγμή που θα 
μπορούσε αυτό να γίνει, να κλείνουν αμέσως μετά την χρήση τους και να ακυρώνονται 
ταυτόχρονα.

"Σχεδιασμός - Ανάπτυξη Intranet γιa to Πανεπιστήμιο Μακεδονίας"
Τσακαλίδης Γ. Ευάγγελος / M.I.S. - Αριθμός Μητρώου : Μ 1 2/9S

_________________________________________________________ · Applications

Καλώς, είδαμε σε αδρές γραμμές κάποια πράγματα για την ASP session, αλλά η ASP 
application τι είναι; Σε γενικές γραμμές η application είναι βασικά ένα πρόγραμμα ή μία ομάδα 
από προγράμματα σχεδιασμένα να χρησιμοποιηθούν από τελικούς χρήστες. Σ’ αυτά 
περιλαμβάνονται προγράμματα διαχείρισης δεδομένων, επεξεργαστές κειμένου, λογιστικά 
φύλλα, ... Στην περίπτωσή μας έχουμε ένα σύνολο από asp αρχεία τα οποία συναποτελούν 
λειτουργικές μονάδες ή ένα πλήρες πρόγραμμα και αυτό θα λέμε εδώ εφαρμογή (application). 
Με ισοδύναμα λόγια η εφαρμογή (application) είναι ένα σύνολο από αρχεία προγραμμάτων τα 
οποία συνεργάζονται για την επίτευξη κάποιου στόχου. Για την σύνδεση αυτών των αρχείων, η 
ASP έχει το application object.

To application object δουλεύει παρόμοια με το session object υπό τη έννοια, ότι 
μπορούμε να αποθηκεύσουμε μεταβλητές σ’ αυτό και να προσπελάσουμε τις αξίες τους μέσα 
από οποιαδήποτε σελίδα της εφαρμογής μας, αλλά αυτό διαφέρει στο γεγονός, πως όλοι οι 
χρήστες διαμοιράζονται το ίδιο application object, ενώ το session object δημιουργείται χωριστά 
για κάθε χρήστη. Έτσι αν κάποιος χρήστης αλλάξει κάτι που έχει σχέση με application object, 
τότε η επόμενη πρόσβαση θα λάβει ως τιμή, αυτήν την τελευταία αλλαγμένη. Για παράδειγμα 
αναφέρω από το global.asa της δικής μου εφαρμογής την ApplicationfActive"), η οποία 
αυξάνει κατά ένα όποτε ανοίγει νέα σύνοδος και ελαττώνεται κατά ένα όποτε τελειώνει μία 
σύνοδος. Εξαρτάται μεν από κάθε σύνοδο, αλλά αναφέρεται και ενημερώνει όλες τις συνόδους 
που αξιοποιούν την εφαρμογή.

Η πρωτεύουσα επιδίωξη της χρήσης του application object είναι να κάνει κεντρική την 
διαχείριση πληροφοριών, που θα χρησιμοποιηθούν σε περισσότερες από μία θέσεις της 

εφαρμογής. Για παράδειγμα πολλοί αποθηκεύουμε πληροφορίες διασύνδεσης με βάσεις 
δεδομένων. Αυτό μας επιτρέπει να αναφερόμαστε σ’ αυτήν την πληροφορία σε οποιαδήποτε 
σελίδα αυτό χρειάζεται και αν αυτό αλλαχτεί κάπου θα έχουμε ανάκλαση της αλλαγής σε 
ολόκληρο το εύρος της εφαρμογής (σε όλες τις ενεργές συνόδους).

Δεν είναι καλή ιδέα η αποθήκευση πολλών πραγμάτων σ’ αυτό το αντικείμενο, αλλά εφ’ 
όσον γίνεται προσεκτική χρήση του, το application object μπορεί ναι είναι ένας σημαντικός 

πόρος για κάθε δικτυακό τόπο (web-site).
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___________________________________________________________· Global.asa
Στο σημείο αυτό μπορούμε να πούμε «τώρα ξέρουμε τα πάντα γύρω από sessions και 

applications, αλλά τι πρέπει να κάνουμε για να ορίσουμε το καθεστώς του χρήστη και 
καθολικές μεταβλητές;» Πρέπει να κάνουμε κάτι κατά την εκκίνηση, αλλά και κατά την 
περάτωση της εφαρμογής, όπως πρέπει να γίνεται κατά την ανάπτυξη ενός οποιουδήποτε 
έργου. Αυτό ακριβώς ανατίθεται σε διαδικασίες που είναι αποθηκευμένες στο αρχείο 
global.asa, που εκτελείται, όπως αναφέρθηκε πριν χωρίς κλήση από τον πελάτη (web- 
browser).

Μέσα από το global.asa μπορούμε να «πούμε» στα αντικείμενα application και session 
τι να κάνουν όταν εκκινούν ή όταν τελειώνουν. Οι οδηγίες αυτές περιέχονται μέσα σ’ αυτό που 
ονομάζουμε «διαχειριστές γεγονότων» (event handlers). Υπάρχουν τέσσερις event handlers, 
που υποστηρίζονται στο global.asa, ονομάστηκαν δε έτσι που το όνομά τους να φανερώνει και 
την λειτουργία τους : Application_OnStart, Application_OnEnd, Session_OnStart, και 
Session_OnEnd. Αυτές οι διαδικασίες μπορούν να περιέχουν κώδικα ASP, με μερικές ίσως 
εξαιρέσεις. Δεν μπορούμε για παράδειγμα μέσα στο global.asa να περιλάβουμε την 
Response.Write, αφού το global.asa δεν καλείται από τον web-browser, που είναι εξ ορισμού ο 
παραλήπτης της απάντησης από την Response.Write.

Στο global.asa της δικής μου εφαρμογής, που δεν σχολιάζεται πουθενά αλλού σ’ αυτήν 
την εργασία, παρουσιάζονται διαδικασίες Application_OnStart, Application_OnEnd, 
Session_OnStart, και Session_OnEnd, με τις οποίες γίνεται:

■ καταμέτρηση των συνόδων που άνοιξε ο server από την εγκατάστασή της 
εφαρμογής και μετά (Applicationfvisits")),

■ καταμέτρηση των ενεργών sessions (ApplicationfActive")),
■ καταγραφή κάποιων στοιχείων από τους αιτούντες πελάτες (πίνακας UserLog από 

την βάση SystemDB.mdb),
■ αρχικοποίηση κάποιων μεταβλητών συνόδου (Session ("strBrowser"), 

Session("sysUSER"), Session("sysPASS”)).
Η ενεργοποίηση της επεξεργασίας του global.asa, από τον web-server δεν γίνεται 

αυτόματα. Ειδικά στον PWS (Personal Web Server) στα Windows 95/98 η ενεργοποίηση της 
επεξεργασίας του global.asa απαιτεί την ακόλουθη διαδικασία. Πρέπει να πάμε στον Personal 
Web Manager και να επιλέξουμε (click) "Advanced" στην κάτω αριστερή γωνία. Στον 
δενδροειδή κατάλογο θα δούμε έναν φάκελο με όνομα <Home>. Τον επιλέγουμε και πατούμε 
(click) το πλήκτρο "Edit Properties...". Στο dialog box που προκύπτει επιλέγουμε και τα τρία 
checkboxes (Read, Execute, and Scripts / Ανάγνωση, Εκτέλεση, Δέσμες Ενεργειών). Πατούμε 
(click) στο "Ok" για αποθήκευση των επιλογών και βγαίνουμε. Έτσι ενεργοποιείται η
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επεξεργασία του global.asa στον PWS. Αν ορίσουμε άλλον εικονικό κατάλογο για την θέση της 
εφαρμογής μας, τότε κάνουμε τις αντίστοιχες ενέργειες στον συγκεκριμένο κατάλογο.

Οι λίγες γραμμές που προηγήθηκαν δίνουν μια ιδέα για τα θέματα που 
διαπραγματεύτηκαν. Θεωρώ, πως ο πειραματισμός θα δώσει την βοήθεια που χρειάζεται ο 
καθένας μας για την ανάπτυξη μιας αξιοπρόσεκτης εφαρμογής, που θα «τρέχει». Μόνο η 
θεωρία δεν αρκεί. Για μένα φάνηκε πολύ χρήσιμη η αποθήκευση μεταβλητών σε sessions και 
μπόρεσα να κάνω επανεκκίνηση ενός μέρους της εφαρμογής ή να κινηθώ από ένα κομμάτι 
εφαρμογής σε άλλο, διατηρώντας και κάνοντας χρήση αξιών που ήταν απαραίτητες κάθε 
φορά. Πριν από την γνωριμία με τις sessions, απλώς παιδευόμουνα ή προσπαθούσα «να 
ανακαλύψω τον τροχό».

"Σχεδιασμός - Ανάπτ-υξη Intranet για to Πανεπιστήμιο Μακεδονίας"
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6.3. Ο Κώδικας της Εφαρμογής

6.3.1. Αρχικοποίηση της Εφαρμογής

• Global.asa
<SCRIPT LANGUAGE="VBScript" RUNAT="Server">
SUB Application_OnStart

VisitCountFile = Server.MapPath + "\19530313\visits.txt"
Set FileObject = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set Out= FileObject.OpenTextFile (VisitCountFile, 1, FALSE, FALSE)
Applicationfvisits") = Out.ReadLine 
ApplicationfVisitCountFile") = VisitCountFile 
ApplicationfActive") = 0 

END SUB

SUB Application_OnEnd
Set FileObject = Server.CreateObjectfScripting.FileSystemObject")
Set Out= FileObject.CreateTextFile (Application('VisitCountFile"), TRUE, FALSE) 
Out.WriteLine(Application("visits"))

END SUB

SUB Session_OnStart
Dim strFullUserAgent, strBrowser, total_visitors 
If (request.servervariables("REMOTE_ADDR")) = "195.11.50.204" Then 

response.redirect "http://www.it.uom.gr"
End If
Session.Timeout = 20
Session("msgBanner")="msg=TlaveniaTnpio Μακεδονίας / Πτυχιακή Εργασία" &_
" / Επιβλέπουν Καθηγητής : Μαργαρίτης Κωνσταντίνος" &_
" / Σπουδαστής : Τσακαλίδης Γ. Ευάγγελος" &_
" / Μ.I S. / A M. 12-98 / Φεβρουάριος 2000';"
SessionfStart") = Now 
Application, lock
Application("visits") = Applicationfvisits") + 1 
total_visitors = Applicationfvisits")
Application, unlock 
Session('VisitorlD") = total_visitors 
If total_visitors MOD 9 = 0 Then

SET FileObject = Server.CreateObjectf'Scripting.FileSystemObject")
Set Out = FileObject.CreateTextFile (ApplicationfVisitCountFile"), TRUE, FALSE)
Application, lock
Out.WriteLine(total_visitors)
Application, unlock

End If
Application, lock
ApplicationfActive") = applicationfActive") + 1 
Application, unlock
strFullUserAgent = Request.ServerVariables("HTTP_USER_AGENT")
If lnstr(strFullUserAgent, "MSIE") Then 

strBrowser = "MSIE"
Elseif lnstr(strFullUserAgent, "Mozilla") Then 

strBrowser = "Netscape"
Else

strBrowser = "Other"
End If
if strFullUserAgent & "x" = "x" Then

response.redirect "http://www.it.uom.gr"
End If

________SessionfstrBrowser") = strBrowser___________________________________________________
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SessionfsysDSN") = "DBQ=" & Server.MapPathf.") & "\19530313\SystemDB.mdb" &
";Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}"

SessionfsysUSER") = "tsakal"
Session("sysPASS") = "0123456"
strRemoteAddress = CStr(Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR"))
' If Not (strRemoteAddress = "192.168.0.123" Or strRemoteAddress = "192.168.0.11") Then 

Const adOpenKeyset = 1 
Const adLockOptimistic = 3 
Const adCmdTable = &H0002
set objDataConnection = Server.CreateObjectfADODB.Connection")
objDataConnection.open Session("sysDSN"), Session("sysUSER"), SessionfsysPASS")
set objRecordSet = Server. CreateObject("ADODB. Recordset")
objRecordSet.ActiveConnection = objDataConnection
objRecordSet. CursorType = adOpenKeyset
objRecordSet. LockType = adLockOptimistic
objRecordSet.open "UserLog",,,AdCmdTable
' log in the user
objRecordSet. AddNew
' log browser name
objRecordSetfLogllserAgent") = strBrowser' be.browser 
' log the userAgent (100 characters max ) 
objRecordSetfLogFullllserAgent") = strFullUserAgent 
' log date
objRecordSet("LogDate")= Date()' CDate(Session("start"))
' log Time
objRecordSet("LogTime")= Time()' CDate(Session("start"))
' log IP
objRecordSetfLoglP") = strRemoteAddress
objRecordSet. Update
1 close the recordset
objRecordSet.close
' destroy the recordset
set objRecordSet=Nothing
' close the connection
objDataConnection.close
set objDataConnection=Nothing
' close the local server "if

' End if
END SUB

SUB Session_OnEnd
Application, lock
Application("Active")= applicationfActive") -1
Application, unlock

END SUB
</SCRIPT>
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6.3.2. Έλεγχος Εισερχομένων στην Εφαρμογή

• Security.asp
<%

SECURITY.INC

To αρχείο αυτό καλείται κατά την εκκίνηση οποιουδήποτε μέρους της εφαρμογής.
Η σύνοδος αναγνωρίζει τον χρήστη καθ' όλη την διάρκεια που είναι αυτή ενεργός.
Ένα αναγνωριστικό της συνόδου για τον χρήστη θα μείνει ενεργό μέχρι ο χρήστης να κλείσει τον browser, 
ή μέχρι να περατωθεί ο χρόνος της συνόδου.
Τούτου ένεκα ο χρήστης ελέγχεται όποτε μπαίνει ή όποτε τελειώνει ο χρόνος της συνόδου.

UserNM = SessionfUserNM")
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Rejected = False

If IsEmpty(UserNM) Or IsNull(UserNM) Or UserNM = "" Then 
Attempted = False 
'Figure out who we are, for later 
URL = Request. ServerVariables("QUERY_STRING")
If IsEmpty(URL) Or URL="" Then 

' Just in case 
URL =""

Else
URL = "?" & URL

End If

If SessionfdbConn") & "x" = "x" Then 
URL = "dBases.asp"

Else
URL = Request.ServerVariables("SCRIPT_NAME") & URL

End If

Έλεγχος αυθεντικότητας των στοιχείων, που αποστέλλονται από την φόρμα ελέγχου των στοιχείων εισόδου. 
UserNM = Request. FormfUserNM")
UserPW = Request.Form("UserPW")

If IsEmpty(UserNM) Or IsNull(UserNM) Or UserNM = "" Then 
Rejected = True

Else

Call OpenSysDB(passDC)' Άνοιγμα της βάσης δεδομένων του συστήματος

strSQL = "SELECT * from dsnUsers WHERE (USERNAME = & userNM & "') AND (PASSWORD =
& userPW &

Set passRS = Server.CreateObjectfADODB.Recordset") 
passRS.Open strSQL, passDC

If passRS. EOF And passRS. BOF Then 
Attempted = True 
Rejected = True 

Else
SessionfUserNM") = passRS("USERNAME")
Session("UserOno") = passRSfUserOno")
Session("UserAdmin") = passRS("ADMIN")
Rejected = False 

End If

passRS.Close 
Set passRS = Nothing 
passDC.Close 
Set passDC = Nothing

End If 
End If

If Rejected Then 
If Attempted Then

Title = "Η Πιστοποίηση Απέτυχεϋ!"
Else

Title = "Παρακαλώ Πιστοποίηση!!!"
End If

' Καλείται η φόρμα ελέγχου των στοιχείων εισόδου 
%>

<!-#INCLUDEFILE="pistopoihsh.asp"~>________
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<%

' Διακοπή της επεξεργασίας πριν απο την επιστροφή στην σελίδα που κάλεσε ο χρήστης 
Response. End 

End If

'... επιστροφή στην σελίδα εκκίνησης της εφαρμογής default.asp 
%>

• Pistopoihsh.asp
<%

pistopoihsh.asp
καλείται με την <!--#INCLUDE FILE="pistopoihsh.asp"-> μέσα από το SECURITY.asp 
προβάλει φόρμα εισαγωγής στοιχείων για την πιστοποίηση της αυθεντικότητας του χρήστη

%>
<!— #INCLUDE FILE="./lncFile.asp" ->
<%
' Incfile.asp : Functions και Procedures, καλούμενες από περισσότερα του ενός μέρη της εφαρμογής, 
' όπως όρισε ο συγγραφεύς της εφαρμογής.

Dim Str
Str = "University of Macedonia - PdPLab - DataBases" 
UserNM = Request. Form("UserNM")
UserPW= Request. FormfUserPW")

call Headlnfo ("Έλεγχος Ταυτότητας Χρήστη")

call είτϋίερΓΈλεγχος Ταυτότητας Χρήστη!!!", 1)
%>
< Η1 ><%=Title%></H 1 >
<form action="<%=URL%>" method="POST">
<table border = 0>
<tr>
<td colspan=3 aligh='center’><b><Font Size=4 color=<%=vbBlue%»<%=Str%></Font></b></td> 
</tr>
<tr>
<td align='right'><b>Username : </b></td>
<td><input type-text' name=’UserNM' size-20'x/td>
<td rowspan=2 aligh='center'><input type='submit' value-Login'x/td>
</tr>
<tr>
<td align='right,><b>Password : </b></td>
<td><input type='password' name='UserPW size='20'x/td>
</tr>
</table>
</form>
<%
1 call είΓΟίερί'Έλεγχος Ταυτότητας Χρήστη!!!", 1)
call StrDisp(Str & " -" & Title & " -" & Session("VisitorlD"), 5)
call StrDisp(Str, 1)

call FootlnfoQ

%>

6.3.3. Επιλογή Βάσης Δεδομένων
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<% response, buffer = true 
%>
<!- #INCLUDE FILE="./security.asp" -->
<!— #INCLUDE FILE-'./adovbs. asp" ~>
<!- #INCLUDE FILE="./lncfile.asp" ~>
<%
Dim DSN_NAME, DSN_USER, DSN_PASS, dBases(), field_value, field_display, strServerName, SQL 
blnlsAdmin
DSN_USER = SessionfdbUser") 'Session("sysUSER")
DSN_PASS = Session("dbPass") ’SessionfsysPASS") 
strServerName = Request. ServerVariables("SERVER_NAME")

Call makeDsnArr()

field_value = Array("lnteger", "Double", "Text", "Memo", "Date", "Currency", "YesNo") 
field_display = Array("lnteger", "Number", "Text", "Memo", "Date/Time","Currency", "Yes/No")

sThisScript = ThisScript(Request.ServerVariables("SCRIPT_NAME")) 
Sdbscanasp = "sc.asp"
Squeryasp = "query, asp"
i

DSN_NAME = RequestfDatabaseName")

If DSN_NAME & "χ" = "χ" Then
If SessionfUserAdmin") Then

DSN_NAME = Session("dbConn")
End If
If DSN_NAME & "χ" = "χ" Then

DSN_NAME = dBases(0,1) 
DSNUSER = dBases(0,4) 
DSN_PASS = dBases(0,5)

End If
End If
i_____________ ___ ______________________________  ___ ___ _______________  ____________

For i = 0 to uBound(dBases)
If dBases(i,1) = DSN_NAME Then

SessionfdblD") = dBases(i,0) 
Session("dbConn") = dBases(i,1) 
SessionfdbPer") = dBases(i,2) 
SessionfdbUpd") = dBases(i,3) 
SessionfdbUser") = dBases(i,4) 
SessionfdbPass") = dBases(i,5) 
DSN_USER = dBases(i,4) 
DSN_PASS = dBases(i,5)

End If
Next

If SessionfdblD") > 0 And (Not ((RequestfDatabaseName") & "χ" = "χ") Or SessionfUserAdmin"))) Then 
' Response.Clear
Response. Redirect Sdbscanasp & "?act=ListTables"

End If

If DSN_NAME & "χ" = "χ" OR SessionfdblD") = -1 Then 
Response.Clear 
Response. End

Else
If SessionfdblD") > 0 Then

Set objDC = Server.CreateObjectf ADODB. Connection") 
objDC.Open DSN_NAME, DSNJJSER, DSN_PASS

End If
End If
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1
table_name = Request('TableName") 
' table_type = Request('TableName")

If Request("AddNewTable")<>"" And Request("NewTableName") <> "" Then
SQL = "CREATE TABLE " & Request("NewTableName") & " (FldOl Counter, Fld02 Integer, Fld03 

Double, Fld04 Text(10), Fld05 Memo, Fld06 Date, Fld07 Currency, Fld08 YesNo, Fld09 Char(10))" 
objDC.Execute(SQL)

End If
1
If Request("AddNewField")<>"" And request("NewFieldName") <> "" Then

SQL = "ALTER TABLE " & table name & " ADD " & request("NewFieldName") & "" & 
request("NewFieldType")&" NULL;" 

objDC.Execute(SQL)
End If 

1
If Request("DeleteTable")<>"" Then

SQL = "DROP TABLE " & table_name 
objDC.Execute(SQL)

End If
1
If Request("SelectColumns")<>"" Then

For Each item In RequestfSelectFId")
SQL = "ALTER TABLE " & table_name & " DROP " & item 
objDC.Execute(SQL)

Next
End If 

1
If SessionfUserAdmin") Then

Session("msgBanner")="msg-ETTiAoY0 Βάσης Δεδομένων για Ανίχνευση - Μεταβολή των στοιχείων
της" &_

" / Τσακαλίδης Γ. Ευάγγελος / M.I.S. / Α.Μ. 12-98 / Φεβρουάριος 2000';"
Else

Session("msgBanner")="msg=Έττιλoγή Βάσης Δεδομένων για Ανίχνευση των στοιχείων της " &_
" / Τσακαλίδης Γ. Ευάγγελος / M.I.S. / Α.Μ. 12-98 / Φεβρουάριος 2000';"

End If
I
call l-leadlnfo("Έλεγχoς Βάσεων Δεδομένων")
I
' rw("<h1 >"&Session("UserAdmin")&"</h1 >")
Call Titlos(Array("<font face=verdana size=5 οοΙθΓ=""#008080""><ά><υ>Έλεγχος Βάσεων 
Δεδομένων</υ></ά></ίοηΙ>"))
' rw("<h1 >"&strServerName&"</h1 >")
' rw("<h1 >"&bc.browser&"</h1 >")
' rw("<h1 >"&Session("VisitorlD")&"</h1 >")
' Call Titlos(Array("<font face=verdana size=5 οοΙθΓ=""#009090""><ά><υ>Επιλογή Βάσης 
Δεδομένων</υ></ά></ίοηί>"))
' rw("<font face=verdana size=5 οοΙθΓ=""#008080""><ά><υ>Έλεγχος Βάσεων Δεδομένων</υ></ά></ίοηί><άΓ>")
' Call Titlos(Array(DSN_USER,DSN_PASS))
•
If Session("UserAdmin") And Session("dblD") > 0 And DSN_NAME<>"" Then 

Session("qryName") =""
Session("dbQuery") =""
Session(“dbOQuery") =""
Session("dbConn") = DSN_NAME '"dbf-axonikos"

rw("<TABLE cellspacing=0 cellpadding=0 width='99%'><tr>") 
rw("<td width='1 %’></td>") 
nw("<td width='6%' align=center>")
rw("<b><a HREF=" & Squeryasp & " ONMOUSEOVER-'''window.status-Σύνταξη - Υποβολή

Ερωτημάτων'; return true"" ONMOUSEOUT=""window.status=""">S.Q.L.</a></b></td>")
1

rw("<td width-10%'></td>")
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rw("<td width-12%' align=left>")
rw("<t»<a HREF=" & Sdbscanasp & "?act=ListTables"&" ONMOUSEOVER=""window.status-Επιλογή 

Πίνακα από την Βάση Δεδομένων, για Avixv£uoq';return true"" ONMOUSEOUT-'"window, status-'"">Tables- 
Views</a></b></td>")

rw("</tr></TABLE>")
End If
rw "<SCRIPT ID=clientEventHandlersJS LANGUAGE=javascript>" 
rw
rw "function DSN_onchange() {" 
rw" document.DSNNav.submit();" 
rw" return true;" 
rw"}" 
rw "//->" 
rw "</SCRIPT>"
rw "<FORM NAME=DSNNav ACTION=" & sThisScript & " METHOD='post'>" 
rw "<font size=3 color='#fF0000'><b>Eπιλoγή Βάσης Δεδομένων : </b></font>"
rw"<SELECT NAME=databasename SIZE-1' LANGUAGE=javascript onchange='retum DSN_onchange()'>" 
For i = 0 to uBound(dBases)

If dBases(i.l) = DSN_NAME Then
rw("<option value-" & dBases(i,1) & selected>" & dBases(i,2))

Else
rw("<option value-" & dBases(i,1) & & dBases(i,2))

End If
Next
rw "</SELECT>" 
rw "</FORM>"

If Session("dblD") > 0 And DSN_NAME<>"" Then
Set tbIRS = objDC.OpenSchema(adSchemaTables)
If SessionfUserAdmin") Then

rw "<SCRIPT ID=clientEventHandlersJS LANGUAGE=javascript>" 
rw
rw "function Table_onchange() {"
rw" document.TableNav.submit();"
rw" return true;"
rw"}"
rw "//->"
rw "</SCRIPT>"
rw "<form NAME=TableNav action-' & sThisScript & "?DatabaseName=" & 

Server.URLEncode(DSN_NAME) & " method- post’>"
rw "<font size=3 οοΙθΓ='#ίΡ0000'><δ>Επιλογή Πίνακα : </b></font>" 
rw "<SELECT NAME=TableName SIZE-1' LANGUAGE=javascript onchange='return 

T able_onchange()’>"
While Not tbIRS. EOF

tbIName = tblRS('Table_Name") 
tbIType = LCase(tblRS('TABLE_TYPE"))
' If tblRS("TABLE_TYPE") = "TABLE" Then
If Left(tblName,4) <> "MSys" AND Left(tblName,3) <> "sys" AND Left(tblName,4) <>

"RTbl" Then
If table_name = "" Then

table_name = tblRS("Table_Name")
End If
If tbIType = "view" Then

intParam = SPPCount(tblName)
If intParam > 0 Then

tbIType = "params:" & intParam
End If

End If
If tbIName = table_name Then

rw("<OPTION VALUE-" & tbIName & '" selected>" & tbIName & " /" &
tbIType )

Else
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)
rw("<OPTION VALUE="' & tbIName & & tbIName & " /" & tbIType

End If
End If
tbIRS. MoveNext

Wend
rw("</SELECT>")
rw("&nbsp;&nbsp;<input type=submit name=DeleteTable ν3ΐυβ=Διαγραφή>")
rw("</form>")
tbIRS.Close
Set tbIRS = Nothing
If table_name <> "" AND Request("DeleteTable")="" Then

rw("<form action-' & sThisScript & "?DatabaseName=" &
Server. URLEncode(DSN_NAME) & "&TableName=" & table_name & " method=post>")

SQL = "SELECT * FROM [" & table_name &"]"
Set objRS = objDC.Execute(SQL)
rw("<table border=2 cellspacing=0 cellpadding=0>")
Call FieldsTable(objRS, "Delete", False, "Επιλογή Πεδίων Πίνακα", "Διαγαφή

Επιλεγμένων Πεδίων")
rw("</table>")
rw("<br>")
rw("<table border=1 cellspacing=0 cellpadding=0>") 
rw("<tr>")
rw("<td bgcolor = 'beige' colspan=2 align=center><font size=3 color='#FF0000’>") 
Γνν("<ΐ>Προσθήκη Νέου Πεδίου στον Πίνακα :" & table_name & "</b></font></td>") 
rw("</tr>") 
rw("<tr>")
rw("<td bgcolor = '#99FFFF' align=right><font size=3><b>Ovopa Πεδίου :

</b></font></td>")
rw("<td bgcolor = '#FFFFCC'><input type=text name='NewFieldName'></td>")
rw("</tr>")
rw("<tr>")
nw("<td bgcolor = '#99FFFF' align=right><font size=3><b>Tύπoς Δεδομένων :

</b></font></td>")
nw("<td bgcolor = '#FFFFCC' align=left>")
DropDownToSelect "NewFieldType", field_value, field_display, 'Text"
'rw("<select name-NewFieldType'>")
'For i = 0 to uBound(field_value)
' rw("<option value="' & field_value(i) & '">" & field_display(i))
'Next
'rw("</select>")
rw("</td></tr>")
rw("<tr>")
rw("<td bgcolor = 'beige' colspan=2 align=center><input type=submit 

name=AddNewField ν3ΐυβ='Προσθήκη Νέου Πεδίου'><Δδ>")
rw("</tr></table>") 
rw("</form>") 
objRS.Close 
Set objRS = Nothing

End If
' Ακυρώνω την εκτέλεση, μέχρι να βρω τρόπο ορισμού private key 
' rw("<table border=1 cellspacing=0 cellpadding=0><tr><td bgcolor = 'beige' colspan=2

align=center>")
' rw("<form action=" & sThisScript & "?DatabaseName=" & Server.URLEncode(DSN_NAME) & 

" method=post>")
' rw("<font size=3 color='#FF0000'><b>Πpoσθήκη Νέου Πίνακα στην Βάση :" & 

SessionfdbPer") & "</b></font></td>")
' rw("</tr>")
' rw("<tr>")
' rw("<td bgcolor = '#99FFFF' align=right><font size=3><b>Ovopa νέου Πίνακα : 

</b></font></td>")
' rw("<td bgcolor = '#FFFFCC' align=left><input type=text name-NewTableName'></td>")
' rw("</tr>")
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' rw("<tr>")
' rw("<td bgcolor = 'beige' colspan=2 align=center><input type=submit nanne=AddNewTable 

value-Προσθήκη νέου nivaKa'x/td>")
1 rw("</form>")
’ rw("</tr></table>")

End If
End If
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If Session("dblD") > 0 Then 
objDC.Close 
Set objDC = Nothing

call Footlnfo()

Sub SelectDataType(itemSelected)
rw("<SELECT NAME=EditColName>")
For i = 0 to UBOUND(field_value)

If field_display(i) = itemSelected Then
rw("<option value="’ & field_value(i) & selected>" & field_display(i))

Else
rw("<option value="' & field_value(i) & & field_display(i))

End If
Next
rw("</Select>")

End Sub

Sub makeDsnArr()
Dim SysDC, dnsArrRS, strSQL, ii, iTotRecs, strUser, strPass 
Call OpenSysDB(sysDC)
strSQL = "SELECT * FROM dsnNames WHERE dsnServer-" & strServerName & '" AND dsnActive=True" 
If Not SessionfUserAdmin") Then

strSQL = strSQL & " AND dsnPublic=True"
End If
strSQL = strSQL & " ORDER BY dsnPerigrafh;"
Set dnsArrRS = Server.CreateObjectf'ADODB. Recordset") 
dnsArrRS.Open strSQL, sysDC, adOpenKeyset, adLockReadOnly, adCmdText 
iTotRecs = dnsArrRS. RecordCount-1 
If iTotRecs < OThen 

iTotRecs = 0
Redim dBases(iTotRecs,6) 
ii = 0
dBases(ii,0) = -1
dBases(ii.l) = "ΔενΒρέθηκανΣτοιχείαΒάσεωνΔεδομένωνϋ!" 
dBases(ii,2) = "Δεν-Βρέθηκαν Στοιχεία Βάσεων Δεδομένων!!!" 
dBases(ii,3) = False
dBases(ii,4) = "Δεν Βρέθηκαν·Στοιχεία-Βάσεων Δεδομένων!!!" 
dBases(ii,5) = "Δεν Βρέθηκαν Στοιχεία Βάσεων Δεδομένων!!!"

Else
Redim dBases(iTotRecs+1,6) 
ii = 0
dBases(ii,0) = 0
dBases(ii.l) = "Παρακαλώ Επιλέξτε Βάση Δεδομένων" 
dBases(ii,2) = "Παρακαλώ Επιλέξτε Βάση Δεδομένων" 
dBases(ii,3) = False
dBases(ii,4) = "Παρακαλώ Επιλέξτε Βάση Δεδομένων" 
dBases(ii,5) = "Παρακαλώ Επιλέξτε Βάση Δεδομένων" 
ii = 1
Do while Not dnsArrRS.Eof

dBases(ii.O) = dnsArrRS("dsnlD") 
dBases(ii.l) = dnsArrRS("dsnUesh") 
dBases(ii,2) = dnsArrRS("dsnPerigrafh")

_______________ dBases(ii,3) = dnsArrRSC'dsnUpdate")___________ ___________ _________________________
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strUser = dnsArrRS("dsnUser")
If IsNull(strUser) Or strUser = "" Or strUser = Null Or VarType(strUser) = vbNull Then 

strUser = "Thellser"
End If
strPass = dnsArrRS("dsnPass")
If IsNull(strPass) Or strPass = "" Or strPass = Null Or VarType(strPass) = vbNull Then 

strPass = "Password"
End If
dBases(ii,4) = strUser 
dBases(ii,5) = strPass 
ii = ii + 1
dnsArrRS. MoveNext

Loop
End If
dnsArrRS. Close 
Set dnsArrRS = Nothing 
sysDC.Close 
Set sysDC = Nothing
End Sub

%>

6.3.4. Ανίχνευση Βάσης Δεδεμένων

• Sc.asp
<%

sc.asp
κατέληξε με τόσο μικρό όνομα διότι το όνομα του αρχείου που εκτελείται μπαίνει σε αναφορές
που καλούν το ίδιο το αρχείο με ποικίλες παραμέτρους, σε πολλά σημεία του παραγώμενου Html κώδικα.
Η περικοπή του ονόματος μειώνει σημαντικά το μέγεθοε του Html κώδιακα, άρα και τον φόρτο στο δίκτυο.

στο μέρος αυτό της εφαρμογής γίνεται η ανίχνευση πίνακα ή QueryView με ποικίλους τρόπους, 
πρώτα γίνεται επιλογή πίνακα ή QueryView από τα περιεχόμενα στη βάση δεδομένων, 
μένει ατελής ο χειρισμός QueryView της MS-Access με παραμέτρους, οψόμεθα. 
για τους πίνακες προτείνεται επιλογή πεδίων που θέλει ορατά ο χρήστης.

%>
<%

response.buffer = true 
' Response. Flush

%>
<!-INCLUDE FILE="./security.asp" ~> 
<!— #INCLUDE FILE="./adovbs.asp" -> 
<!-INCLUDE FILE="./lncFile.asp" ~> 
<% * 1

' Οι παραπάνω τρεις γραμμές INCLUDE FILE= ... καλούν και συσσωματώνουν με το παρόν αρχείο,
1 με την σειρά τα μέρη της εφαρμογής :
' security.asp : περιέχει την πιστοποίηση της αυθεντικότητας των χρηστών, όπως τους όρισε ο Administrator 
' adovbs.asp : περιέχει το σύνολο των ADO constants για VBScript, όπως όρισε η Microsoft
1 Incfile.asp : Functions και Procedures, καλούμενες από περισσότερα του ενός μέρη της εφαρμογής,
' όπως όρισε ο συγγραφεύς της εφαρμογής.

Dim objDC, objRS, objCmd
Dim strTemp, strlTemp, str2Temp, sRs2Xls, bgcolor, aBgColor
Dim sAction
Dim sTableName
Dim sSortField
Dim sSortOrder
Dim sCritField _________________________________________
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Dim sCritValue 
Dim iCritDT
Dim iHorAlign ' As Integer - τρόπος οριζόντιας στοίχισης πεδίου -1 : αριστερά - 2 : κέντρο - 3 : δεξιά - 4 : 
πλήρης
Dim sPageSize, iPageSize, iTotRecs, iTotPages, sCurrentPage, iCurrentPage 
Dim blnFilter, strWrapFields, blnWrapFields
Dim strQSession, blnQSession, strSPSession, blnSPSession, strParams, blnParams, strSQLSelect, strSelFIds 
Dim sThisScript, Sdefaultasp, Squeryasp, Supdateasp, DSN_NAME, DSN_USER, DSN_PASS

"Σχεδιασμός - Ανάπνυζη Intranet για το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας"
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' Server.ScriptTimeout = 12000 '20 minutes
aBgColor = Array("White","#FFFFCC")
bgcolor = "#E0E0E0"
blnQSession = False
blnSPSession = False
blnParams = False
sThisScript = ThisScript(request.ServerVariables("SCRIPT_NAME"))
Sdefaultasp = "dBases.asp"' στο μέρος αυτό της εφαρμογής γίνεται η επιλογή της βάσης δεδομένων 
Squeryasp = "query, asp"' το μέρος της εφαρμογής, όπου συντάσσονται και αποθηκεύονται queries των 
χρηστών
Supdateasp = "UpDate.asp" ’ το μέρος της εφαρμογής που κάνει ενημέρωση πινάκων επιλεγμέων απο τον 
Administrator και τον χρήστη 
DSN_NAME = SessionfdbConn")
DSNJJSER = Session("dbllser")
DSN_PASS = SessionfdbPass") 
sTableName = Request. QueryString("tbl") 
sAction = Request. QueryStringfact")

If (sAction <> "LQ") And (sTableName & "x" = "x") Then 
sTableName = SessionfsTableName")

End If
If sAction & "x" = "x" Then

sAction = "ListTables"
SessionfdbQuery") ="" 
strQSession ="" 
blnQSession = False 
SessionfdbStoredProc") ="" 
strSPSession ="" 
blnSPSession = False 
Session("dbParams") = "" 
strParams ="" 
blnParams = False 

Elself sAction = "ListTables" Then 
SessionfdbQuery") ="" 
strQSession ="" 
blnQSession = False 
SessionfdbStoredProc") ="" 
strSPSession ="" 
blnSPSession = False 
SessionfdbParams") ="" 
strParams = 
blnParams = False 

Elself sAction = "LQ" Then
SessionfdbStoredProc") ="" 
strSPSession ="" 
blnSPSession = False 
SessionfdbParams") ="" 
strParams ="" 
blnParams = False 

Elself sAction = "DD" Then
SessionfdbQuery") ="" 
strQSession ="" 
blnQSession = False

_______ SessionfdbParams") = ""____________________
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strParams =""
blnParams = False
Sessionf'dbStoredProc") =""
strSPSession =""
blnSPSession = False
sTableName = Session("sTableName")

Elself sAction = "SP" Then
SessionfdbQuery") ="" 
strQSession = "" 
blnQSession = False 
Session("dbParams") ="" 
strParams = "" 
blnParams = False
SessionfsTableName") = Request. QueryString("tbl")

Elself sAction = "PAR" Then
SessionfdbQuery") ="" 
strQSession ="" 
blnQSession = False 
SessionfdbStoredProc") ="" 
strSPSession ="" 
blnSPSession = False
SessionfsTableName") = Request. QueryStringftbl")

Elself sAction = "SelectFields" Then 
SessionfdbQuery") ="" 
strQSession ="" 
blnQSession = False 
SessionfdbStoredProc") ="" 
strSPSession ="" 
blnSPSession = False 
SessionfdbParams") ="" 
strParams ="" 
blnParams = False
SessionfsTableName") = Request. QueryStringftbl")

End If

If (sAction <> "LQ") And (sTableName & "x" = "x") Then 
sTableName = SessionfsTableName")

End If
i

If (sAction <> "LQ") And (sTableName & "x" = "x") Then 
sAction = "ListTables"

End If

strWrapFields = Request.QueryStringfwt")
If strWrapFields <> "1" Then 

strWrapFields = "0"
End If
i

blnWrapFields = (strWrapFields = "1")
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iTotRecs = SessionfRecordsCount")

strQSession = SessionfdbQuery")
If strQSession & "x" <> "x" Then

iTotRecs = SessionfSQLRecs") 
blnQSession = True

End If

strSPSession = SessionfdbStoredProc") 
If strSPSession & "x" <> "x" Then

iTotRecs = SessionfSPRecs") 
blnSPSession = True

End If

Σέρρες - Θεσσαλονίκη / Φεβρουάριος 2OOO
Σελίδα : 1 70 από : 220



"Σχεδιασμός - Ανάπνυζη Intranet γιa to Πανεπιστήμιο Μακεδονίας"
Τσακαλίδης Γ. Ευάγγελος / Μ.Ι.5. - Αριθμός Μητρώου : Μ 1 2/9S

strParams = Session("dbParams")
If strParams & "x" <> "x" Then

iTotRecs = Session("PARRecs") 
blnParams = True

End If

If Request("SelectColumns") & "x" <> "x" Then 
Session("srchWHERE") ="" 
strSelFIds = "#" 
strSQLSelect =""
For Each item In RequestfSelectFId") 

strSelFIds = strSelFIds & item & 
strSQLSelect = strSQLSelect & item & ","

Next 'item
strSQLSelect = left(strSQLSelect,Len(strSQLSelect)-2) 
strSelFIds = left(strSelFlds,Len(strSelFlds)-2)
SessionfstrSelFIds") = strSelFIds 
SessionfstrSQLSelect") = strSQLSelect 
If Sessionf'strSQLSelect") & "x" = "x" Then 

sAction = "SelectFields"
End If

Else
If not ((SessionfstrSQLSelect") & "x" = "x") or (Session("strSQLSelect") & "x" = "*x")) Then 

strSQLSelect = Session("strSQLSelect")
Else

strSQLSelect =
End If

End If
i

If RequestfSearchVals") & "x" <> "x" Then 
sCritField ="" 
iTotRecs = 0
SessionfRecordsCount") = 0 
SessionfFilterRecs") = 0 
SessionfSQLRecs") = 0 
SessionfSPRecs") = 0 
Session("PARRecs") = 0 
Session("srchWHERE") = ""
Call OpenConnection()
Call MakeStrWhere("SELECT "&strSQLSelect&" FROM [" & sTableName & "]")
Call CloseConnection

End If

sSortField = Request. QueryString("sf)
Select Case LCase(Request.QueryString("so")) 

Case "asc"
sSortOrder = "ASC"

Case "desc"
sSortOrder = "DESC"

Case Else
sSortOrder = "none"

End Select

sCritField = Request. QueryStringfcf")
If sCritField & "x" = "x" Then 

sCritField =""
Else

If SessionfsCritField") <> sCritField Then 
SessionfsCritField") = sCritField 
iTotRecs = 0 
SessionfFilterRecs") = 0

_______________ Session("SQLRecs") = 0________
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Session("SPRecs") = 0 
SessionfPARRecs") = 0

End If
End If
i ___ ___ _____________ ___ ___ ___ ___ ________

If Request.QueryString("rs")="1" Then 
sCritField ="" 
iTotRecs = 0
Session("RecordsCount") = 0 
SessionfFilterRecs") = 0 
SessionfSQLRecs") = 0 
SessionfSPRecs") = 0 
SessionfPARRecs") = 0 
SessionfsrchWHERE") =""

End If
i

blnFilter = (sCritField > "")

"Σχεδιασμός - Ανάπτυξη Intranet yiα το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας"
Τσακαλίδης Γ. Ευάγγελος / M.I.S. - Αριάμός Μητρώου : Μ 1 Ζ/9&

sCritValue = Request. QueryStringf'cv")
If sCritValue & "x" = "x" Then 

sCritValue =""
Else

If Session("sCritValue") <> sCritValue Then 
Session("sCritValue") = sCritValue 
iTotRecs = 0 
SessionfFilterRecs") = 0 
SessionfSQLRecs") = 0 
SessionfSPRecs") = 0 
SessionfPARRecs") = 0

End If
End If
i

iCritDT = Request. QueryStringfcdt")
If Len(iCritDT) <> 0 And IsNumeric(iCritDT) Then iCritDT = Clnt(iCritDT)

sPageSize = Request. QueryStringfps")
If sPageSize = "" OR clnt(sPageSize) <1 then 

iPageSize = 25 
sPageSize = "25"

Else
iPageSize = clnt(sPageSize)

end if

sCurrentPage = Request.QueryStringfcp")
If sCurrentPage = "" Or clnt(sCurrentPage)<1 then

sCurrentPage = Request.FormfsGoToPage")
If sCurrentPage = "" Or clnt(sCurrentPage)<1 then 

iCurrentPage =1 
sCurrentPage = "1"

Else
iCurrentPage = clnt(sCurrentPage)

End If
Else

iCurrentPage = clnt(sCurrentPage)
end if

sRs2Xls = Request. QueryStringfxIs")
If sRs2Xls = "" Or clnt(sRs2Xls)<>1 then 

sRs2Xls = "0"
Else

sRs2Xls = "1"
end if
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strlTemp = "?act=" & sAction & "&tbl=" & Server.URLEncode(sTableName)
If Len(sCritField) > 0 Then strlTemp = strlTemp & "&cf=" & sCritField 
If Len(iCritDT) >0 Then strlTemp = strlTemp & "&cdt=" & iCritDT 
If Len(sCritValue) > 0 Then

If iCritDT = adDate or iCritDT = adDBDate or iCritDT = adDBTime or iCritDT = adDBTimeStamp Then 
strlTemp = strlTemp & "&cv=" & sCritValue

Else
strlTemp = strlTemp & "&cv=" & Server.URLEncode(sCritValue)

End If
End If
If Len(sSortField) >0 Then

strlTemp = strlTemp & "&sf=" & sSortField 
strlTemp = strlTemp & "&so=" & sSortOrder

End If
strlTemp = strlTemp & "&wt=" & strWrapFields 
strlTemp = strlTemp & "&ps=" & sPageSize
i _____ _ ___ _ _ _

Call OpenConnection()
Call OpenRecordset(sAction)
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Session("msgBanner")="msg='AvixvEuori Στοιχείων της Βάσης Δεδομένων :" & SessionfdbPer") & 
" / Τσακαλίδης Γ. Ευάγγελος / Μ.IS. / Α.Μ. 12-98 / Φεβρουάριος 2000';"

call Headlnfo ("Ανίχνευση Βάσης Δεδομένων")

on error resume next 
Select Case sAction

Case "dBInfo"' Κλήση μόνο από την γραμμή των εντολών με ?act=dBlnfo
Call Titlos(Array("<font size=2><b>B0op Δεδομένων : </b></font>" & Session("dbPer"))) 
Call Plohghsh("1100000100")
rw("<TABLE border-2' cellspacing=0cellpadding=0 width='90%'><tr>")
Call tblCell(True, 2,bgcolor)
Call tblCell(True, "Π ε p ι γ p α φ ή&ηδερ,&ηδερ;", 3,bgcolor)
Call tblCell(True, "&nbsp;&nbsp;A ξ ί α", 1,bgcolor)
rw("</tr>")
iAa = 0
For each item in objDC.Properties 

rw("<tr>") 
iAa = iAa + 1
Call tblCell(False, iAa, 3, aBgColor(iAa mod 2))
Call tblCell(False, item. Name & ":", 3, aBgColor(iAa mod 2))
Call tblCell(False, "&nbsp;" & item, 1, aBgColor(iAa mod 2)) 
rw("</tr>")

Next 'item

Case "ListTables"
TablesList(objRS)

Case "SelectFields"
If Session("srchWHERE") & "x" <> "x" Then 

SessionfRecordsCount") = 0
End If
Session("srchWHERE") =""
SessionfFilterRecs") = 0 
iTotRecs = Session("RecordsCount")
If iTotRecs = 0 Then

iTotRecs = objRS.RecordCount 
Session("RecordsCount") = iTotRecs

End If
Call Titlos(_

Array("<font size=2><b>B0op Δεδομέων : </b></font>" & Session("dbPer") & _ 
"<br><font 5ίζβ=2><δ>Πίνακας : </b></font>" & sTableName, _

_________ _____________ "<font 3ίζθ=2><δ>Εγγραφές : </b></font>" & iTotRecs & ____________________
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method=post>") 

Πεδίων")

"<br><font βίζθ=2><δ>Επιλογή Πεδίων Πίνακα, για Παρουσίαση</δ></ίοηί>"))
Call Plohghsh("1110000100")
rw("<TABLE border=2 cellspacing=0 cellpadding=0>")
rw("«form action-'"" & sThisScript & "?act=DD&TbI=" & Server.URLEncode(sTableName) &...

Call FieldsTable(objRS, "Browse", True, "Επιλογή Πεδίων Πίνακα", "Παρουσίαση Επιλεγμένων 

rw("</form>")

Case "Search"
Call Titlos(_

Array("<font size=2>«b>Baon Δεδομέων : </b></font>" & Session("dbPer") & _
", <font size=2><b>nivaKag : </b></font>" & sTableName, _
"<font 5ίζβ=2>«δ>Αναζήτηση Εγγραφών</δ></ίοηί>"))

Call Plohghsh("1110010100")
' rw("<form action=... & sThisScript & "?act=DD&Tbl=" & Server.URLEncode(sTableName) &

method=post>")
Call MakeSearchFormfSELECT "&strSQLSelect&" FROM [" & sTableName &"]")
' rw("</form>")

Case "DD"
' rw "#" & Sessionf'srchWHERE") & "#"
If blnFilter Then

iTotRecs = Session("FilterRecs")
If iTotRecs = 0 Then

iTotRecs = objRS.RecordCount 
SessionfFilterRecs") = iTotRecs

End If
Else

iTotRecs = SessionfRecordsCount")
If iTotRecs = 0 Then

iTotRecs = objRS.RecordCount 
Session("RecordsCount") = iTotRecs

End If
End If

objRS.PageSize=iPageSize 
iTotPages = int(.999+iTotRecs/iPageSize) 
iF iCurrentPage > iTotPages Then 

iCumentPage = iTotPages
End If
If iTotPages > 0 Then

objRS.AbsolutePage = iCurrentPage
Else

iCumentPage = 0
End If
If Session("srchWHERE") & "x" <> "x" Then 

Call Titlos(_
Array("<font size=2>«b>Baon Δεδομένων : </b></font>" & SessionfdbPer") &

Session("srchWHERE") &"</font>", _

Else

", <b><font είζβ=2>Πίνακας : </b></font>" & sTableName & _ 
"<br><font size=2><b>O^Tpo : </b></font><font size=2>" &

"<font size=2><b>Eγγpαφές : </b></font>" & iTotRecs & _ 
"<br><font 5ίζβ=2><^>Σελίδα : </b></font>" & iCurrentPage & 
" <font size=2><b>από : </b></font>" & iTotPages))

Call Titlos(_
Array("<font size=2><b>Bdon Δεδομένων : </b></font>" & Session("dbPer") &

", <b><font size=2>nivaKag : </b></font>" & sTableName, _
"«font size=2><b>Eγγpαφές : </b></font>" & iTotRecs & _

________ ", «font size=2><b>j^iba : </b></font>" & iCurrentPage &___________________
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" <font size=2><b>crrT0 : </b></font>" & iTotPages))
End If
Call Plohghsh("1111111111")
Call FldsHd(objRS)
Call TableRows(objRS, "DD")

Case "LQ", "SP", "PAR"
SessionfsTableName") = sTableName 
iArxh = 0
If blnQSession Then

iTotRecs = Session("SQLRecs") 
if iTotRecs <= 0 Then

iTotRecs = objRS.RecordCount 
Session("SQLRecs") = iTotRecs

End If
Elself blnSPSession Then

iTotRecs = Session("SPRecs") 
if iTotRecs <= 0 Then

iTotRecs = objRS.RecordCount 
Session("SPRecs") = iTotRecs

End If
Else

iTotRecs = SessionfPARRecs") 
if iTotRecs <= 0 Then 

iTotRecs = 0
End If

End If
If blnParams Then

iTotPages = int(.999+iTotRecs/iPageSize) 
iF iCurrentPage > iTotPages Then 

iCurrentPage = iTotPages
End If
iArxh = (iCurrentPage-1)*iPageSize 
if iArxh<0 then iArxh=0 
objRS.move iArxh

Else
objRS.PageSize=iPageSize 
iTotPages = int(.999+iTotRecs/iPageSize) 
iF iCurrentPage > iTotPages Then 

iCurrentPage = iTotPages
End If
If iTotPages > 0 Then

objRS.AbsolutePage = iCurrentPage
Else

iCurrentPage = 0
End If

End If
If blnQSession Then 

Call Titlos(_
Array("<font size=2><b>Bdor| Δεδομένων : </b></font>" & SessionfdbPer") & 

"<br><font 5ίζβ=2>·Φ>Ερώτημα : </b></font><font size=2>" &
Session("dbOQuery")&"</font>", _

"<font size=2><b>EYYpaq^ : </b></font>" & iTotRecs & _
"<br><font size=2><b>IsAK5a : </b></font>" & iCurrentPage & _
" <font size=2><b>ano : </b></font>" & iTotPages))

Else
Call Titlos(_

Array("<font size=2><b>Baor| Δεδομένων : </b></font>" & SessionfdbPer") &

", <font size=2><b>View : </b></font>" & sTableName,"<font 
5ϊζβ=2><δ>Εγγραφές : </b></font>" & _
______________________________ iTotRecs & ", <font size=2><b>EsAida : </b></font>" &_______________________
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iCurrentPage & " <font size=2><b>aTO : </b></font>" & iTotPages))
End If
Call Plohghsh("1101100111")
Call qrdFldsHd(objRS)
Call TableRows(objRS, sAction)

End Select 
rw("</TABLE>")

If sRs2Xls = "1" Then
' το προϊόν των επιλεγέντων πεδίων του πίνακα ή του Query εξάγεται σε tab delimited text, 
1 αναγνώσιμο από το MS-Excel 
Call RecordSet2Excel(objRS)

End If

Call CloseRecordset 
Call CloseConnection 
Call Foot Info

' Αρχή του Τμήματος SUBs & FUNCTIONS, που καλεί μόνο το συγκεκριμένο μέρος της εφαρμογής

Sub OpenConnection()
' άνοιγμα βάσης δεδομένων

On Error Resume Next
Set objDC = Server.CreateObjectfADODB.Connection")
objDC.ConnectionTimeout = 15
objDC. CommandTimeout = 30
objDC.Open DSN_NAME, DSNJJSER, DSN_PASS

End Sub
t

Sub OpenRecordset(sType)
' άνοιγμα συνόλου εγγραφών, καλείται με παράμετρο, το ανοίγει δε για κάθε απαίτηση της εφαρμογής 

On Error Resume Next
Dim sSqIString ' πάνω του κτίζεται η εντολή SQL
Dim sCritOperator' το "=" ή το "LIKE" γιά σύγκριση-επιλογή εγγραφών από το sSqIString
Dim strDelimL, strDelimR ' αυτό που περιβάλει τις αξίες πεδίων : "" num ή bln,...txt, και "#" date-time
Dim sCritl Value, strFilter, arrPar() 
sCritl Value = ltrim(trim(sCritValue)) 
strFilter =""
If sCritField <> "" Then

Select Case iCritDT
Case adSmalllnt, adlnteger, adSingle, adDouble, adDecimal, adTinylnt, 

adUnsignedTinylnt, adUnsignedSmalllnt, adUnsignedlnt, adBiglnt, adUnsignedBiglnt, adNumeric, adBinary, 
adVarBinary, adLongVarBinary, adCurrency, adBoolean

sCritOperator = "=" 
strDelimL ="" 
strDelimR =""

Case adDate, adDBDate, adDBTime, adDBTimeStamp 
sCritOperator = "=" 
strDelimL = "#" 
strDelimR = "#"
If sType = "DD" Then

sCritl Value = SQLDate(sCrit1 Value)
End If

Case adBSTR, adChar, adWChar, adVarChar, adLongVarChar, adVarWChar,
adLongVarWChar

sCritOperator = "LIKE" 
strDelimL = 
strDelimR ="%'"

End Select
strFilter = "([" & sCritField & "]" & sCritOperator & "" & strDelimL & sCritl Value & strDelimR &

nyi

End If
________Select Case sType_____________________________________________________________________________
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Case "SP"'' Ανοίγει το Recordset με βάση MS-Access View, χωρίς παραμέτρους / κανένα
πρόβλημα

Set objRS = Server.CreateObjectfADODB.Recordset")
Session("dbStoredProc") = sTableName 
blnSPSession = True
objRS.Open sTableName, objDC, adOpenKeyset, adLockReadOnly,

ad Cmd Stored P roc
objRS.Filter = strFilter

Case "PAR" ' Ανοίγει το Recordset με βάση μία MS-Access Stored Procedure with parameters 
Session("dbParams") = sTableName 
blnParams = True
intParam = SPPCount(sTableName)
Redim arrPar(intParam,5)
' εδώ επικρατεί ακαταστασία 
' arrPar = SPParGet(sTableName, intParam)
' rw("<table>")
' For each ele In objCmd. Parameters
' rw("<tr>")
' rw("<td>"&ele.name&"</td>")
' rw("<td>"&ele.type&"</td>")
' rw("<td>"&ele.direction&"</td>")
' rw("<td>"&ele. size&"</td>")
' rw("</tr>")
' Next' ele
' rw("</table>")

' objCmd. Parameters("PAR1") = ""
' objCmd. Parameters("PAR2") = ""
' η/ν("Παράμετροι:" & intParam)
1 rw(" / Παράμετροι:" & objCmd.Parameters.count)

' objCmd.Execute iTotRecs 
' rw(" / Εγγραφές :" & iTotRecs)
’ now open it
objDC.CorsorLocation = adUseClient 
iTotRecs = SessionfPARRecs")
If iTotRecs <= 0 Then

Set objCmd = Server.CreateObject ("ADODB.Command")
objCmd.ActiveConnection = objDC ' DSN_NAME '
objCmd.CommandText = sTableName ' "Zhthsh_LastSeson_Pelath"'

"qryNamesByState"
objCmd. CommandType = adCmdStoredProc 

' now the parameters
1 με δύο dummy parameters διαβάζω τεχνιαίντως MS-Access Stored 

Procedure with parameters από την εφαρμογή του Θεόδωρου Γούτα ή από άλλους δικούς μου 
πειραμματισμούς.

Set objPar = objCmd.CreateParameter ("PARI", adChar,
adParamlnput, 10,"")

objCmd. Parameters.Append objPar
Set objPar = objCmd.CreateParameter ("PAR2", adChar,

adParamlnput, 10,"")
objCmd. Parameters.Append objPar 
objRS. CursorType = adOpenKeyset 
' objRS.Open
Set objRS = objCmd. Execute 
objRS. Filter = strFilter 
iTotRecs = 0 
do while Not objRS. Eof

iTotRecs = iTotRecs + 1 
objRS. MoveNext

______________________________ Loop__________________________________________________________ _________
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"qryNamesByState"

Session("PARRecs") = iTotRecs 
Call CloseRecordset

End If
Set objCmd = Server.CreateObject ("ADODB. Command")
objCmd.ActiveConnection = objDC ' DSN_NAME '
objCmd.CommandText = sTableName 1 "Zhthsh_LastSeson_Pelath" ’

adParamlnput, 10,"") 

adParamlnput, 10,"")

objCmd. CommandType = adCmdStoredProc 
Set objPar = objCmd.CreateParameter ("PARI", adChar, 
objCmd. Parameters.Append objPar 
Set objPar = objCmd.CreateParameter ("PAR2", adChar, 
objCmd. Parameters.Append objPar 
objRS.CursorType = adOpenKeyset 
Set objRS = objCmd. Execute 
objRS. Filter = strFilter 
objPar = Nothing

Case "LQ"' Ανοίγει το Recordset με βάση το Query ττου στέλνει το μέρος της εφαρμογής 
Query.asp / κανένα πρόβλημα

Set objRS = Server.CreateObjectf ADODB. Recordset")
Session("SPRecs") = 0 
SessionfdbStoredProc") = ""
SessionfPARRecs") = 0 
SessionfdbParams") =""
objRS.Open strQSession, objDC, adOpenKeyset, adLockReadOnly, adCmdText 
objRS. Filter = strFilter

πρόβλημα
Case "ListTables", "dBInfo"' Ανοίγει το Recordset προκειμένου να επιλεγεί πίνακας / κανένα 

Set objRS = objDC.OpenSchema(adSchemaTables)

Case "SelectFields" 1 Ανοίγει το Recordset προκειμένου να επιλεγούν τα επιθυμητά από τον 
χρήστη πεδία / κανένα πρόβλημα

Set objRS = Server.CreateObjectfADODB. Recordset")
sSqIString = "SELECT * FROM [" & sTableName & "]"
objRS.Open sSqIString, objDC, adOpenKeyset, adLockReadOnly, adCmdText

Case "DD" ' DrillDown ' Ανοίγει το Recordset με βάσει τις προτιμήσεις του χρήστη για αξίες 
πεδίων, ταξινόμηση με βάση τιμές πεδίου Asc ή Desc / κανένα πρόβλημα

Set objRS = Server.CreateObjectfADODB.Recordset")
sSqIString = "SELECT "&strSQLSelect&" FROM [" & sTableName & "]"
If sCritField & "x" <> "x" Then

sSqIString = sSqIString & " WHERE " & strFilter 
If SessionfsrchWHERE") & "x" <> "x" Then

sSqIString = sSqIString & " AND " & SessionfsrchWHERE")
End If

Else
If SessionfsrchWHERE") & "x" <> "x" Then

sSqIString = sSqIString & " WHERE " & SessionfsrchWHERE")
End If

End If
If sSortOrder <> "none" Then

sSqIString = sSqIString & " ORDER BY [" & sSortField & "]" & sSortOrder
End If
’ sSqIString = sSqIString &
objRS.Open sSqIString, objDC, adOpenKeyset, adLockReadOnly, adCmdText

End Select
End Sub
i _____ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __

Sub CloseRecordset
1 κλείνει το ανοιγμένο Recordset 

On Error Resume Next 
If blnParams Then
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Set objCmd = Nothing
End If
objRS.Close 
Set objRS = Nothing

End Sub
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Sub CloseConnection
' κλείνει η ανοιγμένη Βάση Δεδομένων 

On Error Resume Next 
objDC.Close 
Set objDC = Nothing

End Sub

Sub Plohghsh(strPer)
' δημιουργεί τα στοιχεία πλοήγησης στην αρχή της οθόνης του χρήστη 
' καλούνται κατά περίπτωση, όσα χρειάζονται ή μπορούν να λειτουργήσουν κάθε φορά 

Dim strWr, strUpDt
rw("<TABLE cellspacing=0 cellpadding=0 width- 100%'><tr>")
If Mid(strPer,1,1)="1" Then

rw("<td width='7%' align=left><FONT face=Arial SIZE=2>")
rw("<a HREF=" & Sdefaultasp & " ONMOUSEOVER=""window.status=Έπιλoγή Βάσης 

Δεδομένων'; return true"" ONMOUSEOUT=""window.status="""><b>dataBases</b></a></FONT></td>")
Else

rw("<td width='7%'></td>")
End If
If Mid(strPer,2,1 )="1" Then

rw("<td width-5%' align=center><FONT face=Arial SIZE=2>")
rw("<a HREF=" & Squeryasp & " ONMOUSEOVER-'''window.status-Σύνταξη - Υποβολή

Ερωτημάτων'; return true"" ONMOUSEOUT=""window.status-...><b>S.Q.L</b></a></FONT></td>")
Else

rw("<td width='5%’></td>")
End If
'If Mid(strPer,3,1)="1" Then 
strUpDt = "ViewRecs"
If Session("UserAdmin") Then

strUpDt = "UpDateRecs"
End If
If Mid(strPer,3,1)="1" And SessionfdbUpd") Then

rw("<td width-5%' align=center><FONT face=Arial SIZE=2>")
rw("<a HREF=" & Supdateasp & " ONMOUSEOVER-'''window.status-Διόρθωση-Προσθήκη- 

Διαγραφή Εγγραφών'; return true""
ONMOUSEOUT=""window.status=....xb>"&strUpDt&"</b></a></FONT></td>")

Else
rw("<td width-5%'></td>")

End If
If Mid(strPer,4,1)="1" AND iTotPages > 1 Then 

imgF = ",/images/first.gif" 
imgL = "./images/last.gif' 
imgP = "./images/prev.gif 
imgN = "./images/next.gif1 
strF = "Σελίδα Πρώτη ("&Cint(1)&")" 
strL = "Σελίδα Τελευταία ("&Cint(iTotPages)&")" 
strP = "Σελίδα Προηγούμενη ("&Cint(iCumentPage-1 )&")" 
strN = "Σελίδα Επόμενη ("&Cint(iCurrentPage+1)&")"
If iCurrentPage > 1 Then

rw("<td width-5%' align=center><FONT face=Arial SIZE=2>")
rw("<A HREF=...& sThisScript & strlTemp & "&cp=" & 1 &.....><IMG

SRC=...&imgF&....BORDER=0 ALT=.....&strF&....></a></FONT></td>")
rw("<td width='5%' align=center>")
rw("<A HREF=... & sThisScript& strlTemp & "&cp=" & iCurrentPage-Ι &.....><IMG

SRC=...&imgP&....BORDER=0 ALT=.....&strP&"""></a></FONT></td>")
Else

________ rw("<td width='10%'></td>")_____________________________________________________
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End If
If iCurrentPage < iTotPages Then

rw("<td width-5%' align=center><FONT face=Arial SIZE=2>")
rw("<A HREF=...& sThisScript& strlTemp & "&cp=" & iCurrentPage+1 & """><IMG

SRC=...&imgN&....BORDER=0 ALT=.....&strN&....></a></FONT></td>")
rw("<td width-5%' align=center><FONT SIZE=2>")
rw("<A HREF=...& sThisScript& strlTemp & "&cp=" & iTotPages & '""'xlMG

SRC=...&imgL&....BORDER=0 ALT=.....&strL&....></a></FONT></td>")
Else

rw("<td width-10%'x/td>")
End If
rw("<TD width-16%' align=center><FONT face=Arial SIZE=2>")
rw("<FORM METHOD=POST ACTION=... & sThisScript & str1Temp&....>")
rw("<INPUT TYPE=SUBMIT NAME=GoToPage VALUE='Page>'></FONT>") 
rw("<FONT SIZE=3><INPUT TYPE=TEXT SIZE=4 NAME=sGoToPage

VALUE=...&sCurrentPage&....</FORM></FONT></td>")
Else

rw("<td width='36%'></td>")
End If
If Mid(strPer,5,1)-Ί" AND (sCritField & sSortField & Session("srchWHERE") & "x" <> "x") Then 

rw("<td width='5%' align=center><FONT face=Arial SIZE=2>")
rw("<a HREF=" & sThisScript & "?act="&sAction&"&tbl=" & Server.URLEncode(sTableName) 

&"&rs=1"& " ONMOUSEOVER-'"window.status-Επαναφορά του Πίνακα στη αρχική του κατάσταση (Roll-Up)'; 
return true"" ONMOUSEOUT=""window.status="""xb>Reset</b></a></FONT></td>")

Else
rw("<td width='5%'x/td>")

End If
If Mid(strPer,6,1)-Ί" AND not (blnQSession Or blnSPSession Or blnParams) Then 

rw("<td width-6%' align=center><FONT face=Arial SIZE=2>") 
rw("<a HREF-' & sThisScript & "?act=SelectFields&tbl=" & 

Server.URLEncode(sTableName) & " ONMOUSEOVER=""window.status-Επιλογή Πεδίων από τον Πίνακα,
για Ανίχνευση'; return true"" ONMOUSEOUT=""window.status=....xb>Fields</b></a></FONT></td>")

Else
rw("<td width='6%'x/td>")

End If
If Mid(strPer,7,1 )="1" AND not (blnQSession Or blnSPSession Or blnParams) Then 

rw("<td width-6%' align=center><FONT face=Arial SIZE=2>") 
rw("<a HREF=" & sThisScript & "?act=Search&tbl-' &

Server.URLEncode(sTableName) & " ONMOUSEOVER-'''window.status-Αναζήτηση Εγγραφών του Πίνακα'; 
return true"" ONMOUSEOUT=""window.status="""xb>Search</b></a></FONT></td>")

Else
rw("<td width='6%'x/td>")

End If
If Mid(strPer,8,1)="1"Then

rw("<td width-10%' align=center><FONT face=Arial SIZE=2>") 
rw("<a HREF-' & sThisScript & "?act=ListTables"&"

ONMOUSEOVER-"'window.status-Επιλογή Πίνακα από την Βάση Δεδομένων, για Ανίχνευση'; return true""
ONMOUSEOUT=""window.status=....xb>Tables-Views</b></a></FONT></td>")

Else
rw("<td width-10%’></td>")

End If
If Mid(strPer,9,1)="1" Then

strlTemp = replace(str1Temp,"&wt=0","") 
strlTemp = replace(str1Temp,"&wt=1","") 
rw("<td width-8%' align=right><FONT face=Arial SIZE=2>")
If blnWrapFields Then

rw("<a HREF=" & sThisScript & strlTemp & "&cp=" & iCurrentPage & "&wt=0" & " 
ONMOUSEOVER-'''window.status-Ακύρωση Τεμαχισμού Αναφορών ανά Λέξη, σε Πεδία Κειμένου'; return
true"" ONMOUSEOUT=""window.status=....xb>UnWrapRefs</b></a></FONT></td>")

Else
rw("<a HREF=" & sThisScript & strlTemp & "&cp=" & iCurrentPage & "&wt=1" & " 

ONMOUSEOVER=""window.status='Tεμαχισμός Αναφορών ανά Λέξη, σε Πεδία Κειμένου'; return true"" 
ONMOUSEOUT=""window.status=... ><b>WrapRefs</b></a></FONT></td>") ______________________________
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End If
Else

rw("<td width='8%'></td>")
End If
If Mid(strPer. 10,1 )="1" Then 

If blnWrapFields Then 
strWr = "&wt=1"

Else
strWr = "&wt=0"

End If
rw("<td width='6%' align=right><FONT face=Arial SIZE=2>")
rw("<a HREF=" & sThisScript & strlTemp & "&cp=" & iCurrentPage & strWr & "&xls=1" & " 

ONMOUSEOVER-'''window.status-Δημιουρχία Αρχείου Excel'; return true""
ONMOUSEOUT=""window.status=....><b>Rs2Xls</b></a></FONT></td>")

Else
rw("<td width-6%'x/td>")

End If
rw("</trx/TABLE>")

End Sub

Function GetColsRowsNum(byval strTbl)
' μετρά και επιστρέφει πλήθος πεδίων και εγγραφών για τούς πίνακες της βάσης δεδομένων 
' δεν αξιοποιείται γιατί φαίνεται να αργοπορεί πολύ σε βάσεις με μεγάλο πλήθος πινάκων 
' (έγινε test απελπιστικό σε βάση με 712 πίνακες)

Dim objTmp
Set objTmp = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") 
objTmp.Open "[" & strTbl & objDC, adOpenKeyset, adLockReadOnly
GetColsRowsNum = Array(objTmp. Fields. Count, objTmp. RecordCount) 
objTmp. Close 
Set objTmp = Nothing 

End Function * 1

Sub RecordSet2Excel(XlsRS)
' το προϊόν των επιλεγέντων πεδίων του πίνακα ή του Query εξάγεται σε tab delimited text,
1 αναγνώσιμο από το MS-Excel
Dim strExcel, fname, fs, MyFile, x, strLine
Dim fsize, fdate
strExcel = "xlss/t" & CStr(RndBtw( 1000000, 9999999)) & ".xls" 
fname=server.mappath(strExcel)
Setfs = Server. CreateObjectfScripting.FileSystemObject")
Set MyFile = fs.CreateTextFile(fname, True) 
strLine=""
For each x in XlsRS.fields

If Not ((Clnt(x.Type) = adLongVarChar) Or (Clnt(x.Type) = adVarChar and x.DefinedSize >=
4998)) Then

strLine= strLine & x.name & chr(9)
End If

Next
MyFile.writeline strLine 
XlsRS.MoveFirst 
Do while Not XlsRS.EOF 

strLine-"'
for each x in XlsRS. Fields

If Not ((Clnt(x.Type) = adLongVarChar) Or (Clnt(x.Type) = adVarChar and 
x.DefinedSize >= 4998)) Then

strLine= strLine & x.value & chr(9)
End If

next
MyFile.writeline strLine 
XlsRS. MoveNext

Loop
MyFile.Close

________Set MyFile = fs.GetFile(fname)________________________________________________________________
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fsize = MyFile.size 
fdate = MyFile.datecreated 
Set MyFile=Nothing 
Set fs=Nothing
rw("<b><A HREF=... & strExcel &.....>Excel File Created / "& FormatNumber(fsize,0) & " Bytes" & " /"

& fdate & "</b></a>")
End Sub

Sub qrdFldsHd(TmpRS)
' παράγεται η γραμμή με τα ονόματα των πεδίων σε παρουσίαση πίνακα που προκύπτει απο Query ή Stored 
Procedure
' χωρίς αναφορές για την ταξινόμηση με βάση τις τιμές των πεδίων
' η οδηγία για την ταξινόμηση περιέχεται στο SQL που εκτελείται και δεν μπορώ να την απαλοίψω 

Dim Fid
rw("<TABLE border=2 cellspacing=0 cellpadding=0><tr>")
Call tblCell(True, 2, bgcolor)
For each Fid in TmpRS.Fields

Call tblCell(True, UCase(Fld.Name), 2, bgcolor)
Next' Fid 
rw("</tr>") 
response.flush 

End Sub

Sub FldsHd(TmpRS)
1 παράγεται η γραμμή με τα ονόματα των πεδίων σε παρουσίαση πίνακα
' παράγονται και αναφορές για την ταξινόμηση του πίνακα με βάση τις τιμές πεδίων, με εξαίρεση τα memos 
' memos πινάκων της dBase III (παλαιό μου τέχνη : κόσκινο), φαίνονται στα ADO ως text,
' αλλά με μήκος πεδίου το : 4998, οπότε επιδέχονται... μαθήσεως 

Dim Fid, strTemp, str2Temp, strA, strD 
imgA = "./images/u.gif" 
imgD = "./images/d. gif'
' Μπορεί κανείς να εναλλάξει τα "" μεταξύ των παρακάτω γραμμών που τελειώνουν 
' σε ** και ## για να αλλάξει η μορφή των συμβόλων ταξινόμησης κατά πεδίο.
"" strA = "&so=asc""><IMG SRC=...&imgA&....BORDER=0 ALT=.....&"Αύξουσα Σειρά"&....></A>"' **
"" strD = "&so=desc""><IMG SRC=...&imgD&....BORDER=0 ALT=.....&"Φθίνουσα Σειρά"&....></A>"' “
strA = "&so=asc""><FONT FACE=""WingDings"" SIZE=2 COLOR=""#ffOOOO"">" & Chr(225) & 

"</FONT></A>"' ##
strD = "&so=desc""><FONT FACE=""WingDings"" SIZE=2 COLOR=""#OOOOfr>" & Chr(226) & 

"</FONT></A>"' ##
rw("<TABLE border=2 cellspacing=0 cellpadding=0><tr>")
Call tblCell(True, "##", 2, bgcolor)
For each fid in TmpRS.Fields

strTemp = UCase(fld.Name)' replace(UCase(fld.Name),"","_")
Select Case Clnt(fld.Type)

Case adSmalllnt, adlnteger, adSingle, adDouble, adDecimal, adTinylnt, 
adUnsignedTinylnt, adllnsignedSmalllnt, adUnsignedlnt, adBiglnt, adUnsignedBiglnt, adNumeric, adCumency, 
adBoolean, adDate, adDBDate, adDBTime, adDBTimeStamp, adBSTR, adChar, adVarChar, adWChar

if not ((Clnt(fld.Type) = adLongVarChar) _
Or (Clnt(fld.Type) = adVarChar and fld.DefinedSize >= 4998)) then
str2Temp = "<A HREF=... &sThisScript&""
str2Temp = str2Temp & "?act=DD"
str2Temp = str2Temp & "&wt=" & strWrapFields
str2Temp = str2Temp & "&cf=" & Server. URLEncode(sCritField)
str2Temp = str2Temp & "&cdt=" & iCritDT
If iCritDT = adDate or iCritDT = adDBDate or iCritDT = adDBTime or

iCritDT = adDBTimeStamp Then
str2Temp = str2Temp & "&cv=" & sCritValue

Else
str2Temp = str2Temp & "&cv=" &

Server. URLEncode(sCritValue)
End If
str2Temp = str2Temp & "&sf=" & Server.URLEncode(fld.Name) 
strTemp = strTemp & "<br>" & str2Temp & strA_______________
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' Μπορεί κανείς να εναλλάξει τα "" μεταξύ των παρακάτω γραμμών

που τελειώνουν
' σε ** και ## για να αλλάξει η μορφή των συμβόλων ταξινόμησης κατά

πεδίο.
"" strTemp = strTemp & str2Temp & strD ' **
strTemp = strTemp &"&nbsp;&nbsp;&nbsp;"& str2Temp & strD ’ ##

End If
Case adLongVarChar, adVarWChar, adLongVarWChar, adBinary,

adVarBinary, adLongVarBinary
‘ 201 202 203 204 205

End Select
Call tblCell(True, strTemp, 2, bgcolor)

Next 'fid 
rw("</tr>")

End Sub

Sub TableRows(TmpRS, strAct)
1 οι γραμμές όποιου RecordSet, από πίνακα ή Query εξάγονται σε πίνακα, με δημιουργία αναφορών σε κάθε 
αξία, ώστε να γίνεται εφικτό DrillDown της επιλογής του χρήστη.
1 επί πλέον σε αξίες txt πεδίων που ανάμεσά τους περιέχοντα κάποιοι από του χαρακτήρες του παρακάτω 
οριζόμενου πίνακα : aDImtrs, είναι εφικτή η διάσπαση των αναφορών σε καθένα από τα τμήματα που 
προκύπτουν με διαχορισμό των αξιών σε μέρη μεταξύ τέτοιων χαρακτήρων.
Dim iAa, strTemp, strSpace, iAIign, strFT, strFV, astrFV, item, fid, aBgColor, aDImtrs, ii, blnFIdTypelsMemo 
aDImtrs = Array(chr(32), chr(33), chr(34), chr(35), chr(36), chr(37), chr(38), chr(39), chr(40), chr(41), chr(42), _

chr(43), chr(44), chr(45), chr(46), chr(47), _ 
chr(58), chr(59), chr(60), chr(61), chr(62), chr(63), chr(64), _ 
chr(91), chr(92), chr(93), chr(94), chr(95), chr(96), _ 
chr(123), chr(124), chr(125), chr(126))

aBgColor = Array("white","beige")
'aBgColor = Array("#99FFFF","#FFFFCC") 
iAa = 0' Ο Αύξων αριθμός των γραμμών του πίνακα 
do while not TmpRS.EOF and iAa<iPageSize 

rw("<tr>") 
iAa = iAa + 1
Call tblCell(False,((iCurrentPage-1)*iPageSize+iAa),3, aBgColor(iAa mod 2)) 
ii = 0
For each fid in objRS.Fields

blnFIdTypelsMemo = False 
strFT = fid.Type 
strFV = fld.Value
If IsNull(strFV) Or strFV = "" Or strFV = Null Or VarType(strFV) = vbNull Then 

strTemp = "&nbsp;"
Else

Select Case Clnt(strFT)
Case adSmalllnt, adlnteger, adSingle, adDouble, adDecimal, adTinylnt, 

adUnsignedTinylnt, adUnsignedSmalllnt, adUnsignedlnt, adBiglnt, adUnsignedBiglnt, adNumeric, adCurrency, 
adBoolean

iAIign = 3
strTemp = "<A HREF=... & sThisScript & ""
strTemp = strTemp & "?act=" & strAct
strTemp = strTemp & "&wt=" & strWrapFields
strTemp = strTemp & "&cf=" & Server. URLEncode(fld.Name)
strTemp = strTemp & "&cv=" & Server.URLEncode(strFV)
strTemp = strTemp & "&cdt=" & strFT
If strAct = "DD" Then

strTemp = strTemp & "&sf=" & Server.URLEncode(sSortField) 
strTemp = strTemp & "&so=" & sSortOrder

End If
strTemp = strTemp & """>" & strFV 
strTemp = strTemp & "</A>"

Case adDate, adDBDate, adDBTime, adDBTimeStamp 
iAIign = 3

__________________ __________________________ strTemp = "<A HREF-'"" & sThisScript & ""__________________
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Server. URLEncode(sSortField)

strTemp = strTemp & "?act=" & strAct
strTemp = strTemp & "&wt=" & strWrapFields
strTemp = strTemp & "&cf=" & Server.URLEncode(fld.Name)
strTemp = strTemp & "&cv=" & strFV
strTemp = strTemp & "&cdt=" & strFT
If strAct = "DD" Then

strTemp = strTemp & "&sf=" &

strTemp = strTemp & "&so=" & sSortOrder
End If
strTemp = strTemp &... >" & FormatDateTime(strFV,0)
strTemp = strTemp & "</A>"

Case adBinary, adVarBinary, adLongVarBinary 
iAIign = 1
strTemp = "<BinDat>"

Case adBSTR, adChar, adWChar, adVarChar, adLongVarChar, adVarWChar,
adLongVarWChar

Then

iAIign = 1
strTemp = "" '"&nbsp;" 
strSpace = "&nbsp;"
If (Clnt(strFT) = adLongVarChar) _

Or (Clnt(strFT) = adVarChar and fld.DefinedSize >= 4998)

strTemp = ""' "&nbsp;" 
strSpace ="" 
blnFIdTypelsMemo = True

End If
If blnWrapFields Then

For each strDImtrs In aDImtrs
strFV = replace(strFV,strDImtrs," "&strDlmtrs&" ") 

Next1 strDImtrs 
while lnstr(strFV," ") > 0

strFV = replace(strFV," ")
Wend
astrFV = Split(strFV,"")

Else
astrFV = Split(strFV,"19530313")

End If
for each item In astrFV

strTemp = strTemp & "<A HREF=... & sThisScript & ""
strTemp = strTemp & "?act=" & strAct
strTemp = strTemp & "&wt=" & strWrapFields
strTemp = strTemp & "&cf=" & Server.URLEncode(fld.Name)
if lnstr(strFV,chr(39))>0 Then

strTemp = strTemp & "&cv=" &
Server. URLEncode(lnsertAP(item))

Else
strTemp = strTemp & "&cv=" &

Server. URLEncode( item)
End If
strTemp = strTemp & "&cdt=" & strFT 
If strAct = "DD" Then

strTemp = strTemp & "&sf=" &
Server. URLEncode(sSortField)

strTemp = strTemp & "&so=" & sSortOrder
End If
strTemp = strTemp & """>" & replace(item,"", strSpace) 
strTemp = strTemp & "</A>" & strSpace 

Next' item
If blnFIdTypelsMemo Then

strTemp = strTemp & "&nbsp,"
End If

End Select
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End If
If Not Len(strTemp) > 0 Then

strTemp= "-=&nbsp;=-"
End If
Call tblCell(False, strTemp, iAIign, aBgColor(iAa mod 2)) 
ii = ii + 1

Next 'fid 
rw("</tr>")
TmpRS.MoveNext

loop
End Sub

"Σχεδιασμός - Ανάπτυξη Intranet για το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας"
Τσακαλίδης Γ. Ευάγγελος / Μ. 1.5. - Αριθμός Μητρώου : Μ 1 2/95

Sub SPPGet(strStoredProc)
' η ταλαιπωρία μου με Stored Procedure with Parameters 
' δεν χρησιμοποιείται

Dim objCmd, ele, objParameter 
on error resume next
set objCmd = Server.CreateObject("ADODB.Command") 
set objCmd.ActiveConnection = objDC 
objCmd. CommandText = strStoredProc 
objCmd. CommandType = adCmdStoredProc 
objCmd. Parameters. Refresh
Set objParameter = objCmd.CreateParameterfcustomer", 200, 1, 54) 
objCmd. Parameters.Append objParameter 
objCmd. Parameters("customer") =""
Set objRS = objCmd. Execute

End Sub * i

Function SPParGet(strStoredProc.intP)
' η ταλαιπωρία μου με Stored Procedure with Parameters 
' δεν χρησιμοποιείται

Dim objCmd, ii, APar() 
ii = 0
Redim APar(intP,5) 
on error resume next
set objCmd = Server.CreateObject("ADODB.Command")
set objCmd.ActiveConnection = objDC
objCmd. CommandText = strStoredProc
objCmd.CommandType = adCmdStoredProc
' objCmd. Parameters. Refresh
For each ele In objCmd.Parameters

APar(ii,0) = "par"&Cint(ii+1)' ele.name 
APar(ii,1) = ele.type 
APar(ii,2) = ele.direction 
APar(ii,3) = 10 'ele.size 
APar(ii,4) ="" 
ii = ii + 1 

Next' ele
Set objCmd = Nothing 
SPParGet = APar

End Function
i ___ __ ___ _______ ___„ _ _ _ _ _

Function RecordsetToTable (oRec)
' εξαγωγή πίνακα βάσης δεδομένων σε πίνακα HTML με χρήση oRec.GetString, όπου oRec το ενεργό 
RecordSet
' γρήγορη σε δράση, περιορισμένες δυνατότητες μορφοποίησης, αλλά και προσθήκης αναφορών 
' εκτός χρήσης

Dim oFId 
Dim sTable 
NBSPACE = Chr(160)
sTable = "<TABLE BORDER=1 ><THEAD><TR>"
For Each oFId In oRec. Fields

_______________ sTable = sTable & "<TD align- center’><b>" & oFId.Name & "</b></TD>" ______
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Next
sTable = sTable & "</TR></THEAD>" & _

"<TBODY><TR><TD>" & _
oRec.GetString („"</TD><TD>", "</TD></TR><TR><TD>", NBSPACE) & 

"</TD></TR></TBODY></TABLE>"
RecordsetToTable = sTable

End Function

"Σχεδιασμός - Ανάπνυξη Intranet για το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας"
Τσακαλίδης Γ. Ευάγγελος / Μ.Ι.5. - Αριθμός Μητρώου : Μ 1 2/93

Sub TablesList(TmpRS)
' ο πίνακας με τους πίνακες που περιέχει η βάση δεδομένων, προς επιλογή από τον χρήστη.
' ο καθένας φέρει ένδειξη table / view / viewparanrn, όπου η το πλήθος των παραμέτρων.

Dim ii, jj, iMaxCol, iMaxRow, iCols, iRows, iTbl, tbIName, tbIType, intParam, aBgl Color, aBg2Color, 
aBg3Color, strBlank 

Dim aTbl()
strBlank =..... &nbsp;"
aBgl Color = Array("#ffffcc","#fOfOfO") 
aBg2Color = Array("#33FFFF","#FFFFCC") 
aBg3Color = Array("#eOeOeO","beige")
Session("LastRecord") = 0 
Session("RecordsCount") = 0 
Session("SQLRecs") = 0 
Session("SPRecs") = 0 
Session("PARRecs") = 0 
Session("FilterRecs") = 0 
SessionfdbStoredProc") =""
Session("dbParams") =""
Session("strSelFlds") =""
SessionfsTableName") =""
intParam = 0
iTbl = 0
iMaxCol = 5
iMaxRow = 25
Call Titlos(Array("<font size=2><b>Bάση Δεδομένων : </b></font>" & Session("dbPer"), _
"<font 5ίζβ=2><δ>Επιλογή Table-View-ParamView</b></font>")) 
iTbl = TmpRS.RecordCount 
Redim aTbl(iTbl-1,2) 
iTbl = 0
TmpRS.MoveFirst 
Do While Not TmpRS.EOF

tbIName = TmpRS.Fields("TABLE_NAME") 
tbIType = LCase(TmpRS.Fields("TABLE_TYPE"))
If tbIType-'table" Or (tbIType = "view" and lnstr(tblName,"") = 0) Then 

iTbl = iTbl + 1 
aTbl(iTbl-I.O) = tbIName 
aTbl(iTbl-l.l) = tbIType

End If
TmpRS.MoveNext

Loop
iCols = int(.999+iTbl / iMaxRow)
If iCols > iMaxCol Then 

iCols = iMaxCol
End If
iRows = int(.999+iTbl / iCols)
Call Plohghshfl 100000000")
rw("<TABLE border=2 cellspacing=0 cellpadding=0><tr>")
For ii=1 to iCols

If ii > 1 Then
Call tblCell(True, strBlank, 2, bgcolor)

End If
Call tblCell(True, "##", 2, bgcolor)
Call tblCell(True, "Eπισκόπηση-Avίχvεuση<br>Table-^/iew-PaΓamView", 3, bgcolor)

Next 'ii
rw("</tr>")___________________________________________________________________________________
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iAa = 0
For jj = 1 to iRows 

rw("<tr>")
For ii = 1 to iCols

iAa = (iRows)*(ii-1)+jj 
If ii > 1 Then

Call tblCell(True, strBlank, 2, bgcolor)
End If
if iAa <= iTbl Then

tbIName = aTbl(iAa-I.O) 
tbIType = aTbl(iAa-1,1)
If tbIType = "table" Then

Call tblCell(False,iAa,3, aBg1Color(iAa mod 2))
Call tblCell(False, "<A

HREF=... &sThisScript&"?act=SelectFields&tbl=" & _
Server.URLEncode(tblName) &... >" & tbIName & " /" & tbIType &

"</A>", 3, aBg1Color(iAa mod 2))
Else

intParam = SPPCount(tblName)
If intParam = 0 Then

Call tblCell(False,iAa,3, aBg2Color(iAa mod 2))
Call tblCell(False, "<A HREF=...&sThisScript&"?act=SP&tbl="

&_
Server.URLEncode(tblName) & >" & tbIName & " /" &

tbIType & "</A>", 3, aBg2Color(iAa mod 2))' "beige"
Else

tbIType = "params:" & intParam
Call tblCell(False,iAa,3, aBg3Color(iAa mod 2))
Call tblCell(False, "<A

HREF="""&sThisScript&"?act=PAR&tbl=" & _
Server.URLEncode(tblName) & >" & tbIName & " /" &

tbIType & "</A>", 3, aBg3Color(iAa mod 2))
End If

End If
Else

Call tblCell(False,"&nbsp;",3,"lightblue")
Call tblCell(False,"&nbsp;", 3,"lightblue")

End If
Next 'ii 
rw("</tr>")

Next 'jj
End Sub * II

"Σχεδιασμός - Ανάπτυξη Intranet για to Πανεπιστήμιο Μακεδονίας"
Τσακαλίδης Γ. Ευάγγελος / M.I.S. - Αριθμός Μητρώου : Μ 1 2198

Sub MakeStrWhere(strSQL)
Dim strFN, strFT, strFV, objTbIRS, item, strTmp, strTmpO, strFVUp, strFVUpAtono 
Dim sCritOperator, strDelimL, strDelimR, intstrLen, iAa, II, strBtwnDelimiter
Dim strFNLogic, strFNComparison, strFNLogicOperator, strFNCompareOperator, arrFV, strFVO, strFVI, strFV2 
strBtwnDelimiter = "#" 
strTmp ="" 
iAa = 0
Set objTbIRS = objDC.Execute(strSQL)
For Each item in objTbIRS.Fields 

strFN = item. Name 
strFT = item.Type
' strFV = Ltrim(Trim(TrimCrLf(Request(strFN)))) 
strFV = Request( strFN)
II = lnstr( strFV, strBtwnDelimiter) 
strFNLogic = strFN & "__L"
strFNComparison = strFN & "__C"
’ strFV = GetStrVal(strFV, strFT)
If (strFV & "x" <> "x") Then 

iAa = iAa + 1
_______________ strFNLogicOperator = Request(strFNLogic)________________________________________________
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strFNCompareOperator = Request(strFNComparison)
Select Case strFT

Case adSmalllnt, adlnteger, adSingle, adDouble, adDecimal, adTinylnt, 
adllnsignedTinylnt, adUnsignedSmalllnt, adUnsignedlnt, adBiglnt, adUnsignedBiglnt, adNumeric, adBinary, 
adVarBinary, adLongVarBinary, adCurrency

strDelimL ="" 
strDelimR = ""
strFV = Replace(strFV,"","") 
strFV = Replace(strFV,".")
If strFNCompareOperator = "btwn" And II > 0 Then 

arrFV = Split(strFV,strBtwnDelimiter) 
strFVO = arrFV(O) 
strFVI = arrFV(l) 
strFVO = CleanNum(strFVO) 
strFVI = CleanNum(strFVI)
strTmpO = "([" & strFN & "] Between " & strDelimL & strFVO & 

strDelimR & " And " & strDelimL & strFVI & strDelimR & ")"
Else

If II > 0 Then
strFV = Left(strFV, 11-1)

End If
strFV = CleanNum(strFV)
sCritOperator = strFNCompareOperator' "="
strDelimL =""
strDelimR =""
strTmpO = "[" & strFN & "]" & sCritOperator & "" & strDelimL & strFV

& strDelimR

strDelimR

End If
Case adBoolean

sCritOperator = strFNCompareOperator' "=" 
strDelimL ="" 
strDelimR =""
strTmpO = "[" & strFN & "]" & sCritOperator & "" & strDelimL & strFV &

Case adDate, adDBDate, adDBTime, adDBTimeStamp 
strDelimL = "#" 
strDelimR = "#"
If strFNCompareOperator = "btwn" And II > 0 Then 

arrFV = Split(strFV,strBtwnDelimiter) 
strFVO = arrFV(O) 
strFVI = arrFV(l)
If IsDate(strFVO) Then

strFVO = SQLDate(strFVO)
End If
If lsDate(strFV1) Then

strFVI = SQLDate(strFVI)
End If
StrTmpO = "([" & strFN & "] Between " & strDelimL & strFVO & 

strDelimR & " And " & strDelimL & strFVI & strDelimR & ")"
Else

If II > 0 Then
strFV = Left(strFV, 11-1)

End If
sCritOperator = strFNCompareOperator' "="
If IsDate(strFV) Then

strFV = SQLDate(strFV)
End IF
strTmpO = "[" & strFN & "]" & sCritOperator & "" & strDelimL & strFV

& strDelimR 

adLongVarWChar

End If
Case adBSTR, adChar, adWChar, adVarChar, adLongVarChar, adVarWChar, 

strDelimL =...
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strDelimR =...
If strFNCompareOperator = "btwn" And II > 0 Then

strDelimL =...
strDelimR =...
arrFV = Split(strFV,strBtwnDelimiter) 
strFVO = arrFV(O) 
strFVI = arrFV(l)
If strFVO > strFVI Then 

strFV2 = strFVI 
strFVI = strFVO 
strFVO = strFV2

End If
strFVI = strFVI & Chr(255)
strTmpO = "([" & strFN & "] Between " & strDelimL & strFVO & 

strDelimR & " And " & strDelimL & strFVI & strDelimR & ")"
Else

If II > 0 Then
strFV = Left(strFV,ll-1)

End If
sCritOperator = strFNCompareOperator
Select Case strFNCompareOperator 

Case "<"
Case "<="
Case"="
Case "<>"
Case">="
Case ">"
Case "%x%"

sCritOperator = "Like" 
strDelimL = 
strDelimR ="%'"

Case "x%"
sCritOperator = "Like"
strDelimL =...
strDelimR =

Case "%x"
sCritOperator = "Like" 
strDelimL ="'%"
strDelimR =...

Case "btwn"
End Select
strFVUp = Ucase(strFV)
strFVUpAtono = Ucase_GR(strFV)
strTmpO = "([" & strFN & "]" & sCritOperator & "" & strDelimL & strFV

& strDelimR
If (strFVUp <> strFV) Or (strFVUpAtono <> strFV) Then 

If (strFVUp <> strFV) Then
strTmpO = strTmpO & " Or [" & strFN & "]" &

sCritOperator & "" & strDelimL & strFVUp & strDelimR
End If
If (strFVUpAtono <> strFVUp) Then

strTmpO = strTmpO & " Or [" & strFN & "]" & 
sCritOperator & "" & strDelimL & strFVUpAtono & strDelimR

End If
End If
strTmpO = strTmpO & ")"

End If
End Select
If iAa = 1 Then

strTmp = strTmpO
Else

strTmp = strTmp & "" & strFNLogicOperator & "" & strTmpO
End If
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End If
Next
strTmp = Ltrim(strTmp) 
intstrLen = Len(strTmp)
If intstrLen > 0 Then

strTmp = "(" & strTmp & ")"
End If
Session("srchWHERE") = strTmp
objTbIRS.Close
Set objTbIRS = Nothing
End Sub

Function CleanNum(byval strFV)
Dim II, xx, ii 
II = Len(strFV) 
xx = Left(strFV.I)
If xx <> Then

If lnstr(".0123456789",xx) = 0 Then
strFV = Replace(strFV, xx, "#")

End If
End If
for ii = 2 to II

xx = Mid(strFV,ii,1)
If lnstrf.0123456789",xx) = 0 Then

strFV = Replace(strFV, xx, "#")
End If

Next 'ii
CleanNum = Replace(strFV, "#","")
End Function

Function Ucase_GR(byVal strln)
" μετατροπή πεζών τονούμενων ελληνικών σε κεφαλαία άτονα 
Dim arrGRO, arrGRI, iiLen
arrGRO = array("A","E","H","l",T,"l","0","Y","Y","Y","D","I")" κεφαλαία ελληνικά 
arrGRI = 3π3ν("ά","έ","ή","Γ,,'Τ',,Τ,"ό","ύ","ϋ",'Ό","ώ","ς")" πεζά ελληνικά 
strln = Lcase( strln) 
iiLen = uBound(arrGRO)
For ii = 0 to iiLen-1

strln = Replace(strln,arrGRI (ii).arrGRO(ii))
Next 'ii
Ucase_GR = Ucase(strln)
End Function

Sub MakeSearchForm(strSQL)
Dim StrDT, strFN, strFT, strFS, objTbIRS, strBtwnDelimiter 
Dim intColH.strButton, strTitlos, strFNComparison, arrTxt, arrNum, arrBln, arrAndOr 
Dim iNumFIds, iNumCols, iNumColSpn, iNumRows, j, I, ii, strBlank, iAa, strFNLogic 
Set objTbIRS = objDC.Execute(strSQL)
arrTxt = array("<",">","%x%","x%","%x","btwn")
arrNum = array("<","<=","=","<>",">=",">","btwn")
arrBln = array("=","<>")
arrAndOr = array("And","Or","Xor")
strButton = "Εκτέλεση Αναζήτησης"
strTitlos = "Αναζήτηση Εγγραφών Πίνακα"
strBtwnDelimiter = "#"
intColH = 14
strFS = 22
strBlank = ""' "&nbsp;"
iNumFIds = objTbIRS. Fields. Count
iNumCols = int(.9999+iNumFlds/intColH)
If iNumCols > 2 Then 

iNumCols = 2
End If _____
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iNumColSpn = 4*iNumCols + (iNumCols-1) 
iNumRows = int(.9999+iNumFlds/iNumCols) 
rw "<TABLE border=1 cellspacing=0 cellpadding=0><tr>"
rw("<form action=""" & sThisScript & "?act=DD&Tbl=" & Server.URLEncode(sTableName) &...
method=post>")
rw("<td bgcolor = 'beige' colspan-' & iNumColSpn & " align=center><font size='+1'><b>" & strTitlos &
"<b></font></td></tr>")
rw("<tr>")
For j = 1 To iNumCols 

If j > 1 Then
Call tblCell(True, strBlank, 2,"#000000")

End If
rw "<td BgColor = '#ededed' align=center><font face=Arial size=2>Λoγικός<br>Tελεστής</font></td>" 
rw "<td BgColor = '#ededed' align=center><font face=Arial size=2>Ovopa<br>ns6iou</font></td>" 
rw "<td BgColor = '#ededed' align=center><font face=Arial size=2>IiiYKpiap</font><br>(<font 

face=Verdana size=2 color='red'>*btwn</font>)</td>"
rw "<td BgColor = '#ededed' align=center><font face=Arial size=2>Πεpιεχόμεvo<br>(<font 

face=Verdana size=2 color='red'>*btwn : Val1"&strBtwnDelimiter&"Val2</font>)</td>"
Next 'j 
rw("</tr>") 
iAa = 0
For I = 1 to iNumRows ' step 1 'iNumCols 

rw("<tr>")
For j=1 To iNumCols 

iAa = iAa + 1
ii = i+(j-1)*iNumRows-1 ' διευθέτηση των πεδίων σε στήλες, όταν είναι πάνω από intColH 
' ii = j+(i-1)*iNumCols-1 ' διευθέτηση των πεδίων σε γραμμές, όταν είναι πάνω από intColH 
If j > 1 Then

Call tblCell(True, strBlank, 2,"#000000")
End If
If ii < iNumFIds Then

strFN = objTblRS.Fields(ii).Name 
strFT = objTblRS.Fields(ii).Type 
' strFS = objTblRS.Fields(ii).DefinedSize 
StrDT = GetDT(strFT,strFS)
strFNComparison = strFN & ",__C"
strFN Logic = strFN & "__L"
If iAa > 1 Then

rw "<td bgcolor = '#e0e0e0' align='center'xfont face=Arial size=2>" 
DropDownToSelect strFNLogic, arrAndOr, amAndOr, "And" 
rw "</font></td>"
" nn "<td bgcolor = '#e0e0e0' align='center'><font face=Arial size=2>"
" rw "<input type=radio name-'"" & strFNLogic &... value-And' checked»"
" rw "<font face=Arial size=2><b>And</b></font>"
" rw "<input type=radio name=""" & strFNLogic & """ value='Or'>"
" rw "<font face=Arial size=2><b>Or</b></font>"
" rw "</font></td>"

Else
rw "<td BgColor = ‘lightblue’>&nbsp;</td>"

End If
rw "<td BgColor = '#99FFFF' align=right><font face=Arial size=2><b>" & strFN & 

"&nbsp;:&nbsp;</font></b><br><font face=Arial size=0 color='black'>(" & strDT & ")&nbsp;&nbsp;</font></td>"
rw "<td BgColor = '#ededed' align=right><font face=Arial size=2>"
If strDT-'memo" Or strDT="txt" Then

DropDownToSelect strFNComparison, arrTxt, arrTxt, "%x%"
Elseif strDT-'bln" Then

DropDownToSelect strFNComparison, arrBln, arrBln, "="
' rw "&nbsp;"

Else
DropDownToSelect strFNComparison, arrNum, arrNum, "="

End If
rw "</font></td>"

_______________________rw "<td bgcolor = '#FFFFCC'>"_____________________________________________________
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If strDT="bln" Then
rw "<input type=radio name=""" & strFN &... value=True>"
rw "<font face=Arial size=2><b>Nai</b></font>"
rw "<input type=radio name-'"" & strFN &... value=False>"
rw "<font face=Arial size=2><b>Oxi</b></font>"
rw"<input type=radio name=""" & strFN &... value-' checked»"
rw "<font face=Arial size=2><b>OAa</b></font>"

Else
rw "<input type=text name='" & strFN & '" size='" & strFS & '" value=">"

End If 
rw "</td>"

Else
rw "<td BgColor = ’lightblue'>&nbsp;</td>" 
nn "<td BgColor = 'lightblue'>&nbsp;</td>" 
rw "<td BgColor = 'lightblue’>&nbsp;</td>" 
rw "<td BgColor = 'lightblue'>&nbsp;</td>"

End If
Next 'j 
rw("</tr>")

Next
objTbIRS.Close 
Set objTbIRS = Nothing
rw "<tr><td bgcolor = 'beige' colspan-' & iNumColSpn & " align=center><input type=submit name=SearchVals 
value = " & chr(34) & strButton & chr(34) &"></td></tr>" 
rw("</form>") 
rw "</table>"
End Sub

' ΤΕΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ SUBs & FUNCTIONS
i

%>

6.3.5. Σύνταξη - Υποβολή - Φύλαξη - Ανάκληση Queries

___________________________________________________________· Query.asp
_

query.asp

Στο μέρος ατό της εφαρμογής γίνεται η σύνταξη, δοκιμαστική εκτέλεση και αποθήκευση SQL Queries 
για μελλοντική χρήση από όποιον χρήστη έχει πρόσβαση στην αντίστοιχη βάση, μέσω αυτής της εφαρμογής.

%>
<% response.buffer = true 

' Response.Flush 
%>
<!- INCLUDE FILE="./security.asp" -> 
<!- INCLUDE FILE="./adovbs.asp" -> 
<!- #INCLUDE FILE="./lncFile.asp" -> 
<%

Οι παραπάνω τρεις γραμμές INCLUDE FILE= ... καλούν και συσσωματώνουν με το παρόν αρχείο, 
με την σειρά τα μέρη της εφαρμογής :
security.asp : περιέχει την πιστοποίηση της αυθεντικότητας των χρηστών, όπως τους όρισε ο Administrator 
adovbs.asp : περιέχει το σύνολο των ADO constants για VBScript, όπως όρισε η Microsoft 
Incfile.asp : Functions και Procedures, καλούμενες από περισσότερα του ενός μέρη της εφαρμογής, 
όπως όρισε ο συγγραφεύς της εφαρμογής.

Dim sThisScript, Sdefaultasp, Sdbscanasp, strSqlOO, strSqlOl, strSql02, DSNJD, DSN_NAME, DSNJJSER,
DSN_PASS
Dim ilnMode
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Dim qry_list()
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Sdefaultasp = "dBases.asp"' στο μέρος ατό της εφαρμογής γίνεται η επιλογή της βάσης δεδομένων 
Sdbscanasp = "sc.asp" ' Το μέρος της εφαρμογής, όπου γίνεται η ανίχνευση της βάσης δεδομένων 
sThisScript = ThisScript( request. ServerVariables("SCRIPT_NAME"))
' Server.ScriptTimeout = 12000 '20 minutes 
DSNJD = SessionfdblD")
DSN_NAME = Session("dbConn")
DSN_USER = Session("dbUser”)
DSN_PASS = SessionfdbPass")

Call makeQryArr()

strQryName = request("qryName")
If strQryName & "x" = "x" Then

strQryName = SessionfqryName") 
If strQryName & "x" = "x" Then

strQryName = qry_list(0,1)
End If

End If

For i = 0 to uBound(qryJist)
If qry_list(i,1) = strQryName Then

Session("qrylD") = qry_list(i,0) 
Session("qryName") = qry_list(i,1) 
Session("dbOQuery") = qry_list(i,2)

End If
Next

Session("msgBanner")="msg-Σύνταξη-Φύλαξη-Ανάκληση-Τροποποίηση-Εκτέλεση Queries της Βάσης 
Δεδομένων:" &_
Session("dbPer") & " / Τσακαλίδης Γ. Ευάγγελος / M.I.S. / A M. 12-98 / Φεβρουάριος 2000';"

call Headlnfo ("Ερωτήματα σε Βάση Δεδομένων / "&Session("dbPer"))
Call Titlos(Array("<b>Bdop Δεδομένων : </b>" & SessionfdbPer"), "<ό>Σύνθεση - Επιλογή Ερωτήματος</ό>"))

rw("<TABLE cellspacing=0 cellpadding=0 width=’99%’><tr>") 
rw("<td width-20%' align=left>")
rw("<a HREF=" & Sdefaultasp & " ONMOUSEOVER=""window.status=Έπιλoγή Βάσης Δεδομένων'; return
true"" ONMOUSEOUT=""window.status=....><b>dataBases</b></a></td>")
rw("<td width-60%'></td>") 
rw("<td width='20%' align=right>")
rw("<a HREF=" & Sdbscanasp & "?act=ListTables"&" ONMOUSEOVER-'''window.status-Επιλογή Πίνακα 
από την Βάση Δεδομένων, για Ανίχνευση';return true"" ONMOUSEOUT=""window.status="""><b>Tables- 
Views</b></a></td>") 
rw("</tr></TABLE>")

To μέρος κώδικα javascript που ακολουθεί,
ενεργοποιεί αυτόματα την αποστολή των στοιχείων της φόρμας που ακολουθεί, 
όποτε διαφοροποιείται η επιλογή στοιχείου από την εμφανιζόμενη λίστα.

%>
<SCRIPT ID=clientEventHandlersJS LANGUAGE=javascript> 
<!~
function Qry_onchange() {

document.QryNav.submit(); 
return true;

}
//-->
</SCRIPT>

<%

rw "<form NAME='QryNav' action-' & sThisScript & " method-post’>"
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rw "<font size=3 color-#ίΡ0000'><δ>Αποθηκευμένο Ερώτημα : </b></font>"
rw"<SELECT NAME-qryName' SIZE-1' LANGUAGE=javascript onchange='return Qry_onchange()'>"
For i = 0 to uBound(QryJist)

If Qry_list(i,1) = strQryName Then
rw("<option value-" & Qry_list(i,1) & selected>" & Qry_list(i,1))

Else
rw("<option value-" & Qry_list(i,1) & & Qry_list(i,1))

End If
Next
rw "</SELECT>" 
rw "</FORM>"

ilnMode = 0 
strSqlOO =""
strSqlOl = TrimCrLf(request("qrySQL")) 
strSql02 = Session("dbOQuery")
If strSqlOl & "x" <> "x" Then 

strSqlOO = strSqlOl 
ilnMode = 1

Else
If strSql02 & "x" <> "x" Then 

strSqlOO = strSql02 
ilnMode = 2

End If
End If
i

rw("<table cellspacing=0 cellpadding=1 border=0><tr><td colspan=2>") 
rw("<form method=post action=" & sThisScript &" name='run_query'>") 
rw("<textarea name='qrySQL' rows='8' cols=80% wrap=virtual>" & strSqlOO & "</textarea></td>") 
rw("<td rowspan=2 aligh='center’><input type='submit' value-Εκτέλεση'><Λδ><ΛΓ>") 
rw("<tr><td><b>Ovopa Ερωτήματος: </b></td>")
rw("<td><textarea name-qryName' rows='1' cols='6T wrap=virtual>" & strQryName & "</textarea></td></tr>")
rw("</form>")
rw("</table>")

%>
<SCRIPT LANGUAGE="VBScript" RUNAT="Server">

Dim sSqIString, blnRanQuery, iTotRecs, sSql2String, sSql3String, iOrBy, tl, t2, strQryName, 
blnDCorrect

sSqIString = TrimCrLf(request("qrySQL"))
strQryName = TrimCrLf(request("qryName"))
blnDCorrect = False
blnRanQuery = False
blnNoRecords = False
if sSqIString > "" then

blnRanQuery = True
sSql2String = CrLfReplace(sSqlString)
sSql2String = dCorrect(sSql2String, blnDCorrect)
sSql3String = sSql2String
iOrBy = lnstr(UCase(sSql2String),"ORDER BY")
If iOrBy > 0 then

sSql3String = Mid(sSql2String,1,iOrBy)
End If 
tl = timer()
Set objDC = Server.CreateObject("ADODB.Connection") 
objDC.Open DSN_NAME, DSN_USER, DSN_PASS 
if err.Number <> 0 then strError = err.Description & "(DataConnection.Open)" 
on error resume next
Set objRS = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet") 
objRS.ActiveConnection = objDC
objRS.Open sSql2String, objDC, adOpenKeyset, adLockReadOnly 
iTotRecs = objRS. RecordCount

_______________ t2 = (timerQ-tl)__________________________________________________ __

Σέρρες - Θεσσαλονίκη / Φεβρουάριος 2000
Σελίδα : 1 94 από : 220



"Σχεδιασμός - Ανάπτυξη Intranet γιο to Πανεπιστήμιο Μακεδονίας"
ίσακαλίδης Γ. Ευάγγελος / M.I.S. - Αριθμός Μητρώου : Μ 1 2/93

if err.Number <> 0 then strError = err.Description & " (Συντακτικό λάθος / Εντολές - πεδία ...)" 
on error resume next

end if
if blnRanQuery then

if trim(strError)&"x" <> "x" Then ' or (iTotRecs <= 0) then 
rw("<b>"&strError&"</b></br>") 
rw("<b>Aev βρέθηκαν εγγραφές!!!</ό>")

Else
Session("dbOQuery") = sSqIString 
Session("dbQuery") = sSql2String 
Session("SQLRecs") = iTotRecs
If Not ((strQryName & "x" = "x") Or (lnstr(strQryName,"·") > 0)) Then 

Session("qryName") = strQryName 
Call saveQuery()

End If
rw("<table border=1 cellspacing=0 cellpadding=0><tr>") 
rw("<td bgcolor='beige' align=left><b>Epώτημα : </b><font 

size=2>"&sSqlString&"</font></br>")
Γw("<b>Eγγpaφές : </b>" & iTotRecs & " / <b>Xpόvoς : </b>" & t2) 
rw(" Sec / <ό>Ταχύτητα : </b>" & int(.5+iTotRecs/t2)) & " Recors/Sec"
If blnDCorrect Then

rw("</br><b>Mετaεpώτημa : </b><font size=2>" & sSql2String &
"</font></td>")

End If
rw("<td bgcolor-#eeddcc' align=right>")
rw("<form method=post action="' & Sdbscanasp & "?act=LQ" &

name='Result_query'>")
rw("<INPUT TYPE=submit νΑίυΕ=""Πίνακας"">")
rw("</td></form>")
rw("</tr></table>")
rw("<TABLE border=2 cellspacing=0 cellpadding=0>")
Call FieldsTable(objRS,True, "Χαρακτηριστικά Πεδίων", "Παρουσίαση του Πίνακα") 
rw("</table>")

end if
objRS. Close 
Set objRS = Nothing 
objDC. Close 
Set objDC = Nothing

else
If ilnMode = 0 Then

Γνν("<^>Δώστε το Ερώτημα που Θέλετε να εκτελεστεί.<^Γ>") 
η/ν("Νηστικό Αρκούδι δεν χορεύει!!!</b>")

End If
end if
Call είΓΟίερί'Όνοματεπώνυμο Χρήστη : "&Session("UserOno")&" / "&Session("VisitorlD")&" / 

"&application("Active"), 1)
Call Footlnfo

Sub DisplayQueryResults(byval recQuery)
’ εξάγει το αποτέλεσμα του εκτελεσθέντος ερωτήματος σε πίνακα HTML 
' εδώ δεν αξιοποιείται, διότι αξιοποιείται το τμήμα sc.asp, που παρέχει δυνατότητες DrillDown 

Dim iAa, sFieldValue, Field 
iAa = 0
rw("<center>")
nv("<table border=4 cellspacing=0 cellpadding=0>") 
rw("<tr>")
rw("<td align=center><b><font SIZE = -1 >##</font></b></td>") 
for each Field in recQuery.Fields

rw("<td align=center><b><font SIZE = -1>"&Field.Name&"</font></b></td>")
next
rw("</tr>")
do while not recQuery.EOF 

iAa = iAa + 1
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rw("<tr>")
rw("<td align = right>"&iAa&"</td>") 
for each Field in recQuery.Fields 

sFieldValue = Field.Value
If IsNull(sFieldValue) Or sFieldValue = "" Or VarType(sFieldValue)= vbNull Then 

sFieldValue = "&nbsp;"
End If
rw("<td>" & sFieldValue & "</td>")

next
rw("</tr>")
recQuery. MoveNext

loop
rw("</table>")
rw("</center>")

End Sub

Function CrLfReplace(byVal strln)
' προσωρινή μορφοποίηση του περιεχομένου της textarea με το κείμενο του SQL, 
' για την παρουσίασή του στην οθόνη του χρήστη.

Dim StrOut
StrOut = Replace(strln,")
StrOut = Replace(strOut,vbCrLf,"")
Do While lnstr(StrOut," ") > 0

StrOut = Replace(strOut," ")
Loop
StrOut = Replace(strOut,"
CrLfReplace = StrOut

End Function

Function dCorrect(byVal strinO, byRef blnDCorrect)
1 ψάχνει το SQL, βρίσκει ό,τι περιβάλλεται μεταξύ ## (ημερομηνία;), και με κλήση της SQLDate,
' κάνει μετασχηματισμό της ημερομηνίας στη μορφή mm-dd-yyyy (όχι σε κάθε περίπτωση) και 
' έχω εν τέλει αποτελεσματικά SQL και με ημερομηνίες αρχικά δοσμένες στη μορφή dd-mm-yyyy 
Dim Strl, Str2, aDate, strDelim, ii, j, I, DateArray, x, blnEs, Strln

r\Qi.~/vrrQX/ _ ΛΓΓΟΧ//"" ,,M MM MM "" "" Mil mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm\
' O/l I » 1 1 I » J I » I I I I I I » » I J » J I I » I I I » i )

Strln = Replace(StrlnO,chr(34),chr(39))
StrinO = Strln 
I = Len(Strln) 
ii = 0
If lnstr(Strln,"#") > 0 Then

Strln = Mid(Strln,lnstr(Strln,"#"))
End If
Strln = StrReverse(strln)
If lnstr(Strln,"#") > 0 Then

Strln = Mid(Strln, lnstr(Strln,"#"))
End If
Strln = StrReverse(strln) 
blnEs = False 
Do While Len(Strln) > 0 

x = Left( Strln, 1)
If x = "#" Then

If blnEs Then
blnEs = False

Else
ii = ii + 1 
blnEs = True

End If
Else

If blnEs Then
DateArray(ii-1) = DateArray(ii-1) + x

End If
End If

_______ Strln = Mid(Strln,2)______________________________
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Loop
If ii-1 >= 0 Then

For j = 0 to ii-1
Strl = DateArray(j)
If IsDate(Strl) Then

blnDCorrect = True 
Str2 = SQLDate(Strl)
StrlnO = Replace(StrlnO, "#"&Str1&"#", "#"&Str2&"#")

End If
Next 'j

End If
dCorrect = StrlnO

End Function
i____________ _________  _____________________ ___ ____________ ________ _________  ___ ___ _ _ ______ ___________________________________________

Sub saveQuery()
' αποθήκευση του αποτελεσματικού SQL σε πίνακ της βάσης δεδομένων Access-SysteinMetaDataBase 

Dim sysDC, qrySaveRS, tmpSQL, ii, iTotRecs, strSQL 
OpenSysDB sysDC
Set qrySaveRS = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") 
strSQL = "SELECT *from dsnQueries"
strSQL = strSQL & " WHERE (dsnID = " & Session("dblD") & ") AND (qryName = "' & 

Session("qryName") &
qrySaveRS.Open strSQL, sysDC, adOpenStatic, adLockOptimistic 
If (qrySaveRS.EOF And qrySaveRS.BOF) Then 

qrySaveRS. AddNew
End If
qrySaveRS("dsnlD") = Session("dblD") 
qrySaveRSfdsnPerigrafh") = SessionfdbPer") 
qrySaveRS("userName") = Session("UserNM") 
qrySaveRS("userlP") = Request.ServerVariables("Remote_Addr") 
qrySaveRS("qryName") = Left(Ltrim(Trim(Session("qryName"))),50) 
qrySaveRS("qrySQL") = Session("dbOQuery") 
qrySaveRS("qryHmera") = date() 
qrySaveRSfqryWra") = time() 
qrySaveRS. Update 
qrySaveRS. Close 
Set qrySaveRS = Nothing 
sysDC.Close 
Set sysDC = Nothing 

End Sub
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Sub makeQryArr()
' Πίνακας γεμίξει με στοιχεία των αποθηκευμένων Queries για την βάση δεδομένων που επιλέχτηκε 

Dim sysDC, qryArrRS, strSQL, ii, iTotRecs 
call OpenSysDB(sysDC)
strSQL = "SELECT ‘from dsnQueries WHERE (dsnID = " & Session("dblD") & ")" 
strSQL = strSQL & " ORDER BY qryName;"
Set qryArrRS = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") 
qryArrRS.Open strSQL, sysDC, adOpenKeyset, adLockReadOnly, adCmdText 
iTotRecs = qryArrRS. RecordCount-1 
If iTotRecs < 0 Then 

iTotRecs = 0
Redim qry_list(iTotRecs,3) 
ii = 0
qry_list(ii,0) = 0
qry_list(ii,1) = "Δεν-ΒρέθηκανΑποθηκευμέναΈρωτήματαϋ!"
qry_list(ii,2) = "SELECT ... "&vbCrLf&"FROM ... "&vbCrLf&'WHERE ... "&vbCrLf&"ORDER BY

<1

Else
Redim qry_list(iTotRecs,3) 
ii = 0
Do while Not qryArrRS. Eof

_______________________qry list(ii,0) = qryArrRSC'qrylD") _______________________________
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qry_list(ii,1) = qryArrRS("qryName") 
qry_list(ii,2) = qryArrRS("qrySQL") 
ii = ii + 1
qryArrRS.MoveNext

Loop
End If
qryArrRS. Close 
Set qryArrRS = Nothing 
sysDC.Close 
Set sysDC = Nothing

End Sub
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</SCRIPT>

6.3.6. Ενημέρωση Πίνακα

_________________________________________________________ · UpDate.asp
__

' UpDate.asp
' εδώ γίνεται ενημέρωση πινάκων βάσης δεδομένων
' απαιτείται να έχουμε πίνακες MS-ACCESS με πρωτεύων κλειδί τύπου αυτόματης αρίθμησης,
' ώστε να καταστεί δυνατή η εφαρμογή κανόνων ακεραιότητητας των δεδομένων.
' πρέπει να είναι ορισμένα μέσα στο πρόγραμμα, το πρωτεύον κλειδί και κάποια από τα πεδία,
' που θα διευκολύνουν την αναζήτηση των εγγραφών
' σε αντίθεση με τα προηγούμανα μέρη της εφαρμογής, που ανταποκρίνονται σε οποιαδήποτε βάση 
' δεδομένων, οδηγούμενη από ODBC Drivers, εδώ έχουμε εφαρμογή σε συγκεκριμένες μόνο βάσεις 
' δεδομένων για τις οποίες πρέπει να γρφεί ιδιαίτερος κώδικας, ανταποκρινόμενος στα ιδιαίτερα 
' χαρακτηριστικά των πινάκων και στις σχέσεις που τα συνδέουν.

%>
<% response.buffer = true
ι______ __  _ _ _____ __ _____ __  _____ __  _

%>
<!— INCLUDE FILE-'./security.asp" ~> 
<!— #INCLUDE FILE="./adovbs.asp" -> 
<!— #INCLUDE FILE="./lncFile.asp" ~> 
<!-INCLUDE FILE="./lncUpDt.asp" -> 
<%

' Οι παραπάνω τέσσερεις γραμμές INCLUDE FILE= ... καλούν και συσσωματώνουν με το παρόν αρχείο,
' με την σειρά τα μέρη της εφαρμογής :
' security.asp : περιέχει την πιστοποίηση της αυθεντικότητας των χρηστών, όπως τους όρισε ο Administrator 
' adovbs.asp . περιέχει το σύνολο των ADO constants για VBScript, όπως όρισε η Microsoft 
' Incfile.asp : Functions και Procedures, καλούμενες από περισσότερα του ενός μέρη της εφαρμογής,
' όπως όρισε ο συγγραφεύς της εφαρμογής.
' IncUpDt.asp : Functions και Procedures, καλούμενες από αυτό μόνο το μέρος της εφαρμογής

sThisScript = ThisScript( request. ServerVariables("SCRIPT_NAME"))
Sdefaultasp = "dBases.asp"' το μέρος ατό της εφαρμογής γίνεται η επιλογή της βάσης δεδομένων 
Squeryasp = "query.asp" ' Το μέρος της εφαρμογής, όπου συντάσσονται και αποθηκεύονται queries των 
χρηστών
Sdbscanasp = "sc. asp" ' Το μέρος της εφαρμογής, όπου γίνεται η ανίχνευση της βάσης δεδομένων

DSN_NAME = Session("dbConn") 
DSNJJSER = SessionfdbUser") 
DSN_PASS = Session("dbPass")
' DSN_NAME = "DSN=access-xaidw"
i _ _ _ _ _ _ _____ __  _ ______ __________

sTableName = SessionfsTableName")
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arrDspFId = ArrayfPerigrafh") 
' arrDspFId = Arrayfonoma")
I
strPrKey = Lcase("CourlD")
' strPrKey = LcasefpelathsID") 
1
blnSQLdsp = true 
«
%>
<!— #INCLUDE FILE="./lncUpDt1 asp" -> 
<%

' IncUpDtl : Αρχικές συνθήκες για τους πίνακες της εφαρμογής 
' για Intranet στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, όπως σχεδιάστηκε 
' από τον Μεταπτυχιακό φοιτητή Τσακαλίδη Γ. Ευάγγελο
1 κατάλληλη διευθέτηση του παραπάνω αρχείου θα μπορούσε να εξυπηρετήσει άλλη βάση δεδομένων 
' είναι το configuration file που μπορεί να κάνει την συγκεκριμένη εφαρμογή να δρα ως generic Style 
' εκτίμησή μου είναι πως με λίγη προσπάθεια ακόμη, μπορεί να τα καταφέρει.

Response. Flush
I
Set objDC = Server.CreateObjectfADODB.Connection")
objDC.Open DSNJMAME, DSNJJSER, DSN_PASS 
1
Session("msg2user") =""
' SessionfLastRecord") = 0

If Request("dbAddNewRecord")<>"" Then 
Call DodbAddNewRecord 
If SessionfLastRecord") = 0 Then

SessionfNeaEggrafh") = True
Else

SessionfNeaEggrafh") = False
End If

End If 
1
If Requestf dbReplace")<>"" Then 

Call DodbReplace
End If

If Request("dbDelete")<>"" Then 
Call DodbDelete 
SessionfLastRecord") = 0

End If 
1
strDsp = ""
For each ele In arrDspFId

strDsp = strDsp &ele& " #" 
Next 'ele
strDsp = Left(strDsp, Len(strDsp)-3)
strQV = RequestfstrQry")
1
If (RequestfdbAppend") <> "") Then ' OR (RequestfdbAddNewRecord") <> "") Then 

SessionfNeaEggrafh") = True 
Session("strQV")="0"
SessionfLastRecord") = 0

End If 
1
If SessionfUserAdmin") And SessionfdbUpd") Then

Session("msgBanner")="msg=Έισαγωγή - Μεταβολή - Διαγραφή Εγγραφών του Πίνακα :" & 
sTableName &_

", της Βάσης Δδομένων :" & SessionfdbPer") &_
" / Τσακαλίδης Γ. Ευάγγελος / M.I.S. / Α.Μ. 12-98 / Φεβρουάριος 2000';"
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Else
Session("msgBanner")="msg-Επισκόπηση Εγγραφών του Πίνακα : " & sTableName &_
", της Βάσης Δδομένων :" & Session("dbPer") &_
" / Τσακαλίδης Γ. Ευάγγελος / M.I.S. / Α.Μ. 12-98 / Φεβρουάριος 2000';"

End If
ι _ ____ _ _ _________ __  _ _ ____ _ _ _

call Headlnfo("Έvημέpωση Βάσεων Δεδομένων")
If SessionfUserAdmin") Then

Call Titlos(Array("<b>B0ap Δεδομένων : </b>" & Session("dbPer") & " / <b> Πίνακας : </b>" & 
sTableName,_

"<font size=4><b>E νημέρωσ p</b></font>"))
Else

Call Titlos(Array("<b>B0ap Δεδομένων : </b>" & Session("dbPer") &" / <b> Πίνακας : </b>" & 
sTableName,_

"<font size=4><b>n αρουσίασ p</b></font>"))
End If

"Σχεδιασμός - Ανάπτυξη Intranet γιa to Πανεπιστήμιο Μακεδονίας"
Τσακαλίδης Γ. Ευάγγελος / M.I.S. - Αριάμός Μητρώου : Μ 1 2/9δ

rw("<TABLE cellspacing=0 cellpadding=0 width-100%'><tr>") 
rw("<td width-10%' align=left>")
rw("<a HREF=" & Sdefaultasp & " ONMOUSEOVER-'''window.status-Επιλογή Βάσης Δεδομένων'; return 
true"" ONMOUSEOUT=""window.status="""><b>dataBases</b></a></td>")

rw("<td width-10%' align=center><FONT SIZE=2>")
rw("<a HREF=" & Squeryasp & " ONMOUSEOVER=""window.status='Σύvταξη - Υποβολή Ερωτημάτων'; return 
true"" ONMOUSEOUT=""window.status=....><b>S.Q.L.</b></a></FONT></td>")

rw("<td width='65%'></td>")

rw("<td width-15%' align=right>")
rw("<a HREF-' & Sdbscanasp & " ONMOUSEOVER=""window.status=Έπιλoγή Πίνακα από την Βάση
Δεδομένων, για Ανίχνευση';ΓβώΓη true"" ONMOUSEOUT-'"window.status=... ><b>Tables-
Views</b></a></td>")
rw("</tr></TABLE>")

rw"<TABLE border=1 cellspacing=0 cellpadding=0><tr>"
If Session("msg2user") <> "" Then

rw "<tr><td colspan=4 align-center' bgcolor='red'><font size=3 color='yellow'>&nbsp;&nbsp;<b>" & 
Session("msg2user") & "</b>&nbsp;&nbsp;</font></td></tr>"
End If
rw "<td colspan=2 bgcolor='beige’ align-center'xfont size=3 οοΙθΓ=Υβ^χό>Προς 
Αναζήτηση<Λ3χ/ίοηίχ^>"
rw"<td bgcolor-beige' align-center'xfont size=3 color='red'><b>"&strDsp&"</b></font></td>" 
rw "<td bgcolor='beige' align='center'xfont size=3 color=lred'xb>#</b></font></td></tr>'' 
rw "<tr><td>"

To μέρος κώδικα javascript που ακολουθεί,
ενεργοποιεί αυτόματα την αποστολή των στοιχείων της φόρμας που ακολουθεί, 
όποτε διαφοροποιείται η επιλογή στοιχείου από την εμφανιζόμενη λίστα.

%>
<SCRIPT ID=clientEventHandlersJS LANGUAGE=javascript> 
<!—
function REC_onchange() {

document. RECNav.submitQ; 
return true;

}
//-->

</SCRIPT>
<%

rw "<form NAME=RECNav action=... & sThisScript & """ method=post>"
rw "<input type=text name=strQry size=14 value-" & Trim(strQV) & '"></td>"
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rw "<td><input type=submit name=butQry value-'"&nbsp;=>&nbsp;""></td>"

strPrK = 0 
intRecs = 0
strQV = Trim(Ltrim(Request("strQry"))) 
strPrK = RequestfPrimaryKeyValue") 
if strQV <> SessionfstrQV") Then 

strPrK = 0
Session("LastRecord") = 0

End If
If SessionfLastRecord") > 0 Then

strPrK = SessionfLastRecord")
End If 
rw "<td>"
Call MakeSelection(strPrK, Ucase(strQV), (strQV<>Session("strQV") Or strQV="" OR SessionfstrQV")-"'), 
intRecs)
rw "</td><td bgcolor='beige'>&nbsp;<b>" & intRecs & "</b>&nbsp;</td>" 
rw "</tr></table>"
If SessionfLastRecord") > 0 Then

strPrK = SessionfLastRecord")
SessionfNeaEggrafh") = False

Else
strPrK = RequestfPrimaryKeyValue")
SessionfstrQV") = strQV

End If

If ( SessionfNeaEggrafh") Or (intRecs = 0)) Then ’ Or (strPrK <= 0)) Then 
Call MakeEditingFormfToNewRecord", strPrK)
If SessionfUserAdmin") And SessionfdbUpd") Then

rw "<TABLE border=1 cellspacing=0 cellpadding=0><tr>"
rw "<td align='centerJ><input type=submit name=dbAddNewRecord value-Προσθήκη

στο Apxeio'></td>"
intColspan = 1
rw "<input type=hidden name=dbDelete value=">" 
rw "<input type=hidden name=dbReplace value=">" 
rw "<input type=hidden name=dbAppend value=">" 
rw "</tr></table>"

End If
Else

Call MakeEditingFormfToExistingRecord", strPrK)
If SessionfUserAdmin") And SessionfdbUpd") Then 

SessionfLastRecord") = 0
rw "<TABLE border=1 cellspacing=0 cellpadding=0><tr>"
rw "<td><input type=submit name=dbDelete value-Διαγαφή Eγγpαφής'></td>"
rw "<td>&nbsp;&nbsp;</td>"
rw "<td><input type=submit name=dbReplace ν3ΐυβ='Καταχώριση Αλλαγών'><^>" 
rw "<td>&nbsp;&nbsp;</td>"
rw"<td><input type=submit name=dbAppend value-Νέα Εγγραφή’><^>" 
intColspan = 5
rw "<input type=hidden name=dbAddNewRecord value=">" 
rw "</tr></table>"

End If
End If

rw "</form>" 
rw "<table>"

objDC.Close 
Set objDC = Nothing

call Footlnfo()

1 Αρχή του Τμήματος SUBs & FUNCTIONS για το UpDate.asp
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Sub MakeSelection(byVal strKeyln, byVal strQV, byVal blnNewSQL, byRef intRecs)
' Δημιουργεί πίνακα επιλογής εγγραφής από Πίνακα, με βάση τιμή για το πρωτεύων κλειδί του 
' και τιμή που περιέχεται σε κάποια από τα πεδία του όπως ορίζεται στο IncUpDtl .asp 
Dim strWhere, StrOrdBy, ele, strDsp, intSelListLineLength, objSeIRS 
Dim intElementsInList, strSQL, strKey, strBrowser 
strBrowser = Session("strBrowser")
SessionfNeaEggrafh") = True 
intSelListLineLength = 66 
intElementsInList = 50 
blnNew = False 
strWhere = " WHERE "
StrOrdBy = " ORDER BY"
For each ele In arrDspFId

If lnstr(strQV,"%") > 0 Then
strWhere = strWhere & Ucase(ele) & " LIKE & strQV & OR "

Else
strWhere = strWhere & Ucase(ele) & " LIKE '%" & strQV & "%' OR "

End If
StrOrdBy = StrOrdBy & ele &

Next 'ele
strWhere = Left(strWhere, Len(strWhere)-4)
StrOrdBy = Left(StrOrdBy, Len(StrOrdBy)-l)
strSQL = "SELECT * FROM " & sTableName & strWhere & StrOrdBy
rw "<Select Name=PrimaryKeyValue SIZE=1 LANGUAGE=javascript onchange-return REC_onchange()'>"
Set objSeIRS = objDC.Execute(strSQL)
If Not (objSeIRS.BOF Or objSeIRS.EOF) Then 

If strBrowser = "MSIE" Then 
If blnNewSQL Then 

strKey =....0
' παρατηρήθηκε διαφορετική συμπεριφορά μεταξύ των ΙΕ και ΝΝ, σε λίστα επιλογής με

δύο selected items
strDsp = "Παρακαλώ Συμπληρώστε Νέα Στοιχεία ή Επιλέξτε Εγγραφή" 
rw "<Option value=... & strKey &.....selected>" & strDsp

End If
End If
While Not (objSeIRS.EOF Or intRecs >= intElementsInList) 

intRecs = intRecs + 1 
strDsp = ""
For each ele In arrDspFId

strDsp = strDsp & objSelRS(ele) &" #"
Next 'ele
strDsp = Left(strDsp, Len(strDsp)-3)
If Len(strDsp) > intSelListLineLength Then

strDsp = Left(strDsp, intSelListLineLength) &
End If
strKey = objSelRS(strPrKey)
If cStr(strKey)=cStr(strKeyln) Then

SessionfNeaEggrafh") = False
rw "<Option value=.... & strKey &... selected>" & strDsp

Else
rw "<Option value=... & strKey &.....>" & strDsp

End If
objSeIRS.MoveNext

Wend
' παρατηρήθηκε διαφορετική συμπεριφορά μεταξύ των ΙΕ και ΝΝ, σε λίστα επιλογής με δύο selected

items
If strBrowser = "Netscape" Then 

If blnNewSQL Then 
strKey = "" Ό
strDsp = "Παρακαλώ Συμπληρώστε Νέα Στοιχεία ή Επιλέξτε Εγγραφή" 
rw "«Option value=.... & strKey &... selected>" & strDsp

End If
End If

"Σχετικισμός - Ανάπτυξη Intranet για το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας"
Τσακαλίδης Γ. Ευάγγελος / M.I.S. - Αριάμός Μητρώου : Μ 1 2/98
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End If
objSeIRS.Close 
Set objSeIRS = Nothing 
If (intRecs = 0) Then 

strKey = 0
strDsp = "Δεν Βρέθηκαν Εγγραφές-Συμπληρώστε Νέα Στοιχεία" 
rw "<Option value=...& strKey &.....selected»" & strDsp

End If
rw "</Select>"
End Sub

"Σχεδιασμός - Ανάπτυξη Intranet για to Πανεπιστήμιο Μακεδονίας"
Τσακαλίδης Γ. Ευάγγελος / M.I.S. - Αριθμός Μητρώου : Μ 1 2/93

Sub DodbDelete
' διαγραφή εγγραφής από πίνακα με βάση την τιμή του πρωτεύοντος κλειδιού με χρήση SQL 

Dim strSQL 
On Error Resume Next 
Session("strQV")=""
strSQL = "DELETE FROM " & sTableName & " WHERE " & strPrKey & " = " & 

clNT(Request("strReclD"))
If blnSQLdsp Then

rw strSQL ' δείχνει στον χρήστη την εντολή SQL, που εκτελέστηκε
End If
objDC.Execute(strSQL)

End Sub

Sub DodbAddNewRecord
' προσθήκη εγγραφής σε πίνακα με χρήση ADO 

Dim strSQL, objAddNewRS 
On Error Resume Next 
If blnDoUpdate() Then

Session("strQV")=""
strSQL = "SELECT * FROM " & sTableName
Set objAddNewRS = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
objAddNewRS.Open strSQL, objDC, adOpenStatic, adLockOptimistic
objAddNewRS. AddNew
Call RecordUpdate(objAddNewRS)
objAddNewRS. Update
obj Add N ewRS. Mo ve Last
' χρειάζεται για να μένει στη φόρμα νεοεισαχθείσας εγγραφής 
Session("LastRecord") = objAddNewRS(strPrKey) 
objAddNewRS. Close 
Set objAddNewRS=Nothing

Else
Session("LastRecord") = 0
Session("msg2user") = "Δεν Επιτρέπεται Προσθήκη Κενής Εγγραφής!!!"

End If
End Sub

Sub DodbReplace
' αντικατάσταση-ενημέρωση εγγραφής σε πίνακα με χρήση ADO 

Dim strSQL, objEditRS 
On Error Resume Next 
If blnDoUpdate() Then

strSQL = "SELECT * FROM " & sTableName & " WHERE " & StrPrKey & " = " & 
clNT(Request("strReclD"))

Set objEditRS = Server.CreateObjectfADODB. Recordset") 
objEditRS.Open strSQL, objDC, adOpenStatic, adLockOptimistic 
If Not objEditRS.EOF Then

Call RecordUpdate(objEditRS)
End If
objEditRS. Update
SessionfLastRecord") = 0 'objEditRS(strPrKey) 
objEditRS.CIose

_______________ Set objEditRS = Nothing___________________________________________________
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Else
SessionfLastRecord") = 0
Session("msg2user") = "Δεν Επιτρέπεται Αντικατάσταση Όλων των Πεδίων με Null!!!"

End If
End Sub

"Σχεδιασμός - Ανάπτυξη Intranet y\a to Πανεπιστήμιο Μακεδονίας"
Τσακαλίδης Γ. Ευάγγελος / M.I.S. - Αριάμός Μητρώου : Μ 1 2/98

Function blnDoUpdate()
' Γίνεται έλεγχος για το πλήθος των πεδίων που έχουν πάρει τιμές.
' Αν πήραν τιμές μόνο λογικά πεδία (by default true - false),
1 ενώ υπάρχουν και άλλα χωρίς τιμή, τότε δεν επιτρέπεται η ενημέρρωση.
Dim strSQL, objTstRS, item, strFN, strFT, iBIn, iSel, iNotBln 
iBIn = 0 
iSel = 0 
iNotBln = 0
strSQL = "SELECT * FROM " & sTableName 
Set objTstRS = objDC.Execute(strSQL)
For Each item in objTstRS.Fields 

strFN = item. Name 
strFT = item.Type 
If Cint(strFT) = adBoolean Then 

iBIn = iBIn + 1
Else

iNotBln = iNotBln + 1
End If
If Not ((Lcase(strFN) = strPrKey) OR (Ltrim(Trim(TrimCrLf(Request(strFN))))="")) Then 

iSel = iSel + 1
End If

Next
' blnDoUpdate = Not ((iSel = 0) OR ((iBIn = iSel) And (iNotBln > 0)))' ή με De Morgan 
blnDoUpdate = ((iSel <> 0) AND ((iBIn <> iSel) OR (iNotBln <= 0)))

End Function * 1

Sub RecordUpdate(byRef objllpdateRS)
1 εδώ γίνεται η ενημέρωση νεοεισαχθείσας ή προϋπάρχουσας εγγραφής,
' με έλεγχο εισαχθείσης τιμής για κάθε πεδίο 
Dim item, strFN, strFT, strVal, strFS, StrDT 
For Each item in objUpdateRS. Fields 

strFN = item. Name 
strFT = item.Type 
strFS = item.DefinedSize 
StrDT = GetDT(strFT,strFS)
If Not Lcase(strFN) = StrPrKey Then ' εκτός του δηλωθέντος πρωτεύοντος κλειδιού 

strVal = Ltrim(Trim(Request(strFN)))
If StrDT = "txtH Then strVal = Left(strVal, strFS) 
objUpdateRS(strFN) = GetStrVal(strVal, strFT)

End If 
Next' item
End Sub
i ___ __ _ ____  ___ __ ___ _

Function GetStrVal(Valueln, Typeln)
' μετατροπή των strings της φόρμας σε τιμές, αντίστοιχων τύπων με τα πεδία
' το πρόβλημα που αντιμετωπίστηκε ήταν η αξία που καταχωρίται σε μη ακέραι αριθμητικά πεδία
' τώρα εκτιμώ πως είναι error free
Dim intDecPos, Inglnt, strDec, IngDec
If Valueln = "" Then

GetStrVal = Null
Else

Select Case Cint(Typeln)
Case adSmalllnt, adlnteger, adSingle, adDouble, adDecimal, adTinylnt, adUnsignedTinylnt, 

adUnsignedSmalllnt, adUnsignedlnt, adBiglnt, adUnsignedBiglnt, adNumeric, adCurrency, adBoolean 
Valueln = CStr(Valueln)
If Typeln = adBoolean Then

If Valueln = "True" Then
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GetStrVal = True
Else

GetStrVal = False
End If

Elself IsNumeric(Valueln) Then
If (Typeln = adSmalllnt) OR (Typeln = adTinylnt) OR (Typeln = adUnsignedTinylnt) _ 

OR (Typeln = adUnsignedSmalllnt) Then 
Valueln = Replace(Valueln,"")
Valueln = Replace(Valueln,"","") 
intDecPos = lnstr(Valueln,".")
If intDecPos = 0 Then

GetStrVal = Clnt(Valueln)
Else

GetStrVal = Clnt(Mid(Valueln,1,intDecPos-1))
End If

Elself (Typeln = adlnteger) OR (Typeln = adUnsignedBiglnt) OR (Typeln = adBiglnt)

OR (Typeln = adUnsignedlnt) Then 
Valueln = Replace(Valueln,"")
Valueln = Replace(Valueln, "","") 
intDecPos = lnstr(Valueln,".")
If intDecPos = 0 Then

GetStrVal = CLng(Valueln)
Else

GetStrVal = CLng(Mid(Valueln,1,intDecPos-1))
End If

Elself Typeln = adSingle Then
Valueln = Replace(Valueln,"","")
Valueln = "0"&Replace(Valueln,".") 
intDecPos = lnstr(Valueln,".")
If intDecPos = 0 Then

GetStrVal = CSng(Valueln)
Else

Inglnt = CLng(Mid(Valueln,1,intDecPos-1)) 
strDec = Mid(Valueln,intDecPos+1)
IngDec = CLng(strDec)
GetStrVal = Inglnt + lngDec/(10A(Len(strDec)))

End If
Elself (Typeln = adCurrency) Then

Valueln = Replace(Valueln,"","")
Valueln = "0"&Replace(Valueln,".") 
intDecPos = lnstr(Valueln,".")
If intDecPos = 0 Then

GetStrVal = CCur(Valueln)
Else

Inglnt = CLng(Mid(Valueln,1,intDecPos-1)) 
strDec = Mid(Valueln,intDecPos+1)
IngDec = CLng(strDec)
GetStrVal = Inglnt + lngDec/(10A(Len(strDec)))

End If
Elself (Typeln = adDouble) OR (Typeln = adDecimal) OR (Typeln = adNumeric) Then 

' απορρόφηση των spaces 
Valueln = Replace(Valueln,"","")
' προσθήκη ενός 0 στην αρχή του string, μήπως αρχίζει απο , ή . και αλλαγή

του πθανού "," με
Valueln = "0" & Replace(Valueln,",",".")
' που είναι το decimal point? 
intDecPos = lnstr(Valueln,".")
If intDecPos = 0 Then

GetStrVal = CDbl(Valueln)
Else

' το ακέραιο μέρος
______________________________________Inglnt = CLng(Mid(Valueln,1,intDecPos-1))_____________________ _
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strDec = Mid(Valueln,intDecPos+1)
’ το δεκαδικό μέρος 
IngDec = CLng(strDec)
' ολόκληρος ο αριθμός
GetStrVal = Inglnt + lngDec/(10A(Len(strDec)))

End If
End If

Else
GetStrVal = Null

End If
Case adDate, adDBDate, adDBTime, adDBTimeStamp 

If IsDate(Valueln) Then
GetStrVal = CDate(Valueln)

Else
GetStrVal = Null

End If
Case adBSTR, adChar, adWChar, adVarChar, adLongVarChar, adVarWChar, adLongVarWChar 

GetStrVal = Valueln 
End Select

End If
End Function
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%>

• InclIpDt.asp
<%

IncUpDt.Inc
καλείται αττό το UpDate.asp
Function και SubRutines χρειαζούμενες στην ενημέρωση πινάκων
ειδικό περιεχόμενο για την εφαρμογή του Τσακαλίδη στην Πτυχιακή εργασία του στο Μ. I S.

%>
<% * 1

Sub MakeEditingForm(strMode, strKeyln)
1 Δημιουργεί την φόρμα εισαγωγής τιμών για τα πεδία του πίνακα 
' Δεν εμφανίζει το πρωτεύον κλειδί, είναι αυτόματης αρίθμησης 
' περιέχει κώδικα εξειδικευμένο για την υποστήριξη συγκεκριμένης βάσης δεδομένων 
' η κλήση από εδώ της διαδικασίας : SelectFromList, διασφαλίζει την ορθή εισαγωγή δεδομένων
1 από αλληλοσχετιζόμενους πίνακες
Dim StrDT, strFN, strFT, strFS, strPL, strFV, strSQL, objTbIRS, item
Dim intMemoCols, intMemoRows, intMemoRRows, intMemoRowsMin, intMemoRowsMax
Dim strDefSel, strDefKey, arrDefDsp, strDefSQL
intMemoCols = 66
intMemoRows = 1
intMemoRowsMin = 1
intMemoRowsMax = 4
strPL = 0
If strMode = "ToExistingRecord" Then

strSQL = "SELECT * FROM " & sTableName & " WHERE " & strPrKey & " = " & clNT(strKeyln)
Else

strSQL = "SELECT * FROM " & sTableName
End If
Set objTbIRS = objDC.Execute(strSQL) 
rw "<TABLE border=1 cellspacing=0 cellpadding=0>"
For Each item in objTbIRS.Fields 

strFN = item. Name 
strFT = item.Type 
strFS = item.DefinedSize 
If strMode = "ToNewRecord" Then 

strFV =""
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Else
strFV = item.Value
If strFV & "x" = "x" Then strFV = ""

End If
StrDT = GetDT(strFT,strFS)
If StrDT = "num" And strFS <= 4 Then 

strPL = 3 ' (2-1) * strFS - 1
End If
If Not Lcase(strFN) = strPrKey Then

rw "<tr><td BgColor = '#99FFFF' align=right»<font face=Arial size=2><b>" & strFN & 
"&nbsp;:&nbsp;</font></b><br><fontface=Arial size=0 color='black'>(" & strDT & ")&nbsp;&nbsp;</font></td>" 

rw "<td bgcolor = '#FFFFCC'»"
If strDT-'memo" Then

intMemoRRows = int(.5+len(Trim(strFV))/intMemoCols)
If intMemoRRows < intMemoRowsMin Then 

intMemoRows = intMemoRowsMin
End If
intMemoRows = 1 + intMemoRRows 
If intMemoRows > intMemoRowsMax Then 

intMemoRows = intMemoRowsMax
End If
rw "<textarea name=... & strFN & """ cols=" & intMemoCols & " rows-' &

intMemoRows &" wrap=virtual>"
If strMode = "ToExistingRecord" Then 

' strFV = item.Value 
rw Trim(strFV)

End If
rw "</textarea>"

Elseif strDT="bln" Then
If strMode = "ToExistingRecord" Then 

If strFV = True Then
rw "<input type=radio name-""' & strFN & """ value=True checked>"

Else
rw "<input type=radio name=... & strFN &.....value=True>"

End If
Else

rw "<input type=radio name-'"" & strFN & """ value=True>"
End If
rw "&nbsp;<font face=Arial size=2><b>Nai</b></font>&nbsp;&nbsp;"
If strMode = "ToExistingRecord" Then 

If strFV = False Then
rw "<input type=radio name=... & strFN &.....value=False checked»"

Else
rw "<input type=radio name-""' & strFN &... value=False>"

End If
Else

rw "<input type=radio name=""" & strFN &... value=False checked»"
End If
rw "&nbsp;<font face=Arial size=2»<b>Oxi</b»</font>"
' rw "<font face=Arial size=2 color='red'»(" & strDT & " / "& strFS &")</font>"

Else
1 Αρχή κώδικα για την εφαρμογή του Τσακαλίδη για την Πτυχιακή του στο M.I.S. 
strDefSel = Trim(strFV)
If strMode = "ToNewRecord" Then strDefSel = ""
If SessionfDepartlD") & "x" = "x" Then Session("DepartlD") = 1 
select case Ucase(strFN) 
case "IDRYMAID"

strDefKey = "IdrymalD" 
arrDefDsp = Array('Titlos","perigrafh")
strDefSQL = "SELECT IdrymalD, Titlos, perigrafh FROM idryma ORDER BY

Titlos"
SelectFromList strFN, strDefSel, strDefKey, arrDefDsp, strDefSQL 

case "FACULTYID"
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strDefKey = "FacultylD" 
arrDefDsp = Array('Tit1","Tit2")
strDefSQL = "SELECT FacultylD, fac.Titlos as Titl, idr.Titlos as Tit2" 
strDefSQL = strDefSQL & " FROM faculty as fac, Idryma as idr" 
strDefSQL = strDefSQL & " WHERE (fac.ldrymalD=idr.ldrymalD)" 
strDefSQL = strDefSQL & " ORDER BY fac.Titlos, idr.Titlos"
SelectFromList strFN, strDefSel, strDefKey, arrDefDsp, strDefSQL 
SessionfldrymalD") = getldrymalD(Session("FacultylD")) 

case "DEPARTID"
strDefKey = "DepartID" 
arrDefDsp = Array("Tit1","Tit2")
strDefSQL = "SELECT DepartID, dep.Titlos as Titl, fac.Titlos as Tit2" 
strDefSQL = strDefSQL & " FROM depart as dep, Faculty as fac" 
strDefSQL = strDefSQL & " WHERE dep.FacultylD=fac.FAcultylD" 
strDefSQL = strDefSQL & " ORDER BY fac.Titlos, dep.Titlos"
SelectFromList strFN, strDefSel, strDefKey, arrDefDsp, strDefSQL 
Session("FacultylD") = getFacultylD(Session("DepartlD"))
SessionfldrymalD") = getldrymalD(Session("FacultylD")) 

case "ROOMID"
strFilter =""
select case UCase(sTableName) 

case "PERSON"
strFilter = " And r.GraOrAiu = True" 

case "CLASS"
strFilter = " And r.GraOrAiu = False" 

case "MACHINE" 
strFilter =""

End Select
strDefKey = "RoomID" 
arrDefDsp = Array("Tit1","Tit2")
strDefSQL = "SELECT r.RoomID, r.Perigrafh as Titl, d.Titlos as Tit2" 
strDefSQL = strDefSQL & " FROM Room as r, Depart as d" 
strDefSQL = strDefSQL & " WHERE r.DepartlD=d.DepartlD" 
strDefSQL = strDefSQL & " And r.DepartID-1 & SessionfDepartlD") & strFilter 
’ strDefSQL = strDefSQL & ’WHERE r.DepartID In (select Departld From 

Depart Where DepartlD=" & SessionfDepartlD") & ")" & strFilter
strDefSQL = strDefSQL & " ORDER BY d.Titlos, r.Perigrafh"
SelectFromList strFN, strDefSel, strDefKey, arrDefDsp, strDefSQL 
SessionfDepartlD") = getRoomDepartlD(Sessionf RoomID")) 
SessionfFacultylD") = getFacultylD(Session("DepartlD"))
SessionfldrymalD") = getldrymalD(Session("FacultylD")) 

case "PERSONID"
strDefKey = "PersonID"
arrDefDsp = Array("Epw","Ono","Pat","Mht")
strDefSQL = "SELECT PersonID, Epw, Ono, Pat FROM Person ORDER BY

Epw, Ono, Pat, Mht"
SelectFromList strFN, strDefSel, strDefKey, arrDefDsp, strDefSQL 
SessionfDepartlD") = getPersonDepartlD(Session("PersonlD")) 
SessionfFacultylD") = getFacultylD(Session("DepartlD"))
SessionfldrymalD") = getldrymalD(Session("FacultylD")) 

case "RANKID"
strDefKey = "RankID" 
arrDefDsp = Arrayfperigrafh")
strDefSQL = "SELECT RankID, perigrafh FROM Rank ORDER BY perigrafh" 
SelectFromList strFN, strDefSel, strDefKey, arrDefDsp, strDefSQL 

case "MANAGERID"
strDefKey = "PersonID"
arrDefDsp = ArrayfEpwl", "Onol", "Depl")
strDefSQL = "SELECT p.PersonID, p.Epw as epwl, p.Ono as onol, d.Titlos

as Depl"
strDefSQL = strDefSQL &" FROM Person as p, Depart as d" 
strDefSQL = strDefSQL & " WHERE (p.RankID In (SELECT r.RankID FROM 

Rank AS r WHERE r.ProfOrAdmi = False)) And p.DepartlD=d.DepartID And p.DepartID-1 &___________________
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Session("DepartlD")
strDefSQL = strDefSQL & " ORDER BY p.Epw, p.Ono, p.Pat"
SelectFromList strFN, strDefSel, strDefKey, arrDefDsp, strDefSQL 
’ Session("DepartlD") = getPersonDepartlD(Session("PersonlD"))
' SessionfFacultylD") = getFacultylD(Session("DepartlD"))
1 SessionfldrymalD") = getldrymalD(Session("FacultylD")) 

case "LECTURERID"
strDefKey = "PersonID"
arrDefDsp = Array("Epw1", "Onol", "Patl","Depl")
strDefSQL = "SELECT p.PersonlD, p.Epw as epwl, p.Ono as onol, p.Pat as

patl, d.Titlos as Depl"
strDefSQL = strDefSQL & " FROM Person as p, Depart as d" 
strDefSQL = strDefSQL & " WHERE (p.RankID In (SELECT r.RanklD FROM 

Rank AS r WHERE r.ProfOrAdmi = True))"
strDefSQL = strDefSQL & " And p.DepartlD=d.DepartlD And d.DepartID-' &

Session("DepartlD")
strDefSQL = strDefSQL & " ORDER BY p.Epw, p.Ono, p.Pat"
SelectFromList strFN, strDefSel, strDefKey, arrDefDsp, strDefSQL 
' SessionfDepartlD") = getPersonDepartlD(Session("PersonlD"))
' SessionfFacultylD") = getFacultylD(Session("DepartlD"))
' SessionfldrymalD") = getldrymalD(Session("FacultylD")) 

case "PROFESSID"
strDefKey = "Professid"
arrDefDsp = ArrayfEpwl", "Onol", "Patl", "Depl") 
strDefSQL = "SELECT pro.professid, per.epw as epwl, per.ono as onol, 

per.pat as patl, per.DepartID as Depl"
strDefSQL = strDefSQL & " FROM profess as pro, person as per" 
strDefSQL = strDefSQL & " WHERE pro.Lecturerid=per.personid And 

per.DepartlD="&Session("DepartlD")
strDefSQL = strDefSQL & " ORDER BY per.epw, per.ono, per.pat" 
SelectFromList strFN, strDefSel, strDefKey, arrDefDsp, strDefSQL 
SessionfDepartlD") = getProfessDepartlD(Session("ProfesslD")) 
SessionfFacultylD") = getFacultylD(Session("DepartlD"))
SessionfldrymalD") = getldrymalD(Session("FacultylD")) 

case "ADVISORID"
strDefKey = "Professid"
arrDefDsp = Array("Epw1", Onol", "Patl")
strDefSQL = "SELECT pro.professid, per.epw as epwl, per.ono as onol,

per.pat as patl"
strDefSQL = strDefSQL & " FROM profess as pro, person as per" 
strDefSQL = strDefSQL & " WHERE pro.Lecturerid=per.personid And 

per.DepartlD="&Session("DepartlD")
strDefSQL = strDefSQL & " ORDER BY per.epw, per.ono, per.pat" 
SelectFromList strFN, strDefSel, strDefKey, arrDefDsp, strDefSQL 
' SessionfDepartlD") = getProfessDepartlD(Session("AdvisorlD"))
' SessionfFacultylD") = getFacultylD(Session("DepartlD"))
' SessionfldrymalD") = getldrymalD(Session("FacultylD")) 

case "STUDENTID"
strDefKey = "StudentID"
arrDefDsp = ArrayfEpwl", "Onol", "Patl", "Mht1","dep1") 
strDefSQL = "SELECT s.StudentID, s.Epw as Epwl, s.Ono as Onol, s.Pat as 

Patl, s.AriMht as Mhtl, d.Titlos as depl"
strDefSQL = strDefSQL & " FROM Student as s, Depart as d"
strDefSQL = strDefSQL & " WHERE s.Departld=d.DepartlD And s.DepartlD="

& SessionfDepartlD")
strDefSQL = strDefSQL & " ORDER BY s.Epw, s.Ono, s.Pat, s.AriMht" 
SelectFromList strFN, strDefSel, strDefKey, arrDefDsp, strDefSQL 
SessionfDepartlD") = getStudentDepartlD(Session("AdvisorlD")) 
SessionfFacultylD") = getFacultylD(Session("DepartlD"))
SessionfldrymalD") = getldrymalD(Session("FacultylD")) 

case "COURSEID"
strDefKey = "CourselD"

______________________________ arrDefDsp = Arrayfperl", "per2")___________________________________________
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strDefSQL = "SELECT CourselD, Course.perigrafh as perl, Depart.Titlos as
per2"

strDefSQL = strDefSQL & " FROM Course, Depart"
strDefSQL = strDefSQL & " WHERE Course.DepartID = Depart.DepartID And 

Depart. DepartlD="&Session("DepartlD")
strDefSQL = strDefSQL & " ORDER BY Depart.Titlos, Course.perigrafh" 
SelectFromList strFN, strDefSel, strDefKey, arrDefDsp, strDefSQL 
Session("DepartlD") = getCourseDepartlD(Session("CourselD")) 
Session("FacultylD") = getFacultylD(Session("DepartlD"))
SessionfldrymalD") = getldrymalD(Session("FacultylD")) 

case "CLASSID"
strDefKey = "ClassID"
arrDefDsp = Array("per1", "per2", "depl")
strDefSQL = "SELECT ClassID, Class.Perigrafh as perl, Course.perigrafh as

per2, Depart.Titlos as depl"
strDefSQL = strDefSQL & " FROM Class, Course, Depart" 
strDefSQL = strDefSQL & "WHERE (Class.CourselD=Course.CourselD) And 

(Class.DepartID = Depart.DepartID) And Depart.DepartlD="&Session("DepartlD")
strDefSQL = strDefSQL & " ORDER BY Class.Perigrafh, Course.perigrafh" 
SelectFromList strFN, strDefSel, strDefKey, arrDefDsp, strDefSQL 
SessionfDepartlD") = getClassDepartlD(Session("ClasslD")) 
Session("FacultylD") = getFacultylD(Session("DepartlD"))
Session("ldrymalD") = getldrymalD(Session("FacultylD")) 

case "BOOKID"
strDefKey = "BookID" 
arrDefDsp = Array('Title","Editor")
strDefSQL = "SELECT BookID, Title, Editor FROM book ORDER BY Title,

Editor"
SelectFromList strFN, strDefSel, strDefKey, arrDefDsp, strDefSQL 

' Τέλος κώδικα για την εφαρμογή του Τσακαλίδη για την Πτυχιακή του στο M.I.S. 
case else

rw "<input type=text name=... & strFN &.....size=.....& (strFS+strPL) &.....
value=...

If strMode = "ToExistingRecord" Then 
rw Trim(strFV)

End If
rw...’>"

End Select
End If

End If
Next
rw "</table>"
If strMode = "ToExistingRecord" Then

rw "<input type=hidden name=strReclD value=""" & strKeyln &
End If
objTbIRS.Close 
Set objTbIRS = Nothing
End Sub

Sub SelectFromList(byval strFName, byVal strKeyln, byVal strKeyPr, byVal arrDsp, byVal strSQL)
' δημιουργεί πίνακα για επιλογή στοιχείου από σχετιζόμενο πίνακα,
' με βάση εξωτερικό κλειδί που περνάει ως παράμετρος strKeyln.
' λειτουργεί με τρόπο γενικό, ακολουθώντας το αποτέλεσμα του strSQL που περνάει ως παράμετρος
Dim objSeIRS, strKey, strDsp, ele, intSelListLineLength
intSelListLineLength = 76
If strKeyln & "x" = "x" Then strKeyln = "0"
Set objSeIRS = objDC.Execute(strSQL) 
rw "<SELECT name-' & strFName & ">"
If Not (objSeIRS.EOF Or objSeIRS.BOF) Then 

If (strKeyln = "0") Then 
strKey =""
strDsp = "Παρακαλώ Επιλέξτε ..."

_______________ rw "<Option value-'"" & strKey & """ selected>" & strDsp_____________________________
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End If
While Not objSeIRS.EOF 

strDsp =""
For each ele In arrDsp

strDsp = strDsp & objSelRS(ele) &" #"
Next 'ele
strDsp = Left(strDsp, Len(strDsp)-3)
If Len(strDsp) > intSelListLineLength Then

strDsp = Left(strDsp, intSelListLineLength) &
End If
strKey = objSelRS(strKeyPr)
If cStr(strKey)=cStr(strKeyln) Then

rw "<Option value-...& strKey & """ selected>" & strDsp
Session(strKeyPr) = strKey

Else
rw "<Option value-'"" & strKey & """>" & strDsp

End If
objSeIRS.MoveNext

Wend
Else

strKey =""
strDsp = "Δεν Υπάρχουν Στοιχεία!!! Ενημερώστε τον Αντίστοιχο Πίνακα..." 
rw "<Option value-'"" & strKey & ....selected>" & strDsp

End If
rw "</SELECT>" 
objSeIRS.Close 
Set objSeIRS = Nothing
End Sub
i _ _ __________ _____ _ _ _ _ ___

Function getldrymalD(byVal intFacultylD)
' επιστρέφει το IdrymalD από το FacultylD 

Dim StrTmpSql, objTmpRS 
getldrymalD = 0
If intFacultylD = Null Then intFacultylD = 0
StrTmpSql = "SELECT IdrymalD FROM Faculty WHERE FacultylD=" & intFacultylD 
If intFacultylD = 0 Then StrTmpSql = "SELECT IdrymalD FROM Faculty WHERE ldrymalD>0"
Set objTmpRS = objDC.Execute(StrTmpSql)
If Not objTmpRS.EOF Then getldrymalD = objTmpRS("ldrymalD") 
objTmpRS.Close 
Set objTmpRS = Nothing 

End Function
i

Function getFacultylD(byVal intDepartID)
' επιστρέφει το FacultylD από το DepartID 

Dim StrTmpSql, objTmpRS 
getFacultylD = 0
If intDepartID = Null Then intDepartID = 0
StrTmpSql = "SELECT FacultylD FROM Depart WHERE DepartlD=" & intDepartID 
If intDepartID = 0 Then StrTmpSql = "SELECT FacultylD FROM Depart WHERE FacultylD>0"
Set objTmpRS = objDC.Execute(StrTmpSql)
If Not objTmpRS.EOF Then getFacultylD = objTmpRS("FacultylD") 
objTmpRS. Close 
Set objTmpRS = Nothing 

End Function
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Function getPersonDepartlD(byVal intPersonID)
' επιστρέφει το DepartID από το PersonlD 

Dim StrTmpSql, objTmpRS 
getPersonDepartID = 0 
If intPersonID = Null Then intPersonID = 0
StrTmpSql = "SELECT DepartID FROM Person WHERE PersonlD=" & intPersonID 
If intPersonID = 0 Then StrTmpSql = "SELECT DepartID FROM Person WHERE DepartlD>0" 

_______ Set objTmpRS = objDC.Execute(StrTmpSql)______________________________________________
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If Not objTmpRS.EOF Then getPersonDepartID = objTmpRS("DepartlD")
objTmpRS. Close
Set objTmpRS = Nothing

End Function

"Σχεδιασμός - Ανάπευξη Intranet για to Πανεπιστήμιο Μακεδονίας"
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Function getProfessDepartlD(byVal intProfessID)
' επιστρέφει το DepartID από το ProfessID 

Dim StrTmpSql, objTmpRS 
getProfessDepartID = 0 
If intProfessID = Null Then intProfessID = 0
StrTmpSql = "SELECT DepartID FROM Profess WHERE ProfessID-' & intProfessID 
If intProfessID = 0 Then StrTmpSql = "SELECT DepartID FROM Profess WHERE DepartlD>0" 
Set objTmpRS = objDC.Execute(StrTmpSql)
If Not objTmpRS.EOF Then getProfessDepartID = ObjTmpRSfDepartlD")
objTmpRS.Close
Set objTmpRS = Nothing

End Function

Function getCiassDepartlD(byVal intClassID)
' επιστρέφει το DepartID από το ClassID 

Dim StrTmpSql, objTmpRS 
getClassDepartID = 0 
If intClassID = Null Then intClassID = 0
StrTmpSql = "SELECT DepartID FROM Class WHERE ClasslD=" & intClassID 
If intClassID = 0 Then StrTmpSql = "SELECT DepartID FROM Class WHERE DepartlD>0" 
Set objTmpRS = objDC.Execute(StrTmpSql)
If Not objTmpRS.EOF Then getClassDepartID = objTmpRS("DepartlD")
objTmpRS.Close
Set objTmpRS = Nothing

End Function

Function getRoomDepartlD(byVal intRoomID)
' επιστρέφει το DepartID από το RoomID 

Dim StrTmpSql, objTmpRS 
getRoomDepartID = 0 
If intRoomID = Null Then intRoomID = 0
StrTmpSql = "SELECT DepartID FROM Room WHERE RoomlD=" & intRoomID 
If intRoomID = 0 Then StrTmpSql = "SELECT DepartID FROM Room WHERE DepartlD>0" 
Set objTmpRS = objDC.Execute(StrTmpSql)
If Not objTmpRS.EOF Then getRoomDepartID = objTmpRS("DepartlD")
objTmpRS.Close
Set objTmpRS = Nothing

End Function

Function getCourseDepartlD(byVal intCourselD)
' επιστρέφει το DepartID από το CourselD 

Dim StrTmpSql, objTmpRS 
getCourseDepartID = 0 
If intCourselD = Null Then intCourselD = 0
StrTmpSql = "SELECT DepartID FROM Course WHERE CourselD-' & intCourselD 
If intCourselD = 0 Then StrTmpSql = "SELECT DepartID FROM Course WHERE DepartlD>0" 
Set objTmpRS = objDC.Execute(StrTmpSql)
If Not objTmpRS.EOF Then getCourseDepartID = ObjTmpRSfDepartlD")
objTmpRS. Close
Set objTmpRS = Nothing

End Function
i _ _ _ _ _ _ _____ __ __ __  _ ___ ___  _ _

Function getStudentDepartlD(byVal intStudentID)
' επιστρέφει το DepartID από τον StudentID 

Dim StrTmpSql, objTmpRS 
getStudentDepartID = 0 
If intStudentID = Null Then intStudentID = 0

________StrTmpSql = "SELECT DepartID FROM Student WHERE StudentlD=" & intStudentID________
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If intStudentID = 0 Then StrTmpSql = "SELECT DepartID FROM Student WHERE DepartlD>0"
Set objTmpRS = objDC.Execute(StrTmpSql)
If Not objTmpRS.EOF Then getStudentDepartID = objTmpRS("DepartlD")
objTmpRS.Close
Set objTmpRS = Nothing

End Function

"Σχεδιασμός - Ανάπτυξη Intranet για to Πανεπιστήμιο Μακεδονίας"
Τσακαλίδης Γ. Ευάγγελος / M.I.S. - Αριθμός Μητρώου : Μ 1 Ζ/9&

• IncUpDtO.asp

select case UCase(DSN_NAME)
case UCase("DSN=access-tsakal-thesis") 

select case UCase(sTableName) 
case "ACADEMICSTAFF"

arrDspFId = Array("EPW',"ONO","PAT") 
strPrKey = Lcase("AcStlD") 

case "BOOKS"
arrDspFId = Array("Title", "Editor") 
strPrKey = LcasefBookld") 

case "CLASSES"
arrDspFId = Array("Courld","Studld","Credits") 
strPrKey = Lcase("Classld") 

case "COURCES"
arrDspFId = Array("perigrafh") 
strPrKey = LcasefCourld") 

case "LESSONS"
arrDspFId = Array("onoma","weekhours") 
strPrKey = LcasefLessId") 

case "MACHINES"
arrDspFId = Array("perigrafh","IPAddress") 
strPrKey = Lcase("machld") 

case "SITES"
arrDspFId = Array("perigrafh","graoraiu","seats") 
strPrKey = LcasefSiteld") 

case "STAFFGRADES"
arrDspFId = Array("perigrafh","acadortech") 
strPrKey = Lcase("Bathld") 

case "STUDENTS"
arrDspFId = Array("EPW',"ONO","PAT") 
strPrKey = LcasefStudld") 

case "TECHNICALSTAFF"
arrDspFId = Array("EPW","ONO","PAT") 
strPrKey = Lcase('TeStlD") 

case "DHMOTES"
arrDspFId = Array("epw","ono","pat","mht","merkwd") 
strPrKey = Lcase("dhmlD")

End Select
case UCase("DBQ-' & Server.MapPathf.") & "\19530313\SystemDB.mdb" & ";Driver={Microsoft 

Access Driver (*.mdb)}")
select case UCase(sTableName) 

case "DSNUSERS"
arrDspFId = Array("UserOno") 
strPrKey = LcasefuserlD") 

case "DSNNAMES"
arrDspFId = ArrayfdsnPerigrafh", "dsnServer") 
strPrKey = LcasefdsnlD") 

case "DSNQUERIES"
arrDspFId = ArrayfdsnPerigrafh","qryName") 
strPrKey = LcasefqrylD")

End Select
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case UCase("DBQ=" & Server.MapPath(".") & "19530313\GUESTBOOK.mdb" & ";Driver={Microsoft 
Access Driver (*.mdb)}")

select case UCase(sTableName) 
case "TBLGUESTBOOK"

arrDspFId = Array("fldName",''fldDate","fldTime") 
strPrKey = LcaseffldAuto")

End Select 
case else

response, clear
response.redirect Sdbscanasp

End Select

"Σχεδιασμός - Ανάπι-υξη Intranet για το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας"
Τσακαλίδης Γ. Ευάγγελος / M.I.S. - Αριθμός Μητρώου : Μ 12/90

%>

• IncUpDtl.asp
<%

IncUpDtl.Inc
καλείται από το UpDate.asp
Function και SubRutines χρειαζούμενες στην ενημέρωση πινάκων
το αρχείο με τα χαρακτηριστικά των πινάκων που πρόκειτα να ενημερωθούν
ειδικό περιεχόμενο για την εφαρμογή του Τσακαλίδη στην Πτυχιακή εργασία του στο M.I.S.

%>
<%

select case UCase(DSN_NAME)

' DNS-Less σύνδεση της βάσης δεδομένων για την εφαρμογή του Τσακαλίδη στην Πτυχιακή του 
Εργασία στο M.I.S.

case UCase("DBQ=" & Server.MapPathf.") & "\19530313\tsakalthesis.mdb" & ";Driver={Microsoft 
Access Driver (*.mdb)}")

select case UCase(sTableName) 
case "IDRYMA"' 1

arrDspFId = Array("titlos","perigrafh")
StrPrKey = Lcasefl DRYMAID") 

case "FACULTY"' 2
arrDspFId = Array("titlos","perigrafh") 
strPrKey = LcasefFACU LTYId") 

case "DEPART"' 3
arrDspFId = Array("titlos","perigrafh") 
strPrKey = Lcasef'DEPARTId") 

case "PERSON"' 4
arrDspFId = Array("epw","ono","pat","mht","email") 
strPrKey = LcasefPERSONId") 

case "RANK"1 5
arrDspFId = Array("perigrafh") 
strPrKey = Lcase("RANKId") 

case "PROFESS"' 6
arrDspFId = Array("Requiremnt","Lecturerld") 
strPrKey = LcasefPROFESSID") 

case "MACHINE"' 7
arrDspFId = Array("perigrafh","IPAddress") 
strPrKey = LcasefMACHINEId") 

case "ROOM"' 8
arrDspFId = Array("perigrafh","graoraiu","seats") 
strPrKey = Lcase("ROOMId") “ 

case "STUDENT"' 9
arrDspFId = Array("EPW',"ONO","PAT","MHT","email") 
strPrKey = Lcase("StudENTId") 

case "CLASS'" 10
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arrDspFId = Array("DepartlD","HmeArx"/'Pengrafh","HmeTel","CourselD") 
strPrKey = Lcase("CLASSId") 

case "COURSE"' 11
arrDspFId = Array("perigrafh", "Departl D") 
strPrKey = Lcase("COURSEID") 

case "ENROLL"' 12
arrDspFId = Array("DepartlD","ClasslD","StudentlD", "Grade") 
strPrKey = Lcase("ENROLLID") 

case "BOOK" 13
arrDspFId = Array("Title", "Editor") 
strPrKey = Lcase("BOOKID")

End Select
' DNS-Less σύνδεση της βάσης δεδομένων για την αρχική εφαρμογή του Τσακαλίδη στην Πτυχιακή του 

Εργασία στο Μ. I S.
case UCase("DBQ=" & Server.MapPath(".") & "\19530313\thesis.mdb" & ";Driver={Microsoft Access 

Driver (*mdb)}")
select case UCase(sTableName) 

case "ACADEMICSTAFF"
arrDspFId = Array("EPW","ONO","PAT") 
strPrKey = LcasefAcStlD") 

case "BOOKS"
arrDspFId = Array("Title","Editor") 
strPrKey = LcasefBookld") 

case "CLASSES"
arrDspFId = Array("Courld","Studld","Credits") 
strPrKey = LcasefClassId") 

case "COURCES"
arrDspFId = Arrayfperigrafh") 
strPrKey = LcasefCourld") 

case "LESSONS"
arrDspFId = Array("onoma","weekhours") 
strPrKey = Lcase("Lessld") 

case "MACHINES"
arrDspFId = Arrayfperigrafh","IPAddress") 
strPrKey = Lcasefmachld") 

case "SITES"
arrDspFId = Arrayfperigrafh","graoraiu","seats") 
strPrKey = LcasefSiteld") 

case "STAFFGRADES"
arrDspFId = Arrayfperigrafh", "acadortech") 
strPrKey = LcasefBathld") 

case "STUDENTS"
arrDspFId = Array("EPW","ONO","PAT") 
strPrKey = LcasefStudld") 

case "TECHNICALSTAFF"
arrDspFId = Array("EPW","ONO","PAT") 
strPrKey = LcasefTeStlD") 

case "DHMOTES"
arrDspFId = Array("epw","ono","pat","mht","merkwd") 
strPrKey = LcasefdhmID")

End Select
' DNS-Less σύνδεση της βάσης δεδομένων για την εφαρμογή του Γούτα στην Πτυχιακή του Εργασία 

στο M.I.S.
case UCase("DBQ=" & Server.MapPathf.") & "\19530313\faculty.mdb" & ";Driver={Microsoft Access 

Driver f.mdb)}")
select case UCase(sTableName) 

case "CDROM"
arrDspFId = ArrayfCDROM") 
strPrKey = LcasefCDROMID") 

case UcasefClasses")
arrDspFId = ArrayfClassName")
StrPrKey = LcasefClassID") 

case "DEPARTMENT"
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arrDspFId = Array("NAME","FNAME") 
strPrKey = Lcase("DEPID") 

case "EMAIL"
arrDspFId = Array("LNAME","FNAME","EMAIL") 
strPrKey = Lcase("EMAILId") 

case "FACULTY"
arrDspFId = Array("LNAME","FNAME") 
strPrKey = Lcase("FACULTYId") 

case "HDD"
arrDspFId = Array("HDDCAPACITY") 
strPrKey = LcasefHDDId") 

case "MACHINES"
arrDspFId = Array("MACHINENAME","IP") 
strPrKey = Lcase("machlNEId") 

case "MONITOR"
arrDspFId = ArrayfMonitor")
StrPrKey = Lcase("MonitorlD") 

case "MONITORCARD"
arrDspFId = Array("MONITORCARD") 
strPrKey = LcasefMONITORCARDId") 

case "MULTIMEDIA"
arrDspFId = Array("MULTIMEDIA") 
strPrKey = Lcase("MULTIMEDIAId") 

case "NETADAPTER"
arrDspFId = Array("NETADAPTER") 
strPrKey = LcasefN ETAD ΑΡΤΕ Rl D") 

case "OS"
arrDspFId = ArrayfOSNAME") 
strPrKey = Lcase("OSID") 

case "PUBLICATIONS"
arrDspFId = Array("LNAME","FNAME") 
strPrKey = Lcase("ID") 

case "RAM"
arrDspFId = ArrayfRAMCAPACITY") 
strPrKey = Lcase("RAMID") 

case "RANK"
arrDspFId = Array("RANK") 
strPrKey = Lcase("RANKID") 

case "RESEARCHAREA"
arrDspFId = Array("RESEARCHAREA")
StrPrKey = Lcase("RESEARCHID") 

case "SCSI"
arrDspFId = Array("SCSICONTROLLER") 
strPrKey = Lcase("SCSIID") 

case "TYPE"
arrDspFId = Array ("TYP E NAM E") 
strPrKey = LcasefTYPEID")

End Select
' DNS-Less σύνδεση της MetaSysteDataBase για το Administration στην εφαρμογή του Τσακαλίδη 

στην Πτυχιακή του Εργασία στο M.I.S.
case UCase("DBQ=" & Server.MapPath(".") & "\19530313\SystemDB.mdb" & ";Driver={Microsoft 

Access Driver (*.mdb)}")
select case UCase(sTableName) 

case "DSNUSERS"
arrDspFId = ArrayfUserOno") 
strPrKey = Lcase("userlD") 

case "DSNNAMES"
arrDspFId = Array("dsnPerigrafh", "dsnServer") 
strPrKey = Lcase("dsnlD") 

case "DSNQUERIES"
arrDspFId = Array("dsnPerigrafh","qryName") 
strPrKey = Lcase("qrylD")

End Select

"Σχεδιαομός - Ανάπτυξη Intranet για to Πανεπιστήμιο Μακεδονίας"
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' DNS-Less σύνδεση της μιας πειραματικής βάσης δεδομένων για την εφαρμογή του Τσακαλίδη στην 
Πτυχιακή του Εργασία στο M.I.S.

case UCase("DBQ=" & Server.MapPath(".") & "\19530313\GUESTBOOK.mdb" & ";Driver={Microsoft 
Access Driver (*.mdb)}")

select case UCase(sTableName) 
case "TBLGUESTBOOK"

arrDspFId = Array("fldName",,'fldDate","fldTime") 
strPrKey = LcaseffldAuto")

End Select 
case else

response, clear
response.redirect Sdbscanasp

End Select
i ___________ __ _______ __ __ ____ ____ _______ __ __ __

%>

"Σχεδιασμός - Ανάπτυξη Intranet για to Πανεπιστήμιο Μακεδονίας"
Τσακαλίδης Γ. Ευάγγελος / M.I.S. - Αριθμός Μητρώου : Μ 1 2/9S

6.3.7. Functions - Procedures

• IncFile.asp

' Incfile.inc : Functions και Procedures, καλούμενες από περισσότερα του ενός μέρη της εφαρμογής, 
' όπως όρισε ο συγγραφεύς της εφαρμογής.

Sub Headlnfo (sTitle)' ανοίγει παραγόμενες HTML σελίδες 
rw "<HTML><head>" & vbCrLf
rw "<meta HTTP-EQUIV='Content-Type' CONTENT=Text/html;charset=iso-8859-7'>" 
rw "<meta NAME='AUTHOR' CONTENT - db2Htmr>"
rw"<meta NAME='COPYRIGHT' CONTENT-Copyright 1999 byTsakalidis G. Evangelos, Serres, 

Greece'>"
rw "<SCRIPT LANGUAGE-JavaScript^"
rw "var banner_id=10;"
rw "var b_pos=0;"
rw "function make_banner() {"
rw Session("msgBanner")
rw "var k=(80/msg.length)+1
rw "for(var j=0;j<=k;j++) msg+- # '+msg;"
rw" window.status=msg.substring(b_pos,b_pos+200);"
rw" if(b_pos++==msg.length){"
rw" b_pos=0;"
rw" }"
rw "bannerJd=setTimeout('make_banner()', 1000/10);" 
rw"}"
rw "</script>"
rw"<title>"&sTitle&"</title></head>"
rw "<BODY BACKGROUND-images/bg.gif BGCOLOR-#FAFAFA' TEXT='#003399' LINK='#0000FF' 

VLINK='#000080' ALINK='#FF3300' onLoad=‘make_banner()’><center>"
End Sub

Sub Footlnfo ' κλείνει παραγόμενες HTML σελίδες 
Dim sFDPInfo, sFDPPath 
Dim objFDFSO, objFDFile
sFDPInfo = Request. ServerVariables("PATH_INFO") 
sFDPPath = Server.MapPath(sFDPInfo)
Set objFDFSO = CreateObjectfScripting.FileSystemObject")
Set objFDFile = objFDFSO.GetFile(sFDPPath)
rw "</center>" & vbCrLf
rw "<HR WIDTH='80%' SIZE=T>" & vbCrLf
rw "<CENTER><TABLE BORDERS BACKGROUND='images/tbbg1.GIF>" & vbCrLf 
rw "<TR><TD ALIGN=CENTER><small>" & vbCrLf 
rw" Created : <B>" & objFDFile. DateCreated &"</B>" & vbCrLf 

_______ rw" - By : <B>db2Html &copy; <A HREF='mailto:tsakal@uom.gr?subject=db2Html
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Convertion!!!'>tsakal@uom.gr</A></B>" & vbCrLf
rw" - Modified : <B>"& objFDFile.DateLastModified &"</B>" & vbCrLf 
' rw" - Accessed : <B>"& objFDFile.DateLastAccessed &"</B>" & vbCrLf 
rw "</small></TD></TR></TABLE></CENTER>" & vbCrLf 
rw "</BODY>" & vbCrLf 
rw "</HTML>" & vbCrLf 
Set objFDFSO = Nothing 
Set objFDFile = Nothing 

End Sub

"Σχεδιασμός - Ανάπτυξη Intranet για to Πανεπιστήμιο Μακεδονίας"
Τσακαλίδης Γ. Ευάγγελος / M.I.S. - Λριάμός Μηνρώου : Μ 1 2 /93

Sub rw(byval sStr)' αντικαθιστά για λόγους οικονομίας στο γράψιμο την response.write 
' και προσθέτει στο τέλος μία αλλαγή γραμμής,
' για ευκρίνεια του αποστελλόμενου HTML Source Code στη μεριά του χρήστη, 

response.write sStr & vbCrLf
End Sub

Function TrimCrLf(byVal strQ)
' επιστρέφει το περιεχόμενο ενός memo χωρίς τους χαρακτήρες αλλαγής γραμμής 
strQ = LTrim(Trim(strQ))
Do While mid(strQ,1,2) = vbCrLf 

strQ = mid(strQ,3)
Loop
strQ = LTrim(strQ) 
strQ = strReverse(strQ)
Do While mid(strQ,1,2) = vbCrLf 

strQ = mid(strQ,3)
Loop
strQ = LTrim(strQ)
TrimCrLf = strReverse(strQ)
End Function

Function InsertAP(n)
' Διορθώνει πρόβλημα κατά την εκτέλεση queries με την απόστροφο μέσα σε τιμή πεδίου τύπου text (A 
Σερρών)

If Trim(n) <> "" Then
If lnstr(n,""')<>0 Then

InsertAP = Replace(n,...,....)
Else

InsertAP = n
End If

End If
End Function

Function ThisScript(byVal sThisScript)
' επιστρέφει το όνομα αρχείου του asp script που είναι ενεργό 

Dim aMerh
aMerh = split(sThisScript,"/")
ThisScript = aMerh(uBound(aMerh))

End Function

Function SQLDate(byVal Strln)
' επιστρέφει ημερομηνία που προκύπτει από την εισερχόμενη παράμετρο Strln, με εναλλαγή ημέρας-μήνα, 
' υπό ορισμένες προϋποθέσεις και μόνο όταν γίνεται χρήση των ημερομηνιών σε γραμμές SQL.
' Το πρόβλημα που επιλύεται δεν εμφανίζεται στα πεδία ημερομηνιών, όταν γίνεται χρήση ADO 
Dim I, ii, strDelim, aDate, Str2 
I = Len(Strln)
For ii=1 to I

strDelim = Mid(Strln,ii,1)
If lnstr("0123456789", strDelim)=0 Then Exit For

Next 'ii
If strDelim = Then ' ώρα Ελλάδος 00:01 

SQLDate = Strln
Else
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aDate = Split(Strln,strDelim)
If adate(O) >= "13" Then

Str2 = DateSerial(aDate(2),adate(1),aDate(0))
Else

Str2 = DateSerial(aDate(2),adate(0),aDate(1))
End If
SQLDate = Str2

End If
End Function

"Σχεδιασμός - Ανάπτυξη Intranet ψα to Πανεπιστήμιο Μακεδονίας"
Τσακαλίδης Γ. Ευάγγελος / M.I.S. - Αριάμός Μητρώου : Μ 1 2/9δ>

Sub StrDisp(byval Strln, byVal i Fores)
' δίνει τυχαία χαρακτηριστικά χρώματος και μεγέθους σε καθέναν από τους χαρακτήρες 
' της εισερχόμενης συμβολοσειράς Strln, για ένα οριζόμενο πλήθος (iFores) επαναλήψεων.

Dim i
Dim iSMin, iSMax, iCMin, iCMax, strS, strResp, ii, jj, II, ArrC, strC
iSMin = 0
iSMax = 7
iCMin = 0
iCMax = 7
strResp =""
II = Len(Strln)
ArrC = Array(vbBlack, vbRed, vbGreen, vbYellow, vbBlue, vbMagenta, vbCyan, vbWhite)
For ii=1 To iFores-1 

For jj=1 to II
strS = clnt(RndBtw(iSMin,iSMax)) 
strC = ArrC(RndBtw(iCMin, iCMax))
strResp = strResp & "<Font Size-' & strS &" color=" & strC & ">"& Mid(Strln,jj,1) &

"</Font>"
Next 'jj
strResp = strResp & " -"

Next 'ii
For jj=1 to II

strS = clnt(RndBtw(iSMin,iSMax)) 
strC = ArrC(RndBtw(iCMin,iCMax))
strResp = strResp & "<Font Size-' & strS &" color-' & strC & ">"& Mid(Strln,jj,1) &

"</Font>"
Next 'jj

rw("<table width = '90%'><tr>")
rw("<td align='center’><b>" & strResp & "</b></td>")
rw("</tr></table>")

End Sub

Function RndBtw(byVal iMin, byVai iMax)
' επιστρέφει τυχαίο ακέραιο μεταξύ των εισερχόμενων παραμέτρων 

Randomize Timer / 3.145923 
RndBtw = iMin+int(.5+Abs(iMax-iMin)*RND)

End Function

Sub FieldsTable(tmpRS, strDelBro, blnChecked, strTitlos, strButton)
' δημιουργεί στον Browser του Χρήστη Table με τα πεδία ενός πίνακα ή QueryView, με τρεις διαφορετικούς 
τρόπους:
' 1. με το όνομα πεδίου, τον τύπο το μέγεθος και ένα CheckBox χωρίς επιλογές,
' για το τμήμα DBases.asp, ώστε να επιλεγούν πεδία για διαγραφή.
' 2. με το όνομα πεδίου, τον τύπο το μέγεθος και ένα CheckBox με επιλογές όλων των πεδίων αρχικά 
' και μόνο των επιλεγμένων όποια επόμενη φορά, μέχρι να αλλάξει πίνακα ο χρήστης,
' ώστε να γίνεται scaning μόνο των επιλεγμένων πεδίων, στο μέρος sc.asp της εφαρμογής.
' 3. με το όνομα πεδίου, τον τύπο το μέγεθος για τα εμφανιζόμενα πεδία σε QueryView,
' μετά την επιτυχή εκτέλεση του Query.
Dim iNumFIds, iNumCols, iNumColSpn, iNumRows, j, iAa, I, bgcolor, aBgColor, ii, blnSel, strFN, strFT, strFS, 
strBlank
Dim strSelFIds, blnSelAII 
strSelFIds = Session("strSelFlds")
blnSelAII = (len(strSelFlds) = 0) ______________________________________________________________________
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strBlank =...... &nbsp;"
aBgColor = Array("#DEDEDE","#FFFFCC") 
bgcolor = "#E0E0E0" 
iNumFIds = tmpRS.Fields.Count 
iNumCols = int(.9999+iNumFlds/10) 
blnSel = (len(strDelBro)>=1)
If iNumCols > 3 Then 

iNumCols = 3
End If
If blnSel Then

iNumColSpn = 5*iNumCols + (iNumCols-Ι)
Else

iNumColSpn = 4*iNumCols + (iNumCols-Ι)
End If
iNumRows = int(.9999+iNumFlds/iNumCols)
rw("<tr><td bgcolor = 'beige' colspan-' & iNumColSpn & " align=center><font size='+1'><b>" & strTitlos &
"<b></font></tdx/tr>")
rw("<tr>")
For j = 1 To iNumCols 

If j > 1 Then
Call tblCell(True, strBlank, 2,"#000000")

End If
Call tblCell(True, "&nbsp;&nbsp;##&nbsp;&nbsp;", 2,bgcolor)
Call tblCell(True, "&nbsp;&nbsp;Nane&nbsp;&nbsp;", 2,bgcolor)
Call tblCell(True, "&nbsp;&nbsp,Size&nbsp;&nbsp;", 2,bgcolor)
Call tblCell(True, "&nbsp;&nbsp;Type&nbsp;&nbsp;", 2,bgcolor)
If blnSel Then

Call tblCell(True, "&nbsp;&nbsp;" & strDelBro & "&nbsp;&nbsp;", 2,bgcolor)
End If

Next 'j 
rw("</tr>") 
iAa = 0
For I = 1 to iNumRows ' step 1 'iNumCols 

rw("<tr>")
bgcolor = aBgColor(l mod 2)
For j=1 To iNumCols 

iAa = iAa + 1 
ii = iAa -1 
If j > 1 Then

Call tblCell(True, strBlank, 2,"#000000")
End If
If ii < iNumFIds Then

strFN = tmpRS.Fields(ii).Name 
strFT = tmpRS. Fields(ii).Type 
strFS = tmpRS.Fields(ii).DefinedSize 
Call tblCell(False,ii+1,3,bgcolor)
Call tblCell(False,strFN,1,bgcolor)
Call tblCell(False,strFS,3,bgcolor)
Call tblCell(False,GetDT(strFT,strFS) & " /" & strFT,2,bgcolor)
If blnSel Then

rw "<td BGCOLOR="&bgcolor&" align=center>"
If blnChecked Then

If blnSelAII Or (lnstr(strSelFlds,"#["&strFN&"]#") > 0) Then
rw "<input type=checkbox name=SelectFld value=""[" & strFN

& "]""checked></td>"
Else

rw "<input type=checkbox name=SelectFld value=""[" & strFN
& "]""></td>"

End If
Else

rw "<input type=checkbox name=SelectFld value=""[" & strFN &
"]""></td>"

End If
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End If
Else

Call tblCell(False,"&nbsp;",3,"lightblue")
Call tblCell(False,"&nbsp;",3,"lightblue")
Call tblCell(False,"&nbsp;",3,"lightblue")
Call tblCell(False,"&nbsp;",3,"lightblue")
If blnSel Then

Call tblCell(False,"&nbsp;",3,"lightblue")
End If

End If
Next 'j 
rw("</tr>")

Next
If blnSel Then

rw("<tr><td bgcolor = 'beige' colspan="&iNumColSpn&" align=center><input type=submit 
name=SelectColumns value="&chr(34)&strButton&chr(34)&"></td></tr>")
End If
End Sub
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Sub tblCell(blsTitle, sContents, iHorAlign.sbgcolor)
' ανοίγει κελί πίνακα και γράφει τα περιεχόμενα του, με τον τρόπο που της διαβιβάζεται με τις παραμέτρους 

Dim bolon 
Dim boloff 
Dim sHorAligh
bolon =...... <font SIZE=2>"
boloff =...... </font>"
sHorAligh = "left>"
if blsTitle then bolon = "<B><font FACE=Arial SIZE=1>" 
if blsTitle then boloff = "</font></B>" 
select case iHorAlign 

case 2
sHorAligh = "center>"

case 3
sHorAligh = "right>"

case 4
sHorAligh = "justify>"

end select
rw("<TD BGCOLOR-' & sbgcolor & " ALIGN-' & sHorAligh & bolon & sContents & boloff & "</TD>")

End Sub

Sub Titlos(aTitle)' στέλνει στον Browser του χρήστη τα στοιχεία του Πίνακα aTitle 
Dim item
rw("<TABLE border=2 cellspacing=2 cellpadding=2><tr>")
For each item In aTitle

rw("<td BGCOLOR='beige' align=left><FONT FACE=Arial SIZE=+1>" & item & 
"</FONT></td>")

Next' item 
rw("</tr></TABLE>") 
rw("<hr size-1 ’>")

End Sub
i ___ __ _ _ _ ___ ____ __ __ __  _ _

Sub OpenSysDB(ByRef systemDC)' ανοίγει την βάση δεδομένων του συστήματος / Access- 
SystemMetaDataBase

Set systemDC = Server.CreateObjectfADODB.Connection")
systemDC.Open SessionfsysDSN"), SessionfsysUSER"), Session("sysPASS")

End Sub

Function SPPCount(strStoredProc)
' επιστρέφει το πλήθος των παραμέτρων που υπάρχουν σε view με παραμέτρους στην MS-Access 

Dim objCmd, iParCnt 
on error resume next 
iParCnt = 0

_______ set objCmd = Server.CreateObject("ADODB.Command")_______________________________
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set objCmd.ActiveConnection = objDC 
objCmd.CommandText = strStoredProc 
objCmd.CommandType = adCmdStoredProc 
objCmd. Parameters. Refresh 
iParCnt = objCmd.Parameters.COUNT 
Set objCmd = Nothing 
SPPCount = iParCnt 

End Function

Function GetDT(id,iSize)' επιστρέφει λεκτικό για τον τύπο δεδομένων σε πεδία πίνακα 
Select Case id

Case ,,2"ι"3"ι,,4","5","6",Ί6",Ί31"
GetDT = "num"

Case "7", "133","134","135"
GetDT = "d/t"

Case "11"
GetDT = "bln"

Case "129", "200","202"
GetDT = "txt" 
if iSize >= 4998 then

GetDT = "memo"
End If 

Case "201"
GetDT = "memo"

Case Else
GetDT = id

End Select
End Function

Sub DropDownToSelect(byVal strName, byVal arrVal, byVal arrDisp, byVal strDef)
Dim i
rw "<select name-"&strName&"' size=1>"
For i = 0 to uBound(arrVal)

If arrDisp(i) = strDef Then
rw "«option value-" & arrVal(i) & "'selected»" & arrDisp(i)

Else
rw "«option value-" & arrVal(i) & ">" & arrDisp(i)

End If
Next
rw "«/select»"
End Sub
i __

Sub SetFontSizeStyle(strSize)' ορισμός style για font-size ' εκτός χρήσης στην εφαρμογή 
rw "«style»"

rw "TD {font-size: " & strSize & "pt}" 
rw "«/style»"

End Sub

%»

6.3.8. MS-ADO Constants

• adovbs.asp
«%

Microsoft ADO

(c) 1996-1998 Microsoft Corporation. All Rights Reserved.
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' ADO constants include file for VBScript
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'— CursorTypeEnum Values —
Const adOpenForwardOnly = 0 
Const adOpenKeyset = 1 
Const adOpenDynamic = 2 
Const adOpenStatic = 3

'— CursorOptionEnum Values —
Const adHoldRecords = &H00000100 
Const adMovePrevious = &H00000200 
Const adAddNew = &H01000400 
Const adDelete = &H01000800 
Const adUpdate = &H01008000 
Const adBookmark = &H00002000 
Const adApproxPosition = &H00004000 
Const adUpdateBatch = &H00010000 
Const adResync = &H00020000 
Const adNotify = &H00040000 
Const adFind = &H00080000

‘— LockTypeEnum Values —
Const adLockReadOnly = 1 
Const adLockPessimistic = 2 
Const adLockOptimistic = 3 
Const adLockBatchOptimistic = 4

'— ExecuteOptionEnum Values —
Const adRunAsync = &H00000010 
Const adAsyncExecute = &H00000010 
Const adAsyncFetch = &H00000020 
Const adAsyncFetchNonBlocking = &H00000040 
Const adExecuteNoRecords = &H00000080

'— ConnectOptionEnum Values —
Const adAsyncConnect = &H00000010

'— ObjectStateEnum Values —
Const adStateClosed = &H00000000 
Const adStateOpen = &H00000001 
Const adStateConnecting = &H00000002 
Const adStateExecuting = &H00000004 
Const adStateFetching = &H00000008

'— CursorLocationEnum Values —
Const adUseServer = 2 
Const adUseClient = 3

'— DataTypeEnum Values —
Const adEmpty = 0
Const adTinylnt =16
Const adSmalllnt = 2
Const adlnteger = 3
Const adBiglnt = 20
Const adUnsignedTinylnt =17
Const adUnsignedSmalllnt = 18
Const adUnsignedlnt = 19
Const adUnsignedBiglnt = 21
Const adSingle = 4
Const adDouble = 5
Const adCurrency = 6_________________________
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Const adDecimal = 14 
Const adNumeric =131 
Const adBoolean = 11 
Const adError = 10 
Const adUserDefined = 132 
Const adVariant = 12 
Const adIDispatch = 9 
Const adlUnknown = 13 
Const adGUID = 72 
Const adDate = 7 
Const adDBDate = 133 
Const adDBTime = 134 
Const adDBTimeStamp = 135 
Const adBSTR = 8 
Const adChar =129 
Const adVarChar = 200 
Const adLongVarChar = 201 
Const adWChar = 130 
Const adVarWChar = 202 
Const adLongVarWChar = 203 
Const adBinary = 128 
Const adVarBinary = 204 
Const adLongVarBinary = 205 
Const adChapter = 136 
Const adFileTime = 64 
Const adDBFileTime = 137 
Const adPropVariant = 138 
Const adVarNumeric = 139

1— FieldAttributeEnum Values —
Const adFIdMayDefer = &H00000002 
Const adFIdUpdatable = &H00000004 
Const adFIdUnknownUpdatable = &H00000008 
Const adFIdFixed = &H00000010 
Const adFIdlsNullable = &H00000020 
Const adFIdMayBeNull = &H00000040 
Const adFIdLong = &H00000080 
Const adFIdRowlD = &H00000100 
Const adFIdRowVersion = &H00000200 
Const adFIdCacheDeferred = &H00001000 
Const adFIdKeyColumn = &H00008000

'— EditModeEnum Values —
Const adEditNone = &H0000 
Const adEditlnProgress = &H0001 
Const adEditAdd = &H0002 
Const adEditDelete = &H0004

'— RecordStatusEnum Values —
Const adRecOK = &H0000000
Const adRecNew = &H0000001
Const adRecModified = &H0000002
Const adRecDeleted = &H0000004
Const adRecUnmodified = &H0000008
Const adRecInvalid = &H0000010
Const adRecMultipleChanges = &H0000040
Const adRecPendingChanges = &H0000080
Const adRecCanceled = &H0000100
Const adRecCantRelease = &H0000400
Const adRecConcurrencyViolation = &H0000800
Const adRecIntegrityViolation = &H0001000
Const adRecMaxChangesExceeded = &H0002000
Const adRecObjectOpen = &H0004000___________________________________________________________________
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Const adRecOutOfMemory = &Η0008000 
Const adRecPermissionDenied = &H0010000 
Const adRecSchemaViolation = &H0020000 
Const adRecDBDeleted = &H0040000

'— GetRowsOptionEnum Values —
Const adGetRowsRest = -1

'— PositionEnum Values —
Const adPosUnknown = -1 
Const adPosBOF = -2 
Const adPosEOF = -3

'— enum Values —
Const adBookmarkCurrent = 0 
Const adBookmarkFirst = 1 
Const adBookmarkLast = 2

1— MarshalOptionsEnum Values —
Const adMarshalAII = 0 
Const adMarshalModifiedOnly = 1

'— AffectEnum Values —
Const adAffectCurrent = 1 
Const adAffectGroup = 2 
Const adAffectAII = 3 
Const adAffectAIIChapters = 4

'— ResyncEnum Values —
Const adResyncUnderlyingValues = 1 
Const adResyncAIIValues = 2

'— CompareEnum Values —
Const adCompareLessThan = 0 
Const adCompareEqual = 1 
Const adCompareGreaterThan = 2 
Const adCompareNotEqual = 3 
Const adCompareNotComparable = 4

'— FilterGroupEnum Values —
Const adFilterNone = 0 
Const adFilterPendingRecords = 1 
Const adFilterAffectedRecords = 2 
Const adFilterFetchedRecords = 3 
Const adFilterPredicate = 4 
Const adFilterConflictingRecords = 5

'— SearchDirectionEnum Values —
Const adSearchForward = 1 
Const adSearchBackward = -1

'— PersistFormatEnum Values —
Const adPersistADTG = 0 
Const adPersistXML = 1 
Const adPersistHTML = 2

'— StringFormatEnum Values —
Const adStringXML = 0 
Const adStringHTML = 1 
Const adClipString = 2

'— ADCPROP_UPDATECRITERIA_ENUM Values —
Const adCriteriaKey = 0_________________________________________________________________________________
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Const adCriteriaAIICols = 1 
Const adCriteriaUpdCols = 2 
Const adCriteriaTimeStamp = 3

'— ADCPROP_ASYNCTHREADPRIORITY_ENUM Values —
Const adPriorityLowest = 1 
Const adPriorityBelowNormal = 2 
Const adPriorityNormal = 3 
Const adPriorityAboveNormal = 4 
Const adPriorityHighest = 5

'— ConnectPromptEnum Values —
Const adPromptAlways = 1 
Const adPromptComplete = 2 
Const adPromptCompleteRequired = 3 
Const adPromptNever = 4

1— ConnectModeEnum Values —
Const adModeUnknown = 0 
Const adModeRead = 1 
Const adModeWrite = 2 
Const adModeReadWrite = 3 
Const adModeShareDenyRead = 4 
Const adModeShareDenyWrite = 8 
Const adModeShareExclusive = &Hc 
Const adModeShareDenyNone = &H10

'— IsolationLevelEnum Values —
Const adXactUnspecified =
Const adXactChaos = &H00000010 
Const adXactReadUncommitted = &H00000100 
Const adXactBrowse = &H00000100 
Const adXactCursorStability = &H00001000 
Const adXactReadCommitted = &H00001000 
Const adXactRepeatableRead = &H00010000 
Const adXactSerializable = &H00100000 
Const adXactlsolated = &H00100000

'— XactAttributeEnum Values —
Const adXactCommitRetaining = &H00020000 
Const adXactAbortRetaining = &H00040000

1— PropertyAttributesEnum Values —
Const adPropNotSupported = &H0000 
Const adPropRequired = &H0001 
Const adPropOptional = &H0002 
Const adPropRead = &H0200 
Const adPropWrite = &H0400

'— ErrorValueEnum Values —
Const adErrlnvalidArgument = &Hbb9 
Const adErrNoCurrentRecord = &Hbcd 
Const adErrlllegalOperation = &Hc93 
Const adErrlnTransaction = &Hcae 
Const adErrFeatureNotAvailable = &Hcb3 
Const adErrltemNotFound = &Hcc1 
Const adErrObjectlnCollection = 8>Hd27 
Const adErrObjectNotSet = &Hd5c 
Const adErrDataConversion = &Hd5d 
Const adErrObjectClosed = &He78 
Const adErrObjectOpen = &He79 
Const adErrProviderNotFound = &He7a 
Const adErrBoundToCommand = &He7b
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Const adErrlnvalidParamlnfo = &He7c 
Const adErrlnvalidConnection = &He7d 
Const adErrNotReentrant = &He7e 
Const adErrStillExecuting = &He7f 
Const adErrOperationCancelled = &He80 
Const adErrStillConnecting = &He81 
Const adErrNotExecuting = &He83 
Const adErrUnsafeOperation = &He84

'— ParameterAttributesEnum Values —
Const adParamSigned = &H0010 
Const adParamNullable = &H0040 
Const adParamLong = &H0080

'— ParameterDirectionEnum Values —
Const adParamUnknown = &H0000 
Const adParamlnput = &H0001 
Const adParamOutput = &H0002 
Const adParamlnputOutput = &H0003 
Const adParamReturnValue = &H0004

'— CommandTypeEnum Values —
Const adCmdllnknown = &H0008 
Const adCmdText = &H0001 
Const adCmdTable = &H0002 
Const adCmdStoredProc = &H0004 
Const adCmdFile = &H0100 
Const adCmdTableDirect = &H0200

'— EventStatusEnum Values —
Const adStatusOK = &H0000001 
Const adStatusErrorsOccurred = &H0000002 
Const adStatusCantDeny = &H0000003 
Const adStatusCancel = &H0000004 
Const adStatusUnwantedEvent = &H0000005

’— EventReasonEnum Values —
Const adRsnAddNew = 1 
Const adRsnDelete = 2 
Const adRsnllpdate = 3 
Const adRsnUndoUpdate = 4 
Const adRsnUndoAddNew = 5 
Const adRsnUndoDelete = 6 
Const adRsnRequery = 7 
Const adRsnResynch = 8 
Const adRsnClose = 9 
Const adRsnMove = 10 
Const adRsnFirstChange = 11 
Const adRsnMoveFirst = 12 
Const adRsnMoveNext = 13 
Const adRsnMovePrevious = 14 
Const adRsnMoveLast = 15

1— SchemaEnum Values —
Const adSchemaProviderSpecific = -1 
Const adSchemaAsserts = 0 
Const adSchemaCatalogs = 1 
Const adSchemaCharacterSets = 2 
Const adSchemaCollations = 3 
Const adSchemaColumns = 4 
Const adSchemaCheckConstraints = 5 
Const adSchemaConstraintColumnUsage = 6
Const adSchemaConstraintTablellsage = 7_______________________________________________________________
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Const adSchemaKeyColumnUsage = 8 
Const adSchemaReferentialContraints = 9 
Const adSchemaTableConstraints = 10 
Const adSchemaColumnsDomainUsage = 11 
Const adSchemalndexes = 12 
Const adSchemaColumnPrivileges = 13 
Const adSchemaTablePrivileges = 14 
Const adSchemaUsagePrivileges = 15 
Const adSchemaProcedures = 16 
Const adSchemaSchemata = 17 
Const adSchemaSQLLanguages = 18 
Const adSchemaStatistics = 19 
Const adSchemaTables = 20 
Const adSchemaTranslations = 21 
Const adSchemaProviderTypes = 22 
Const adSchemaViews = 23 
Const adSchemaViewColumnUsage = 24 
Const adSchemaViewTableUsage = 25 
Const adSchemaProcedureParameters = 26 
Const adSchemaForeignKeys = 27 
Const adSchemaPrimaryKeys = 28 
Const adSchemaProcedureColumns = 29 
Const adSchemaDBInfoKeywords = 30 
Const adSchemaDBInfoLiterals = 31 
Const adSchemaCubes = 32 
Const adSchemaDimensions = 33 
Const adSchemaHierarchies = 34 
Const adSchemaLevels = 35 
Const adSchemaMeasures = 36 
Const adSchemaProperties = 37 
Const adSchemaMembers = 38

'— SeekEnum Values —
Const adSeekFirstEQ = &H1 
Const adSeekLastEQ = &H2 
Const adSeekGE = &H4 
Const adSeekGT = &H8 
Const adSeekLE = &H10 
Const adSeekLT = &H20 
%>
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