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ΠΕΡΙΛΗΨΗ   
Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό την ενοποίηση των εφαρμογών TaskFreak και  

eyeOS, με στόχο την δημιουργία ενός καλύτερου πλαισίου εργασίας και 

συνεργασίας για ανθρώπους και ομάδες ανθρώπων και ειδικότερα για συμμετέχοντες 

σε εργαστηριακές ομάδες. Ξεκινώντας την εργασία μας στο 1
ο
 κεφάλαιο 

(ΕΙΣΑΓΩΓΗ) αναφέρουμε συνοπτικά τον σκοπό της, ο οποίος είναι η ενοποίηση, σε 

επίπεδο γραφικών και σε επίπεδο βάσης, των προγραμμάτων eyeOS και TaskFreak. 

Επίσης, αναφερουμε το στόχο της που είναι  η δημιουργία ενός καλύτερου πλαισίου 

εργασίας και συνεργασίας για ανθρώπους και ομάδες ανθρώπων. Τέλος 

παρουσιάζουμε συνοπτικά τον τρόπο σκέψης μας όσον αφορά την υλοποίηση της 

ενοποίησης των δύο επιπέδων. Στα κεφάλαια 2, 3 και 4 αναλύονται και 

παρουσιάζονται οι έννοιες της του λογισμικού συνεργασίας (groupware), των 

δικτυακών προγραμμάτων web OS καθώς και του ανοιχτού λογισμικού ώστε να 

κατανοήσει ο αναγνώστης τους λόγους που καταλήξαμε σε προγράμματα ανοιχτού 

λογισμικού. Στη συνέχεια παρουσιάζεται στην 5
η
 ενότητα το eyeOS, το πρώτο από 

τα δύο προγράμματα που χρησιμοποιήσαμε στην εργασία μας. Εδώ αναφέρονται 

κάποια θεωρητικά στοιχεία όσον αφορά το πρόγραμμα και τον τρόπο λειτουργίας 

του και κατόπιν παρουσιάζεται η εγκατάστασή του και η δομή των καταλόγων του 

και της βάσης δεδομένων του.  Η ενότητα 6 παρουσιάζει το πρόγραμμα TaskFreak 

κατ’ αντιστοιχία με το eyeOS. Κάνει μια εκτενή αναφορά σε κάποιες θεωρητικές 

πληροφορίες  που αφορούν το πρόγραμμα και στη συνέχεια παρουσιάζεται η 

εγκατάστασή του και η δομή των καταλόγων του και της βάσης δεδομένων του. Η 7
η
 

ενότητα είναι στην ουσία το πρακτικό μέρος της εργασίας. Η ενοποίηση των 

εφαρμογών με τη χρήση κώδικα. Εδώ, παρουσιάζεται ο κώδικας των αρχείων που 

δημιουργήθηκαν προκειμένου να επιτύχουμε την ενοποίησή τους σε επίπεδο 

γραφικών και βάσης δεδομένων. Στο 8
ο
 κεφάλαιο γίνεται αναφορά στις τεχνολογίες  

PHP, JavaScript, MySQL και AJAX, πάνω στις οποίες βασίζονται τα δύο 

προγράμματα. Τέλος, το 9
ο
 κεφάλαιο αναφέρεται σε κάποιες τεχνικές δυσκολίες που 

συναντήσαμε στην πραγματοποίηση της εργασίας οι οποίες οφείλονται στις 

διάφορες τεχνολογίες διαδικτύου και στις αδυναμίες προγραμμάτων (όπως web 

browsers) στην επεξεργασία τους. 
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ABSTRACT 
The goal of current thesis is to unify eyeOS and TaskFreak applications, aiming to 

create a better tool for work and collaboration among people and groups of people 

and specifically among participants in groups in laboratories. Beginning our thesis, 

on the first chapter (Introduction) we briefly mention its purpose, which is the 

unification  of eyeOS and TaskFreak programs, in graphical and database level. We, 

also, state the objective of which is to create a better framework for cooperation and 

working people and groups of people. Finally, we summarize our thinking regarding 

the implementation of the integration of the two levels. In Chapters 2, 3 and 4 the 

concepts of collaboration software (groupware), web OS and open source  are 

analyzed and presented, so that the reader understands the reasons we came up with 

open source programs. Then in the fifth section  eyeOS is presented, the first of the 

two programs that we used in our thesis. Some theoretical background on the 

program and how it works are mentioned and then the installation and structure of 

directories and database are analyzed. Section 6 presents TaskFreak. A 

comprehensive reference to some theoretical information about the program is being 

made, and also the installation and directory structure and the database is presented. 

The seventh section is essentially the practical part of the thesis. The integration of 

eyeOS and Taskfreak programs. Here, we show the code files that were created in 

order to achieve their integration in graphical and database level. The eighth chapter 

refers to technologies PHP, JavaScript, MySQL and AJAX on which the two 

programs are based. Finally, the ninth chapter refers to some technical difficulties we 

encountered in carrying out the work due to various Internet technologies and 

weaknesses of programs (such as web browsers). 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό την ενοποίηση δύο συμπληρωματικών 

εφαρμογών, το TaskFreak και το eyeOS, με στόχο την δημιουργία ενός καλύτερου 

πλαισίου εργασίας και συνεργασίας για ανθρώπους και ομάδες ανθρώπων και 

ειδικότερα για συμμετέσχοντες σε εργαστηριακές ομάδες. Η ενοποίηση των δύο 

εφαρμογών γίνεται σε δύο επίπεδα.  

 

Το πρώτο επίπεδο είναι η ενοποίησή τους όσον αφορά τη γραφική διεπιφάνεια. Εδώ, 

προσπαθήσαμε να ενσωματώσουμε γραφικά το πρόγραμμα TaskFreak στο 

πρόγραμμα eyeOS λόγω δύο παραγόντων. Ο πρώτος και κύριος είναι ότι το eyeOS 

δίνει μεγάλες δυνατότητες στον προγραμματιστή προκειμένου να αναπτύξει νέα 

εφαρμογή σε αυτό. Σε αυτές τις δυνατότητες που δίνει το eyeOS είναι και η 

ενσωμάτωση μιας ιστοσελίδας και κατ’ επέκτασιν ενός προγράμματος ιστού όπως το 

TaskFreak. Ο δεύτερος λόγος είναι η απλή δομή του Taskfreak καθώς επίσης και η 

πολυπλοκότητα του eyeOS, τα οποία δεν επιτρέπουν την (εύκολη) ενσωμάτωση του 

eyeOS στο TaskFreak.   

 

Το δεύτερο επίπεδο ενοποίησης αφορά τη βάση δεδομένων των eyeOS και 

TaskFreak. Εδώ αυτό που προσπαθήσαμε να πραγματοποιήουμε είναι κάποιες 

υποεφαρμογές μεταφοράς δεδομένων των χρηστών από τον πίνακα χρηστών της 

βάσης του ενός σε αυτόν της βάσης του άλλου. Η ενοποίηση σε πρωτογενές επίπεδο 

των βάσεων (ένωση των πινάκων των δύο βάσεων σε έναν) είναι πολύ δύσκολη 

λόγω της πολυπλοκότητας του eyeOS. 

 

Τα δύο προγράμματα που επιλέξαμε δημιουργήθηκαν για να εξυπηρετήσουν τη 

συνεργασία μεταξύ χρηστών υπολογιστή, απλά το Taskfreak είναι πιο εξειδικευμένο 

και η λειτουργία που επιτελεί δεν υπάρχει εξ αρχής στο eyeOS και το αντίστροφο. 

Έτσι το TaskFreak είναι ένα πρόγραμμα συνεργασίας χρηστών (groupware), στο 

οποίο ανατίθενται εργασίες και project στους χρήστες,  ενώ το eyeOS 

κατακευάστηκε ως ένα δικτυακό groupware γενικού σκοπού που περιέχει διάφορες 

εφαρμογές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για συνεργασία μεταξύ χρηστών (π.χ. 

chat, email) και όχι μόνο.  
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2. ΟΡΙΣΜΟΙ CSCW ΚΑΙ GROUPWARE 

Η συνεργασία μεταξύ χρηστών είναι το κυριότερο στοιχείο που μας ενδιαφέρει να 

αναλύσουμε στην ενότητα αυτή, προκειμένου να κατανοήσουμε το θεωρητικό 

υπόβαθρο των εφαρμογών groupware όπως το TaskFreak. Έτσι παρακάτω 

παρουσιάζονται διάφοροι ορισμοί που αφορούν τη συνεργασία και το συνεργατικό 

λογισμικό. 

 

Στο πρώτο, λοιπόν, πανευρωπαϊκό συνέδριο για Computer Supported Collaborative 

Work (ECSCW ‘89. Proceedings of the First European Conference on Computer 

Supported Cooperative Work), οι Liam J. Bannon και Kjeld Schmidt δεν 

επιχείρησαν να δώσουν κάποιο σαφή ορισμό παρά ανέφεραν ότι «τα όρια του τομέα 

είναι δύσκολο να προσδιοριστούν με σαφήνεια και ένας συγκεκριμένος ορισμός του 

δεν υπάρχει, εκτός ενός πολύ περιγραφικού σύμφωνα με τον οποίο το CSCW είναι 

ένας τομέας που καλύπτει οτιδήποτε έχει να κάνει με υποστήριξη υπολογιστή σε 

δραστηριότητες στις οποίες εμπλέκονται παραπάνω από ένα άτομα». 

 

Ένας υποτυπώδης ορισμός του CSCW είναι ο ακόλουθος από τους Carl Cook και  

Neville Churcher (2005). Χαρακτηριστικά αναφέρουν ότι «το CSCW, γνωστό και ως 

groupware, είναι ένας γενικός όρος για το λογισμικό που επιτρέπει τους χρήστες να 

συνεργαστούν προκειμένου να διεκπεραιώσουν εργασίες και καθήκοντα (Ellis, Gibbs 

& Rein 1991, για παράδειγμα). Τυπικά παραδείγματα αποτελούν οι επεξεργαστές 

κειμένου που επιτρέπουν σε χρήστες διαφορετικών κόμβων του Διαδικτύου να 

πραγματοποιήσουν αλλαγές και να γνωρίζουν την τοποθεσία και τις ενέργειες άλλων 

χρηστών». Εδώ οι Cook και Churcher περιορίζουν το CSCW επικεντρώνοντας στο 

λογισμικό και ταυτίζοντάς το με το Groupware.  

 

Αντίθετα, οι  Jiten Rama και Judith Bishop (2006) αναφέρουν ότι « Παρόλο που το 

CSCW και το Groupware είναι ορισμοί δυσδιάκριτοι, και δεν υπάρχει κάποια σαφής 

διατύπωσή τους που να ικανοποιεί όλους, υπάρχουν ξεχωριστά συνέδρια για τον 

καθένα. Ο όρος CSCW χρησιμοποιείται για να προσδιοριστεί η έρευνα και ο όρος 

Groupware προσδιορίζει την τεχνολογία [Grundin 1994]. Είναι σύνηθες να 

διαφοροποιούνται αυτοί οι δύο όροι με τρόπο τέτοιο που το Groupware εστιάζει στην 
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τεχνολογία και δεν επεκτείνεται στις κοινωνικές μορφές της συνεργασίας όπως κάνει ο 

όρος CSCW [Banno 1991]…. Το Groupware θεωρείται η κινητήριος τεχνολογία, 

hardware, software, υπηρεσίες και/ή τεχνικές, που επιτρέπουν στους ανθρώπους να 

εργάζονται σε ομάδες. Το CSCW, από την άλλη, εστιάζει στην μελέτη των εργαλείων 

και των τεχνικών του groupware όπως επίσης και στην ψυχολογική, κοινωνική και 

οργανωσιακή επίδρασή τους». 

 

Ένας επιπλέον ορισμός όσον αφορά το Groupware πλέον είναι ο παρακάτω. Ως 

Groupware ορίζεται το λογισμικό που υποστηρίζει την (συν-)εργασία πολλών 

χρηστών ταυτόχρονα, που δουλεύουν σε παρεμφερή ή και στην ίδια εργασία σε 

τοπικά ή απομακρυσμένα δίκτυα υπολογιστών. Επιπλέον καλείται «collaborative 

software» και είναι μια συνεχώς εξελισσόμενη ιδέα, η οποία δεν είναι απλώς μια 

πολυχρηστική εφαρμογή που επιτρέπει την διαχείριση των ίδιων δεδομένων. Το 

Groupware παρέχει έναν μηχανισμό που βοηθάει τους όλους τους χρήστες να 

συντονίζουν και να παρακολουθούν τις τρέχουσες εργασίες.  

(PCMagazine, 

http://www.pcmag.com/encyclopedia_term/0,2542,t=groupware&i=43981,00.asp) 

 

Από τους παραπάνω ορισμούς μπορούμε να εξάγουμε ένα κοινό συμπέρασμα. Το 

Groupware αποτελεί το λογισμικό συνεργασίας, ενώ ο όρος CSCW αναφέρεται στο 

γενικότερο πλαίσιο πάνω στο οποίο βασίζεται το Groupware. 

 

Όσον αφορά τα προγράμματά μας, το TaskFreak είναι Groupware για διαχείριση 

έργων (project management). Έχει, όπως προαναφέραμε, εξειδικευμένη λειτουργία 

συνεργασίας από τη κατασκευή του και μόνο αυτή. Για το eyeOS θα δούμε στην 

επόμενη ενότητα ότι δεν είναι απλά ένα Groupware αλλά και ένα webOS 

ταυτόχρονα. 

 

3. WEB OS 

Σήμερα, η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι δεδομένη καθώς και η χρήση 

του Ιστού και των υπηρεσιών που προσφέρει. Ειδικότερα η εξάπλωση του 

http://www.pcmag.com/encyclopedia_term/0,2542,t=groupware&i=43981,00.asp
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διαδικτύου με γεωμετρική πρόοδο, βοήθησε και ώθησε τους προγραμματιστές και 

τις επιχειρήσεις στην ανάπτυξη εφαρμογών οι οποίες θα συνδύαζαν τα 

πλεονεκτήματα μιας τοπικής εφαρμογής σε σταθερό υπολογιστή και φυσικά του 

παγκόσμιου ιστού. Έτσι συνδυάστηκαν μικρότερες εφαρμογές όπως το ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο, ο επεξεργαστής κειμένου, προγράμματα παρουσιάσεων, ώστε να 

σχηματιστούν μεγαλύτερες και οι χρήστες να επωφελούνται του συνδυασμού. Οι 

νέου τύπου εφαρμογές, υλοποιούνται στο Διαδίκτυο, από συστήματα διακομιστών 

(servers) που συντονίζονται και συνεργάζονται παρέχοντας στο χρήστη 

αποθηκευτικό χώρο, επεξεργαστική ισχύ. Το μόνο που πρέπει να διαθέτει κάποιος 

για να τις χρησιμοποιήσει είναι ένα σύστημα με σύνδεση στο δίκτυο και έναν 

σύγχρονο περιηγητή ιστού (web browser). Οι εφαρμογές που υλοποιούν την 

παραπάνω σύνδεση τεχνολογιών είναι γνωστές ως webOS, και τα συστήματα 

γνωστά ως webtops ή web desktops. Θεωρητικά, αυτό σημαίνει ότι οπουδήποτε 

πηγαίνει κανείς θα έχει την δυνατότητα πρόσβασης στην εργασία του μέσω μιας 

κοινής διεπαφής και ενός συνόλου εργαλείων. 

 

Ο ορισμός webOS, λοιπόν, αναφέρεται σε μία συγκεκριμένη εφαρμογή γραφικού 

περιβάλλοντος ενσωματωμένη σε ένα φυλλομετρητή διαδικτύου ή σε ένα παρόμοιο 

πρόγραμμα. Ένα webOS συνεργάζεται με εφαρμογές ιστού (web applications), με 

υπηρεσίες ιστού (web services), εφαρμογές πελάτη-εξυπηρέτη (client–server 

applications), εφαρμογές εξυπηρέτη (application servers) και εφαρμογές στον τοπικό 

υπολογιστή. Τα webOS παρέχουν ένα περιβάλλον παρόμοιο μ’ αυτό των 

Windows, Mac, ή ένα γραφικό περιβάλλον διεπαφής σε συστήματα Unix και Linux, 

το οποίο λειτουργεί σε έναν web browser. Σε ένα πρόγραμμα webOS οι εφαρμογές 

του, τα δεδομένα του, τα αρχεία του, η διαμόρφωσή του, οι ρυθμίσεις του και τα 

δικαιώματα πρόσβασης σ’ αυτό  είναι προσιτά μέσω απομακρυσμένης σύνδεσης από 

το δίκτυο. Τις περισσότερες φορές η διαχείριση ενός τέτοιου προγράμματος γίνεται 

εξ’ αποστάσεως. Ο web browser χρησιμοποιείται κυρίως για λόγους προβολής και 

εισαγωγής δεδομένων. 

 

H κατηγορία αυτή των προγραμμάτων, επειδή ακριβώς δημιουργήθηκε για να  

διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των μελών ενός οργανισμού, με υποεφαρμογές 
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τύπου email, chat, ατζέντα, διαμοιρασμό αρχείων και άλλων και επειδή λειτουργεί 

σε  δίκτυο, αποτελεί αυτομάτως και Groupware. Αυτό γιατί σύμφωνα με τους 

προαναφερθέντες ορισμούς του όρου Groupware, κάθε λογισμικό που υποστηρίζει 

την συνεργασία πολλών χρηστών ταυτόχρονα, που δουλεύουν σε παρεμφερή ή και 

στην ίδια εργασία σε τοπικά ή απομακρυσμένα δίκτυα υπολογιστών, ονομάζεται 

Groupware.  

 

Το eyeOS συμπεριλαμβάνεται στην κατηγορία προγραμμάτων αυτή. Συνεπώς είναι 

και webOS επειδή είναι «συγκεκριμένη εφαρμογή γραφικού περιβάλλοντος 

ενσωματωμένη σε ένα φυλλομετρητή διαδικτύου ή σε ένα παρόμοιο πρόγραμμα» είναι 

και Groupware επειδή «υποστηρίζει την συνεργασία πολλών χρηστών ταυτόχρονα, 

που δουλεύουν σε παρεμφερή ή και στην ίδια εργασία σε τοπικά ή απομακρυσμένα 

δίκτυα υπολογιστών». Σαν Groupware είναι γενικού σκοπού, δεν υποστηρίζει, 

δηλαδή, απλά μια λειτουργία συνεργασίας, αλλά πολλούς και διαφορετικούς 

τρόπους. 

 

4. WEB BASED PROJECT MANAGEMENT  

Όπως είδαμε στο 2
ο
 κεφάλαιο, το TaskFreak είναι ένα Groupware με εξειδικευμένο 

στόχο. Αυτός είναι η διαχείριση έργων μέσω του Διαδικτύου (web based project 

management). Στην ενότητα αυτή θα δούμε εν συντομία τους όρους διαχείριση 

έργου και λογισμικό διαχείρισης έργου.  

 

Η «διαχείριση έργου» (Project Management) αφορά τις διαδικασίες σχεδίασης, 

οργάνωσης, διασφάλισης, καθοδήγης και ελέγχου διαφόρων πόρων προκειμένου να 

επιτευχθεί ο επιθυμητός στόχος του έργου. Ένα έργο είναι συνήθως προσωρινό με 

συγκεκριμένη αρχή και πεπερασμένο χρονικά τέλος και υλοποιείται προκειμένου να 

επιτευχθούν συγκεκριμένοι στόχοι και να προσκομιστούν διάφορα οφέλη ή 

προστιθέμενη αξία.   

 

Ο όρος «λογισμικό διαχείρισης έργου» είναι ένας γενικός όρος που αφορά 

εφαρμογές εκτίμησης και προγραμματισμού, σχεδιασμού, ελέγχου δαπανών και 
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διαχείρισης προϋπολογισμών, κατανομής πόρων, λογισμικό συνεργασίας, 

επικοινωνίας, λήψης αποφάσεων, ποιοτικής διαχείρισης και τεκμηρίωσης καθώς και 

συστημάτων διοίκησης. Το TaskFreak είναι ένα πρόγραμμα που διαθέτει τις βασικές 

λειτουργίες (δημιουργία/διαγραφή έργου, έλεγχος συμμετεχόντων στο έργο, έλεγχος 

διάρκειας έργου) προκειμένου ο χρήστης να μπορέσει να διαχειριστεί ένα έργο. 

 

Η εκθετική ανάπτυξη του Παγκόσμιου Ιστού (World Wide Web) τα τελευταία 

χρόνια δε θα μπορούσε να μην επηρεάσει και το λογισμικό που αφορά τη διαχείριση 

έργων. Έτσι, αναπτύχθηκαν εφαρμογές διαδικτύου με σκοπό το project management 

μέσω του Διαδικτύου (web based project management). Οι εφαρμογές αυτές 

χρησιμοποιούν τους διάφορους φυλλομετρητές διαδικτύου (web browsers) στην 

πλευρά του πελάτη (client side) και αντί να εγκαθίστανται σε κάθε υπολογιστή 

ξεχωριστά, εγκαθίστανται μόνο στον εξυπηρέτη (server side). Αυτό το μοντέλο 

(client-server) είναι το πιο συνηθισμένο και το TaskFreak το χρησιμοποιεί στη 

λειτουργία του. 

 

5. ΕΦΑΡΜΟΓΗ eyeOS 

Αφού αντιληφθήκαμε το θεωρητικό υπόβαθρο των δύο εφαρμογών μας, αρχικά θα 

αναφερθούμε από τις δύο στο eyeOS που είναι αρκετά περίπλοκο ως πρόγραμμα. 

 

5.1. Τι είναι το eyeOS-Γενικά 

Το eyeOS είναι μια Ανοιχτού Κώδικα (Open Source) web πλατφόρμα (Web OS) η 

οποία χρησιμοποιείται ευρέως ανά τον κόσμο. Επίσης αποτελεί και Groupware για 

το λόγο που αναφέραμε στην ενότητα 3 (υποστηρίζει τη συνεργασία ατόμων ενός 

οργανισμού και λειτουργεί σε δίκτυο). Περιλαμβάνει διάφορες εφαρμογές ιστού 

(JavaScript) αλλά και εφαρμογές client server (JavaScript php mySQL). 

Αναπτύχθηκε στη Βαρκελώνη το 2005 και από τότε αριθμεί περίπου 1 εκατομμύριο 

downloads και communities.   
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Ενδεικτικά η IBM χρησιμοποιεί το eyeOS ως προτιμώμενη πλατφόρμα Ανοιχτού 

Κώδικα από το 2010. Ειδικότερα η IBM προσφέρει το eyeOS ως εφαρμογή για 

πελάτες της που αγοράζουν δικό της εξοπλισμό για servers (IBM Power i, System Z 

Mainframe). Επίσης η εταιρία Gartner από τον Ιούνιο του 2011 έχει υπογράψει 

συμφωνία με τις ισπανικές VCs και Business Angels, προκειμένου να εκμεταλλευτεί 

εμπορικά την εφαρμογή. Τον Οκτώβριο του 2011 παρήγαγαν την πρώτη εμπορική 

έκδοση της εφαρμογής. 

  

Είναι το web desktop που θα περιλάβει το groupware που θέλουμε να αναπτύξουμε, 

δημιουργώντας έτσι μια εφαρμογή συνεργασίας που εξυπηρετεί ακόμη καλύτερα τη 

συνεργασία. 

 

5.2. Λειτουργία του eyeOS 

Το eyeOS βασίζεται στις γλώσσες προγραμματισμού PHP και JavaScript. Η 

αρχιτεκτονική του είναι τμηματοποιημένη και το πρόγραμμα περιέχει το δικό του 

πλαίσιο (framework) ώστε να αυξήσει την ασφάλειά του. Ο πυρήνας του 

προγράμματος και οι «βαριές» εργασίες είναι μεταγλωττισμένες σε C++ για λόγους 

ταχύτητας και απόδοσης. Ακόμη στο eyeOS, οι περισσότερες εργασίες που απαιτούν 

πόρους συστήματος εκτελούνται τοπικά στον φυλλομετρητή: η κίνηση του 

ποντικιού, ελαχιστοποίηση ή μεγιστοποίηση του παραθύρου, πλοήγηση στα μενού, 

πληκτρολόγηση κ.α.. Αυτό βοηθάει στην μικρή καθυστέρηση απόκρισης του 

συστήματος (μαζί με τη μεταγλώττιση με C++). Τέλος, η αρχιτεκτονική του eyeOS 

επιτρέπει την εγκατάσταση και λειτουργία του σε πολλαπλούς εξυπηρέτες, αν 

χρειαστεί λόγω φόρτου.  

 

Για τους προγραμματιστές, το eyeOS προσφέρει το eyeOS Toolkit, ένα σύνολο 

βιβλιοθηκών και συναρτήσεων για την ανάπτυξη εφαρμογών σε αυτό. 

Χρησιμοποιώντας αυτό το Toolkit του eyeOS, κάποιος μπορεί να δημιουργήσει τις 

δικές του εφαρμογές και να τις διαμοιράσει. 
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Βλέποντάς το από την σκοπιά του χρήστη το eyeOS χρειάζεται μόνο έναν 

φυλλομετρητή και σύνδεση στο διαδίκτυο για να λειτουργήσει. Στην 

πραγματικότητα όμως έχει αρκετά περισσότερα να εξετάσουμε. 

 

Τα μέρη του συστήματος διακρίνονται ξεκάθαρα σε αυτά που λειτουργούν με 

JavaScript και σε εκείνα που λειτουργούν με PHP. Οι υποεφαρμογές του 

αποτελούνται από αυτά τα δύο μέρη: το τμήμα που εκτελείται στον πελάτη (Web 

browser) και το τμήμα που μεταγλωττίζεται από την PHP στον Web server. Το 

τμήμα της πλευράς του πελάτη, συνήθως, χρησιμεύει στη σχεδίαση των γραφικών 

της υποεφαρμογής με τη βοήθεια της JavaScript, και όταν μια διαδικασία πρέπει να 

διεκπεραιωθεί στον web server, για παράδειγμα ανάγνωση στοιχείων από μια βάση 

δεδομένων, το κομμάτι αυτό επεξεργάζεται από την PHP με τη βοήθεια του 

μηνύματος. 

 

eyeos.callMessage(checknum, 'funtionname', args, function(e)  

{  

alert(e);  

});  

 

Όπου η πρώτη παράμετρος checknum είναι το τρέχον checknum της εφαρμογής, η 

παράμετρος functionname είναι το όνομα της συνάρτησης που θα κληθεί από αρχείο 

PHP, args είναι οι παράμετροι που θα σταλθούν στην συνάρτηση functionname και 

τέλος ορίζεται μια συνάρτηση που θα εκτελεστεί όταν τελειώσει η κλήση, γνωστή 

ως επανάκληση (callback). Στο παραπάνω παράδειγμα, η συνάρτηση επανάκλησης 

απλά εμφανίζει στον χρήστη μέσω ενός alert window την τιμή που επιστρέφεται από 

τη συνάρτηση της PHP. 

 

Το σύστημα αποτελείται από πέντε διακριτά τμήματα 

 

- Πυρήνας (Kernel): Ο πυρήνας του eyeOS. Κύριο συστατικό της εφαρμογής το 

οποίο διαχειρίζεται την εφαρμογή των υπόλοιπων τμημάτων που σχηματίζουν το 

eyeOS σαν σύστημα.  
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Λόγω του ότι το eyeOS αποτελεί ένα 

διαδικτυακό λειτουργικό σύστημα 

(WebOS), ο πυρήνας του δεν μοιάζει 

με αυτόν ενός συμβατικού 

λειτουργικού συστήματος, παρόλαυτά 

συνεχίζει να αποτελεί το συνδετικό 

στοιχείο που διαχειρίζεται την 

υλοποίηση και εγγυάται την λειτουργία 

των υπολοίπων συστατικών που 

συνθέτουν τη "μηχανή" του eyeOS. 

 

- Υπηρεσίες (Services): Οι υπηρεσίες 

είναι βασικά συστατικά του συστήματος και χρειάζονται προκειμένου το eyeOS να 

λειτουργήσει και να ρυθμίσει την εσωτερική λειτουργία του. Για παράδειγμα, ένα 

αντικείμενο που είναι υπεύθυνο για διαχείριση των χρηστών (όπως για παράδειγμα ο 

User Manager) αποτελεί μια υπηρεσία.  

  

Όλες οι υπηρεσίες του eyeOS συνοδεύονται από ένα δημόσιο API το οποίο είναι 

προσβάσιμο από τις εφαρμογές, έτσι ώστε αυτές να μπορούν να επικοινωνούν και να 

αλληλεπιδρούν με το σύστημα. Για παράδειγμα, η δημιουργία ενός νέου χρήστη 

πραγματοποιείται μέσω του δημόσιου API της Υπηρεσίας Χρήστη (Users Service). 

 

- Βιβλιοθήκες (Libraries): Οι βιβλιοθήκες του eyeOS είναι μικρά συστατικά που 

είναι υπεύθυνα για την παροχή υποστήριξης και ασφάλειας στο σύστημα. Για 

παράδειγμα οι βιβλιοθήκες του eyeOS υποστηρίζουν χαρακτήρες utf8 παρά το ότι  η 

PHP δεν παρέχει ακόμα πλήρη υποστήριξη.  

 

Οι βιβλιοθήκες είναι απαραίτητες για την λειτουργία του συστήματος. Παρόλα αυτά, 

αυτό που τις κάνει να διαφοροποιούνται από τις υπηρεσίες είναι ότι δεν 

διαχειρίζονται τίποτα στο eyeOS από μόνες τους και βρίσκονται σε χαμηλότερο 

επίπεδο παρέχοντας υποστήριξη, ασφάλεια και φροντίζοντας την ομαλή λειτουργία 

του eyeOS περιβάλλοντος. 

Εικόνα 1: Αναπαράσταση της δομής του eyeOS. 

 Πηγή http://www.eyeos.org/technology/overview 

 

http://www.eyeos.org/technology/overview
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- Πλαίσια (Frameworks): Τα πλαίσια είναι τα υψηλότερου επιπέδου συστατικά του 

συστήματος eyeOS. Είναι,  δηλαδή, τα στοιχεία που βρίσκονται πιο κοντά στις 

εφαρμογές και πιο μακριά από τις λεπτομέρειες χαμηλού επιπέδου. Στο eyeOS, ένα 

πλαίσιο αποτελεί συστατικό το οποίο προσθέτει λειτουργικότητα στο σύστημα, άλλα 

δεν παρέχει καμία εργασία από μόνο του, γι αυτό συνήθως συνεργάζεται με κάποια 

υπηρεσία.  

 

Πλαίσιο για παράδειγμα, είναι το συστατικό που είναι υπεύθυνο για την μετατροπή 

εγγράφων του Office σε άλλες μορφές αρχείων. 

 

- Bootstrap: Είναι υπεύθυνο για τη φόρτωση ολόκληρου του συστήματος και των 

απαραίτητων συστατικών του eyeOS πριν λάβει χώρα οποιαδήποτε άλλη εργασία 

στο σύστημα. 

 

Ενώ οι εφαρμογές φορτώνουν «κατά παραγγελία»(on demand) δηλαδή όταν ο 

χρήστης τις ανοίξει, οι βιβλιοθήκες, οι υπηρεσίες και τα πλαίσια φορτώνονται κατά 

την εκκίνηση του συστήματος, έτσι ώστε κάθε φορά που ο χρήστης εκτελεί μια 

εφαρμογή όλα τα παραπάνω απαραίτητα συστατικά να βρίσκονται στη διάθεση του 

κώδικα της εφαρμογής.  

 

Το αρχείο ρυθμίσεων στην διαδρομή “eyeOS/system/conf/bootstrap/boot.xml” 

καθορίζει τη σειρά με την οποία φορτώνονται οι υπηρεσίες και τα πλαίσια στο 

σύστημα. Αποτελεί ένα αρχείο XML και η σύνταξή του είναι μια σειρά στοιχείων 

(elements), όπως:  

<element>  

<type>library</type>  

<name>exceptions</name> 9  

<priority>20</priority>  

</element>  

 

Μέσα σε κάθε στοιχείο υπάρχουν δευτερεύοντα στοιχεία που καθορίζουν τον τύπο, 

το όνομα και την προτεραιότητα φόρτωσης. Η προτεραιότητα φόρτωσης είναι αυτή 

που καθορίζει τη σειρά με την οποία φορτώνουν τα συστατικά στο σύστημα. Εξ 
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ορισμού όλα τα συστατικά έχουν προτεραιότητα 0 και κατά συνέπεια φορτώνονται 

με αλφαβητική σειρά. Αν ο χρήστης θελήσει να αλλάξει την σειρά φόρτωσης ενός 

συστατικού, το μόνο που έχει να κάνει είναι να αλλάξει τον αριθμό της 

προτεραιότητάς του με κάποιο μεγαλύτερο αριθμό (10, 20, 30, κ.λπ.).  

 

Με λίγα λόγια, το σύστημα παρέχει στις εφαρμογές του eyeOS μια σειρά από 

στρώματα (συστατικά) τα οποία τρέχουν κάτω από την διεπιφάνεια του συστήματος 

προστατεύοντάς τες από λεπτομέρειες χαμηλού επιπέδου, όπως για παράδειγμα η 

έκδοση της PHP. Ο χρήστης μπορεί με αυτόν τον τρόπο να επικεντρωθεί στη 

λειτουργικότητα της εφαρμογής χωρίς να τον απασχολούν τα κατώτερα στρώματα 

(υπηρεσίες, βιβλιοθήκες, πλαίσια κτλ.) 

 

Παρακάτω, η εικόνα 2 δείχνει συνοπτικά τον τρόπο λειτουργίας του eyeOS 

 

Εικόνα 2: Τρόπος λειτουργίας του eyeOS. Πηγή http://www.eyeos.org/technology/architecture 

 

5.3. Qooxdoo  

 

 

Θα ήταν παράληψη να περιγράψουμε τον τρόπο λειτουργίας του eyeOS και να μην 

αναφερθούμε στο Qooxdoo Framework πάνω στο οποίο στηρίζεται κυριολεκτικά το 

http://www.eyeos.org/technology/architecture
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eyeOS σαν πρόγραμμα. Στις επόμενες ενότητες γίνεται μια συνοπτική αναφορά του 

πλαισίου, προκειμένου να γνωρίσουμε τι είναι αυτό που –από άποψη 

προγραμματιστική- κινεί τα νήματα του eyeOS. Το qooxdoo είναι ένα παγκόσμιο 

πλαίσιο javascript που βρίσκει εφαρμογή εκτός των άλλων, σε desktop εφαρμογές, 

ιστοσελίδες, εφαρμογές mobile και αλλού. 

 

5.3.1. Γενικά 

Οι εφαρμογές διαδικτύου συνήθως αναπτύσσονται με γλώσσες προγραμματισμού 

όπως HTML, με τη βοήθεια του Cascade Style Sheet (CSS) ή με παρόμοια εργαλεία 

και τεχνολογίες (π.χ. PHP, ASP). Στο eyeOS ο προγραμματισμός γίνεται με την 

JavaScript η οποία χρησιμοποιεί και μια βιβλιοθήκη γραφικών που Qooxdoo («qx» 

εν συντομία).  

 

Το Qooxdoo είναι βιβλιοθήκη γραφικών με την οποία μπορούμε να δημιουργήσουμε 

διεπαφές και περιβάλλοντα παρόμοια με άλλες desktop εφαρμογές που μπορεί να 

δημιουργούνται χρησιμοποιώντας εργαλεία όπως τα  Qt, GTK+ ή Swing, τα οποία 

αναπτύσσουν Graphics User Interfaces (GUIs). Το Qooxdoo είναι ανοιχτού κώδικα 

βιβλιοθήκη υπό διάφορες άδειες χρήσεις, ανεξάρτητο από το eyeOS σαν project και 

ο διαδικτυακός του τόπος είναι ο qooxdoo.org.  

 

Όμως, το eyeOS το περιλαμβάνει χωρίς οι χρήστες να χρειάζεται να κατεβάσουν ή 

να εγκαταστήσουν κάτι. Για τη δημιουργία γραφικών στις υποεφαρμογές του είναι 

απαραίτητη η χρήση της βιβλιοθήκης qooxdoo. Η ανάπτυξη των εφαρμογών μπορεί 

να συνοψισθεί ως η δημιουργία γραφικών με το qooxdoo και η κλήση από την 

εφαρμογή αρχείων PHP για την επικοινωνία της με τον εξυπηρέτη. 

 

Όπως προαναφέρθηκε το παγκόσμιο πλαίσιο qooxdoo δίνει τη δυνατότητα στον 

προγραμματιστή να δημιουργήσει εφαρμογές σε πολλές πλατφόρμες (λειτουργικά 

συστήματα και συσκευές). Το qooxdoo βασίζεται στο αντικειμενοστραφές μοντέλο 

(σε αυτό εντείνει η JavaScript) και με τη βοήθειά του μπορούμε να δημιουργήσουμε 

πλούσιες αλληλεπιδραστικές εφαρμογές (rich interactive applications, RIAs), 

http://qooxdoo.org/
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εφαρμογές για φορητές συσκευές, παραδοσιακές εφαρμογές διαδικτύου ή ακόμη και 

εφαρμογές που δεν «τρέχουν» σε φυλλομετρητές. 

 

5.3.2. Framework  

Ο πυρήνας του Qooxdoo είναι βασισμένος σε κλάσεις (class-based) λόγω της 

εξάρτησής του από αντικειμενοστραφή γλώσσα προγραμματισμού JavaScript. 

Επίσης είναι δομημένη και βασισμένη σε ονόματα χώρου (namespaces) ώστε να 

επιτρέπεται η εύκολη αλληλεπίδραση με άλλες βιβλιοθήκες και υπάρχοντα κώδικα 

του προγραμματιστή. Το Qooxdoo υποστηρίζεται από τους πολλούς σύγχρονους 

browsers όπως Firefox, Internet Explorer, Opera, WebKit / Safari και Google 

Chrome. Ο JavaScript parser που διαθέτει επιτρέπει τη δημιουργία κειμένων 

τεκμηρίωσης αλλά και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αυτόματης διαδικασίας 

κατασκευής (auto-build), η οποία βελτιστοποιεί, συνδέει, συμπιέζει και εκτελεί 

διάφορες εφαρμογές προγραμματιστών, κάνοντας έτσι την ανάπτυξη πολύ φιλική 

προς τον χρήστη. Η διεθνοποίηση των εφαρμογών που δημιουργούνται με το 

Qooxdoo, είναι κύριο χαρακτηριστικό του και εύκολο στη χρήση. 

 

5.3.3. GUI Toolkit  

Παράλληλα με τον πυρήνα του, ένα άλλο βασικό χαρακτηριστικό του Qooxdoo είναι 

το γραφικό περιβάλλον του. Εδώ, παρόλο που το Qooxdoo βασίζεται αποκλειστικά 

στην JavaScript, η σχεδίαση διεπιφανειών χρήστη (GUI) είναι, όπως 

προαναφέρθηκε, παραπλήσια με αυτήν άλλων GUI Toolkits όπως το Qt ή το SWT. 

Έτσι προσφέρει ένα μεγάλο πλήθος από widgets δεν είναι πολύ διαφορετικά από τα 

στοιχεία των συμβατικών desktop εφαρμογών. Παράδειγμα των δυνατοτήτων αυτών 

των widgets είναι ότι αυτά υποστηρίζουν πλοήγηση με το πληκτρολόγιο, drag & 

drop, συγκέντρωση (focus) ενός widget με το πλήκτρο tab, διαχείριση των 

διαστάσεων ενός widget, καθορισμός τους ως στατικές, αυτόματη αλλαγή 

διαστάσεων (auto-sizing), τέντωμα ενός ή περισσοτέρων αξόνων διαστάσεων, 

ποσοστιαία αλλαγή τους, μέγιστο-ελάχιστο διαστάσεων, συνδυασμοί των 

προηγούμενων και άλλα. Όλα τα widgets τοποθετούνται μέσα σε ισχυρούς και 

ευέλικτους χειριστές διάταξης (layout managers) που είναι καίριοι για πολλές από τις 

προηγμένες δυνατότητες διάταξης. Αν ο χρήστης παρόλα αυτά θέλει να εστιάσει 
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στην απόλυτη λεπτομέρεια, πρέπει να δώσει επιπλέον βάση στον προγραμματισμό 

της JavaScript ώστε να πετύχει την μέγιστη απόδοση. 

 

5.3.4. Το Qooxdoo στο eyeOS  

Τέλος παρατηρώντας την παρουσία του πλαισίου στο πρόγραμμα βλέπουμε ότι παρά 

το γεγονός ότι στις εφαρμογές το eyeOS χρησιμοποιεί κυρίως τις βασικές κλάσεις 

του Qooxdoo, π.χ. την qx.ui.button για να ζωγραφίσει ένα κουμπί, υπάρχουν κάποιες 

ειδικές περιπτώσεις όπου επεκτείνει τις qooxdoo κλάσεις, δημιουργώντας πρόσθετες 

λειτουργίες.  

 

Η κλάση eyeos.ui.Window για παράδειγμα είναι μια επέκταση της qx.ui.Window. Το 

πρόβλημα που οδήγησε σε αυτή την επέκταση ήταν ότι ο προγραμματιστής έπρεπε 

να γράψει qx.ui.Window Wnd = new () ώστε να εμφανιστεί ένα παράθυρο, αλλά 

αυτό με την σειρά του έπρεπε να εισαχθεί κάπου διότι σύμφωνα με την 

αρχιτεκτονική του Qooxdoo, κάθε widget πρέπει να εισαχθεί σε έναν γονέα για να 

εμφανιστεί.  

 

Το ποιος είναι ο γονέας ενός παραθύρου που εμφανίζεται στην επιφάνεια εργασίας 

του eyeOS είναι λίγο περίπλοκο αλλά η κλάση eyeos.ui.Window δημιουργήθηκε 

ώστε ο προγραμματιστής να μην χρειάζεται να ανησυχεί για αυτό. Η 

eyeos.ui.Window, με το που καλείται η μέθοδος open, εισάγει και εμφανίζει 

αυτόματα το παράθυρο στην επιφάνεια εργασίας χωρίς ο προγραμματιστής να 

γνωρίζει ποιο είναι το γονικό widget του συγκεκριμένου παραθύρου. 

 

Τέλος, ένας προγραμματιστής που σκοπός του είναι ο σχεδιασμός απλών εφαρμογών 

δεν χρειάζεται να ανησυχεί για κάτι περισσότερο από την κλάση eyeos.ui.Window 

γιατί οι υπόλοιπες κλάσεις που επεκτείνονται από το eyeOS αφορούν πολύ 

συγκεκριμένες εσωτερικές λειτουργίες του συστήματος. 
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5.4. Εγκατάσταση σε Ubuntu 10.04 LTS 

Αφού περιγράψαμε, κατά το δυνατόν, θεωρητικά το eyeOS, τις αρχές λειτουργίας 

του και το πλαίσιο qooxdoo στο οποίο στηρίζεται, συνεχίζουμε με την εγκατάσταση 

και ρύθμιση του eyeOS στο λειτουργικό σύστημα Ubuntu 10.04 LTS. 

 

Αρχικά αντιγράφουμε το φάκελο eyeOS στη διαδρομή /home/pdpuser του 

διακομιστή. Αυτό γίνεται ως εξής: 

 

Το password του εξυπηρέτη είναι resupdp. 

 

Επειδή όμως αντιγράψαμε το eyeOS στη διαδρομή /home/pdpuser και όχι στον 

εξυπηρέτη μέσα, τον μετακινούμε στη διαδρομή /var/www/ του εξυπηρέτη, την 

οποία χρησιμοποιεί ο Apache Server για την επικοινωνία των ιστοσελίδων με το 

Διαδίκτυο. 

 

 

Στη συνέχεια σε ένα φυλλομετρητή (web browser) πληκτρολογούμε την παρακάτω 

ηλεκτρονική διεύθυνση προκειμένου να πάρουμε κάποιες οδηγίες για την 

εγκατάσταση του προγράμματος:  

http://wiki.eyeos.org/EyeManual#Quick_Install_Instructions 

 

Έπειτα προχωρούμε σε ρύθμιση της PHP προκειμένου να υποστηρίζει πλήρως το 

eyeOS. Για να βρούμε το αρχείο ρυθμίσεών της, με το όνομα php.ini, 

πληκτρολογούμε: 

 

 

Τα Ubuntu μας επιστρέφουν: 

 

 

Μετακινούμαστε στη διαδρομή 

sudo scp –r /home/xronis/eyeOS pdpuser@195.251.209.9:/home/pdpuser 

pdpuser@eyeos:~$ sudo cp –r /home/pdpuser/eyeos /var/www 

pdpuser@eyeos:~$ sudo find / -name php.ini 

-bash: /etc/php5/apache2/php.ini 

http://wiki.eyeos.org/EyeManual#Quick_Install_Instructions
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Αρχικά παίρνουμε backup του php.ini, προκειμένου να είμαστε καλυμμένοι σε 

περίπτωση λανθασμένης ρύθμισής του. Η παρακάτω εντολή δημιουργεί ένα 

αντίγραφό του στη διαδρομή /home/pdpuser του εξυπηρέτη. 

 

 

Για να μεταβάλουμε το αρχείο php.ini, πληκτρολογούμε: 

 

 

Και ψάχνουμε τις γραμμές με τα παρακάτω στοιχεία και τους δίνουμε τις τιμές που 

φαίνονται: 

 

max_input_time = 60 

memory_limit = 256M (>128Μ από το eyeOS) 

post_max_size = 8M  

upload_max_filesize = 16M 

display_errors  =  Off (προτείνεται από eyeOS) 

safe_mode = Off 

 

Υποστήριξη openOffice 

Για να υποστηρίξει το eyeOS πλήρως το openOffice απαιτείται η εγκατάσταση 

τουλάχιστον της έκδοσης 2.4.2 του openOffice στον εξυπηρέτη που βρίσκεται το 

eyeOS.  

 

Αφού, λοιπόν, ολοκληρώσαμε τα προηγούμενα, αυτό που απομένει είναι να 

πληκτρολογήσουμε, σε έναν φυλλομετρητή το παρακάτω:   

http://195.251.209.9/eyeos/install/ 

 

προκειμένου να ολοκληρώσουμε την εγκατάσταση του eyeOS. Με αυτό ανοίγουμε 

τη σελίδα που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 

pdpuser@eyeos:~$ cd /etc/php5/apache2/ 

pdpuser@eyeos:/etc/php5/apache2$ sudo nano php.ini 

pdpuser@eyeos:/etc/php5/apache2$ sudo cp -r 

/etc/php5/apache2/php.ini /home/pdpuser 

http://195.251.209.9/eyeos/install/
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Εικόνα 3: Βήμα 1ο Introduction 

 

Εδώ βλέπουμε ότι απαιτούνται τέσσερα βήματα ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία 

εγκατάστασης. Αυτά είναι:  

 Introduction  

 Requirements 

 Configuration 

 End 

 

Introduction  

Απλά είναι ένα εισαγωγικό σημείωμα όσον αφορά το eyeOS. Το διαβάζουμε και 

επιλέγουμε «Install eyeOS 2 on my server». 

 

Στη συνέχεια εμφανίζεται η οθόνη.  

 

Εικόνα 4: Βήμα 2ο Requirements. Λάθη 
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Η οθόνη αυτή μας πληροφορεί ότι είναι απαραίτητο να εγκαταστήσουμε κάποια 

πρόσθετα στοιχεία του apache server, της php και της mySQL. Όπου υπάρχει το 

σύμβολο  είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να επιλυθεί. 

 

Apache_mod_rewrite: not enabled  

Το πρώτο πρόβλημα είναι ότι δεν είναι ενεργή η υπομονάδα rewrite του Apache 

server. Αυτό λύνεται αν πληκτρολογήσουμε: 

 

 

Στη συνέχεια επανεκκινούμε τον Apache server: 

 

* Restarting web server apache2                                                 ... waiting                                                             

[ OK ] 

 

Curl extension:Not Installed  

Το επόμενο πρόβλημα αφορά την επέκταση Curl της PHP η οποία δεν ήταν 

εγκατεστημένη στο σύστημα. Αυτό λύνεται: 

 

Σε κάποιο σημείο της εγκατάστασης το σύστημα μας ζητάει να συμφωνήσουμε με 

αυτήν και απλά στο μήνυμα πληκτρολογούμε «Y». 

 

Επανεκκινούμε τον Apache server: 

 

 

* Restarting web server apache2                                                 ... waiting                                                             

[ OK ] 

 

GD extension:Not Installed  

Αμέσως μετά πρέπει να εγκαταστήσουμε την επέκταση GD της PHP: 

pdpuser@eyeos:/etc/php5/apache2$ /etc/php5/apache2$ sudo 

/etc/init.d/apache2 restart 

pdpuser@eyeos:/etc/php5/apache2$ sudo a2enmod rewrite 

Enabling module rewrite. 

Run '/etc/init.d/apache2 restart' to activate new configuration! 

pdpuser@eyeos:/etc/php5/apache2$ sudo /etc/init.d/apache2 restart 

pdpuser@eyeos:/etc/php5/apache2$ sudo apt-get install curl 

libcurl3 libcurl3-dev php5-curl 
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Επίσης πρέπει να πληκτρολογήσουμε «Y». 

 

Και επανεκκινούμε τον Apache server: 

 

 

* Restarting web server apache2                                                 ... waiting                                                             

[ OK ] 

 

Mcrypt extension:Not Installed  

Άλλο πρόβλημα είναι η απουσία της επέκτασης Mcrypt της PHP. Αυτό λύνεται ως 

εξής: 

 

Επίσης πρέπει να πληκτρολογήσουμε «Y». 

 

Και επανεκκινούμε τον Apache server: 

 

 

* Restarting web server apache2                                                 ... waiting                                                             

[ OK ] 

 

SQLite extension:Not Installed  

Εδώ πρέπει να εγκατασταθεί η επέκταση SQLite της PHP.  

 

Στο μήνυμα που εμφανίζεται πληκτρολογούμε «Y» για να πραγματοποιηθεί η 

εγκατάσταση. 

 

Αμέσως μετά επανεκκινούμε τον Apache. 

pdpuser@eyeos:/etc/php5/apache2$  sudo apt-get install php5-sqlite 

pdpuser@eyeos:/etc/php5/apache2$  sudo apt-get install php5-mcrypt 

pdpuser@eyeos:/etc/php5/apache2$ /etc/php5/apache2$ sudo 

/etc/init.d/apache2 restart 

pdpuser@eyeos:/etc/php5/apache2$ /etc/php5/apache2$ sudo 

/etc/init.d/apache2 restart 

pdpuser@eyeos:/etc/php5/apache2$  sudo apt-get install php5-gd 
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* Restarting web server apache2                                                 ... waiting                                                             

[ OK ] 

 

PDO SQLite Driver:Not Installed  

Αυτό το πρόβλημα επιλύεται από την προηγούμενη εγκατάσταση της επέκτασης. 

 

Python uno:Not installed (Needed to convert office documents)  

Αυτό λύνεται από την εγκατάσταση του open office. 

 

php.ini display_errors:Enabled (Recommended to be disabled)  

Εδώ υπάρχει ένα μικρής σημασίας θέμα στην έκδοση του 2.5 του eyeOS. Ενώ η 

ρύθμιση στο αρχείο php.ini είναι στο off, το eyeOS συνεχίζει να εμφανίζει το 

πρόβλημα. Αν το αλλάξουμε στο on εξαφανίζεται το μήνυμα. 

 

exiftool:Not Installed (Needed to extract MP3 metadata)  

Το εργαλείο exiftool είναι απαραίτητο για εφαρμογές επεξεργασίας ήχου. 

Εγκαθιστούμε ως εξής: 

 

Open Office Support 

 

Με την παραπάνω εντολή εγκαθιστούμε στον εξυπηρέτη το open office. 

 

zip:Not Installed (Needed for office support)  

 

pdpuser@eyeos:/etc/php5/apache2$ sudo apt-get zip unzip python-

support python-simplejson recoll libimage-exiftool-perl mysql-server 

pdpuser@eyeos:/etc/php5/apache2$ /etc/php5/apache2$ sudo 

/etc/init.d/apache2 restart 

pdpuser@eyeos:/etc/php5/apache2$ sudo apt-get install 

openoffice.org 

pdpuser@eyeos:/etc/php5/apache2$ sudo apt-get install libimage-

exiftool-perl 
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phpmyadmin php5-imap php5-sqlite php5-gd php5-curl php5-mysql xvfb 

subversion 

 

unzip:Not Installed (Needed for office support)  

Αυτό το πρόβλημα επιλύεται από την προηγούμενη εγκατάσταση. 

 

soffice:Not Installed (Needed for office support)  

Αυτό λύνεται από την εγκατάσταση του open office. 

 

Αφού ξεπεραστούν τα προαναφερθέντα προβλήματα, ελέγχουμε άλλη μια φορά το 

δεύτερο βήμα, το οποίο πρέπει να εμφανίζει την επόμενη εικόνα.  

 

Εικόνα 5: Βήμα 2ο Requiremnts. Όλα ΟΚ 

 

Κάνουμε αριστερό κλικ στο κουμπί «Contintue with the installation» και 

συνεχίζουμε στο επόμενο βήμα. Εδώ απαιτείται η συμπλήρωση κάποιων στοιχείων 

που αφορούν τη βάση δεδομένων του προγράμματος. Επειδή το eyeOS δεν 

δημιουργεί το ίδιο την βάση δεδομένων στη MySQL, παρά μόνο του πίνακες τις 

βάσεις με τα δεδομένα τους και τον πρώτο χρήστη, την δημιουργούμε εμείς μέσω 

του terminal των Ubuntu. 

 

Έτσι λοιπόν συνδεόμαστε στη MySQL χρησιμοποιώντας ως username το root και ως 

password το eye2012os, με την εντολή:  

 

 

pdpuser@eyeos:~$ mysql -u root -p 
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Δημιουργούμε τη βάση eyeOS με την εντολή: 

 

 

Και ελέγχουμε τη δημιουργία της με την εντολή 

 

 

η οποία εμφανίζει το παρακάτω αποτέλεσμα 

 

 

Με την εντολή exit αποσυνδεόμαστε από τη MySQL 

 

 

Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να προχωρήσουμε στο τρίτο βήμα που είναι το 

Configuration και να συμπληρώσουμε τα απαιτούμενα πεδία. Έχουμε λοιπόν την 

εικόνα 

 

Εικόνα 6: Βήμα 3ο Configuration 

 

mysql> CREATE DATABASE eyeos; 

+--------------------+ 

| Database           | 

+--------------------+ 

| information_schema | 

| mysql              | 

| eyeos          | 

+--------------------+ 

3 rows in set (0.00 sec) 

mysql> ΕΧΙΤ; 

mysql> SHOW DATABASES; 
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Λόγω του ότι τα δεδομένα δεν είναι ευκρινώς εμφανή στην εικόνα παραθέτονται 

ακολούθως. Έτσι τα πεδία έχουν συμπληρωθεί: 

 

eyeOS 2 configuration 

Database configuration 

MySQL Host: localhost 

MySQL Database: eyeos 

MySQL Username: root 

MySQL Password: eye2012os 

 

EyeOS configuration 

eyeOS root password: resupdp 

 

Κάνοντας κλικ στο κουμπί «Next», το eyeOS επεξεργάζεται τα δεδομένα, προφανώς 

συνδέεται στη βάση, δημιουργεί τους πίνακές του και αποθηκεύει κάποια στοιχεία 

σε αυτούς. 

 

Εικόνα 7: Βήμα 3ο Configuration δημιουργώντας τους πίνακες της βάσης. 

 

Η τελική εικόνα πρέπει να είναι η παρακάτω. Αν παρουσιαστεί πρόβλημα με τα 

στοιχεία της βάσης δεδομένων τότε εμφανίζεται το ανάλογο μήνυμα. 
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Εικόνα 8: Βήμα 4ο Τέλος εγκατάστασης 

 

Το τελικό βήμα που έχουμε να κάνουμε είναι να αλλάξουμε τα δικαιώματα του 

φακέλου του eyeOS με την εντολή: pdpuser@eyeos:/var/www$ sudo chmod -R 777 

eyeos, για χάριν συντομίας ή να αλλάξουμε ιδιοκτήτη του φακέλου eyeos με την 

εντολή chown.  

 

5.5. Δομή καταλόγων του eyeOS 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγκατάστασης του eyeOS στον κατάλογο 

/var/www/eyeos του διακομιστή, μπορούμε να διακρίνουμε τους παρακάτω 

υποφακέλους και αρχεία. 

/eyeos 

/install 

/resource 

index.php 

settings.php 

 

Ο υποφάκελος /eyeos είναι γνωστός και ως eyeroot" ή "ρίζα", περιλαμβάνει σχεδόν 

όλα τα αρχεία που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του προγράμματος και στην 

ουσία είναι ο κυριότερος φάκελος του προγράμματος –η δομή του. Στον φάκελο 

eyeos  συμπεριλαμβάνονται όλα τα δεδομένων των χρηστών, οι εφαρμογές του 

προγράμματος, τα group που δημιουργούνται με τη χρήση του προγράμματος τα 

αρχεία του πυρήνα του προγράμματος (υπηρεσίες, kernel και βιβλιοθήκες) και άλλα.  
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Παρακάτω παρουσιάζεται η δενδροειδής δομή του eyeroot. 

/eyeos/apps  

/eyeos/extern  

/eyeos/extras 

/eyeos/system 

/eyeos/tests 

/eyeos/tmp 

/eyeos/users 

/eyeos/workgroups. 

Κάθε ένας υποφάκελος του eyeroot περιγράφεται σύντομα παρακάτω, αφού 

αποτελούν το κυριότερο τμήμα της εφαρμογής. 

 

/eyeos/apps  

Στον κατάλογο apps περιέχονται οι εφαρμογές που τρέχουν στην επιφάνεια εργασίας 

του eyeOS ή αποτελούν την ίδια την επιφάνεια εργασίας του. Κάθε εφαρμογή έχει το 

δικό της ξεχωριστό κατάλογο, και στην περίπτωσή μας έχουμε τις εφαρμογές 

taskfreak και taskfreakusers που έχουν τις ακόλουθες τοποθεσίες στο διακομιστή: 

«eyeos/apps/taskfreak» και «eyeos/apps/taskfreakusers». 

 

/eyeos/extern  

Επειδή μόνο το αρχείο index.php είναι προσβάσιμο σε υπολογιστές εκτός του 

διακομιστή, το eyeOS πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα στον web browser έτσι ώστε 

αυτός να μπορεί να φορτώσει  αρχεία JavaScript, CSS, εικόνες και άλλα, που μπορεί 

να είναι απαραίτητα για τη λειτουργία πχ. μιας εφαρμογής. Τα αρχεία αυτά μπορούν 

να αποθηκεύονται στον extern. Οτιδήποτε, λοιπόν, θέλουμε να είναι προσβάσιμο 

από το πρόγραμμα περιήγησης, πρέπει να τοποθετείται στον extern ή σε υποφάκελο 

μέσα σε αυτόν. 

 

Για παράδειγμα, όταν το index.php δέχεται μια αίτηση: index.php?extern=image.jpg,  

ο browser ψάχνει στον φάκελο extern για την εικόνα “image.jpg”. Αν τη βρεί τη 

φορτώνει και την εμφανίζει. 
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/eyeos/extras 

Ο extras περιέχει ένα σύνολο πόρων που απαιτούνται για την εγκατάσταση ή την 

ρύθμιση του eyeOS, αλλά δεν είναι απαραίτητα για την λειτουργία του. 

Συγκεκριμένα πρόκειται για SQL αρχεία που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία 

της βάσης δεδομένων κατά την εγκατάσταση και μετά από αυτήν δεν 

ξαναχρησιμοποιούνται. 

 

/eyeos/system 

Ο system περιλαμβάνει βιβλιοθήκες, υπηρεσίες, αρχεία του πυρήνα (kernel) και 

αρχεία γενικών ρυθμίσεων του eyeOS.  

 

Μέσα στον system υπάρχει ο φάκελος Frameworks/ που περιέχει τα πλαίσια, ο 

φάκελος bootsrap/ που περιέχει την διαδικασία εκκίνησης, ο conf/ που περιέχει 

γενικές ρυθμίσεις συστήματος που μπορεί να τροποποιήσει ο διαχειριστής και το 

kernel/ που περιέχει τα αρχεία του πυρήνα, τις βιβλιοθήκες και τις υπηρεσίες του 

συστήματος. 

 

/eyeos/tests 

Ο κατάλογος tests περιέχει μονάδες δοκιμών του συστήματος και δεν παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για τους προγραμματιστές εφαρμογών. 

 

/eyeos/tmp 

Εδώ αποθηκεύονται τα προσωρινά αρχεία του eyeOS. Εξ’ αρχής είναια άδειος. 

 

/eyeos/users 

Εδώ είναι αποθηκευμένα τα στοιχεία των καταχωρημένων χρηστών στο eyeOS. Για 

κάθε ένα χρήστη του προγράμματος δημιουργείται και ένας υποκατάλογος. Αυτός 

περιέχει αρχεία που είναι απαραίτητα στο πρόγραμμα προκειμένου να απεικονίσει 

τον εκάστοτε χρήστη, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων, εικόνων και αρχείων 

ρυθμίσεων του χρήστη. Για παράδειγμα, ο κατάλογος ενός χρήστη που ονομάζεται 

eyeosuser1 θα είναι «eyeos/users/eyeosuser1». 
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/eyeos/workgroups. 

Ο κατάλογος workgroups περιλαμβάνει τις ομάδες εργασίας των χρηστών. Αν ένας 

χρήστης δημιουργήσει μια ομάδα που ονομάζεται "myGroup" ο κατάλογός της θα 

είναι “eyeos/workgroups/myGroup”. 

 

Αφού τελειώσαμε με τους υποφακέλους του βασικού φακέλου eyeos, συνεχίζουμε 

με τους υπόλοιπους βασικούς υποφακέλους του καταλόγου /var/www/eyeos. Ας 

θυμηθούμε ξανά, ο, τι η δομή του eyeOS είναι η παρακάτω: 

/eyeos 

/install 

/resource 

index.php 

settings.php 

 

Έτσι, λοιπόν, ο υποφάκελος /install του καταλόγου, είναι αυτός που περιέχει τα 

αρχεία εγκατάστασης του προγράμματος στον διακομιστή. Περιέχει τον φάκελο 

steps, ο οποίος με τη σειρά του έχει τα αρχεία configuration.php, end.php, 

introduction.php και requirements.php που αφορούν τα τέσσερα βήματα της 

εγκατάστασης. Επίσης ο υποφάκελος install περιέχει και κάποια αρχεία εικόνων που 

χρησιμοποιούνται από το eyeOS στα βήματα της εγκατάστασης. Συνίσταται η 

μετακίνησή του μετά την ορθή εγκατάσταση της εφαρμογής στο διακομιστή για 

λόγους ασφαλείας, αλλά δεν απαιτείται. 

 

Ο /resource περιλαμβάνει όλες τις εικόνες που μπορεί να χρησιμοποιεί το κυρίως 

πρόγραμμα. Εικόνες για τα κουπιά, τις μπάρες, τα μενού, τα παράθυρα εργασίας και 

άλλα. Η δομή του είναι πολύπλοκη σαν δενδροδιάγραμμα, αλλά η λειτουργία του 

είναι απλή. Αποθηκεύει όλες τις εικόνες που χρησιμοποιεί το πρόγραμμα για τη 

γραφική του αναπαράσταση. 

 

Το αρχείο settings.php είναι ένα αρχείο ρυθμίσεων. Στο πλαίσιο του καθορίζεται 

ένα σύνολο σταθερών οι οποίες αν αλλάξουν επηρεάζουν τη συμπεριφορά του 
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eyeOS. Εδώ ορίζονται οι διαδρομές στο δίσκο των φακέλων των βιβλιοθηκών 

(libraries), των υπηρεσιών (services), των πλαισίων (frameworks), του metadata 

manager. Για παράδειγμα μπορούμε στο αρχείο να δούμε τις παρακάτω εντολές. 

//LIBS 

if(!defined('LIBRARIES_PATH'))  

 define('LIBRARIES_PATH', EYE_ROOT . '/' . SYSTEM_DIR . '/' .       

 KERNEL_DIR . '/' . LIBRARIES_DIR); 

 

//SERVICES 

if(!defined('SERVICES_PATH'))  

 define('SERVICES_PATH', EYE_ROOT . '/' . SYSTEM_DIR . '/' .  

KERNEL_DIR . '/' . SERVICES_DIR); 

 

 

//METADATA MANAGER 

if(!defined('SERVICE_META_CONFIGURATION_FILE_EXTENSION'))  

 define('SERVICE_META_CONFIGURATION_FILE_EXTENSION', '.xml'); 

 

//FRAMEWORKS 

if(!defined('FRAMEWORKS_PATH'))  

 define('FRAMEWORKS_PATH', EYE_ROOT . '/' . SYSTEM_DIR . '/' .  

FRAMEWORKS_DIR); 

 

Επίσης ορίζει και ρυθμίσεις για το LDAP, για τα Cookies, το User Manager, το 

NETSYNC και άλλες λειτουργίες του eyeOS. 

 

Τέλος, το index.php είναι αρχείο που επικοινωνεί με το σύνολο του eyeOS 

συστήματος. Κάθε φορά που μια αίτηση απευθύνεται στο eyeOS είτε για την 

εκτέλεση μιας εφαρμογής, είτε για να εκτέλεση οποιασδήποτε άλλης λειτουργίας, 

παρεμβάλλεται αυτό το αρχείο. 

 

5.6. Βάση δεδομένων του eyeOS 

Εκτός από τους φακέλους με τα αρχεία της εφαρμογής, με την εγκατάστασή της στο 

διακομιστή, έχουμε δημιουργήσει και τη βάση δεδομένων με τους πίνακές της. Πριν 

προχωρήσουμε στην βάση δεδομένων του προγράμματος, πρέπει να αναφερθεί ότι 

το eyeOS μπορεί να χειριστεί κάθε τυπικό SQL σύστημα διαχείρισης βάσεων 

δεδομένων και έτσι υπάρχει μια σχετική ελευθερία όσον αφορά το σύστημα RDBMS 

που μπορεί να επιλέξει κάποιος. Προεπιλεγμένα, λειτουργεί με MySQL. 

 

Εφόσον απαιτηθεί από μια εφαρμογή, το eyeOS μπορεί να συνδεθεί με δύο τρόπους 
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με μια βάση δεδομένων που δημιουργεί τους δικούς της πίνακες και αποθηκεύει τα 

δεδομένα τους: 

1. Δια μέσω μιας κανονικής σύνδεσης με τη βάση δεδομένων. Το eyeOS 

παρέχει διάφορες μεθόδους για να επιτύχει αυτήν τη σύνδεση. 

2. Χρησιμοποιώντας API, οι προγραμματιστές δεν χρειάζεται να ανησυχούν για 

το αν αντιμετωπίζουν μια SQL βάση.  

 

Προκειμένου να συνδεθούμε με το διακομιστή και να ρίξουμε μια ματιά στη βάση 

του eyeOS, χρειαζόμαστε είτε ένα τερματικό (terminal) υπολογιστή με Unix / Linux 

λειτουργικό σύστημα, είτε το πρόγραμμα putty για υπολογιστή με Windows. Το 

πρόγραμμα είναι διαθέσιμο δωρεάν στον σύνδεσμο  

http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html 

 

Για την αναλυτικότερη εξέταση των περιεχομένων των πινάκων χρησιμοποιήσαμε 

το phpmyadmin, ένα ανοιχτού κώδικα ελεύθερο λογισμικό το οποίο παρουσιάζει σε 

γραφικό περιβάλλον τις βάσεις δεδομένων του MySQL server καθώς και τους 

πίνακές του. 

 

Αρχικά συνδεόμαστε με το διακομιστή με τις εντολές 

 

Το password για τη σύνδεση είναι resupdp. 

 

Στη συνέχεια πληκτρολογούμε την εντολή 

 

 

Για να συνδεθούμε με τον MySQL server. Πατώντας το πλήκτρο enter μας ζητείται 

να εισάγουμε και το password το οποίο είναι:  eye2012os. 

 

Αμέσως μετά πληκτρολογούμε 

 

 

sudo scp –r /home/xronis/taskfreak 

pdpuser@195.251.209.9:/home/pdpuser 

pdpuser@eyeos:~$ mysql -u root -p 

mysql> SHOW TABLES FROM eyeos; 

 

http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html
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Και η απόκρισή μας είναι η παρακάτω. 

+-----------------------------------------+ 

| Tables_in_eyeos                  | 

+-----------------------------------------+ 

| cache                           | 

| calendar                         | 

| calendarevent                    | 

| calendarprefs                    | 

| channels                         | 

| contactgroupmembers              | 

| contactgroups                    | 

| contacts                         | 

| eventgroup                       | 

| eventineventgroup                | 

| eventnotificationinformation     | 

| eyeosgroup                       | 

| eyeosmetadata                    | 

| eyeosprincipalgroupassignation   | 

| eyeosuser                        | 

| eyeosuserworkgroupassignation    | 

| eyeosworkgroup                   | 

| identities                       | 

| impressionto                     | 

| languageadminto                  | 

| mailaccounts                     | 

| messages                         | 

| netsyncHooks                     | 

| netsync_messages                 | 

| peopletag                        | 

| presence                         | 

| pressence                        | 

| relation                         | 

| session                          | 

| subscriptions                    | 

| tag                              | 

| taggedobject                     | 

| tagobjectassignation             | 

| tagperimpressionto               | 

| urlfile                          | 

| urlshare                         | 

| users                            | 

+-----------------------------------------+ 

37 rows in set (0.00 sec) 

 

Από τους εμφανιζόμνους πίνακες που εμφανίζονται μας ενδιαφέρουν οι 

eyeosmetadata και eyeosuser. Αυτό το αντιληφθήκαμε όταν καταχωρήσαμε χρήστες 

και ανοίξαμε τους πίνακες της βάσης με το βοηθητικό πρόγραμμα phpmyadmin σε 

συνδυασμό με τον κώδικα του αρχείου usermanagement.php, της εφαρμογής 

usermanagement που βρίσκεται στον κατάλογο eyeos/apps/usermanagement. 

 



Τόττας Πολυχρόνης ΑΜ 09/39 39 

Στο αρχείο αυτό, στο σημείο της αποθήκευσης του χρήστη έχει το εξής τμήμα 

κώδικα 

  // Add Metadata 

  $user = $myUManager->getUserByName($username); 

  $meta = MetaManager::getInstance()->retrieveMeta($user); 

  $meta->set('eyeos.user.firstname', $name); 

  $meta->set('eyeos.user.lastname', $surname); 

  $meta->set('eyeos.user.email', $email); 

  MetaManager::getInstance()->storeMeta($user, $meta); 

 

Αυτό κινητοποίησε την περιέργειά μας και στη συνέχεια είδαμε με το phpmyadmin 

ότι το όνομα, το επίθετο και το email του χρήστη είναι στον πίνακα eyeosmetadata. 

 

Εικονα 9: Πίνακας eyeosmetadata 
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Εικόνα 10:  Πίνακας eyeosuser 

 

Για αυτόν το λόγο η ενοποίηση σε επίπεδο βάσης  είναι πιο πολύπλοκη και 

καταλήξαμε στη μεταφορά δεδομένων από τον ένα πίνακα στον άλλο και όχι σε κάτι 

πιο άμεσο (πχ ταυτόχρονη αποθήκευση χρηστών στους δυο πίνακες). 

 

6. ΕΦΑΡΜΟΓΗ TaskFreak 

Βλέποντας τη δομή του eyeOS αλλά και τους πίνακες της βάσης του, συμπεραίνουμε 

ότι πρόκειται για ένα πολύ οργανωμένο μεν, πολύπλοκο δε πρόγραμμα. Έτσι μετά το 

eyeOS, το δεύτερο πρόγραμμα που επιλέξαμε θελήσαμε να είναι αρκετά απλό ώστε 

να είναι κατά το δυνατόν απλή και η σύνδεσή τους. Αυτό είναι το TaskFreak, το 

οποίο όπως προαναφέραμε, είναι ένα open source web based groupware για ανάθεση 

και επίβλεψη project.  

 

6.1. Τι είναι το Taskfreak-Γενικά 

To TaskFreak Original είναι ένα συνεργατικό περιβάλλον ιστού ανοιχτού κώδικα 

(Web based open source groupware), το οποίο είναι κατασκευασμένο με τη βοήθεια 
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των γλωσσών προγραμματισμού PHP, κατά κύριο λόγο, και λιγότερο με Javascript. 

Αρχικά δημιουργήθηκε το Σεπτέμβριο του 2005 από μια ομάδα προγραμματιστών. 

έκτοτε έχουν δημοσιευθεί πολλές σταθερές εκδόσεις για αυτό και είναι 

μεταφρασμένο σε 24 γλώσσες.  

 

Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη ασύγχρονης συνεργασίας μεταξύ 

ατόμων ή και ομάδων ατόμων. Η βασική λειτουργία του αφορά την δημιουργία 

projects, στα οποία συμμετέχουν άτομα της επιλογής αυτού που τα δημιουργεί, 

καθώς επίσης και η ανάθεση επιμέρους εργασιών σε άτομα που απασχολούνται σε 

ένα συγκεκριμένο project.  

 

Επίσης, το TaskFreak είναι μια εφαρμογή διαδικτύου η οποία λειτουργεί, όπως το 

eyeOS, στο μοντέλο πελάτη-εξυπηρέτη (client-server). Έτσι, απαιτείται 

εγκατάστασή του σε έναν εξυπηρέτη. Το πρόγραμμα παρόλο που είναι  απλό και 

ελαφρύ έχει κάποιες προϋποθέσεις ώστε να λειτουργήσει, όχι τόσο από πλευρά 

κατανάλωσης πόρων συστήματος, αλλά από άποψη ύπαρξης συγκεκριμένων 

βοηθητικών προγραμμάτων τα οποία το TaskFreak χρειάζεται.  

 

Ο εξυπηρέτης στον οποίο θέλουμε να λειτουργήσει το TaskFreak (είτε έχει 

λειτουργικό Linux, macOS ή Windows) πρέπει να έχει εγκατεστημένα τα παρακάτω: 

o PHP 4.3.1+ ή PHP 5 

o mySQL 3.23+, mySQL 4 or SQLite (PHP4+ext. or PHP5) 

o Mozilla Firefox 1.0+, IE 5.0+, Safari, Google Chrome, Opera 7.0+ 

o Apache server 

 

6.2. Χαρακτηριστικά του TaskFreak 

Από τα παραπάνω, αλλά και μετά από μικρή έρευνα στο διαδίκτυο θα μπορούσαμε 

εν περιλήψει να αποτυπώσουμε τα χαρακτηριστικά του προγράμματος που μας 

ώθησαν στην επιλογή του. Αυτά είναι:  
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Πρώτον, είναι συμβατό με το Getting Things Done (GTD) σύστημα. Το σύστημα 

αυτό είναι μια θεωρία του πώς να ολοκληρώνει κάποιος πρώτα τα ατομικά του 

καθήκοντα και ύστερα τα ομαδικά.  

Μια σύνοψη της λογικής αυτής είναι: 

 Αναγνώριση όλων των εκκρεμοτήτων 

 Απόρριψη όσων δεν χρειαζόμαστε 

 Δημιουργία του σωστού μέρους που θα υποστηρίζει το στυλ της εργασίας και 

τις αξίες του εργαζόμενου 

 Ιεράρχηση των εκκρεμοτήτων 

 Διεκπεραίωσή τους με τρόπο που να τιμά τον χρόνο, την προσπάθεια και την 

ποιότητα κάθε λεπτού αφιερωμένου στην εργασία 

 Συνεχής μέτρηση, αξιολόγηση και αναδιανομή εκκρεμοτήτων 

Περισσότερα για το GTD, αφού δεν είναι της παρούσης εργασίας, στον ιστότοπο  

http://www.43folders.com/2004/09/08/getting-started-with-getting-things-done 

 

Δεύτερον, η εγκατάστασή του είναι απλή και συνεργάζεται με τα συστήματα 

διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων (RDBMS) MySQL και SQLite (είναι 

συμβατό και με την PHP έκδοση 4 και την έκδοση 5). 

 

Τρίτον, είναι απλό στη χρήση του.  

 

Επίσης, λειτουργίες του είναι η δημιουργία καθηκόντων (tasks) ταξινομημένα κατά 

προτεραιότητα, κατά καταληκτική διορία, η δημιουργία project και η σύνδεση τους 

με τα διάφορά καθήκοντα των χρηστών, στην ουσία οργανώνει τα καθήκοντα του 

χρήστη ανά project και με βάση το περιεχόμενό τους. Αποτελεί, δηλαδή, ένα μικρό 

Groupware για ανάθεση project. 

   

Τέλος, είναι ελεύθερο λογισμικό ανοιχτού κώδικα (Open source) υπό την άδεια 

χρήσης General Public Lisence (GPL) έκδοση 3. Αυτό σημαίνει ότι το πρόγραμμα 

είναι εντελώς δωρεάν και δεν μπορεί να το εκμεταλλευτεί κάποιος εμπορικά.  

 

http://www.43folders.com/2004/09/08/getting-started-with-getting-things-done
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6.3. Εγκατάσταση σε Ubuntu 10.04 LTS 

Αφού αναφέραμε κάποια θεωρητικά στοιχεία για το TaskFreak στις προηγούμενες 

ενότητες, κατόπιν περιγράφουμε αναλυτικά την εγκατάσταση του TaskFreak. 

Ξεκινώντας, αντιγράφουμε τον φάκελο TaskFreak στη διαδρομή /home/pdpuser του 

διακομιστή. 

 

Το password είναι resupdp. 

 

Μετακινούμε κατόπιν το φάκελο του προγράμματος στη διαδρομή /var/www/ του 

διακομιστή, την οποία χρησιμοποιεί ο Apache Server για την επικοινωνία των 

ιστοσελίδων με το Διαδίκτυο. 

 

 

Στη συνέχεια σε ένα φυλλομετρητή (web browser) πληκτρολογούμε  

http://195.251.209.9/taskfreak/ 

και ελέγχουμε αν ανοίγει το πρόγραμμα στην αρχική του σελίδα. Εφόσον ανοίγει 

έχει γίνει σωστά η αντιγραφή. 

 

Έπειτα πρέπει να δημιουργήσουμε τη βάση δεδομένων που θα χρησιμοποιήσει το 

πρόγραμμα. Εν προκειμένω θα της δώσουμε το όνομα «taskfreak»και ακολουθούμε 

την παρακάτω διαδικασία. Με την παρακάτω εντολή συνδεόμαστε στον mySQL 

server  

 

Το password είναι:  eye2012os 

 

Στη συνέχεια πληκτρολογούμε 

 

 

προκειμένου να δημιουργήσει βάση με το όνομα taskfreak και ελέγχουμε την βάση 

με την εντολή 

mysql> CREATE DATABASE taskfreak; 

pdpuser@eyeos:~$ mysql -u root -p 

sudo scp –r /home/xronis/taskfreak 

pdpuser@195.251.209.9:/home/pdpuser 

pdpuser@eyeos:~$ sudo cp –r /home/pdpuser/taskfreak /var/www 

http://195.251.209.9/taskfreak/
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η οποία εμφανίζει το παρακάτω αποτέλεσμα 

 

 

για να αποσυνδεθούμε από τον mysql server πληκτρολογούμε 

 

 

Στη συνέχεια μετακινούμαστε στον κατάλογο  

 

 

ώστε να μεταβούμε στο φάκελο include του προγράμματος taskfreak και να 

προσθέσουμε το όνομα χρήστη της βάσης και τον κωδικό του στο αρχείο config.php. 

 

Πληκτρολογούμε 

 

 

Και έπειτα γράφουμε τον κωδικό του pdpuser και ανοίγουμε το αρχείο με 

δικαιώματα εγγραφής σε αυτό. Στις γραμμές 

   

 

mysql> ΕΧΙΤ; 

+--------------------+ 

| Database           | 

+--------------------+ 

| information_schema | 

| eyeos              | 

| mysql              | 

| phpmyadmin         | 

| taskfreak          | 

+--------------------+ 

5 rows in set (0.00 sec) 

pdpuser@eyeos:~$ cd /var/www/taskfreak/include 

pdpuser@eyeos:/var/www/taskfreak/include$ sudo nano config.php 

define('TZN_DB_USER','root');       // edit here 

define('TZN_DB_PASS','eye2012os');  // edit here 

define('TZN_DB_BASE','taskfreak');  // edit here 

… 

define('TZN_USER_PASS_MODE',3); 

mysql> SHOW DATABASES; 
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ορίζουμε το όνομα χρήστη, το συνθηματικό και το όνομα της βάσης δεδομένων που 

θα χρησιμοποιεί το TaskFreak. Η τελευταία γραμμή αφορά τον τρόπο αποθήκευσης 

του password.  

 

Στο αρχείο tzn_user.php που βρίσκεται στο φάκελο /taskfreak/include/classes 

ορίζεται στις παρακάτω γραμμές κώδικα, ο τρόπος κωδικοποίησης του 

συνθηματικού κατά την αποθήκευση. Το τμήμα αυτό του κώδικα φαίνεται 

παρακάτω. 

 

function setPassword($pass1, $pass2 = false, $forceEmpty = false,  

$noEmptyError = false) 

{ 

     //echo ("setpass: [ $pass1 / $pass2 ]"); 

     if ($pass1 || $forceEmpty) { 

         // a pass has been set 

         if (($pass2 !== false) && ($pass1 != $pass2)) { 

             // a confirmation has been set but is different  

             $this->_error["pass"] =                               

             $GLOBALS["langTznUser"]["user_pass_mismatch"]; 

             return false; 

         } 

         $this->salt = $this->getRdm(8,                            

                'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz'                       

                .'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789');          

         if ($pass1) { 

             if ((strlen($pass1) >= TZN_USER_PASS_MIN)             

             && (strlen($pass1) <= TZN_USER_PASS_MAX)) { 

                 switch (TZN_USER_PASS_MODE) { 

                 case 1: 

                     $this->password = crypt($pass1 , $this->salt); 

                     break; 

                 case 2: 

                     $this->password = "ENCRYPT('".$pass1."','"    

                     .$this->salt."')"; 

                     break; 

                 case 3: 

                     $this->password = "ENCODE('".$pass1."','"     

                     .$this->salt."')"; 

                     break; 

       case 4: 

      $this->password = "MD5('$pass1')"; 

       break; 

                 default: 

                     $iv = mcrypt_create_iv                        

                     (mcrypt_get_iv_size(MCRYPT_3DES,              

                     MCRYPT_MODE_ECB), MCRYPT_RAND); 

                     $crypttext = mcrypt_encrypt 

                     (TZN_USER_PASS_MODE, $this->_salt, $pass1,    

                     MCRYPT_MODE_ECB, $iv); 

                     $this->password = bin2hex($crypttext); 
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                 } 

             } else { 

                 $this->_error["pass"] =                           

                 $GLOBALS["langTznUser"]["user_pass_limit1"]       

                 .TZN_USER_PASS_MIN                                

                 .$GLOBALS["langTznUser"]["user_pass_limit2"]      

                 .TZN_USER_PASS_MAX                                

                 .$GLOBALS["langTznUser"]["user_pass_limit3"]; 

                 return false; 

             } 

         } else { 

             $this->password = ""; 

         } 

         return true; 

     } else { 

         if (!$forceEmpty && !$noEmptyError) { 

             $this->_error["pass"] =                               

             $GLOBALS["langTznUser"]["user_pass_empty"]; 

             return false; 

         } 

         return true; 

     } 

} 

 

 

Έχουμε τις περιπτώσεις 1, 2, 3, 4 και default. Η περίπτωση 1 αφορά κρυπτογράφηση 

με την συνάρτηση crypt της php (http://php.net/manual/en/function.crypt.php). Η 

δεύτερη αφορά την εντολή ENCRYPT της MYSQL και η Τρίτη την εντολή 

ENCODE Της mySQL (http://dev.mysql.com/doc/refman//5.5/en/encryption-

functions.html#function_encode). Η τέταρτη που είναι η εντολή MD5 εντολή της 

MYSQL. Η επιλογή default χρησιμοποιεί την συνάρτηση mcrypt_encrypt της php 

(http://php.net/manual/en/function.mcrypt-encrypt.php). 

 

Ορίσαμε την 3
η
 περίπτωση κωδικοποίησης ώστε να μπορεί το eyeOS να συνδέεται 

αυτόματα με το TaskFreak διαβάζοντας το όνομα χρήστη και το συνθηματικό. Αν 

δεν το ορίζαμε αυτό η προεπιλογή ήταν η περίπτωση 4, η οποία δε δίνει περιθώρια 

αποκωδικοποίησης, επομένως δε θα μπορούσαμε να συνδεθούμε αυτόματα.  

 

Πληκτρολογώντας CTRL + Χ βγαίνουμε από το αρχείο και πληκτρολογώντας Υ 

αποθηκεύονται οι αλλαγές. 

 

http://php.net/manual/en/function.crypt.php
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/encryption-functions.html#function_encode
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/encryption-functions.html#function_encode
http://php.net/manual/en/function.mcrypt-encrypt.php
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Μέσω ενός φυλλομετρητή (web browser) μεταβαίνουμε στη διεύθυνση 

http://195.251.209.9/taskfreak/install/ και εμφανίζεται η παρακάτω εικόνα 

 

 

Εικόνα 11:Κεντρική σελίδα εγκατάστασης 

 

Κάνουμε κλικ στην επιλογή check install και αμέσως εμφανίζεται η εξής απάντηση 

του σέρβερ 

 

Εικόνα 12:Έλεγχος ετοιμότητας εγκατάστασης 

 

http://195.251.209.9/taskfreak/install/


Τόττας Πολυχρόνης ΑΜ 09/39 48 

Σε περίπτωση που δεν είχαμε δημιουργήσει τη βάση και δεν είχαμε ορίσει τα 

δεδομένα στο config.php θα μας έβγαζε μήνυμα είτε ότι δεν μπορεί να βρει τη βάση 

είτε ότι δεν μπορεί να συνδεθεί με τον mySQL server. Εδώ απλά χρειάζεται να 

πατήσουμε το κουμπί «YES create missing tables for me». 

 

 

Εικόνα 13: Δημιουργία των πινάκων της βάσης και ολοκλήρωση της εγκατάστασης  

 

Δημιουργεί το TaskFreak τους πίνακες της βάσης και απλά περιμένει να πατήσουμε 

το κουμπί «Launch TaskFreak!» για να μας ανακατευθύνει στην αρχική σελίδα του 

προγράμματος. Ο χρήστης που δημιουργείται αρχικά έχει όνομα admin και 

συνθηματικό δεν έχει οριστεί. 
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Εικόνα 14:Είσοδος στην εφαρμογή 

 

6.4. Δομή καταλόγων του TaskFreak 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγκατάστασης του TaskFreak στον 

κατάλογο /var/www/taskfreak του διακομιστή, είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε 

στην δομή των καταλόγων και των αρχείων του προγράμματος. 

 

Το TaskFreak είναι πιο απλό στη δομή του και στη λειτουργία του από ότι το eyeOS. 

Ακολουθεί μια πιο απλή λογική, σύμφωνα με την οποία οι διάφορες ιστοσελίδες του 

προγράμματος (αρχεία php) αναφέρονται σε βιβλιοθήκες με κλάσεις οι οποίες 

καθορίζουν το περιεχόμενό τους, τις λειτουργίες τους, τη συμπεριφορά τους στα 

συμβάντα που προέρχονται από το χρήστη καθώς και τα γραφικά του προγράμματος. 

Δεν υπάρχει η τμηματοποίηση που είδαμε στο eyeOS ούτε η κατανομή εργασιών σε 

υπηρεσίες και βιβλιοθήκες, αλλά ούτε και η λογική των υποεφαρμογών. Στο 

TaskFreak ο κεντρικός φάκελος περιέχει τις διάφορες ιστοσελίδες του που είναι 

απαραίτητες για την προβολή των γραφικών του προγράμματος και από εκεί και 

πέρα αυτές αναφέρονται στις διάφορες βιβλιοθήκες που ρυθμίζουν όλα τα υπόλοιπα.    

 

Η δενδροειδής δομή του προγράμματος μαζί με λίγα λόγια για το κάθε αρχείο και 

φάκελό του φαίνεται παρακάτω. 

/include 

/install 
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/js 

/jscalendar 

/skins 

/xajax 

_common.php 

_include.php 

error.php 

favicon.ico 

index.php 

login.php 

logout.php 

print_list.php 

project_edit.php 

project_list.php 

public.php 

rss.php 

user_details.php 

user_edit.php 

user_list.php 

user_password.php 

user_register.php 

xajax.task.php 

 

taskfreak/include 

Ο κατάλογος αυτός περιέχει τις βιβλιοθήκες με τις κλάσεις που καλούν τα .php 

αρχεία του προγράμματος. Στον φάκελο αυτό βρίσκεται το αρχείο config.php με τις 

ρυθμίσεις της εφαρμογής. Στο config.php περιέχονται δεδομένα όπως το όνομα της 

βάσης (define('TZN_DB_BASE','taskfreak');), το username της βάσης, το password 

της βάσης και άλλες τέτοιες πληροφορίες. Επίσης, ο κατάλογος περιέχει και το 

φάκελο classes με τα αρχεία του Tirzen framework που είδαμε στην ενότητα 6.3.  

 

taskfreak/install 
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Ο κατάλογος αυτός περιέχει τα απαραίτητα αρχεία και εικόνες για την εγκατάσταση 

του προγράμματος στον διακομιστή. Στον φάκελο αυτό αναφερόμαστε, όταν 

πληκτρολογούμε το URL http://195.251.209.9/taskfreak/install/ σε ένα web browser. 

Συνίσταται η μετακίνησή του μετά την ορθή εγκατάσταση της εφαρμογής στο 

διακομιστή για λόγους ασφαλείας, αλλά δεν απαιτείται. Μάλιστα το πρόγραμμα 

εμφανίζει το μήνυμα «Warning: Install folder still exists, you should delete it for 

security purposes» σε περίπτωση που αυτός δεν έχει αφαιρεθεί. 

 

taskfreak/js 

Περιέχει αρχεία JavaScript με συναρτήσεις που αφορούν κυρίως το κομμάτι της 

εφαρμογής που είναι γραμμένο με την τεχνική AJAX. Για παράδειγμα το αρχείο 

freak.js του φακέλου, περιέχει κώδικα που αφορά την μεταβολή ή προσθήκη ενός 

project (συνάρτηση: function freak_edit_add_project(id,name,link,future,past,all)).  

 

taskfreak/jscalendar 

Περιλαμβάνει τα αρχεία για το ημερολόγιο του TaskFreak. 

 

Εικόνα 15: Ημερολόγιο του TaskFreak 

 

taskfreak/skins 

Ο φάκελος αυτός περιλαμβάνει τα «δέρματα» του προγράμματος. Το χρώμα στην 

ουσία της εφαρμογής. Έχει δύο επιλογές κόκκινο και μπλε. Το χρώμα της 

εφαρμογής ορίζεται στο αρχείο config.php του φακέλου include 

(define('FRK_DEFAULT_SKIN_FOLDER','redfreak'); // or bluefreak).  

 

http://195.251.209.9/taskfreak/install/


Τόττας Πολυχρόνης ΑΜ 09/39 52 

taskfreak/xajax 

Ο φάκελος xajax είναι μια βιβλιοθήκη PHP με την οποία PHP σελίδες καλούν 

συναρτήσεις ή αντικείμενα με τη χρήση AJAX (Asynchronous Javascript And 

XML). Η βιβλιοθήκη περιλαμβάνει ένα αντικείμενο με το οποίο διαχειρίζεται την 

εικοινωνία μεταξύ του web browser και του server και επιπλέον χρησιμοποιείται σαν 

βιβλιοθήκη Javascript για την απλοποίηση συγκεκριμένων συμβάντων και DOM. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στiw ιστοσελίδες  

http://www.xajaxproject.org 

http://wiki.xajaxproject.org 

και στo forum 

http://community.xajaxproject.org 

 

_common.php 

Το αρχείο αυτό κάνει κλήση σε βιβλιοθήκες του φάκελου /include που είδαμε 

προηγουμένως. Αυτές μπορεί να είναι αρχεία του TZN framework, μπορεί να είναι 

όμως και αρχεία άλλων βιβλιοθηκών. Συγκεκριμενα καλεί τα παρακάτω. 

include './_include.php'; 

 

include PRJ_CLASS_PATH.'tzn_generic.php'; 

include PRJ_CLASS_PATH.TZN_DB_CLASS; 

include PRJ_CLASS_PATH.'tzn_user.php'; 

 

include PRJ_CLASS_PATH.'pkg_member.php'; 

include PRJ_CLASS_PATH.'pkg_project.php'; 

 

include PRJ_INCLUDE_PATH.'language/'.FRK_LANGUAGE.'/common.php'; 

include PRJ_INCLUDE_PATH.'language/'.FRK_LANGUAGE.'/freak.php'; 

include PRJ_INCLUDE_PATH.'language/'.FRK_LANGUAGE.'/options.php'; 

 

Το αρχείο αυτό καλείται εμμέσως από το index.php που θα δούμε παρακάτω και δεν 

αποτελεί γραφική απεικόνιση κάποιας σελίδας του TaskFreak. 

 

_include.php 

Το αρχείο αυτό συμπεριλαμβάνει (include) μόνο το αρχείο ρυθμίσεων config.php. 

Κάνοντάς το incude στο _common.php αυτομάτως καλείται όπου καλείται το 

_common.php και φυσικά καλούνται και οι ρυθμίσεις του προγράμματος. 

  

error.php 

http://www.xajaxproject.org/
http://wiki.xajaxproject.org/
http://community.xajaxproject.org/
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Είναι το αρχείο/σελίδα που εμφανίζεται σε περίπτωση λάθους στην εγκατάσταση.  

 

favicon.ico 

Εικονίδιο της εφαρμογής 

 

index.php 

Είναι η σελίδα που εμφανίζεται με την επιτυχημένη εισαγωγή username και 

password στο πρόγραμμα. Στο URL φαίνεται, για παράδειγμα, το εξής 

http://195.251.209.9/taskfreak/index.php?sUser=0&show=today&sort=deadlineDate

&dir=1 

 

Κάνει include το αρχείο _common.php και εμφανίζει τη λίστα με τα project του 

χρήστη. 

 

login.php 

Η σελίδα για την εισαγωγή username και password του χρήστη στο TaskFreak. Η 

πρώτη που εμφανίζεται όταν πληκτρολογούμε http://195.251.209.9/taskfreak/ 

 

logout.php 

Η σελίδα που εμφανίζεται μετά από επιτυχημένη εξαγωγή του χρήστη από το 

TaskFreak. 

 

print_list.php 

Η σελίδα που εμφανίζεται όταν μέσα στο πρόγραμμα, επιλέγουμε από το μενού Task 

την επιλογή Printing Version. 

 

project_edit.php 

H php σελίδα εμφανίζεται όταν επιλέγουμε κουμπί edit των projects από την 

project_list.php. Εδώ προβάλλονται και μπορούν να μεταβληθούν διάφορα στοιχεία 

του επιλεγμένου project, όπως το όνομά του, η περιγραφή του και η κατάστασή του. 

 

project_list.php 

http://195.251.209.9/taskfreak/index.php?sUser=0&show=today&sort=deadlineDate&dir=1
http://195.251.209.9/taskfreak/index.php?sUser=0&show=today&sort=deadlineDate&dir=1
http://195.251.209.9/taskfreak/
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Αυτή η σελίδα εμφανίζει όλα τα project του χρήστη όταν επιλέγει το «Projects» του 

μενού «Manage». 

 

rss.php 

Κώδικας για rss τροφοδοσία του χρήστη. 

 

user_details.php 

Εμφανίζεται όταν στη λίστα των χρηστών της σελίδας user_list.php, κάνουμε κλικ 

στο όνομα-σύνδεσμος του χρήστη. Περιέχει το όνομα και το επώνυμο του χρήστη, 

το επίπεδό του (απλός χρήστης ή διαχειριστής) καθώς και τα project που αυτός 

συμμετέχει. 

 

user_edit.php 

Η σελίδα αυτή εμφανίζεται όταν κάνουμε κλικ στο κουμπί edit του εκάστοτε χρήστη 

στη σελίδα user_list.php. Τα στοιχεία του χρήστη που μπορούν να μεταβληθούν εδώ 

είναι ο τίτλος του χρήστη, το επίθετό του, το όνομά του, το μεσαίο όνομα, το email 

του, η πόλη του, η χώρα του, το username του και το password του. 

 

user_list.php 

Η σελίδα που εμφανίζει τη λίστα των χρηστών του προγράμματος. Εμφανίζεται όταν 

επιλέγουμε το «Users» του μενού «Manage». 

 

user_password.php 

Αφορά την αποστολή email με το password και το username του χρήστη σε 

περίπτωση που αυτός το ξεχάσει. 

 

xajax.task.php 

Αφορά τη βιβλιοθήκη xajax και το αντικέιμενό της. 
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6.5. Πλαίσιο Tirzen  (Tirzen Framework, TZN) 

Παρόμοια με το eyeOS, το TaskFreak βασίζεται επίσης σε ένα πλαίσιο (Framework) 

για τη λειτουργία του. Αυτό είναι το πλαίσιο Tirzen (ΤΖΝ). Δεν είναι ένα ευρέως 

αναγνωρισμένο πλαίσιο, όπως το Qooxdoo, και μάλλον είναι δημιουργία της 

εταιρίας tirzen (http://www.tirzen.com/). Για να μελετήσουμε το πλαίσιο αυτό 

χρειάστηκε να αναζητησουμε τα αρχεία του μέσα στο πρόγραμμα, αφού δεν ήταν 

δυνατόν να εντοπίσουμε κάτι θεωρητικό γι’ αυτό στο διαδίκτυο. Αφού είδαμε τη 

δομή των καταλόγων του TaskFreak στην προηγούμενη ενότητα, μπορούμε να 

κατανοήσουμε που βρίσκονται τα αρχεία του πλαισίου εδώ στην εφαρμογή. 

 

Αποτελείται, τουλάχιστον εδώ στο πρόγραμμα, από τέσσερα αρχεία τα 

tzn_document.php, tzn_generic.php, tzn_user.php και tzn_mysql.php, τα οποία 

βρίσκονται στον κατάλογο /taskfreak/include/classes. Καθένα από τα τέσσερα αυτά 

αρχεία περιέχει κλάσεις από τις οποίες κληρονομούν μεθόδους και ιδιότητες, τα 

διάφορα αντικείμενα της εφαρμογής. 

 

Ειδικότερα, το αρχείο tzn_generic.php περιλαμβάνει τις κλάσεις Tzn και 

TznCollection. Η κλάση Tzn  είναι μια πιο γενική κλάση από την οποία 

κληρονομούν και άλλες κλάσεις του πλαισίου. Έτσι αναπόφευκτο είναι το γεγονός 

αυτή να διαθέτει μια πλειάδα συναρτήσεων (μεθόδων) και ιδιοτήτων προκειμένου να 

καλύπτει μια μεγάλη ποικιλία αντικειμένων. Τέτοιες μέθοδοι μπορεί να καλύπτουν 

την προσθήκη και αφαίρεση ιδιοτήτων του αντικειμένου, την προβολή μιας τιμής 

ενός αντικειμένου, την ανάκτηση της τιμής text ενός textbox και την ανάθεση μιας 

τιμής σε ένα αντικείμενο. Παρακάτω θα δούμε τις κλάσεις των άλλων αρχείων που 

κληρονομούν από αυτήν. Η κλάση TznCollection αφορά τη συλλογή αντικειμένων 

(λίστα ή σύνολο). 

 

Το αρχείο tzn_document.php περιέχει τις κλάσεις TznFile και TznThumbnail που 

αναφέρονται στα αντικείμενα των διαφόρων αρχείων κειμένων, εικόνων και 

thumbnails (μικρές εικόνες στην εφαρμογή). Αυτές κληρονομούν από την κλάση 

Τzn του αρχείου tzn_generic.php (extends Tzn). Επίσης περιέχουν συναρτήσεις που 

αφορούν την αποθήκευση, τη διαγραφή, την μεταφόρτωση (upload), τη δημιουργία, 

http://www.tirzen.com/
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την εύρεση του τύπου αρχείου, την ανάκτηση του ονόματος του αρχείου και την 

προβολή πληροφοριών των αντικειμένων που προαναφέρθηκαν. 

 

Το αρχείο tzn_mysql.php περιέχει τις κλάσεις TznDbConnection, TznDbResult, 

TZNStaticResult και TznDb (extends Tzn). Είναι προφανές από το όνομά τους ότι 

αφορούν τις εργασίες ενός αντικείμενου με τη βάση δεδομένων. Η 

TznDbConnection  περικλείει μεθόδους που αφορούν τη σύνδεση του αντικειμένου 

με τη βάση. Τέτοιες μπορεί να είναι σύνδεση του αντικειμένου με τη βάση 

δεδομένων, έλεγχος αν αυτό είναι ήδη συνδεδεμένο, ανάκτηση των πινάκων της 

βάσης, δημιουργία και χρήση του ερωτήματος και άλλες. Η TznDbResult είναι 

υπεύθυνη για την προβολή των αποτελεσμάτων της TznDbConnection. Όχι μόνο τα 

εμφανίζει στην οθόνη αλλά καθορίζει και ποιο είναι το τρέχον στοιχείο, ποιο το 

επόμενο, ποιο το προηγούμενό του. Η TZNStaticResult απλά προβάλει στατικά τα 

αποτελέσματα της σύνδεσης. Τέλος  η TznDb αφορά το αντικείμενο κάθε φορά που 

μας απασχολεί για αλληλεπίδραση με τη βάση. Αυτή κληρονομεί από την κλάση Τzn 

του αρχείου tzn_generic.php (extends Tzn). Περιλαμβάνει μεθόδους που 

περιγράφουν το αντικείμενο και τις ιδιότητές που αυτό μπορεί να έχει λόγω της 

αλληλεπίδρασής του με τη βάση δεδομένων. 

 

Το τέταρτο και τελευταίο αρχείο (tzn_user.php) έχει την κλάση TznUser. Αυτή 

κληρονομεί από την TznDb (extends TznDb) του αρχείου tzn_mysql.php και μέσω 

της TznDb από την Tzn. Οι μέθοδοί της αφορούν την είσοδο και την έξοδο του 

χρήστη στο πρόγραμμα, τον έλεγχό των παραπάνω διαδικασιών, το συνθηματικό του 

χρήστη και την ενεργοποίησή του. Φυσικά μπορεί να χρησιμοποιεί τις μεθόδους των 

κλάσεων TznDb και Tzn. 

 

To TZN πλαίσιο είναι υπό την LGLP (Lesser GPL) άδεια χρήσης, η οποία σημαίνει 

ότι ο κώδικάς του είναι δωρεάν, αλλά είναι δυνατή η εμπορική εκμετάλλευσή του σε 

μια εφαρμογή εταιρική.  
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6.6. Βάση δεδομένων του TaskFreak 

http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html 

putty 

 

Αρχικά συνδεόμαστε με το διακομιστή με τις εντολές 

 

Το password για τη σύνδεση είναι resupdp. 

 

Στη συνέχεια πληκτρολογούμε την εντολή 

 

 

Για να συνδεθούμε με τον MySQL server. Πατώντας το πλήκτρο enter μας ζητείται 

να εισάγουμε και το password το οποίο είναι:  eye2012os. 

 

Αμέσως μετά πληκτρολογούμε 

 

 

Και η απόκρισή μας είναι η παρακάτω 

+---------------------+ 

| Tables_in_taskfreak | 

+---------------------+ 

| frk_country         | 

| frk_item            | 

| frk_itemComment     | 

| frk_itemFile        | 

| frk_itemStatus      | 

| frk_member          | 

| frk_memberProject   | 

| frk_project         | 

| frk_projectStatus   | 

+---------------------+ 

9 rows in set (0.02 sec) 

 

Σε αυτή τη βάση τα πράγματα είναι πιο απλά, αφού και η ίδια η εφαρμογή είναι 

απλούστερη. Εδώ όλα τα στοιχεία των χρηστών είναι στον πίνακα frk_member και 

sudo scp –r /home/xronis/taskfreak 

pdpuser@195.251.209.9:/home/pdpuser 

pdpuser@eyeos:~$ mysql -u root -p 

mysql> SHOW TABLES FROM taskfreak; 

 

http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html
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αυτό έγινε κατανοητό από το αρχείο mysql.ini.php που βρίσκεται στον κατάλογο 

/install του TaskFreak. Εδώ συναντάμε το παρακάτω τμήμα κώδικα 

 

$sqlMember = <<< EOSQL 

CREATE TABLE `{$dbPrefix}member` ( 

  `memberId` mediumint(8) unsigned NOT NULL auto_increment, 

  `email` varchar(120) NOT NULL default '', 

  `title` varchar(20) NOT NULL default '', 

  `firstName` varchar(50) NOT NULL default '', 

  `middleName` varchar(50) NOT NULL default '', 

  `lastName` varchar(50) NOT NULL default '', 

  `zipCode` varchar(20) NOT NULL default '', 

  `city` varchar(60) NOT NULL default '', 

  `stateCode` char(2) NOT NULL default '', 

  `countryId` char(2) NOT NULL default '', 

  `phone` varchar(30) NOT NULL default '', 

  `mobile` varchar(30) NOT NULL default '', 

  `fax` varchar(30) NOT NULL default '', 

  `username` varchar(20) NOT NULL default '', 

  `password` varchar(60) NOT NULL default '', 

  `salt` varchar(8) NOT NULL default '', 

  `autoLogin` tinyint(1) NOT NULL default '0', 

  `timeZone` smallint(6) NOT NULL default '0', 

  `expirationDate` datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00', 

  `lastLoginDate` datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00', 

  `lastLoginAddress` varchar(60) NOT NULL default '', 

  `creationDate` datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00', 

  `lastChangeDate` datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00', 

  `visits` mediumint(8) unsigned NOT NULL default '0', 

  `badAccess` tinyint(3) unsigned NOT NULL default '0', 

  `level` tinyint(3) unsigned NOT NULL default '0', 

  `activation` varchar(16) NOT NULL default '', 

  `authorId` mediumint(8) unsigned NOT NULL default '0', 

  `enabled` tinyint(1) unsigned NOT NULL default '0', 

  PRIMARY KEY  (`memberId`), 

  KEY `username` (`username`) 

) TYPE=MyISAM; 

INSERT INTO `{$dbPrefix}member` VALUES (1, 'admin@taskfreak.com', 

'Mr', 'Admin', '', 'Istrator', '', '', '', 'FR', '', '', '', 

'admin', '', '12345678', 0, 7200, '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 

00:00:00', '', '2006-06-01 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0, 

4, '', 1, 1); 

EOSQL; 

 

Εδώ φαίνεται ο πίνακας με όνομα [πρόθεμα]member (το πρόθεμα είναι το ‘frk_’ και 

φαίνεται στο αρχείο config.php στον κατάλογο taskfreak/include/) με τα στοιχεία 

ενός χρήστη καθώς και τον πρωτο χρήστη που δημιουργεί το πρόγραμμα με την 

εγκατάστασή του. 
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Επίσης με το πρόγραμμα phpmyadmin γίνεται ξεκαθαρο, απλά ανοίγοντας τον 

πίνακα. 

 

Εικόνα 16: Πίνακας frk_member. 

 

7. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΜΕΛΕΤΗ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

Στα κεφάλαια 5 και 6 είδαμε κάποιες πληροφορίες όσον αφορά τις εφαρμογές που 

επιλέξαμε, την εγκατάστασή τους, τη δομή που έχουν στον δίσκο και την βάση 

δεδομένων τους. 

 

Την αναφορά μας στα δύο προγράμματα, ακολουθεί το πρακτικό μέρος της εργασίας 

μας. Στην ενότητα αυτή, λοιπόν, θα αναφερθούμε αναλυτικά στις παρεμβάσεις μας 

στα δύο προγράμματα προκειμένου να επιτύχουμε την ενοποίηση σε δύο επίπεδα 
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(γραφικό περιβάλλον και πίνακας χρηστών βάσεων δεδομένων των δυο 

προγραμμάτων) που είδαμε στην εισαγωγή της εργασίας 

 

Στην περίπτωσή μας θέλαμε να ενοποιήσουμε δυο συμπληρωματικές εφαρμογές 

προκειμένου να επαυξήσουμε στο μέγιστο τη συνεργατικότητα που αυτές 

προσδίδουν στο χρήστη. Με άλλα λόγια «η ισχύς εν τη ενώσει». Θέλαμε να 

επωφεληθούμε δηλαδή από την επικοινωνία με chat μεταξύ των χρηστών, την 

δυνατότητα μεταφόρτωσης αρχείων, τις μικροεφαρμογές υπολογιστή, το email, το 

ημερολόγιο, το σημειωματάριο του web desktop eyeOS και ταυτόχρονα από την 

ανάθεση project του groupware taskfreak.  

 

Κύριο μέλημά μας, θεωρώντας ότι από τα δύο προγράμματα το eyeOS είναι πιο 

ολοκληρωμένο, καλύτερα οργανωμένο και πιο έτοιμο, ήταν η ενσωμάτωση του 

TaskFreak στο eyeOS υπό μορφή μικροεφαρμογής του δευτέρου (application του 

eyeOS). Η άποψη αυτή προέκυψε από το γεγονός ότι η ενσωμάτωση εφαρμογών στο 

eyeOS απαιτεί απλά μια εισαγωγή φακέλου στον υποφάκελο apps του eyeOS, 

περιέχοντας βέβαια τους σωστούς τύπους αρχείων, με τον κατάλληλο κώδικα. 

Επίσης αυτή ενισχύθηκε από το γεγονός ότι το eyeOS περιέχει ήδη μια εφαρμογή 

(eyeos/apps/welcomepage) η οποία προβάλλει στο χρήστη μέσα σε πλαίσιο (frame) 

το περιεχόμενο ιστοσελίδας. Αφού λοιπόν το TaskFreak είναι μια ιστοσελίδα –κατ’ 

ουσίαν-, σκεφτήκαμε ότι θα μπορούσε να ενσωματωθεί κάλλιστα στο πρόγραμμα 

eyeOS, όπως και έγινε. Το αντίθετο, η ενσωμάτωση δηλαδή του eyeOS ως 

εφαρμογής του taskfreak, πιστεύουμε ότι θα ήταν ανώφελο λόγω του ότι το eyeOS 

έχει περισσότερες λειτουργίες από ότι το TaskFreak και ότι θα ήταν πολυδάπανο 

όσον αφορά τον χρόνο διότι θα απαιτούσε εκ θεμελίων προγραμματισμό στο 

TaskFreak. 

 

Πέρα από την ενσωμάτωση σε επίπεδο εφαρμογής σκεφθήκαμε την ενοποίηση και 

των χρηστών των δύο εφαρμογών. Αυτό το θελήσαμε προκειμένου να υπάρξει μια 

πιο ολοκληρωμένη σύνδεση των προγραμμάτων, σκεφτόμενοι ότι θα ήταν 

απαραίτητο ο ίδιος χρήστης να έχει πρόσβαση και στο eyeOS και στο TaskFreak 

ώστε να τα χρησιμοποιεί και τα δύο προς όφελός του. Με άλλα λόγια χρειαζόμαστε 
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έναν τρόπο ώστε οι χρήστες του ενός προγράμματος να έχουν πρόσβαση και στο 

άλλο. Όπως γίνεται κατανοητό κάτι τέτοιο είναι αμφίδρομο και αφορά και τις δύο 

εφαρμογές. Δηλαδή, ένας νέος χρήστης του eyeOS θα πρέπει να είναι δυνατόν να 

εισαχθεί και στο TaskFreak και το αντίστροφο.  

 

Στην ουσία μιλάμε για ύπαρξη ενός χρήστη στους πίνακες χρηστών των βάσεων 

δεδομένων, των δύο προγραμμάτων. Αυτό επιτυγχάνεται είτε με ουσιαστική ένωση 

των πινάκων αυτών σε έναν πίνακα κοινό των βάσεων δεδομένων, είτε με 

ενημέρωσή τους μέσω κάποιας διαδικασίας. 

 

Λόγω της διαφορετικότητας της δομής των πινάκων των δύο προγραμμάτων καθώς 

και της πολυπλοκότητας του eyeOS η ένωση των πινάκων χρηστών των βάσεων 

δεδομένων είναι πάρα πολύ δύσκολη. Χαρακτηριστικά οι πίνακες έχουν την 

παρακάτω μορφή: 

 

Για το eyeOS  

eyeosuser 

id  name  password  primarygroupid  status  

 

eyeosmetadata 

id  className  object_id  name  data  

 

Για το TaskFreak 

Πίνακας frk_member 

 

memberId  

email  

title  

firstName  

middleName  

http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=eyeos&table=eyeosuser&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60eyeosuser%60+ORDER+BY+%60eyeosuser%60.%60id%60+ASC&session_max_rows=30&token=0f463977a70f97b4122e100eb320306b
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=eyeos&table=eyeosuser&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60eyeosuser%60+ORDER+BY+%60eyeosuser%60.%60name%60+ASC&session_max_rows=30&token=0f463977a70f97b4122e100eb320306b
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=eyeos&table=eyeosuser&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60eyeosuser%60+ORDER+BY+%60eyeosuser%60.%60password%60+ASC&session_max_rows=30&token=0f463977a70f97b4122e100eb320306b
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=eyeos&table=eyeosuser&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60eyeosuser%60+ORDER+BY+%60eyeosuser%60.%60primarygroupid%60+ASC&session_max_rows=30&token=0f463977a70f97b4122e100eb320306b
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=eyeos&table=eyeosuser&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60eyeosuser%60+ORDER+BY+%60eyeosuser%60.%60status%60+ASC&session_max_rows=30&token=0f463977a70f97b4122e100eb320306b
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=eyeos&table=eyeosmetadata&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60eyeosmetadata%60+ORDER+BY+%60eyeosmetadata%60.%60id%60+ASC&session_max_rows=30&token=0f463977a70f97b4122e100eb320306b
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=eyeos&table=eyeosmetadata&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60eyeosmetadata%60+ORDER+BY+%60eyeosmetadata%60.%60className%60+ASC&session_max_rows=30&token=0f463977a70f97b4122e100eb320306b
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=eyeos&table=eyeosmetadata&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60eyeosmetadata%60+ORDER+BY+%60eyeosmetadata%60.%60object_id%60+ASC&session_max_rows=30&token=0f463977a70f97b4122e100eb320306b
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=eyeos&table=eyeosmetadata&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60eyeosmetadata%60+ORDER+BY+%60eyeosmetadata%60.%60name%60+ASC&session_max_rows=30&token=0f463977a70f97b4122e100eb320306b
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=eyeos&table=eyeosmetadata&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60eyeosmetadata%60+ORDER+BY+%60eyeosmetadata%60.%60data%60+ASC&session_max_rows=30&token=0f463977a70f97b4122e100eb320306b
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lastName  

zipCode  

city  

stateCode  

countryId  

phone  

mobile  

fax  

username  

password  

salt  

autoLogin  

timeZone  

expirationDate  

lastLoginDate  

lastLoginAddress  

creationDate  

lastChangeDate  

visits  

badAccess  

level  

activation  

authorId  

enabled  

 

Ειδικότερα ο πίνακας eyeosmetadata στο πεδίο του data δεν περιέχει συγκεκριμένη 

πληροφορία κάθε φορά αλλά μπορεί σε μια γραμμή να περιέχει είτε το όνομα (όχι το 

username) του χρήστη, σε άλλη μπορεί να περιέχει εικόνα του χρήστη, σε Τρίτη 

μπορεί να περιέχει ημερομηνία εισαγωγής κ.ο.κ. για όλους τους χρήστες. Γίνεται 
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αντιληπτό λοιπόν ότι η συνένωση των πινάκων των χρηστών των βάσεων δεδομένων 

δεν μπορεί να επιτευχθεί κυριολεκτικά. Αυτό που μπορεί να πραγματοποιηθεί, και 

όντως έγινε στην εργασία, είναι μια μεταφορά, στην ουσία, επιλεγμένων δεδομένων 

από τη μια βάση στην άλλη ώστε οι δύο πίνακες να έχουν κάθε φορά τους ίδιου 

χρήστες. 

 

7.1. Σχολιασμός κώδικα eyeOS 

Τα βασικά στοιχεία μιας οποιασδήποτε εφαρμογής στο eyeOS, είναι ένα αρχείο 

JavaScript το οποίο εκτελείται στην πλευρά του χρήστη και περιέχει γραφικά και 

ίσως κάποια λειτουργικότητα των αντικειμένων και ένα αρχείο PHP το οποίο 

περιέχει συναρτήσεις που μπορούν να κληθούν από το αρχείο της JavaScript μέσω 

ενός eyeOS API το οποίο χρησιμοποιεί την τεχνολογία AJAX. Πέρα από τα δύο είδη 

αρχείων μπορεί να περιέχει και το αρχείο info.xml, το οποίο συμπεριλαμβάνει 

πληροφορίες σχετικές με την εφαρμογή. Το συγκεκριμένο αρχείο δεν είναι αναγκαίο 

για την εκτέλεση της εφαρμογής αλλά συνιστάται να υπάρχει. Επιπλέον σε 

ορισμένες υποεφαρμογές μπορεί να υπάρχει και ο φάκελος extern/, ο οποίος περιέχει 

αρχεία της εφαρμογής στα οποία πρέπει να έχει πρόσβαση ο browser, όπως εικόνες, 

CSS κ.α..    

 

Όπως είδαμε στην περιγραφή του eyeOS, όταν το αρχείο της JavaScript, θέλει να 

επικοινωνήσει με τον εξυπηρέτη, το κάνει μέσω του αρχείου της PHP, στέλνοντάς 

του το παρακάτω μήνυμα 

eyeos.callMessage(checknum, 'funtionname', args, function(data)  

{  

Τμήμα κώδικα που περιέχει τη μεταβλητή data 

});  

 

Η πρώτη παράμετρος checknum είναι το τρέχον checknum της εφαρμογής, η 

παράμετρος functionname είναι το όνομα της συνάρτησης που θα κληθεί από αρχείο 

PHP, args είναι τα ορίσματα που θα σταλθούν στην συνάρτηση functionname και 

τέλος ορίζεται μια συνάρτηση επανάκλησης (callback) που θα εκτελεστεί 

επιστρέφοντας από το μήνυμα. Πρέπει στον κώδικα της PHP να έχουμε μια 
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αντίστοιχη συνάρτηση με όνομα functionname τέτοια ώστε το αποτέλεσμά της να 

τοποθετείται στη μεταβλητή data της συνάρτησης επανάκλησης. Για παράδειγμα 

 

public static function functionname ($parameters) { 

 Κώδικας συνάρτησης (επικοινωνία με το server) 

} 

 

Για να προσθέσουμε μια επιπλέον εφαρμογή στο πρόγραμμα αρκεί ένας φάκελος με 

το όνομα της εφαρμογής και τα κατάλληλα .xml, .js και .php αρχεία να εισαχθεί 

στον υποφάκελο eyeos/apps του προγράμματος. Η διαδικασία είναι απλή και από 

εκεί και πέρα ο προγραμματιστής το μόνο που έχει να κάνει είναι η ορθή συγγραφή 

του κώδικα των αρχείων. 

 

Ακόμη, πριν προχωρήσουμε στον σχολιασμό του κώδικα των εφαρμογών του 

eyeOS, παρατίθεται ένα παράδειγμα (κώδικας) σύνταξης Qooxdoo-JavaScript στην 

εργασία (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ αρχείο taskfreak.js, ενότητα 11.1.3) ούτως ώστε να γίνει 

κατανοητός ο τρόπος που λειτουργεί το πλαίσιο στον προγραμματισμό εφαρμογών. 

function taskfreak_application(checknum, pid, args) { 

    var app = new eyeos.application.taskfreak(checknum, pid, args); 

    app.drawGUI(args); 

} 

 

qx.Class.define('eyeos.application.taskfreak', { 

    extend: eyeos.system.EyeApplication, 

 

    construct: function(checknum, pid, args) { 

        arguments.callee.base.call(this, 'taskfreak', checknum,    

        pid); 

    }, 

 

    members: { 

        //__url: '/taskfreak/', 

        __customWidth: 800, 

        __customHeight: 480, 

        drawGUI: function(args) { 

         var mainWindow = new eyeos.ui.Window(this,             

            tr('Taskfreak')); 

            mainWindow.setWidth(this.__customWidth); 

            mainWindow.setHeight(this.__customHeight) 

            mainWindow.setLayout(new qx.ui.layout.Grow()); 

            mainWindow.setAllowMaximize(true); 

  mainWindow.setResizable(true); 

              

  var iframe = new qx.ui.embed.Iframe(); 

            iframe.set({decorator: null}); 

  iframe.setScrollbar("auto","auto"); 

  iframe.setNativeContextMenu(true); 
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  iframe.setSource(qx.util.ResourceManager.getInstance() 

            .toUri("/taskfreak/login.php")); 

 

            iframe.addListenerOnce("appear", function(){ 

   var user = eyeos.getCurrentUserName(); 

   var pass; 

    

   eyeos.callMessage(this.getChecknum(),            

                  user, function (pass) { 

            iframe.getDocument()                       

                        .getElementsByTagName("input")[1]          

                        .value = user; 

    if (pass != undefined){ 

        iframe.getDocument()                 

                             .getElementsByTagName("input")[2]     

                             .value = pass; 

     //if (iframe.getDocument()           

                                .createEvent){ 

        var event = iframe.getDocument()     

                              .createEvent("MouseEvents"); 

        event.initMouseEvent("click", true,  

                              true, iframe, 0, 0, 0, 0, 0,         

                              false, false, false, false, 0,       

                              null); 

                       iframe.getDocument() 

                              .getElementsByTagName("input")[4]    

                              .dispatchEvent(event); 

    //}else{  

     //var evtObj = iframe.getDocument()  

                                .createEventObject();  

     //evtObj.button = 1; 

     //alert(iframe.getDocument()         

                                .getElementsByTagName("input")[4]  

                                .name); 

                              //fireEvent('onload', evtObj); 

     //alert("IE"); 

     //} 

    }else{ 

     alert("User "+user+ " is not a       

                              registered Taskfreak user");  

    } 

    return pass; 

   }, this); 

  }, this); 

 

  mainWindow.addListenerOnce("beforeClose", function(){ 

   if (iframe.getDocument()                         

                  .getElementsByTagName("input")[4].name           

                  != "login"){ 

    var event = iframe.getDocument()           

                        .createEvent("MouseEvents"); 

                        event.initMouseEvent("click", true, true,  

                      window, 0, 0, 0, 0, 0, false, false, false,  

                        false, 0, null); 

              iframe.getDocument()                       
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                        .getElementsByTagName("img")[0]            

                        .dispatchEvent(event);  

    alert("You are now logged out of           

                        Taskfreak"); 

   } 

  }, this); 

 

  mainWindow.add(iframe, {flex: 1}); 

   

  mainWindow.open(); 

        } 

    } 

}); 

 

Εδώ φαίνονται οι δηλώσεις κλάσης της εφαρμογής (qx.Class.define), η δημιουργία 

του γραφικού περιβάλλοντος της εφαρμογής (drawGUI: function(args) ), το widget 

του παραθύρου της εφαρμογής (var mainWindow = new eyeos.ui.Window(this, 

tr('Taskfreak'));)  το iframe widget (var iframe = new qx.ui.embed.Iframe();) 

καθώς και ο προσδιορισμός διάφορων ιδιοτήτων τους και των αντίστοιχων layout. 

Βλέπουμε επίσης αυτό που σχολιάσαμε στην ενότητα 5.3.4 όσον αφορά τις 

επεκτάσεις του πλαισίου Qooxdoo από το eyeOS. Το παράθυρο mainWindow είναι 

μια επέκταση της κλάσης qx.ui.Window του Qooxdoo προκειμένου ο 

προγραμματιστής να μην ανησυχεί για τον γονέα της. 

 

Τέλος, στο eyeOS δημιουργήσαμε δύο υποεφαρμογές προκειμένου να πετύχουμε την 

ολοκλήρωση της συνεργασίας των δύο προγραμμάτων σε γραφικό επίπεδο και σε 

επίπεδο βάσης. Η πρώτη ονομάζεται taskfreak και αφορά την γραφική ενοποίηση 

των δύο προγραμμάτων και η δεύτερη ονομάζεται taskfreakusers και αφορά την 

ενοποίηση των πινάκων των χρηστών των βάσεων δεδομένων τους. 

 

7.1.1. Υποεφαρμογή taskfreak 

Ξεκινώντας από την υποεφαρμογή taskfreak για τη γραφική ενοποίηση και βάση των 

όσων είδαμε στην ενότητα 7.1, αυτή πρέπει να αποτελείται από τρία αρχεία. ένα 

.xml, ένα .js και ένα .php. Έτσι, λοιπόν, δημιουργήσαμε έναν υποφάκελο taskfreak 

στον κατάλογο των εφαρμογών /eyeos/apps (ενότητα 5.5.1) και τοποθετήσαμε σε 

αυτόν τα αρχεία  taskfreak.js, taskfreak.php, info.xml. Με αυτήν την υποεφαρμογή, 

θελήσαμε να ενσωματώσουμε γραφικά μέσα σε ένα παράθυρο του eyeOS την 

εφαρμογή TaskFreak. Για να το επιτύχουμε αυτό χρησιμοποιήσαμε το πλαίσιο 
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iframe, το οποίο είναι ικανό να ενσωματώσει μια ιστοσελίδα, καθορίζοντας στις 

ιδιότητές του μόνο το url της. 

 

Εικόνα 17: Η  Υποεφαρμογή taskfreak. 

 

7.1.1.1. Αρχείο taskfreak.js 

Έτσι, ξεκινώντας τον σχολιασμό του κώδικα του taskfreak.js ( ολόκληρος ο κώδικας 

υπάρχει στην ενότητα 11.1.3), βλέπουμε το κομμάτι  

function taskfreak_application(checknum, pid, args) { 

    var app = new eyeos.application.taskfreak(checknum, pid, args); 

    app.drawGUI(args); 

} 

 

Το πρώτο πράγμα που δημιουργείται στον κώδικα JavaScript είναι μια συνάρτηση 

με το όνομα taskfreak_application και ορίσματα τα checknum, pid και args. Η 

συνάρτηση δημιουργεί την κλάση app της εφαρμογής taskfreak είναι τύπου 

eyeos.application.taskfreak και στη συνέχεια καλεί τη συνάρτηση drawGUI() της 

app. Αυτή κατασκευάζει με τη σειρά της τη γραφική διεπιφάνεια της εφαρμογής. 

 

Αμέσως μετά, ορίζουμε την κλάση eyeos.application.taskfreak η οποία κληρονομεί 

από την κλάση eyeos.system.EyeApplication. Φυσικά, το πρώτο που γράφουμε στην 

κλάση είναι ο κατασκευαστής της construct που έχει σαν ορίσματα τα checknum, pid 

και args που είδαμε στην κλήση της στο κύριο σώμα όταν δημιουργήσαμε την app. 

qx.Class.define('eyeos.application.taskfreak', { 

    extend: eyeos.system.EyeApplication, 

 

    construct: function(checknum, pid, args) { 
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       arguments.callee.base.call(this, 'taskfreak', checknum, pid); 

    }, 

 

Αμέσως μετά καταγράφουμε τα διάφορα μέλη της κλάσης: ιδιότητες και μεθόδους. 

 

Σαν ιδιότητες ορίσαμε μόνο το μέγεθος του παράθυρου, ώστε αν χρειαστεί να τις 

μεταβάλλουμε κατά βούληση στις διάφορες μεθόδους της κλάσης. 

    members: { 

        //__url: '/taskfreak/', 

        __customWidth: 800, 

        __customHeight: 480, 

 

Σαν μέθοδο της κλάσης ορίσαμε μόνο τη συνάρτηση drawGUI όπου αυτή περιέχει 

όλο το σχεδιασμό και τη λειτουργικότητα της εφαρμογής. Η συνάρτηση ξεκινάει με 

τον ορισμό της κλάσης του παράθυρου var mainWindow = new 

eyeos.ui.Window(this, tr('Taskfreak')); της εφαρμογής. Ορίζουμε το μήκος και το 

πλάτος του, το Layout και επιτρέπουμε την αλλαγή του μεγέθους του από το χρήστη 

με το τμήμα κώδικα  

        drawGUI: function(args) { 

         var mainWindow = new eyeos.ui.Window(this,             

            tr('Taskfreak')); 

            mainWindow.setWidth(this.__customWidth); 

            mainWindow.setHeight(this.__customHeight) 

            mainWindow.setLayout(new qx.ui.layout.Grow()); 

            mainWindow.setAllowMaximize(true); 

  mainWindow.setResizable(true); 

  

Ακολούθως κατασκευάζουμε το αντικείμενο-κλάση του πλαισίου (iframe) που θα 

περιέχει την εφαρμογή TaskFreak. Οι λίγες γραμμές κώδικα που ακολουθούν 

προσδιορίζουν ιδιότητες του iframe, όπως αν αυτό θα έχει μπάρα κύλισης στα 

πλάγια και κάτω (και τα δύο είναι στο auto, δηλαδή το πρόγραμμα θα καθορίζει αν 

θα εμφανίζονται) και επίσης το πολύ σημαντικό url της εφαρμογής στόχου που 

θέλουμε να παρουσιάζεται στο πλαίσιο. Αξίζει να σημειωθεί ότι με τη γραμμή  

qx.util.ResourceManager.getInstance().toUri("/taskfreak/login.php")  

κανονικοποιείται το URL της εφαρμογής.       

  var iframe = new qx.ui.embed.Iframe(); 

            iframe.set({decorator: null}); 

  iframe.setScrollbar("auto","auto"); 

  iframe.setNativeContextMenu(true); 

       iframe.setSource(qx.util.ResourceManager.getInstance() 
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            .toUri("/taskfreak/login.php"));  

 

Το επόμενο τμήμα κώδικα προσθέτει πλέον λειτουργικότητα στο iframe που 

φτιάξαμε πριν. Θέλουμε, μόλις εμφανίζεται το iframe να εισάγεται στα πεδία 

username και password του TaskFreak, το όνομα χρήστη, ο οποίος έχει κάνει ήδη 

login στο eyeOS, και εφόσον υπάρχει σαν χρήστης στο TaskFreak, να εισάγεται το 

συνθηματικό του, που θα παίρνει από τον πίνακα frk_member, και αν είναι δυνατόν 

να μπαίνει αυτόματα στην εφαρμογή (να κάνει μόνο του login).  

            iframe.addListenerOnce("appear", function(){ 

   var user = eyeos.getCurrentUserName(); 

   var pass; 

    

   eyeos.callMessage(this.getChecknum(),            

                  'retrieveFrkPass', user, function (pass) { 

 

Όπως φαίνεται από τον κώδικα προσθέτουμε τον listener του συμβάντος appear του 

iframe. Αρχικά χρησιμοποιήσαμε το συμβάν load, αλλά λόγω ενός προβλήματος που 

συναντήσαμε με τον web browser Google Chrome, το οποίο θα αναλυθεί στον τομέα 

των τεχνικών προβλημάτων, διαφοροποιήσαμε την επιλογή μας. Έτσι, μόλις 

εμφανίζεται το iframe εκτελούνται τα εξής: 

 

 Στη μεταβλητή user δίνουμε την τιμή του τρέχοντος χρήστη μέσω της 

συνάρτησης του eyeOS, eyeos.getCurrentUserName();. 

 

 Για να δώσουμε τιμή στην pass χρησιμοποιούμε τη λύση του 

eyeos.callMessage() που μας βοηθάει στην επικοινωνία με τον εξυπηρέτη και 

τη βάση δεδομένων του. Εδώ, λοιπόν, στέλνουμε μήνυμα στο PHP αρχείο 

taskfreak.php, να εκτελέσει τη συνάρτησή του retrieveFrkPass. Αυτήν θα την 

αναλύσουμε αργότερα. Επιστρέφοντας από το μήνυμα, στη μεταβλητή pass 

έχουμε πλέον την τιμή του συνθηματικού του χρήστη αλλά για το TaskFreak, 

στην περίπτωση που υπάρχει στη βάση του. Σε αντίθετη περίπτωση η 

μεταβλητή pass δεν ορίζεται. 

 

Η πρώτη γραμμή του παρακάτω κώδικα τοποθετεί το όνομα χρήστη στο text 

αντικείμενο username. Στη συνέχεια, αν η μεταβλητή pass έχει οριστεί (υπάρχει ο 
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χρήστης και στα 2 προγράμματα), τοποθετεί  την τιμή της στο text αντικείμενο 

password. Τέλος δημιουργούμε ένα νέο συμβάν (var event = 

iframe.getDocument().createEvent("MouseEvents"); ) ποντικιού, το οποίο κάνει κλικ 

στο πλήκτρο login. Προσπαθήσαμε να το εφαρμόσουμε για όλους τους 

φυλλομετρητές που υπάρχουν, αλλά δυστυχώς δεν γίνεται τεχνικά για τον Internet 

Explorer (οποιαδήποτε έκδοση) σε συνδυασμό με τη JavaScript. Και αυτό θα 

αναλυθεί στα τεχνικά προβλήματα. 

   

 iframe.getDocument().getElementsByTagName("input")[1]        

      .value = user; 

 if (pass != undefined){ 

  iframe.getDocument().getElementsByTagName("input")[2]  

            .value = pass; 

  //if (iframe.getDocument().createEvent){ 

  var event = iframe.getDocument()                       

            .createEvent("MouseEvents"); 

  event.initMouseEvent("click", true, true, iframe, 0,   

            0, 0, 0, 0, false, false, false, false, 0, null); 

  iframe.getDocument().getElementsByTagName("input")[4]  

            .dispatchEvent(event); 

 //}else{  

  // var evtObj = iframe.getDocument()                

            .createEventObject(); 

  // evtObj.button = 1; 

  // alert(iframe.getDocument()                       

            .getElementsByTagName("input")[4]                      

            .name);//fireEvent('onload', evtObj); 

  // alert("IE"); 

  //} 

      

 }else{ 

  alert("User "+user+ " is not a registered              

            Taskfreak user");  

 } 

 return pass; 

 }, this); 

}, this); 

 

Αν η μεταβλητή pass δεν έχει οριστεί (ο χρήστης βρέθηκε μόνο στο eyeOS), τότε 

εμφανίζεται το μήνυμα 

alert("User "+user+ " is not a registered Taskfreak user");  
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Εικόνα 18: Απόρριψη του χρήστη εφόσον δεν υπάρχει στη βάση του TaskFreak με το αντίστοιχο 

μήνυμα. 

 

Τελειώνοντας το αρχείο, προσθέσαμε μια ακόμη λειτουργία στο παράθυρο αυτή τη 

φορά και όχι στο iframe. Λόγω του ότι πολλοί χρήστες για διάφορους λόγους (π.χ. 

ξεχνούν) κάνουν κλικ στα ενδεδειγμένα κουμπιά εξόδου (logout), ούτως ώστε να 

γίνεται η έξοδος από τα διάφορα προγράμματα με ασφάλεια, θέλαμε πατώντας κλικ 

στο κουμπί x επάνω δεξιά στο παράθυρο να γίνεται αυτομάτως και ασφαλές logout. 

Έτσι προσθέσαμε ένα listener στο mainWindow, που «ακούει» στο event 

beforeClose, δηλαδή πριν κλείσει το παράθυρο. 

mainWindow.addListenerOnce("beforeClose", function(){ 

 if (iframe.getDocument().getElementsByTagName("input")[4]    

      .name != "login"){ 

  var event = iframe.getDocument()    

            .createEvent("MouseEvents"); 

            event.initMouseEvent("click", true, true, window,      

            0, 0, 0, 0, 0, false, false, false, false, 0, null); 

  iframe.getDocument().getElementsByTagName("img")[0]    

            .dispatchEvent(event); 

  alert("You are now logged out of Taskfreak"); 

 } 

}, this); 

 

mainWindow.add(iframe, {flex: 1}); 

   

mainWindow.open(); 

        } 

    } 

}); 

 

Έτσι το τμήμα αυτό ελέγχει, αν βρισκόμαστε στην αρχική οθόνη του προγράμματος. 

Ψάχνει, δηλαδή, το κουμπί login και αν δεν το βρει, δημιουργεί το συμβάν ποντικιού 
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event και κάνει κλικ στο κουμπί logout που υπάρχει πάνω δεξιά στο παράθυρο του 

TaskFreak. Εξαναγκάζει δηλαδή το χρήστη σε logout.  

 

Το προηγούμενο συμβάν όσο και πολυτέλεια να φαίνεται, είναι χρήσιμο και βασικό, 

γιατί αν δεν κάνoυμε logout, μπορεί άλλος χρήστης αργότερα από τον ίδιο 

υπολογιστή να μπει με τον λογαριασμό του προηγούμενου χρήστη χωρίς να 

χρειαστεί να κάνει login στο πρόγραμμα, επειδή έχει μείνει ανοιχτό το session του.   

 

Εικόνα 19: Έξοδος από το TaskFreak με το αντίστοιχο μήνυμα. 

 

7.1.1.2. Αρχείο taskfreak.php 

Εκτός από το αρχείο της JavaScript έχουμε και το αρχείο taskfreak.php. Αυτό 

περιέχει δύο συναρτήσεις πολύ απλές, αφού η συγκεκριμένη εφαρμογή δεν 

επικοινωνεί πολύ με τον εξυπηρέτη, αλλά είναι περισσότερο γραφική διεπαφή. 

 

Η πρώτη συνάρτηση εκτελείται αυτομάτως μόλις εκτελεστεί και η εφαρμογή και 

αποθηκεύει στις μεταβλητές $currentUser και $meta τα δεδομένα του χρήστη από 

τους δύο πίνακες της βάσης. Από τις μεταβλητές αυτέ τραβάμε το username στο 

αρχείο JavaScript με τη συνάρτηση eyeos.getCurrentUserName();. 

<?php 

abstract class taskfreakApplication extends                        

EyeosApplicationExecutable { 

 public static function __run(AppExecutionContext $context,   

      MMapResponse $response) { 

  $currentUser = ProcManager::getInstance()->            

            getCurrentProcess()->getLoginContext()->getEyeosUser(); 

  $meta = MetaManager::getInstance()->                   

            retrieveMeta($currentUser); 

// Every time this Application its executed, put a metadata     

      for not show any more time in init, 
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// maybe its interesting to put it only if not exist,           

like that, not working for now 

//  if(!array_key_exists('eyeos.user.desktop.showWelcome', $meta)) { 

// $meta->set('eyeos.user.desktop.showWelcome', 'false'); 

//} 

MetaManager::getInstance()->storeMeta($currentUser, $meta); 

} 

  

 

Η επόμενη συνάρτηση είναι η retrieveFrkPass που καλεί το μήνυμα 

eyeos.callMessage(this.getChecknum(), 'retrieveFrkPass', user, function (pass), του 

αρχείου taskfreak.js.   

 

Αυτή έχει σαν είσοδο τη μεταβλητή $user η οποία περιέχει το username του χρήστη 

και την οποία στέλνει το eyeos.callMessage σαν παράμετρο. Πραγματοποιεί 

σύνδεση με την MySQL, με δεδομένα το όνομα χρήστη και το συνθηματικό (root 

και eye2012os) και συνδέεται με τη βάση δεδομένων taskfreak. Επειδή αυτά τα 

δεδομένα είναι σταθερά στον κώδικα θέλει προσοχή όταν για κάποιο λόγο θέλουμε 

να αλλάξουμε το όνομα της βάσης του TaskFreak ή το username και το password 

της MySQL. .  

 public static function retrieveFrkPass($user) { 

 

  $con = mysql_connect("localhost", "root", "eye2012os"); 

  if (!$con) 

    { 

   die('Could not connect: ' . mysql_error()); 

    } 

  mysql_select_db("taskfreak", $con); 

 

Στη συνέχεια το ερώτημα SQL που εκτελείται ψάχνει να βρει το password του 

πίνακα frk_member, που έχει σαν username ίσο με αυτό που βάλαμε σαν όρισμα στη 

μεταβλητή $user της συνάρτησης. Μόλις το βρει το επιστρέφει στην callback 

συνάρτηση του μηνύματος και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε στον κώδικα που 

εκτελείται μετά το μήνυμα. 

  $sql_query = "SELECT DECODE(password, salt) FROM       

            frk_member WHERE username = '". $user ."'"; 

  $result = mysql_query($sql_query) or die(mysql_error()); 

 

  while($row = mysql_fetch_array($result)) 

    { 

   $pass = $row[0]; 

   } 

  if (isset($pass)) 
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   return $pass; 

  mysql_close($con); 

 } 

} 

?> 

 

7.1.1.3. Αρχείο info.xml 

Τέλος για πληροφοριακούς λόγους παραθέτουμε το αρχείο info.xml της εφαρμογής. 

<meta> 

<entry key="eyeos.application.name">Taskfreak</entry> 

<entry key="eyeos.application.author">Chronis Tottas</entry> 

<entry key="eyeos.application.version">1.0</entry> 

<entry key="eyeos.application.description">Link to 

Taskfreak</entry> 

<entry key="eyeos.application.license">AGPL</entry> 

<entry key="eyeos.application.category">Office</entry> 

<entry key="eyeos.application.iconUrl"/> 

<entry key="eyeos.application.taskBarIconUrl"/> 

<entry key="eyeos.application.iconPath">[Path of the icon, 

relative to the application directory]</entry> 

<entry key="eyeos.application.iconData">[Base64 encoded icon 

data]</entry> 

<entry key="eyeos.application.systemParameters" type="array"> 

      <entry key="listable">true</entry> 

      <entry key="owner">root</entry> 

      <entry key="group">users</entry> 

      <entry key="permissions">---x--x--x</entry> 

      <entry key="anonymous">false</entry> 

      <entry key="suid">false</entry> 

</entry> 

</meta> 

 

Αξιοσημείωτο εδώ είναι το γεγονός ότι ορίζουμε για ποιον χρήστη θα είναι ορατή η 

εφαρμογή <entry key="group">users</entry>. Η συγκεκριμένη υποεφαρμογή είναι 

διαθέσιμη για όλους τους χρήστες. 

 

7.1.2. Υποεφαρμογή taskfreakusers 

Αφού αναλύσαμε την πρώτη εφαρμογή που δημιουργήσαμε στο eyeOS προχωράμε 

στην επόμενη, την οποία ονομάσαμε taskfreakusers. Η συγκεκριμένη εφαρμογή θα 

είναι ικανή να εισάγει χρήστες από τον πίνακα frk_member της βάσης δεδομένων 

taskfreak στους πίνακες eyeosuser και eyeosmetadata (ενότητα 5.6), ούτως ώστε να 

πραγματοποιείται η, τρόπον τινά, ενοποίηση των πινάκων, όπως προαναφέρθηκε σε 

άλλη ενότητα. 
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Εδώ, δημιουργήσαμε έναν υποφάκελο taskfreakusers στον κατάλογο των 

εφαρμογών /eyeos/apps (ενότητα 6.4.1) και τοποθετήσαμε σε αυτόν τα αρχεία  

taskfreakusers.js, taskfreakusers.php, info.xml.  

 

 

Εικόνα 20: Η Υποεφαρμογή taskfreakusers. 

 

7.1.2.1. Αρχείο taskfreakusers.js 

Βλέπουμε και εδώ ότι το πρώτο πράγμα που δημιουργείται στον κώδικα JavaScript 

είναι μια συνάρτηση με το όνομα taskfreakusers_application και ορίσματα τα 

checknum, pid και args. Η συνάρτηση δημιουργεί την κλάση app της εφαρμογής 

taskfreak είναι τύπου eyeos.application.Τaskfreakusers και στη συνέχεια καλεί τη 

συνάρτηση drawGUI() της app. Αυτή κατασκευάζει με τη σειρά της τη γραφική 

διεπιφάνεια της εφαρμογής. 

function taskfreakusers_application(checknum, pid, args) { 

 var app = new eyeos.application.Taskfreakusers(checknum, pid); 

 app.drawGUI(); 

} 

 

Αμέσως μετά, ορίζουμε την κλάση eyeos.application.Taskfreakusers η οποία 

κληρονομεί από την κλάση eyeos.system.EyeApplication του eyeOS. Εδώ το πρώτο 

που γράφουμε είναι κάποιες στατικές μεταβλητές (statics) τις 

NEWUSERMAILSUBJECT και NEWUSERMAILBODY, οι οποίες αφορούν το 

θέμα και το σώμα κειμένου που στέλνεται στο χρήστη με την ολοκλήρωση της 

εγγραφής του στο eyeOS. Αμέσως μετά δημιουργούμε τον κατασκευαστή της 
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κλάσης  construct που έχει σαν ορίσματα τα checknum, pid και args που είδαμε στην 

κλήση της στο κύριο σώμα όταν δημιουργήσαμε την app. 

qx.Class.define("eyeos.application.Taskfreakusers", { 

 extend: eyeos.system.EyeApplication, 

 

 statics: { 

  NEWUSERMAILSUBJECT: tr('Your new eyeOS account was     

            created'), 

  NEWUSERMAILBODY: tr('Welcome,\n A new eyeOS account    

            was created for you on %s\nThis is your information    

            to log on:\n Username: %s\nPassword: %s\n URL:         

            %s\nPlease do not forget to change your password the   

            first time you login.\n\n Sincerely,\n%s') 

 }, 

 

 construct: function(checknum, pid) { 

  arguments.callee.base.call(this,"taskfreakusers",      

            checknum, pid); 

  this._checknum=checknum; 

  this._pid=pid; 

 }, 

 

Αμέσως μετά καταγράφουμε τα μέλη της συνάρτησης, τα οποία είναι οι ιδιότητες 

της κλάσης και οι μέθοδοί της. Οι ιδιότητες της είναι οι: 

 members: { 

  _checknum: null,  // Checknum of the application 

  _pid: null,   // Pid of the application 

 

  _mainWindow: null, // Main Window of the          

                                    Application 

   

Οι μέθοδοί της είναι η drawGUI: function()  και η _saveNewUser: function (row). 

Αρχικά θα δούμε την drawGUI: function(), η οποία αφορά τη δημιουργία, κατά 

κύριο λόγο του γραφικού περιβάλλοντος. Απλά έχει κάποιους listeners και κλήσεις 

στον εξυπηρέτη. Στη drawGUI το πρώτο που κατασκευάζεται είναι το παράθυρο 

(Window) της εφαρμογής. Ορίζουμε το Layout, το μέγεθός του και άλλες ιδιότητές 

του. 

drawGUI: function() { 

 this._mainWindow = new eyeos.ui.Window(this, tr('Taskfreak   

      Users')).set({ 

 layout: new qx.ui.layout.VBox(0), 

 contentPadding: 5, 

 width: 800, 

 height: 480, 

 allowGrowX: true, 

 allowGrowY: true 

}); 
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Ορίζουμε τον container firstBox ο οποίος θα περιέχει κάποια κουμπιά και πλαίσια 

κειμένου που θα τοποθετεί ο χρήστης το username και το password των χρηστών 

καθώς και το πλέγμα grid και τα προσθέτουμε στο παράθυρο _mainWindow.  

var firstBox = new qx.ui.container.Composite().set({padding: 5}); 

 

var grid = new qx.ui.layout.Grid(4, 4); 

 

firstBox.setLayout(grid); 

this._mainWindow.add(firstBox, {flex: 1}); 

 

Ακολούθως ορίζουμε τα αντικείμενα της εφαρμογής. Πρώτα το label1 με τίτλο 

«Database Username:».    

var label1 = new qx.ui.basic.Label().set({ 

value: "Database Username:", 

height: 20, 

width: 120, 

textAlign: "center"}); 

label1.setMargin(2,2,2,2); 

firstBox.add(label1, {column: 0, row: 0}); 

 

Μετά το textfield1 που αντιστοιχεί το label1 και βάλαμε και placeholder.     

var textfield1 = new 

qx.ui.form.TextField();textfield1.setPlaceholder("Database         

username:"); 

textfield1.setWidth(150); 

firstBox.add(textfield1, {column: 1, row: 0}); 

 

Tο label2 με τίτλο «Database Password:».  

var label2 = new qx.ui.basic.Label().set({ 

value: "Database Password:", 

height: 20, 

width: 120, 

textAlign: "center"}); 

label2.setMargin(2,2,2,2); 

firstBox.add(label2, {column: 0, row: 1}); 

 

Αμέσως μετά το textfield2 που αντιστοιχεί το label2 και βάλαμε και placeholder.    

var textfield2 = new qx.ui.form.PasswordField(); 

textfield2.setPlaceholder("Database password:"); 

textfield2.setWidth(150); 

firstBox.add(textfield2, {column: 1, row: 1}); 

 

Τέλος, στο firstBox προσθέτουμε το κουμπί επιβεβαίωσης των στοιχείων, με το 
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όνομα Submit. 

var button = new qx.ui.form.Button("Submit"); 

button.setWidth(100); 

button.setAllowGrowX(false); 

firstBox.add(button, {column: 0, row: 2});  

 

Παρατηρούμε ότι όλα τα αντικείμενα τα προσθέτουμε πρώτα στο firstBox και στη 

συνέχεια θα προσθέσουμε το container firstBox στο παράθυρο. 

 

Το επόμενο βήμα μας είναι να προσθέσουμε τον δεύτερο container secondBox ο 

οποίος περιέχει τον πίνακα με τα στοιχεία των χρηστών. 

var secondBox = new qx.ui.container.Composite(new                  

qx.ui.layout.VBox()).set({padding: 5}); 

this._mainWindow.add(secondBox, {flex: 1}); 

 

Και δημιουργούμε το μοντέλο του πίνακα (όχι τον ίδιο τον πίνακα) tableModel με 

τις στήλες User Name, First Name, Last Name, Email, Selected. 

var tableModel = new qx.ui.table.model.Simple(); 

tableModel.setColumns(new Array(tr('User Name'), 

 tr('First Name'), 

 tr('Last Name'), 

 tr('Email'), 

 tr('Selected') 

)); 

 

Αρχικοποιούμε το selectBox το οποίο εμφανίζεται μόνο όταν πρόκειται να 

επιλέξουμε τη βάση από την οποία θα τραβήξουμε τους χρήστες. Επίσης στο κουμπί 

Submit δίνουμε την εξής λειτουργικότητα: 

  

Όταν κάνουμε κλικ στο κουμπί, αυτό στέλνει το username και το password της 

MySQL, μέσω του μηνύματος eyeos.callMessage(this.getChecknum(), 

'taskfreakDB', [DBuser, DBpass], function (data) ). Το αρχείο taskfreakusers.php 

συνδέεται με τη MySQL και ψάχνει ποιες βάσεις διαθέτουν τον πίνακα 

frk_members. Αυτό το προσθέσαμε για να καλύψουμε τη θέση μας σε περίπτωση 

backup της βάσης με άλλο όνομα ή ξεχασμένης παλιάς βάσης. Αν έχουμε τον πίνακα 

μόνο σε μια βάση το php αρχείο επιστρέφει τα δεδομένα του πίνακα στη μεταβλητή 

data. Αλλιώς επιστρέφει τα ονόματα των βάσεων σε έναν πίνακα δύο διαστάσεων με 

2 στήλες και γραμμές όσες και οι βάσεις και στην 2
η
 στήλη έχουμε μονίμως την τιμή 
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true.   

var selectBox = new qx.ui.form.SelectBox(); 

var item; 

    

button.addListener("execute", function() { 

var DBuser = textfield1.getValue(); 

var DBpass = textfield2.getValue(); 

     

eyeos.callMessage(this.getChecknum(), 'taskfreakDB', [DBuser,      

DBpass], function (data) { 

 

Αν βρει τον πίνακα frk_members σε περισσότερες από μια βάσεις (πίνακας data 

είναι 2 διαστάσεων και η δεύτερη στήλη έχει true), αρχικά εμφανίζει το selectBox 

και προσθέτει σ’ αυτό το όνομα της κάθε βάσης σαν τιμή.  

 if (data[1][0] == true){ 

  selectBox.removeAll();  

  item = new qx.ui.form.ListItem("Please select DB"); 

  selectBox.add(item); 

  for(var i = 0; i < 2; i++){ 

   item = new qx.ui.form.ListItem(data[0][i]); 

   selectBox.add(item); 

  } 

 

Ακολούθως, προσθέτουμε τον listener στο selectBox, με το όνομα changeSelection, 

ούτος ώστε όταν ο χρήστης επιλέξει τη βάση δεδομένων που θέλει η JavaScript να 

στείλει στο αρχείο php ένα μήνυμα eyeos.callMessage. Το αρχείο php συνδέεται στη 

MySQL στην επιλεγμένη, πλέον, βάση και ανακτά τα στοιχεία των χρηστών της που 

έχουμε ορίσει στο μοντέλο του πίνακα.      

 selectBox.addListener("changeSelection", function() { 

      // ...selectedTaskfreakDB 

 var selection = selectBox.getSelection()[0].getLabel(); 

      var DBuser1 = textfield1.getValue(); 

      var DBpass1 = textfield2.getValue(); 

 eyeos.callMessage(this.getChecknum(), 'selectedTaskfreakDB', 

      [DBuser1, DBpass1, selection], function (data1) { 

 

Τα εισάγουμε στο μοντέλο του πίνακα και απενεργοποιούμε τα πεδία text του 

firstBox. 

 //alert("a"); 

 tableModel.setData(data1); 

 textfield1.setEnabled(false); 

 textfield2.setEnabled(false); 

 button.setEnabled(false); 

 },this); 

},this);      

firstBox.add(selectBox, {column: 1, row: 2}); 
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alert("Found "+i+" databases which contain table named             

frk_member... Please select one from the selectbox."); 

 

Όταν το πρόγραμμα βρίσκει πάνω από μια βάση δεδομένων με τον ζητούμενο 

πίνακα, εμφανίζει το αντίστοιχο μήνυμα alert("Found "+i+" databases which contain 

table named frk_member... Please select one from the selectbox."); 

 

Τέλος αν δεν έχουμε δυσδιάστατο πίνακα data με τιμή true στη δεύτερη στήλη, τότε 

σημαίνει ότι υπάρχει μόνο μια βάση δεδομένων με τον ζητούμενο πίνακα χρηστών 

απευθείας βάζουμε τα δεδομένα που φέρνουμε από το αρχείο php στο tableModel 

και απενεργοποιούμε τα textboxes του firstBox.  

}else{ 

   tableModel.setData(data); 

   textfield1.setEnabled(false); 

   textfield2.setEnabled(false); 

   button.setEnabled(false); 

  } 

 },this); 

},this); 

 

Δημιουργούμε πλέον τον ίδιο το πίνακα και βάζουμε σε αυτόν το tableModel και 

ορίζουμε κάποιες από τις ιδιότητές του. 

//http://demo.qooxdoo.org/devel/apiviewer/#qx.ui.table.Table 

 var custom = { 

  tableColumnModel: function(obj) { 

   return new qx.ui.table.columnmodel.Basic(obj); 

  } 

 }; 

 this._procTable = new qx.ui.table.Table(tableModel,          

      custom).set({ 

  columnVisibilityButtonVisible: true, 

  statusBarVisible: false, 

  showCellFocusIndicator: false, 

  focusCellOnMouseMove: true 

 }); 

 

Στο παρακάτω τμήμα κώδικα, αλλάζουμε τη μορφή της πέμπτης στήλης του πίνακα 

(την είχαμε ονομάσει Selected) και από πεδίο κειμένου την κάνουμε checkbox, το 

οποίο μπορούμε να κάνουμε κλικ. Αυτό το κάνουμε ούτως ώστε να μπορούμε να 

επιλέγουμε με κλικ όποιον χρήστη επιθυμούμε ή και όλους και να πραγματοποιούμε 

την εισαγωγή τους στο eyeOS.    

var tcm2 = this._procTable.getTableColumnModel(); 
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tcm2.setDataCellRenderer(4, new qx.ui.table.cellrenderer.Boolean()); 

    

this._procTable.addListener("cellClick", function(cellClick) { 

     

if (cellClick.getColumn() == 4){ 

  if(tableModel.getValue(cellClick.getColumn(),          

            cellClick.getRow()) == false) 

  tableModel.setValue(cellClick.getColumn(),             

            cellClick.getRow(), true); 

 else 

  tableModel.setValue(cellClick.getColumn(),             

            cellClick.getRow(), false);    

 } 

},this); 

 

O listener cellClick που προσθέσαμε απλά ελέγχει αν το checkbox του 

συγκεκριμένου χρήστη είναι τσεκαρισμένο. Όταν λοιπόν κάποιος κάνει αριστερό 

κλικ στο κελί αυτό μόνο, τότε αν πριν ήταν τσεκαρισμένο με το κλικ αποτσεκάρεται 

και αντίστροφα. 

 

Στο αρχείο έχουμε τον container thirdBox, ο οποίος περιέχει τα κουμπιά Save users, 

Select All Users, Deselect All Users και Clear all.  

secondBox.add(this._procTable, {flex: 1}); 

    

var thirdBox = new qx.ui.container.Composite(new                   

qx.ui.layout.VBox()).set({padding: 5}); 

this._mainWindow.add(thirdBox, {flex: 1}); 

    

var grid1 = new qx.ui.layout.Grid(4, 4); 

 

thirdBox.setLayout(grid1); 

 

To κουμπί save users διαθέτει listener συμβάντων και μόλις κάποιος κάνει κλικ 

επάνω του εκτελεί τη δεύτερη μέθοδο της κλάσης της εφαρμογής 

_saveNewUser(row) μόνο για τις εγγραφές του πίνακα που έχουμε τσεκάρει το 

checkbox τους. Η μέθοδος _saveNewUser(row) αναλύεται λίγο παρακάτω. 

var button2 = new qx.ui.form.Button("Save users"); 

button2.setWidth(100); 

button2.setAllowGrowX(false); 

button2.addListener("execute", function () { 

 for(var i = 0; i < tableModel.getRowCount(); i++){ 

  var row = tableModel.getRowDataAsMap(i); 

  if (row['Selected'] == true){ 

   this._saveNewUser(row); 

   //saved = true; 

  } 

 } 
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 textfield1.setEnabled(true); 

 textfield2.setEnabled(true); 

 button.setEnabled(true); 

 textfield1.setValue(""); 

 textfield2.setValue(""); 

 tableModel.setData(""); 

 firstBox.remove(selectBox); 

}, this); 

 

Αφού αποθηκεύσει τις εγγραφές τότε αδειάζει όλα τα αντικείμενα με δεδομένα του 

παράθυρου και επαναφέρει την εφαρμογή στην αρχική της κατάσταση. 

 

Το κουμπί Select All Users επιλέγει όλους τους χρήστες του πίνακα 

thirdBox.add(button2, {column: 0, row: 3}); 

var button3 = new qx.ui.form.Button("Select All Users"); 

 button3.setWidth(100); 

 button3.setAllowGrowX(false); 

 button3.addListener("execute", function () { 

  for(var j = 0; j < tableModel.getRowCount(); j++) 

   tableModel.setValue(4, j, true); 

}, this); 

thirdBox.add(button3, {column: 0, row: 0}); 

 

και το κουμπί Deselect All Users αποεπιλέγει όλους τους χρήστες του πίνακα. 

var button4 = new qx.ui.form.Button("Deselect All Users"); 

button4.setWidth(100); 

button4.setAllowGrowX(false); 

button4.addListener("execute", function () { 

 for(var j = 0; j < tableModel.getRowCount(); j++) 

  tableModel.setValue(4, j, false); 

}, this); 

thirdBox.add(button4, {column: 1, row: 0}); 

 

Το Clear All απλά καθαρίζει την εφαρμογή. 

 var button5 = new qx.ui.form.Button("Clear All"); 

 button5.setWidth(100); 

 button5.setAllowGrowX(false); 

 button5.addListener("execute", function (){ 

 textfield1.setEnabled(true); 

 textfield2.setEnabled(true); 

 button.setEnabled(true); 

 textfield1.setValue(""); 

 textfield2.setValue(""); 

 tableModel.setData(""); 

 firstBox.remove(selectBox); 

}, this); 

 thirdBox.add(button5, {column: 4, row:0}); 

 this._mainWindow.open(); 

}, 
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Τέλος η συνάρτηση _saveNewUser είναι υπεύθυνη για την αποθήκευση των 

χρηστών στο σύστημα. Η συνάρτηση αυτή υπάρχει και στο αρχείο users.js της 

υποεφαρμογής usermanagement και με ορισμένες τροποποιήσεις τη 

χρησιμοποιήσαμε και εδώ για την εισαγωγή χρηστών από το TaskFreak.  

 

Αρχικά βλέπουμε ότι η συνάρτηση έχει σαν όρισμα την μεταβλητή row η οποία είναι 

ένας πίνακας με τα στοιχεία του χρήστη εκάστοτε της γραμμής. Τα στοιχεία αυτά τα 

τοποθετούμε στη μεταβλητή params μαζί με ένα σταθερό password, το προφίλ του 

στο eyeOS (σταθερά default) και τα κείμενα που χρησιμοποιούμε για την αποστολή 

του email ειδοποίησης εγγραφής.   

_saveNewUser: function (row) { 

    

 var params = { 

  firstName: row['First Name'], 

  lastName: row['Last Name'], 

  userName: row['User Name'], 

  email: row['Email'], 

  password: "$pass!", 

  profile: "default", 

  emailBody: eyeos.application.Taskfreakusers            

            .NEWUSERMAILBODY, emailSubject:                        

            eyeos.application.Taskfreakusers                       

            .NEWUSERMAILSUBJECT 

}; 

 

Έπονται κάποιοι έλεγχοι προκειμένου να είμαστε εντάξει με την εγγραφή που 

στέλνουμε με κάθε κλήση της συνάρτησης, στον εξυπηρέτη. Στην αρχή ελέγχουμε 

αν το username είναι κενό. Εμφανίζεται το κατάλληλο μήνυμα.    

if (params['userName'] == ''){ 

 var op = new eyeos.dialogs.OptionPane( 

 tr('Incorrect field username, you should provide a valid     

      username'), 

 eyeos.dialogs.OptionPane.ERROR_MESSAGE); 

op.createDialog(null, tr('Incorrect username')).open(); 

 return; 

} 

 

Έπειτα ελέγχεται αν υπάρχει το email του χρήστη ώστε να μπορέσουμε αργότερα να 

του στείλουμε ειδοποίηση 

// Check email is present 

if (params['email'] == ''){ 
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 var op = new eyeos.dialogs.OptionPane( 

 tr('Incorrect field email, you should provide a valid mail'), 

 eyeos.dialogs.OptionPane.ERROR_MESSAGE); 

 op.createDialog(null, tr('Empty mail')).open(); 

 return; 

} 

 

Και επίσης ελέγχεται αν έχει σωστή μορφή. 

// Check the mail is correct 

var regt = "^[\\w-\\.]+@([\\w-]+\\.)+[\\w-]{2,4}$"; 

var re = new RegExp(regt); 

if (!params['email'].match(re) ) { 

 var op = new eyeos.dialogs.OptionPane( 

 tr('Incorrect field email, you should provide                

      a valid mail\nAn email with an autogenerated password        

      will be sent to created user.'), 

 eyeos.dialogs.OptionPane.ERROR_MESSAGE); 

 op.createDialog(null, tr('Incorrect mail')).open(); 

 return; 

} 

 

Αφού, λοιπόν, η εγγραφή ξεπεράσει τους προηγούμενους ελέγχους στέλνει τα 

δεδομένα με το αντίστοιχο μήνυμα στη συνάρτηση createUser του αρχείου 

taskfreakuses.php της υποεφαρμογής και αναλαμβάνει αυτό πλέον την εισαγωγή της 

εγγραφής στη βάση δεδομένων.  

eyeos.callMessage(this._checknum, 'createUser', params, function() { 

 //alert('User successfully created!'); 

}, this); 

 

Εικόνα 21: Το GUI της υποεφαρμογής. 
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7.1.2.2. Αρχείο taskfreakusers.php 

Όπως στην υποεφαρμογή taskfreak, έτσι και εδώ εκτός από το αρχείο 

taskfreakuser.js υπάρχει και το αρχείο taskfreak.php, το οποίο ευθύνεται για την 

επικοινωνία της με τον εξυπηρέτη και τη βάση δεδομένων του. Εδώ, λόγω του ότι η 

εφαρμογή μας επικοινωνεί με τη βάση δεδομένων για την ανάκτηση πληροφοριών 

αλλά και την καταχώρησή τους, έχουμε αρκετές συναρτήσεις ιδιωτικές (private) 

αλλά και δημόσιες (public). 

 

Η πρώτη συνάρτηση που συναντάμε δεν είναι η findDB(), απλά θα την εξηγήσουμε 

πρώτη επειδή το αποτέλεσμά της υπολοίζεται πρώτο από οποιαδήποτε συνάρτηση. 

Έχει σαν είσοδο έναν πίνακα 1Χ2 που περιέχει το όνομα χρήστη και το συνθηματικό 

της MySQL. Δημιουργεί μια σύνδεση στη MySQL και στη συνέχεια με το ερώτημα 

«SHOW DATABASES» και με τη γραμμή ($row1 = mysql_fetch_array($result1)) 

καταφέρνουμε να δημιουργήσουμε ένα βρόχο που έχει τόσες επαναλήψεις όσες και 

οι βάσεις δεδομένων. Έπειτα προσθέτουμε έναν εσωτερικό βρόχο, ο οποίος σε κάθε 

επανάληψη του εξωτερικού, εμφανίζει τους πίνακες της βάσης και εξετάζει αν το 

όνομα κάθε πίνακα είναι ίδιο με το λεκτικό «frk_member» που ψάχνουμε. Κάθε 

φορά που το βρίσκει βάζει το όνομα της βάσης στον πίνακα $DB και αυξάνει κατά 1 

το μετρητή times. 

function findDB($dbuspass) { 

 

 $con = mysql_connect("localhost", $dbuspass[0], $dbuspass[1]); 

 if (!$con){ 

  $DB=""; 

  return $DB; 

  die('Could not connect: ' . mysql_error()); 

   } 

 

 $sql_query1 = "SHOW DATABASES"; 

 $result1 = mysql_query($sql_query1) or die(mysql_error()); 

 $times = 0; 

 while($row1 = mysql_fetch_array($result1)){ 

    mysql_select_db($row1[0], $con); 

  $sql_query2 = "SHOW TABLES FROM " . $row1[0]; 

  $result2 = mysql_query($sql_query2) or                 

            die(mysql_error()); 

  while($row2 = mysql_fetch_array($result2)){ 

   if ($row2[0] == "frk_member"){ 

    $DB[$times] = $row1[0]; 

    $times = $times + 1; 
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   } 

  } 

   } 

 return $DB; 

   

} 

 

Τέλος, επιστρέφει το αποτέλεσμα του πίνακα $DB. 

 

Εικόνα 22: Εμφάνιση των χρηστών του TaskFreak. 

 

Η πρώτη συνάρτηση που συναντάμε στον κώδικα είναι η taskfreakDB(όρισμα). 

Αυτή έχει σαν είσοδο από το .js αρχείο της υποεφαρμογής, έναν πίνακα 1Χ2 που 

περιέχει το όνομα χρήστη και το συνθηματικό της MySQL και το οποίο μεταφέρει 

και στην findDB() που είδαμε πριν. Η επόμενη γραμμή κώδικα είναι μια κλήση της 

ιδιωτικής συνάρτησης findDB(όρισμα). Αυτή, όπως είδαμε, εντοπίζει τον πίνακα 

frk_members σε όσες βάσεις δεδομένων και αν υπάρχει και επιστρέφει το 

αποτέλεσμα στη μεταβλητή $DB.  

<?php 

… 

 

 public static function taskfreakDB($dbuspass) { 

  $DB = self::findDB($dbuspass); 

 

Αν δεν εντοπίζει τον πίνακα η findDB(όρισμα), τότε η μεταβλητή είναι κενή $DB 

και τερματίζεται η συνάρτηση.   

if ($DB == ""){ 

 $tfdb=""; 

 return $tfdb; 

 die(); 

} 
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Αν η $DB έχει μέγεθος 1, δηλαδή βρέθηκε μια φορά τότε δημιουργεί έναν πίνακα με 

πέντε στήλες, που περιέχουν τα δεδομένα username, firstName, lastName, email και 

μια στήλη με τιμή false που αντιστοιχεί στο checkbox. Αυτό το στέλνει στο js αρχείο 

που το παρουσιάζει γραφικά. 

if(sizeof($DB) == 1){ 

 $con1 = mysql_connect("localhost", $dbuspass[0],             

      $dbuspass[1]); 

 mysql_select_db($DB[0], $con1); 

 $result = mysql_query("SELECT username,firstName,lastName,   

      email,password,city FROM frk_member"); 

   

 $i = 0; 

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

    $tfdb[$i][0] = $row['username']; 

  $tfdb[$i][1] = $row['firstName']; 

  $tfdb[$i][2] = $row['lastName']; 

  $tfdb[$i][3] = $row['email']; 

  $tfdb[$i][4] = FALSE; 

  $i++; 

 } 

 mysql_close($con1); 

 return $tfdb; 

}elseif (sizeof($DB) > 1){ 

 for($j = 0; $j < sizeof($DB); $j++){ 

  $selectDB[0][$j] = $DB[$j]; 

  $selectDB[1][$j] = true;  

} 

 return $selectDB; 

} 

 

Αν το μέγεθός του πίνακα $DB είναι μεγαλύτερο, τότε δημιουργούμε έναν πίνακα 

[2Χμέγεθος $DB] ώστε στην πρώτη στήλη να έχουμε τα ονόματα των βάσεων 

δεδομένων και  στη δεύτερη στήλη σε όλες τις γραμμές να έχουμε την τιμή true. Τα 

δεδομένα του νέου πίνακα $selectDB τα στέλνουμε στον αντίστοιχο πίνακα data του 

αρχείου js που είδαμε νωρίτερα. 

 

Η συνάρτηση selectedTaskfreakDB(όρισμα), έχει επίσης τα username και password 

βάσης αλλά επιπλέον ο πίνακας $dbuspassDB περιέχει και το όνομα της επιλεγμένης 

από το χρήστη βάσης δεδομένων μέσω του selectbox που είναι πλέον ορατό. 

public static function selectedTaskfreakDB($dbuspassDB) { 

 $con = mysql_connect("localhost", $dbuspassDB[0],            

      $dbuspassDB[1]); 

 mysql_select_db($dbuspassDB[2], $con); 

 if(!mysql_select_db($dbuspassDB[2], $con)){ 

  $tfdb = "";   // Σε περίπτωση που ο          
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                                    χρήστης επιλέγει την επιλογή 

  return $tfdb;  // 'Please select DB', η       

                                    οποία δεν πρέπει να εμφανίζει  

  die();   // κάτι στην οθόνη 

 } 

 

 $result = mysql_query("SELECT username,firstName,lastName,   

      email,password,city FROM frk_member"); 

 

 $i = 0; 

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

  $tfdb[$i][0] = $row['username']; 

  $tfdb[$i][1] = $row['firstName']; 

  $tfdb[$i][2] = $row['lastName']; 

  $tfdb[$i][3] = $row['email']; 

  $tfdb[$i][4] = FALSE; 

  $i++; 

} 

 mysql_close($con); 

 return $tfdb; 

} 

 

Στη συνέχεια απλά συνδεόμαστε και εμφανίζουμε τα δεδομένα του πίνακα 

frk_member που θέλουμε. 

 

Όταν δηλαδή έχουμε 2 ή και περισσότερες βάσεις δεδομένων που έχουν τον πίνακα 

frk_member η σειρά των γεγονότων είναι: 

 

1. Το php αρχείο επιστρέφει τον πίνακα $DB και στο js αρχείο τα δεδομένα 

μπαίνουν στον πίνακα data. 

2. Από τον data γεμίζουμε το checkbox με ονόματα.  

3. Κάνουμε ορατό το checkbox. 

4. Επιλέγουμε την επιθυμητή βάση. 

5. Στέλνουμε στην selectedTaskfreakDB(όρισμα) τα username, password της 

MySQL και  το όνομα της επιλεγμένης από το χρήστη βάσης δεδομένων. 

6. Ανάκτηση των στοιχείων του επιθυμητού πίνακα στο αρχείο php και 

7. Προβολή των δεδομένων από το αρχείο js στον πίνακα. 
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Εικόνα 23: Επιλογή χρήστη/ών και αποθήκευση με το Save users. 

 

Τέλος, για την εισαγωγή του χρήστη στο eyeOS χρησιμοποιήθηκαν αυτούσιες οι 

συναρτήσεις του usermanagement (υποεφαρμογή διαχείρισης χρηστών), λόγω και 

της πολυπλοκότητας της βάσης. 

 

Αρχικά φορτώνονται τα δεδομένα από τον πίνακα $params που εισάγονται από το 

αρχείο js με τον πίνακα των στοιχείων. 

public static function createUser ($params) { 

 //Load Input 

 try { 

  $name = $params['firstName']; 

  $surname = $params['lastName']; 

  $username = $params['userName']; 

  $email = $params['email']; 

  $emailBody = $params['emailBody']; 

  $emailSubject = $params['emailSubject']; 

  $profile = $params['profile']; 

  $password = $params['password']; 

 

 } catch (Exception $e) { 

  throw new EyeInvalidArgumentException('Missing or      

            invalid $params', $e); 

 } 

 

Στη συνέχεια ελέγχει αν το email υπάρχει ήδη καταχωρημένο σε άλλο χρήστη της 

βάσης. Βλέπουμε ότι χρησιμοποιείται η υπηρεσία UserManagement του eyeOS. 

//Retrieve admin email 

$emailAdmin = self::retrieveCurrentUserMail(); 

 

$myUManager = UMManager::getInstance(); 
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// check existence 

$alreadyExist = true; 

try { 

 $myUManager->getUserByName($username); 

} catch (EyeNoSuchUserException $e) { 

 $alreadyExist = false; 

} 

 

if ($alreadyExist) { 

 throw new EyeUserAlreadyExistsException('User with name "' . 

      $username . '" already exists. Enter the Usermanagement      

      application to update data if necessary.'); 

} 

 

Η δημιουργία χρήστη γίνεται πάλι με τη βοήθεια της υπηρεσίας User Management. 

Αρχικά καταχωρούνται το username και το password και έπειτα καταχωρούνται τα 

metadata. Τέλος στέλνει ειδοποιητήριο mail στο νέο χρήστη με τα βασικά στοιχεία 

του καλώντας τη συνάρτηση sendPassword. 

 

//create the user 

$user = $myUManager->getNewUserInstance(); 

$user->setName($username); 

$user->setPassword($password, true); 

$user->setPrimaryGroupId($myUManager->getGroupByName               

(SERVICE_UM_DEFAULTUSERSGROUP)->getId()); 

   

$myUManager->createUser($user, $profile); 

 

// Add Metadata 

$user = $myUManager->getUserByName($username); 

$meta = MetaManager::getInstance()->retrieveMeta($user); 

$meta->set('eyeos.user.firstname', $name); 

$meta->set('eyeos.user.lastname', $surname); 

$meta->set('eyeos.user.email', $email); 

MetaManager::getInstance()->storeMeta($user, $meta); 

 

//Send Password 

self::sendPassword(array( 

 'userName' => $username, 

 'password' => $password, 

 'to' => $email, 

 'from' => $emailAdmin, 

 'emailBody' => $emailBody, 

 'emailSubject' => $emailSubject 

)); 

 

Και παρακάτω η συνάρτηση sendPassword(όρισμα). 

private static function sendPassword($params) { 

 $to = $params['to']; 

 $from = $params['from']; 

 $url = 'http://' . $_SERVER['HTTP_HOST']; 

 $username = $params['userName']; 



Τόττας Πολυχρόνης ΑΜ 09/39 91 

 $password = $params['password']; 

 

 $subject = $params['emailSubject']; 

 $body = sprintf($params['emailBody'], $url, $username,       

      $password, $url, $url); 

 

 $headers  = 'MIME-Version: 1.0' . '\r\n'; 

 $headers .= 'Content-type: text/html; charset=utf-8' . '\r\n'; 

 $headers .= 'To: ' . $to . '\r\n'; 

 $headers .= 'From: ' . $from . '\r\n'; 

 

 mail($to, $subject, $body, $headers); 

} 

 

7.1.2.3. Αρχείο Info.xml 

Τέλος για πληροφοριακούς λόγους παραθέτουμε το αρχείο info.xml της υποεφαρμογής. 

<meta> 

<entry key="eyeos.application.name">Taskfreak Users</entry> 

<entry key="eyeos.application.author">Chronis Tottas</entry> 

<entry key="eyeos.application.version">1.0</entry> 

<entry key="eyeos.application.description">Admin Tool for 

importing Taskfreak users</entry> 

<entry key="eyeos.application.license">AGPL</entry> 

<entry key="eyeos.application.category">System</entry> 

<entry key="eyeos.application.iconUrl"></entry> 

<entry key="eyeos.application.taskBarIconUrl"></entry> 

<entry key="eyeos.application.iconPath">[Path of the icon, 

relative to the application directory]</entry> 

<entry key="eyeos.application.iconData">[Base64 encoded icon 

data]</entry> 

<entry key="eyeos.application.systemParameters" type="array"> 

       <entry key="listable">true</entry> 

       <entry key="owner">root</entry> 

       <entry key="group">admin</entry> 

       <entry key="permissions">---x--x---</entry> 

       <entry key="anonymous">false</entry> 

       <entry key="suid">false</entry> 

</entry> 

</meta> 

 

Αξιοσημείωτο και εδώ είναι το γεγονός ότι ορίζουμε για ποιον χρήστη θα είναι 

ορατή η εφαρμογή <entry key="group">admin</entry>. Η συγκεκριμένη 

υποεφαρμογή είναι διαθέσιμη για τους administrator.. 

 

7.2. Σχολιασμός κώδικα TaskFreak 

Στο TaskFreak η υποεφαρμογή μας έχει ακριβώς την ίδια λειτουργία με την 

taskfreakusers του eyeOS. Η γενική φιλοσοφία της είναι: 
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 Προβολή των χρηστών από τη βάση δεδομένων του eyeOS 

 Επιλογή του επιθυμητού προς εισαγωγή χρήστη 

 Αποθήκευσή του στη βάση του TaskFreak. 

Στο eyeOS όπως είδαμε αρκεί ένας φάκελος με το όνομα της εφαρμογής και τα 

κατάλληλα .xml, .js και .php αρχεία να εισαχθεί στον υποφάκελο apps του 

προγράμματος. Αυτή η ενέργεια εμφανίζει στο βασικό μενού της εφαρμογής την 

υποεφαρμογή μας. Στο TaskFreak δεν υπάρχει τέτοιος αυτοματισμός. Αυτό που 

χρειάζεται εδώ είναι η προσθήκη πλέον μιας γραμμής στο βασικό μενού του 

προγράμματος.  Επιλέχθηκε το μενού «manage», αφού η εργασία που θέλουμε να 

επιτυγχάνεται, αναφέρεται στη διαχείριση των χρηστών. Στο μενού αυτό, επίσης, 

πρέπει να έχουν πρόσβαση μόνο χρήστες με δικαιώματα διαχειριστή (administrator). 

Αυτό γίνεται για δύο λόγους: 

 Πρώτον, επειδή δεν επιθυμούμε όλοι οι χρήστες να εισάγουν όποιον 

επιθυμούν και να επεμβένουν στη βάση κατά πως θέλουν 

 Και δεύτερον, επειδή δεν έχουν όλοι οι χρήστες στη διάθεσή τους κωδικούς 

της βάσης για τους παραπάνω ευνόητους λόγους ασφαλείας 

 

Έτσι λοιπόν ξεκινάμε με τα εξής βήματα: 

Μετακινούμαστε μέσα στον φάκελο html του TaskFreak (/taskfreak/include/html/ 

από ενότητα 6.4.1) και μπαίνουμε στο αρχείο header.php (βλέπουμε ότι το αρχείο 

έχει κώδικα PHP), όπου σε αυτό βρίσκεται το μενού manage. Βρίσκουμε το μενού 

στη γραμμή που έχει τον κώδικα  

<li><?php echo $langMenu['manage']; ?> 

              <ul class="level1"> 

 

Και πηγαίνουμε κάτω από το τελευταίο στοιχείο της λίστας που είναι αυτό 

<li><a href="user_edit.php?id=<?php echo $objUser->id; ?>"><?php 

echo $langMenu['preferences']; ?></a></li> 

 

Εδώ προσθέτουμε τις παρακάτω γραμμές κώδικα. 

<?php 

 if ($objUser->checkLevel(4)) { 

?> 

<li><a href="eye_db.php">EyeOs Taskfreak DB connection</a></li> 

<?php 

 } 
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?> 

 

Οπότε όταν μπαίνουμε στο TaskFreak σαν administrator τότε εμφανίζεται στο 

Manage μενού και η γραμμή EyeOs Taskfreak DB connection. Με την εντολή if 

($objUser->checkLevel(4)) ορίζουμε στη πραγματικότητα το εξής: 

Αν ο χρήστης έχει επίπεδο πρόσβασης (checkLevel) 4 (administrator) βάλε το 

παρακάτω στοιχείο στη λίστα. 

 

Η προσθήκη αυτή θα μπορούσε να γίνει και ως εξής: 

<?php 

 if ($objUser->checkLevel(4)) { 

?> 

<li><a href="eye_db.php"><?php echo $langMenu['EyeOSTaskFreak']; 

?></a></li> 

<?php 

 } 

?> 

 

Απλά μετά θα έπρεπε να μπούμε στη διαδρομή /taskfreak/ include/language/ στους 

φακέλους κάθε γλώσσας (24 γλώσσες) και να πληκτρολογήσουμε στο αρχείο 

freak.php σε μια κενή γραμμή 

'EyeOSTaskFreak' => 'EyeOs Taskfreak DB connection', 

 

Ο πίνακας $langMenu βρίσκει τη τιμή του ορίσματος της και την εμφανίζει στο 

μενού. 

 

Όπως γίνεται αντιληπτό από τον κώδικα, η πρώτη σελίδα στην οποία οδηγεί το 

πρόγραμμα είναι η eye_db.php. Έχει ήδη αναφερθεί στην αρχιτεκτονική του 

TaskFreak ότι οι περισσότερες ιστοσελίδες που αποτελούν το γραφικό τμήμα του 

προγράμματος είναι τοποθετημένες στον κεντρικό του φάκελο. Εκεί είναι 

τοποθετημένα και τα τέσσερα αρχεία που δημιουργήσαμε. Και τα τέσσερα περιέχουν 

κώδικα PHP αφού η εφαρμογή στηρίζεται κατά μεγάλο ποσοστό σε αυτήν τη 

γλώσσα προγραμματισμού. Τα αρχεία αυτά είναι τα eye_db.php, eye_insert.php, 

eye_tables.php και eye_users.php.  
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Πριν μπούμε στο σχολιασμό του κώδικά τους θα πρέπει να αναφέρουμε ότι και στα 

τέσσερα αυτά αρχεία χρησιμοποιήθηκε η τεχνική AJAX σε συνδυασμό με την PHP 

για ένα και μόνο λόγο. Να αποφευχθεί τυχόν στατικότητα των ιστοσελίδων και 

επαναφόρτωση ολόκληρης της σελίδας. 

 

7.2.1. Αρχείο eye_db.php 

Ξεκινώντας από τον κώδικα της σελίδας eye_db.php βλέπουμε ότι πέρα από την 

εισαγωγή επικεφαλίδας στην αρχή  

<? Php include '_common.php';  

 

… ?> 

 

και του υποσέλιδου στο τέλος  

<?php include PRJ_INCLUDE_PATH."html/footer.php";?> 

 

χωρίζεται σε δύο τμήματα.  

 

Το πρώτο είναι η δήλωση των συναρτήσεων της JavaScript και αντιστοιχεί στο 

παρακάτω τμήμα κώδικα. 

<html> 

<head> 

<script type="text/javascript"> 

function check(chkbox, rownum) 

{ 

 if(chkbox.checked == true) 

 { 

  for (var i = 0; i < rownum; i++) 

  { 

   if (i != chkbox.id) 

   { 

    //alert(document.getElementById(i).name); 

    document.getElementById(i).checked = false; 

   } 

  } 

  st(chkbox.value); 

 }else{ 

  document.getElementById('txtHint2').innerHTML=""; 

 } 

} 

 

function checkusers(form, rownum) 

{ 

 //alert(form+" "+rownum+" "+table1rn); 

 for (var i = 0; i <= rownum; i++) 

 { 

  form.getElementsByTagName("input")[i].checked = true;  
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 }  

} 

 

function uncheckusers(form, rownum) 

{ 

 //alert(form+" "+rownum+" "+table1rn); 

 for (var i = 0; i <= rownum; i++) 

 { 

  form.getElementsByTagName("input")[i].checked = false;

  

 }  

} 

 

function st(str) 

{ 

 var xmlhttp; 

 

 if (str.length==0) 

 {  

    document.getElementById('txtHint2').innerHTML=""; 

  return; 

 } 

 if (window.XMLHttpRequest) 

 {// code for IE7+, Firefox, Chrome, Opera, Safari 

  xmlhttp=new XMLHttpRequest(); 

 } 

 else 

 {// code for IE6, IE5 

  xmlhttp=new ActiveXObject('Microsoft.XMLHTTP'); 

 } 

 xmlhttp.onreadystatechange=function() 

 { 

  if (xmlhttp.readyState==4 && xmlhttp.status==200) 

  { 

   document.getElementById('txtHint2').innerHTML =  

                  xmlhttp.responseText; 

  } 

 } 

 xmlhttp.open('POST','eye_users.php',true); 

 xmlhttp.setRequestHeader('Content-type','application/x-www-  

      form-urlencoded'); 

 xmlhttp.send('dbname='+str); 

} 

 

function showHint(str1, str2) 

{ 

 var xmlhttp; 

 

 if (str1.length==0 /*|| str2.length==0*/) 

 {  

  document.getElementById('txtHint').innerHTML=""; 

  return; 

 } 

 if (window.XMLHttpRequest) 

 {// code for IE7+, Firefox, Chrome, Opera, Safari 

  xmlhttp=new XMLHttpRequest(); 

 } 

 else 
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 {// code for IE6, IE5 

  xmlhttp=new ActiveXObject('Microsoft.XMLHTTP'); 

 } 

 xmlhttp.onreadystatechange=function() 

 { 

  if (xmlhttp.readyState==4 && xmlhttp.status==200) 

  { 

   document.getElementById('txtHint').innerHTML =   

                  xmlhttp.responseText; 

  } 

 } 

 xmlhttp.open('POST','eye_tables.php',true); 

 xmlhttp.setRequestHeader('Content-type','application/x-www-  

      form-urlencoded'); 

 xmlhttp.send('duser='+str1+'&dpass='+str2); 

} 

</script> 

</head> 

 

Οι δύο τελευταίες συναρτήσεις (function st(str) και function showHint(str1, str2)) 

αφορούν την τεχνική AJAX και εμφανίζουν στα αντίστοιχα <div> τμήματα τις 

σελίδες eye_users.php και eye_tables.php αντίστοιχα.  

 

Η showHint δέχεται στοιχεία από τα πεδία Username και Password που ορίζονται 

στο δεύτερο τμήμα της εφαρμογής. Ελέγχει αν υπάρχει μόνο το username (str1) και 

αν δεν υπάρχει εμφανίζει κενό στο τμήμα div του αρχείου που ορίζεται πιο κάτω και 

με την εντολή return; βγαίνει τελείως από τη συνάρτηση. Αρχικά ελέγχαμε και αν το 

str1 ή το str2 είναι μηδενικό αλλά υπήρχε η περίπτωση κάποιος να έχει κενό 

password οπότε και αφήσαμε στον έλεγχο μόνο το str1.  

if (str1.length==0 /*|| str2.length==0*/) 

 

Στη συνέχεια δημιουργεί το κρίσιμο για την τεχνική αντικείμενο XMLHttpRequest 

ανάλογα με την έκδοση του web browser του χρήστη (αντικείμενο ActiveXObject 

για τους IE 5 και 6). Χρησιμοποιεί τη συνάρτηση onreadystatechange για να 

εμφανίσει το αποτέλεσμα μόλις τελειώσει την επεξεργασία των δεδομένων ο 

εξυπηρέτης (xmlhttp.readyState==4) και βρει τη σελίδα (&& xmlhttp.status==200) 

xmlhttp.onreadystatechange=function() 

 { 

  if (xmlhttp.readyState==4 && xmlhttp.status==200) 

  { 

   document.getElementById('txtHint').innerHTML =   

                  xmlhttp.responseText; 

  } 
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 } 

 

και στέλνει τα δεδομένα των str1 και str2 στη σελίδα eye_tables.php με τη μέθοδο 

POST, ασύγχρονα (true). Όπως αναφέρθηκε ήδη στην ενότητα επεξήγησης της 

τεχνικής AJAX η μέθοδος POST είναι κατάλληλη γιατί στέλνουμε δεδομένα που 

εισάγει ο χρήστης στην ιστοσελίδα. Λόγω του ότι δεν γνωρίζουμε εκ των προτέρων 

το πλήθος των χαρακτήρων, η POST είναι πιο αξιόπιστη και ασφαλής από την GET. 

Επίσης θέλουμε την ασύγχρονη επικοινωνία για αυτό βάλαμε true στη συνάρτηση 

open(). 

 

Στο τμήμα <div> του παρόντος αρχείου εμφανίζει τα γραφικά που ορίζει το 

eye_tables.php του οποίου η λειτουργικότητα ορίζεται πάλι από τις ορισμένες 

συναρτήσεις της JavaScript. 

 

Οι υπόλοιπες τέσσερις συναρτήσεις αναφέρονται στις άλλες ιστοσελίδες 

(eye_insert.php, eye_tables.php και eye_users.php) που εμφανίζονται αργότερα. 

Παρόλαυτά ο ορισμός τους γίνεται εδώ λόγω του ότι η σελίδα eye_db.php είναι η 

αρχική και οι υπόλοιπες εμφανίζονται δυναμικά. Οπότε λόγω του ότι δεν ξέρουμε 

πότε αυτές θα εμφανιστούν, οι συναρτήσεις τους ορίζονται στη «σταθερή» 

eye_db.php και στη συνέχεια όποτε χρειαστεί οι δυναμικές σελίδες τις καλούν. Για 

αυτό το λόγο και ο σχολιασμός τους θα γίνει αργότερα. 

 

Το δεύτερο τμήμα κώδικα περιέχει τα γραφικά της σελίδας σε γλώσσα HTML και 

είναι το παρακάτω. 

<body> 

<h4>Please enter your username and password to connect with 

mySQL:</h4> 

<form>  

Username: <input type="text" id="txt1" /> <br/> 

Password: <input type="password" id="txt2" /> <br/> 

<button type="button" id="submit" onclick="showHint(txt1.value, 

txt2.value)">Υποβολή</button> 

</form> 

<p><h5><b>Databases:</b></h5><div id="txtHint" 

value="txtHint"></div></p>  

</body> 

</html> 
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Εδώ βλέπουμε ότι δημιουργούνται δύο πεδία κειμένου με το όνομα Username και 

Password. Το πρώτο είναι τύπου text και το δεύτερο τύπου password ούτως ώστε να 

αποκρύπτει τους χαρακτήρες που πληκτρολογεί ο χρήστης. Αυτά αφορούν τους 

κωδικούς που χρειάζονται για τη σύνδεση του χρήστη με την MySQL, ώστε να 

προβληθούν πιο κάτω οι βάσεις δεδομένων της MySQL.  

Username: <input type="text" id="txt1" /> <br/> 

Password: <input type="password" id="txt2" /> <br/> 

 

Επίσης υπάρχει και το κουμπί «Υποβολή» που δημιουργεί συμβάντα του μοντέλου 

DOM (onclick). Μόλις ο χρήστης κάνει κλικ στο κουμπί (DOM event), καλείται η 

συνάρτηση showHint, με ορίσματα το περιεχόμενο των πεδίων κειμένων Username 

και Password  

<button type="button" id="submit" onclick="showHint(txt1.value, 

txt2.value)">Υποβολή</button> 

 

οπότε και μεταβαίνουμε πλέον στη JavaScript, στη συνάρτηση showHint(txt1.value, 

txt2.value) που είδαμε προηγουμένως.  

 

Η γραμμή αυτή ορίζει την περιοχή <div> όπου θα εμφανιστεί το περιεχόμενο της 

σελίδας eye_tables.php μέσω της τεχνικής AJAX. 

<p><h5><b>Databases:</b></h5><div id="txtHint" 

value="txtHint"></div></p>  

 



Τόττας Πολυχρόνης ΑΜ 09/39 99 

 

Εικόνα 24: Το αποτέλεσμα του eye_db.php. 

 

7.2.2. Αρχείο eye_tables.php  

Έχοντας συμπληρώσει σωστά τα username και password για να συνδεθούμε με την 

MySQL και πατώντας υποβολή εμφανίζεται το περιεχόμενο της σελίδας 

eye_tables.php. Ο κώδικας της σελίδας είναι ο παρακάτω: 

<html> 

<head> 

</head> 

<body> 

<?php 

   $dusername = $_POST['duser']; 

   $dpass = $_POST['dpass']; 

   

   session_start(); 

   $_SESSION['dbu'] = $dusername; 

   $_SESSION['dbp'] = $dpass; 

    

 $mysql_id = mysql_connect("localhost", $dusername, $dpass); 

  

 if (!$mysql_id) 

   { 

    die('Could not connect: ' . mysql_error()); 

   } 

 

   $sql_query = "SHOW DATABASES"; 

 $result = mysql_query($sql_query) or die(mysql_error()); 

  

 echo "<table id='dbtable' cellpadding='2' cellspacing='1'    

      border='0' class='sheet'> 

 <tr> 
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 <th>Chk</th> 

 <th class='sortable'>Database</th> 

 </tr>"; 

 $i = 0; 

 while($row = mysql_fetch_array($result)) 

   { 

    echo "<tr>"; 

    echo "<td><input type='checkbox' value='"              

            .$row['Database']. "' id='" .$i. "' onclick='check(    

            this, ".mysql_num_rows($result).")' /></td>"; 

  echo "<td id='Database' >" .$row['Database']. "</td>"; 

    echo "</tr>"; 

  $i++; 

   }  

 $_SESSION['rownum'] = mysql_num_rows($result); 

?> 

</table> 

<p><h5><b>Database Tables:</b></h5><div id='txtHint2' 

value='txtHint2'></div></p> 

    

<?php mysql_close($mysql_id);?> 

</body> 

Στην ουσία αυτή η σελίδα παίρνει με τη μέθοδο POST το username και το password 

της MySQL που στείλαμε από την προηγούμενη σελίδα  

   $dusername = $_POST['duser']; 

   $dpass = $_POST['dpass']; 

 

και με το επόμενο τμήμα κώδικα συνδέεται στη MySQL, με το SQL ερώτημα 

"SHOW DATABASES" παίρνει όλες τις βάσεις και τις προβάλλει σε έναν πίνακα με 

δύο στήλες και γραμμές όσες είναι και οι βάσεις δεδομένων συν μια που είναι ο 

τίτλος του πίνακα.   

 $mysql_id = mysql_connect("localhost", $dusername, $dpass); 

  

 if (!$mysql_id) 

   { 

    die('Could not connect: ' . mysql_error()); 

   } 

 

   $sql_query = "SHOW DATABASES"; 

 $result = mysql_query($sql_query) or die(mysql_error()); 

  

 echo "<table id='dbtable' cellpadding='2' cellspacing='1'    

      border='0' class='sheet'> 

 <tr> 

 <th>Chk</th> 

 <th class='sortable'>Database</th> 

 </tr>"; 

 $i = 0; 

 while($row = mysql_fetch_array($result)) 

   { 

    echo "<tr>"; 

    echo "<td><input type='checkbox' value='"              
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            .$row['Database']. "' id='" .$i. "' onclick='check(    

            this, ".mysql_num_rows($result).")' /></td>"; 

  echo "<td id='Database' >" .$row['Database']. "</td>"; 

    echo "</tr>"; 

  $i++; 

   }  

 $_SESSION['rownum'] = mysql_num_rows($result); 

 

Η πρώτη στήλη του πίνακα περιέχει ένα checkbox για κάθε όνομα βάσης που 

υπάρχει στη δεύτερη στήλη. Το checkbox έχει ένα συμβάν onclick που καλεί τη 

συνάρτηση check με όρισμα το ίδιο το checkbox και τον αριθμό των βάσεων 

δεδομένων που μετράμε εδώ. 

 

Εδώ λοιπόν θα παρεμβάλλουμε το σχολιασμό της συνάρτησης check. 

 function check(chkbox, rownum) 

{ 

 if(chkbox.checked == true) 

 { 

  for (var i = 0; i < rownum; i++) 

  { 

   if (i != chkbox.id) 

   { 

    //alert(document.getElementById(i).name); 

    document.getElementById(i).checked = false; 

   } 

  } 

  st(chkbox.value); 

 }else{ 

  document.getElementById('txtHint2').innerHTML=""; 

 } 

} 

 

Η συγκεκριμένη JavaScript συνάρτηση δίνει λίγη παραπάνω λειτουργικότητα στα 

checkboxes. Θέλουμε όταν επιλέγουμε (τσεκάροντας το αντίστοιχο checkbox) μια 

βάση δεδομένων να μην είναι επιλεγμένη κάποια άλλη επειδή λογικά είναι άσκοπο 

να ελέγχουμε πολλές μαζί. Θέλουμε να ξέρουμε ποια βάση είναι αυτή που έχει τον 

σωστό πίνακα και τα σωστά δεδομένα. 

 

Οπότε η συνάρτηση ελέγχει αν το τρέχον checkbox είναι τσεκαρισμένο και αν είναι 

τότε αποτσεκάρει όλα τα υπόλοιπα (τα μετράει με τη βοήθεια του μετρητή που 

εισάγαμε ως όρισμα) με DOM event. Αν δεν είναι τσεκαρισμένο τότε δεν επιστρέφει 

τίποτα στο div με id 'txtHint2’.  
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Επίσης αν όντως το τρέχον checkbox είναι τσεκαρισμένο, μετά τα προηγούμενα 

καλείται και η συνάρτηση st(checkbox.value) η οποία περιέχει την τεχνική AJAX 

ώστε να φορτωθεί η σελίδα eye_users.php στην περιοχή div με id 'txtHint2’. Ο 

κώδικάς της st() είναι ο παρακάτω 

function st(str) 

{ 

 var xmlhttp; 

 

 if (str.length==0) 

 {  

    document.getElementById('txtHint2').innerHTML=""; 

  return; 

 } 

 if (window.XMLHttpRequest) 

 {// code for IE7+, Firefox, Chrome, Opera, Safari 

  xmlhttp=new XMLHttpRequest(); 

 } 

 else 

 {// code for IE6, IE5 

  xmlhttp=new ActiveXObject('Microsoft.XMLHTTP'); 

 } 

 xmlhttp.onreadystatechange=function() 

 { 

  if (xmlhttp.readyState==4 && xmlhttp.status==200) 

  { 

   document.getElementById('txtHint2').innerHTML =  

                  xmlhttp.responseText; 

  } 

 } 

 xmlhttp.open('POST','eye_users.php',true); 

 xmlhttp.setRequestHeader('Content-type','application/x-www-  

      form-urlencoded'); 

 xmlhttp.send('dbname='+str); 

} 

 

Η λειτουργία της είναι ίδια με αυτήν της showHint(str1, str2). Η str δέχεται σαν 

όρισμα τη μεταβλητή str που στην ουσία αντιπροσωπεύει την τιμή value του 

εκάστοτε checkbox. Σε αυτήν έχουμε βάλει επίτηδες το όνομα της βάσης που 

υπάρχει στη δεύτερη στήλη του πίνακα που δημιουργήσαμε στο αρχείο 

eye_tables.php. Στη συνέχεια ελέγχει αν str έχει τιμή και αν δεν υπάρχει εμφανίζει 

κενό στο τμήμα div με id txtHint2 και με την εντολή return; βγαίνει τελείως από τη 

συνάρτηση.  

 

Αμέσως μετά δημιουργεί το κρίσιμο για την τεχνική αντικείμενο XMLHttpRequest 

ανάλογα με την έκδοση του web browser του χρήστη (αντικείμενο ActiveXObject 

για τους IE 5 και 6). Χρησιμοποιεί τη συνάρτηση onreadystatechange για να 
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εμφανίσει το αποτέλεσμα μόλις τελειώσει την επεξεργασία των δεδομένων ο 

εξυπηρέτης (xmlhttp.readyState==4) και βρει τη σελίδα (&& xmlhttp.status==200) 

xmlhttp.onreadystatechange=function() 

 { 

  if (xmlhttp.readyState==4 && xmlhttp.status==200) 

  { 

   document.getElementById('txtHint2').innerHTML =  

                  xmlhttp.responseText; 

  } 

 } 

 

και στέλνει το str στη σελίδα eye_users.php με τη μέθοδο POST, ασύγχρονα (true). 

H μέθοδος POST είναι κατάλληλη γιατί στέλνουμε τα δεδομένα που εισάγει ο 

χρήστης στην ιστοσελίδα. Λόγω του ότι δεν γνωρίζουμε εκ των προτέρων το πλήθος 

των χαρακτήρων, η POST είναι πιο αξιόπιστη και ασφαλής από την GET. Επίσης 

θέλουμε την ασύγχρονη επικοινωνία για αυτό βάλαμε true στη συνάρτηση open(). 

 

Στο τμήμα <div> του παρόντος αρχείου εμφανίζει τα γραφικά που ορίζει το 

eye_users.php του οποίου η λειτουργικότητα ορίζεται πάλι από τις ορισμένες 

συναρτήσεις της JavaScript. 

 

Τέλος έχουμε και το εξής  

</table> 

<p><h5><b>Database Tables:</b></h5><div id='txtHint2' 

value='txtHint2'></div></p> 

    

<?php mysql_close($mysql_id);?> 

</body> 

 

όπου ορίζονται η περιοχή div και κλείνουμε τη σύνδεση με τη βάση δεδομένων για 

λόγους ασφαλείας. 

 

Τα παρακάτω session δημιουργήθηκαν γιατί ξανακάνουμε συνδέσεις με τη MySQL 

οπότε είναι απαραίτητα το username και το password της.  

   session_start(); 

   $_SESSION['dbu'] = $dusername; 

   $_SESSION['dbp'] = $dpass; 
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Εικόνα 25: Το αποτέλεσμα του eye_tables.php. 

 

7.2.3. Αρχείο eye_users.php  

Με το που κλικάρουμε μια βάση δεδομένων, μόλις ολοκληρώσει ο Server την 

επεξεργασία και βρει τη σελίδα, στην περιοχή div με id 'txtHint2’ εμφανίζεται το 

περιεχόμενο της σελίδας eye_users.php που έχει κώδικα 

<html> 

<head></head> 

<body> 

<?php 

 include '_common.php'; 

 

 $dname = $_POST['dbname']; 

 

 session_start(); 

 $duser = $_SESSION['dbu']; 

 $pass = $_SESSION['dbp']; 

 $rn = $_SESSION['rownum']; 

 

 $mysql_id2 = mysql_connect(TZN_DB_HOST, $duser, $pass); 

 

 //$mysql_id_taskfreak = mysql_connect(TZN_DB_HOST,           

      TZN_DB_USER, TZN_DB_PASS); 

 //mysql_select_db(TZN_DB_BASE, $mysql_id2); 

 mysql_select_db($dname, $mysql_id2); 

 

 if (!$mysql_id2 ) 

   { 

    die('Could not connect: ' . mysql_error()); 

   } 

   //$sql_query_taskfreak = "SELECT username FROM frk_member"; 
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 //$result_tfrk = mysql_query($sql_query_taskfreak) or        

      die(mysql_error()); 

 

 $sql_query3 = "SELECT e.name, m1.data, m2.data 

     FROM eyeosuser AS e , eyeosmetadata AS m1,     

                    eyeosmetadata AS m2 WHERE                      

                    m1.object_id = e.id AND                        

                    m1.name='eyeos.user.firstname'                 

                    AND m2.object_id = m1.object_id AND            

                    m2.name='eyeos.user.lastname'"; 

 $result3 = mysql_query($sql_query3) or die(mysql_error()); 

 

 echo "<form name= 'myform' action='eye_insert.php'           

           method='post'> 

 <table id='dbtable' cellpadding='2' cellspacing='1'          

      border='0' class='sheet'> 

 <tr> 

 <th>Chk</th> 

 <th class='sortable'>eyeOs username</th> 

 <th class='sortable'>eyeOs First Name</th> 

 <th class='sortable'>eyeOs Last Name</th> 

 </tr>"; 

 $i=$rn; 

 

 while($row4 = mysql_fetch_array($result3)) 

   { 

  $username[$i] = $row4[0]; 

  $firstname[$i] = substr($row4[1], strpos(              

            $row4[1],'"')+1, strripos($row4[1],'"')                

            -strpos($row4[1],'"')-1 ); 

    $lastname[$i] = substr($row4[2], strpos(               

            $row4[2],'"')+1, strripos($row4[2],'"')               

            -strpos($row4[2],'"')-1 );  

 

  echo "<tr>"; 

  echo "<td><input type='checkbox' name='checkB" .$i.    

                 "' id='" .$i. "' /></td>"; 

  echo "<td id='username' >" .$username[$i]. "</td>"; 

  echo "<td id='firstname' >" .$firstname[$i]. "</td>"; 

  echo "<td id='lastname' >" .$lastname[$i]. "</td>"; 

  echo "</tr>"; 

  $i++; 

 } 

 mysql_close($mysql_id2); 

 

 session_start(); 

 $_SESSION['us'] = $username; 

 $_SESSION['fn'] = $firstname; 

 $_SESSION['ln'] = $lastname; 

 $_SESSION['tablesize'] = mysql_num_rows($result3); 

 echo "<input type= 'submit' id='save' name='save'></input> 

   <br/> 

   <br/>"; 

 echo "<button type= 'button' id='selectall' name='save'      

            onclick ='checkusers(document.myform, "                

            .mysql_num_rows($result3). ")'>SelectAll</button> 
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   <br/> 

   <button type= 'button' id='deselectall'          

                  name='save' onclick='uncheckusers(               

                  document.myform, " .mysql_num_rows($result3).    

                  ")'>Deselect All</button> 

   <br/> 

   </form>"; 

?> 

</body> 

</html> 

 

Το αρχείο αυτό δέχεται ξανά το username και το password της MySQL με τη 

βοήθεια των session και μέσω της POST της AJAX δέχεται το όνομα της βάσης 

δεδομένων της οποίας το checkbox τσεκάραμε. Στη συνέχεια πραγματοποιεί 

σύνδεση με τη βάση δεδομένων που εμείς έχουμε προκαθορίσει. 

 

Ακολούθως προσπαθεί να πραγματοποιήσει το ερώτημα 

$sql_query3 = "SELECT e.name, m1.data, m2.data 

FROM eyeosuser AS e , eyeosmetadata AS m1, eyeosmetadata AS m2  

 WHERE 

  m1.object_id = e.id AND m1.name='eyeos.user.firstname' 

  AND m2.object_id = m1.object_id AND 

m2.name='eyeos.user.lastname'"; 

 

Αν δεν βρει τους πίνακες eyeosuser και eyeosmetadata στη βάση, τότε εμφανίζει 

μήνυμα βάση της εντολής  

 $result3 = mysql_query($sql_query3) or die(mysql_error()); 

 

Αν τους βρει, τότε το ερώτημα εμφανίζει το username από τον πίνακα eyeosuser 

(e.name) και από τη στήλη data του πίνακα eyeosmetadata το όνομα του χρήστη και 

το επίθετό του. Λόγω της ιδιομορφίας του πίνακα eyeosmetadata, όπου η στήλη data 

περιέχει σε μια γραμμή το όνομα και σε δεύτερη γραμμή το επίθετο του χρήστη, 

επιλέγουμε το όνομα με id ίδιο με το id του χρήστη μας στον πίνακα eyeosuser και 

επίθετο με id ίδιο με το id του χρήστη μας στον πίνακα eyeosuser. 

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του ερωτήματος δημιουργούμε έναν πίνακα με τα 

αντίστοιχα δεδομένα. 

echo "<form name= 'myform' action='eye_insert.php' method='post'> 

 <table id='dbtable' cellpadding='2' cellspacing='1' border='0' 

class='sheet'> 

 <tr> 
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 <th>Chk</th> 

 <th class='sortable'>eyeOs username</th> 

 <th class='sortable'>eyeOs First Name</th> 

 <th class='sortable'>eyeOs Last Name</th> 

 </tr>"; 

 $i=$rn; 

 

 while($row4 = mysql_fetch_array($result3)) 

   { 

  $username[$i] = $row4[0]; 

  $firstname[$i] = substr($row4[1], 

strpos($row4[1],'"')+1, strripos($row4[1],'"')-strpos($row4[1],'"')-

1 );     

    $lastname[$i] = substr($row4[2],                       

            strpos($row4[2],'"')+1, strripos($row4[2],'"')         

            -strpos($row4[2],'"')-1 );  

 

  echo "<tr>"; 

  echo "<td><input type='checkbox' name='checkB" .$i.    

                 "' id='" .$i. "' /></td>"; 

  echo "<td id='username' >" .$username[$i]. "</td>"; 

  echo "<td id='firstname' >" .$firstname[$i]. "</td>"; 

  echo "<td id='lastname' >" .$lastname[$i]. "</td>"; 

  echo "</tr>"; 

  $i++; 

 } 

 mysql_close($mysql_id2); 

 

Και σε αυτόν τον πίνακα δημιουργήσαμε checkbox με το οποίο επιλέγουμε χρήστες, 

απλά εδώ δεν προσθέσαμε την ίδια λειτουργικότητα με πριν. Αυτό γιατί θέλουμε να 

επιλέγουμε περισσότερους από έναν χρήστες για εισαγωγή. 

 

Το επιπρόσθετο στοιχείο που υπάρχει εδώ είναι οι γραμμές  

$firstname[$i] = substr($row4[1], strpos($row4[1],'"')+1,          

                 strripos($row4[1],'"')-strpos($row4[1],'"')-1 ); 

$lastname[$i] = substr($row4[2], strpos($row4[2],'"')+1,           

                strripos($row4[2],'"')-strpos($row4[2],'"')-1 );  

 

οι οποίες «καθαρίζουν» το όνομα και το επίθετο που παίρνουμε από τον πίνακα 

metadata από κάποια σύμβολα που τους προσθέτει το eyeOS και στη συνέχεια 

προβάλλουμε το «καθαρό» όνομα και επίθετο. Για την ασφάλεια της εφαρμογής 

κλείνουμε και αυτήν τη σύνδεση με τη MySQL και δημιουργούμε τα παρακάτω 

session που θα χρειαστούμε αργότερα. 

 session_start(); 

 $_SESSION['us'] = $username; 

 $_SESSION['fn'] = $firstname; 

 $_SESSION['ln'] = $lastname; 
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 $_SESSION['tablesize'] = mysql_num_rows($result3); 

Όπως φαίνεται στα sessions περνάμε πίνακες και όχι μεμονωμένα στοιχεία. 

 

Τέλος το κομμάτι κώδικα 

 echo "<input type= 'submit' id='save' name='save'></input> 

   <br/> 

   <br/>"; 

 echo "<button type= 'button' id='selectall' name='save'      

      onclick ='checkusers(document.myform, "                      

      .mysql_num_rows($result3). ")'>SelectAll</button> 

   <br/> 

   <button type= 'button' id='deselectall'          

                  name='save' onclick='uncheckusers(               

                  document.myform, " .mysql_num_rows($result3).    

                  ")'>Deselect All</button> 

   <br/> 

   </form>"; 

?> 

</body> 

</html> 

 

Δημιουργεί τρία κουμπιά. Το save, το selectall και το deselectall και τους δίνει την 

αντίστοιχη λειτουργικότητα, το πρώτο είναι submit κουμπί, υποβάλλει τη φόρμα 

<form name= 'myform' action='eye_insert.php' method='post'> με τη μέθοδο POST 

και οδηγεί στη σελίδα 'eye_insert.php και τα δύο επόμενα με το συμβάν onClick. 

 

Η λειτουργικότητα των selectall και deselectall καθορίζεται από τις συναρτήσεις 

JavaScript checkusers και uncheckusers οι οποίες επιλέγουν και αποεπιλέγουν όλους 

χρήστες που έχει ο πίνακας, τον οποίο δημιουργήσαμε προηγουμένως. Ο κώδικάς 

τους είναι ο παρακάτω 

function checkusers(form, rownum) 

{ 

 //alert(form+" "+rownum+" "+table1rn); 

 for (var i = 0; i <= rownum; i++) 

 { 

  form.getElementsByTagName("input")[i].checked = true;  

 }  

} 

 

function uncheckusers(form, rownum) 

{ 

 //alert(form+" "+rownum+" "+table1rn); 

 for (var i = 0; i <= rownum; i++) 

 { 

  form.getElementsByTagName("input")[i].checked = false;

  

 }  
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} 

 

Και οι δύο συναρτήσεις έχουν σαν ορίσματα τη φόρμα μέσα στην οποία 

τοποθετήθηκε ο πίνακας και το μέγεθος του πίνακα. Με ένα for αποτσεκάρουμε ή 

τσεκάρουμε όλα τα checkboxes που αντιστοιχούν στους χρήστες. 

 

 

Εικόνα 26: Το αποτέλεσμα του eye_users.php. 

 

7.2.4. Αρχείο eye_insert.php  

Τέλος το στοιχείο υποβολής της φόρμας με το όνομα save μας οδηγεί στη σελίδα 

eye_insert.php η οποία έχει τον παρακάτω κώδικα. 

<?php include '_common.php';  

session_start(); 

 

$usr = $_SESSION['us']; 

$fnm = $_SESSION['fn']; 

$lnm = $_SESSION['ln']; 

$rn = $_SESSION['rownum']; 

 

 

if (!$objUser->checkLevel(1)) { 

 Tzn::redirect('logout.php','ERROR:'.$langMessage['denied']); 

} 

include PRJ_INCLUDE_PATH.'html/header.php';  

 

$mysql_id3 = mysql_connect(TZN_DB_HOST, TZN_DB_USER, TZN_DB_PASS); 

 mysql_select_db(TZN_DB_BASE, $mysql_id3); 
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 if (!$mysql_id3 ){ 

    die('Could not connect: ' . mysql_error()); 

   } 

 $TBsize = $_SESSION['tablesize']; 

 $chkd = 0; 

 for ($i=$rn; $i<$rn+$TBsize; $i++){ 

  $sql_query4 = "SELECT username FROM ".TZN_DB_PREFIX."  

            _member"; 

  $result4 = mysql_query($sql_query4) or die             

            (mysql_error()); 

  if (isset($_POST['checkB'.$i])){// αν το αντίστοιχο    

                                            check box είναι        

                                            τσεκαρισμένο 

   $found = 0; 

   $chkd = 1; 

   while($row5 = mysql_fetch_array($result4)){ 

    if ($row5[0] == $usr[$i]){ 

     $found ++; 

    }else{ 

     $found = $found + 0; 

    } 

   } 

   if($found == 0){ 

   echo "<li>EyeOs user with username '<i>"         

                  .$usr[$i]."</i>' successfully                    

                  inserted to Taskfreak <br/></li>"; 

   $sql_query5 = "INSERT INTO ".TZN_DB_PREFIX.      

                  "_member (username, firstName, lastName,         

                  password, creationDate, level, enabled) 

   VALUES ('".$usr[$i]."', '".$fnm[$i]. "', '"      

                  .$lnm[$i]."', '', '".date('Y-m-d H:i:s')."', 2,  

                  1)"; 

   $result5 = mysql_query($sql_query5) or     

                  die(mysql_error());  //εισαγωγή στη     

                                                βάση του TASKFREAK 

                                                μόνο των βασικών   

                                                στοιχείων 

   }else { 

    echo "<li>EyeOs user with username '<i>"   

                        .$usr[$i]."</i>' already exists in         

                        Taskfreak <br/></li>"; 

   }   

    } 

 } 

 if ($chkd == 0 && !isset($found)){      

    echo "No user has been selected!"; 

    echo "<br/><h5><a href='eye_db.php'>Click to return    

            to taskfreak eyeos db conection</a></h5>"; 

  echo "OR"; 

 }else if ($found != 0 && $chkd !=0) { 

  echo "All selected users already exist in taskfreak!"; 

    echo "<br/><h5><a href='eye_db.php'>Click to return    

            to taskfreak eyeos db conection</a></h5>"; 

  echo "OR";   

 } 
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mysql_close($mysql_id3); 

unset($_SESSION['us']); 

unset($_SESSION['fn']); 

unset($_SESSION['ln']); 

unset($_SESSION['tablesize']); 

unset($_SESSION['dbu']); 

unset($_SESSION['dbp']); 

unset($_SESSION['rownum']); 

?> 

<html> 

<head> 

<script type="text/javascript"> 

 

</script> 

</head> 

<body> 

<h5><a href="user_list.php">Click to return to taskfreak user 

list.</a></h5> 

</body> 

</html> 

<?php include PRJ_INCLUDE_PATH."html/footer.php";?> 

  

Εδώ ξανασυνδεόμαστε με τη MySQL και μπαίνουμε στον πίνακα frk_member του 

TaskFreak ώστε να πάρουμε όλα τα username του. 

$mysql_id3 = mysql_connect(TZN_DB_HOST, TZN_DB_USER, TZN_DB_PASS); 

mysql_select_db(TZN_DB_BASE, $mysql_id3); 

 

if (!$mysql_id3 ){ 

 die('Could not connect: ' . mysql_error()); 

} 

$TBsize = $_SESSION['tablesize']; 

$chkd = 0; 

for ($i=$rn; $i<$rn+$TBsize; $i++){ 

$sql_query4 = "SELECT username FROM ".TZN_DB_PREFIX."_member"; 

 

Παρακάτω ελέγχουμε αν το checkbox της γραμμής είναι τσεκαρισμένο και 

αρχικοποιούμε τις μεταβλητές ελέγχου $found και $chkd. Συγκρίνουμε το username 

της τσεκαρισμένης γραμμής με όλα τα username του πίνακα frk_member του 

TaskFreak ώστε αν το βρει να μην το εισάγει. Αν το βρει στη βάση, το $found 

αυξάνει κατά 1, αλλιώς παραμένει μηδέν. Αν μέχρι τέλους παραμείνει μηδέν τότε η 

εγγραφή δεν υπάρχει στο TaskFreak και καταχωρείται. Αλλιώς δεν καταχωρείται. 

$result4 = mysql_query($sql_query4) or die(mysql_error()); 

if (isset($_POST['checkB'.$i])){ // αν το αντίστοιχο check      

                                    box είναι τσεκαρισμένο 

 $found = 0; 

 $chkd = 1; 

 while($row5 = mysql_fetch_array($result4)){ 

  if ($row5[0] == $usr[$i]){ 

   $found ++; 

  }else{ 
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   $found = $found + 0; 

  } 

 } 

 if($found == 0){ 

  echo "<li>EyeOs user with username '<i>".$usr[$i]      

            ."</i>' successfully inserted to Taskfreak <br/></li>"; 

  $sql_query5 = "INSERT INTO ".TZN_DB_PREFIX."_member    

           (username, firstName, lastName, password, creationDate, 

            level, enabled)       

    VALUES ('".$usr[$i]."', '".$fnm[$i]."', '".$lnm[$i].   

            "', '', '".date('Y-m-d H:i:s')."', 2, 1)";   

    $result5 = mysql_query($sql_query5) or                 

            die(mysql_error());  //εισαγωγή στη βάση του  

                                          TASKFREAK μόνο των       

                                          βασικών στοιχείων 

 }else { 

  echo "<li>EyeOs user with username '<i>".$usr[$i]      

            ."</i>' already exists in Taskfreak <br/></li>"; 

         

 }   

} 

 

Τα στοιχεία που εισάγει είναι τα κοινά στοιχεία των πινάκων των δύο εφαρμογών, τα 

οποία είναι τα username, firstName, lastName, password, creationDate, level και 

enabled. Επίσης βλέπουμε ότι εμφανίζεται το αντίστοιχο μήνυμα με την επιτυχή ή 

ανεπιτυχή εισαγωγή των δεδομένων στον πίνακα της βάσης. Οπότε έχουμε  

echo "<li>EyeOs user with username '<i>".$usr[$i]."</i>' 

successfully inserted to Taskfreak <br/></li>"; 

 

για κάθε έναν χρήστη που εισάγουμε επιτυχώς στο TaskFreak και 

echo "<li>EyeOs user with username '<i>".$usr[$i]."</i>' already 

exists in Taskfreak <br/></li>"; 

για κάθε χρήστη που ήδη υπάρχει στο TaskFreak. 

 

Αν δεν έχουμε τσεκάρει κάποιον χρήστη προηγουμένως τότε εμφανίζεται το μήνυμα 

 echo "No user has been selected!"; 

Αν υπάρχουν όλοι οι χρήστες ήδη στο πρόγραμμα τότε εμφανίζεται  

echo "All selected users already exist in taskfreak!"; 

 

Αυτά φαίνονται στο επόμενο κομμάτι κώδικα. 

if ($chkd == 0 && !isset($found)){      

 echo "No user has been selected!"; 

 echo "<br/><h5><a href='eye_db.php'>Click to return to       

      taskfreak eyeos db conection</a></h5>"; 

 echo "OR"; 
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}else if ($found != 0 && $chkd !=0) { 

 echo "All selected users already exist in taskfreak!"; 

   echo "<br/><h5><a href='eye_db.php'>Click to return to       

      taskfreak eyeos db conection</a></h5>"; 

 echo "OR";   

} 

 

Τέλος κλείνουμε τη σύνδεση με τη MySQL και σβήνουμε όλα τα sessions με τον 

κώδικα 

mysql_close($mysql_id3); 

unset($_SESSION['us']); 

unset($_SESSION['fn']); 

unset($_SESSION['ln']); 

unset($_SESSION['tablesize']); 

unset($_SESSION['dbu']); 

unset($_SESSION['dbp']); 

unset($_SESSION['rownum']); 

?> 

<html> 

<head> 

<script type="text/javascript"> 

 

</script> 

</head> 

<body> 

<h5><a href="user_list.php">Click to return to taskfreak user 

list.</a></h5> 

</body> 

</html> 

<?php include PRJ_INCLUDE_PATH."html/footer.php";?> 

 

Για την ευκολία μας και για να ελέγξουμε τους χρήστες που εισάγαμε στο 

πρόγραμμα, τοποθετήσαμε σύνδεσμο που οδηγεί στη σελίδα user_list.php, η οποία 

έχει τη λίστα με τους χρήστες του προγράμματος. 

 

Εικόνα 27: Το αποτέλεσμα του eye_insert.php. 
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Δεν χρησιμοποιήσαμε αυτούσια τη διαδικασία εισαγωγής χρηστών του TaskFreak 

γιατί το eyeOS τηρεί πολύ λιγότερα στοιχεία χρηστών και επομένως θα προέκυπταν 

προβλήματα λόγω κενών πεδίων. 

 

Ολόκληρος ο κώδικας των υποεφαρμογών παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της 

εργασίας. 

 

8. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ eyeOS ΚΑΙ TaskFreak 

Αφού παρουσιάσαμε το θεωρητικό μέρος της εργασίας, τις δύο εφαρμογές (eyeOS 

και TaskFreak), τη δομή τους και την παρέμβασή μας σε αυτές, προχωρώντας 

περεταίρω είναι σωστό να αναφερθούμε και στις τεχνολογίες που αυτά βασίζονται 

και χρησιμοποιούν.  

 

Αυτές είναι οι γλώσσες προγραμματισμού PHP και JavaScript καθώς και η τεχνική 

AJAX και το σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων MySQL. 

 

 

8.1. PHP 

 

 

8.1.1. Ιστορία 

Ξεκινώντας με την PHP, είναι μια γλώσσα προγραμματισμού διαδικτύου, η οποία 

αρχικά δημιουργήθηκε από τον Rasmus Lerdorf το 1995. Η ανάπτυξή της τώρα 

γίνεται από το PHP Group και αποτελεί την επίσημη αναφορά στην γλώσσα PHP. Η 

PHP είναι δωρεάν λογισμικό (open source software) που εκδίδεται υπό την PHP 

License, η οποία όμως δεν είναι συμβατή με την άδεια χρήσης GNU General Public 

License (GPL) λόγω διαφόρων περιορισμών της πρώτης.  
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8.1.2. Η γλώσσα 

Τα αρχικά PHP ενώ στην αρχή αντιπροσώπευαν το "Personal Home Page", τώρα 

λέγεται ότι αναπαριστούν το "PHP: Hypertext Preprocessor".  

 

Η PHP είναι μια γλώσσα προγραμματισμού γενικού σκοπού από την πλευρά του 

εξυπηρέτη (general-purpose server-side scripting language) αρχικά σχεδιασμένη για 

δημιουργία εφαρμογών Διαδικτύου και δυναμικών ιστοσελίδων. Είναι μια από τις 

πρώτες γλώσσες προγραμματισμού server-side, η οποία μπορεί να ενσωματώνεται 

σε HTML κώδικα αντί να καλείται ως ένα εξωτερικό αρχείο για την επεξεργασία 

δεδομένων. Ο κώδικάς της μεταγλωττίζεται από τον εξυπηρέτη μέσω μιας 

υπομονάδας της PHP η οποία παράγει την αντίστοιχη ιστοσελίδα. Σαν γλώσσα 

προγραμματισμού έχει εξελιχθεί ούτως ώστε να περιλαμβάνει command line 

interface και υποστηρίζει αυτόνομες εφαρμογές γραφικών. Η PHP μπορεί να 

εγκατασταθεί στους περισσότερους εξυπηρέτες και επίσης σαν ξεχωριστή 

υπομονάδα στα περισσότερα λειτουργικά συστήματα και πλατφόρμες χωρίς κάποιο 

κόστος. Ανταγωνίστρια γλώσσα της είναι η Active Server Pages (ASP) της 

Microsoft . Η PHP χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή περισσοτέρων από 20 

εκατομμύρια ιστοσελίδες και έχει εγκατασταθεί σε περισσότερους από 1 

εκατομμύριο εξυπηρέτες. Είναι μια γλώσσα που χρησιμοποιείται από δημοφιλής 

εφαρμογές-προγράμματα κατασκευής ιστοσελίδων όπως Joomla, Wordpress, MyBB 

και Drupal. 

 

8.1.3. Επιρροές της από άλλες γλώσσες. 

Πολλά στοιχεία από τη σύνταξη της γλώσσας είναι δανεισμένα από τις γλώσσες C, 

Java και Perl, όμως το συντακτικό της ενσωματώνει και χαρακτηριστικά 

εξειδικευμένα για την PHP. Σκοπός της γλώσσας αποτελεί η γρήγορη δημιουργία 

δυναμικών σελίδων από τους προγραμματιστές.  

 

8.1.4. Χρήση στην εργασία 

Στην παρούσα εργασία η PHP, χρησιμοποιείται κυρίως για την επίτευξη της 

επικοινωνίας με τα δεδομένα των βάσεων δεδομένων του εξυπηρέτη στην εφαρμογή 

eyeOS, αλλά και σαν ενσωματωμένη γλώσσα μαζί με την HTML στην εφαρμογή 
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TaskFreak Original. Για να γίνει αντιληπτή η σημασία και η συχνότητα χρήσης της 

αρκεί να αναφέρουμε ότι έξι από τα δέκα αρχεία με κώδικα που χρειάστηκε να 

συγγράψουμε για την παρούσα εργασία, περιέχουν κώδικα της PHP. 

 

8.2. JavaScript 

 

8.2.1. Ιστορία 

Συνεχίζοντας με τη JavaScript, αυτή δημιουργήθηκε το 1995 από τον Brendan Eich, 

έναν μηχανικό της Netscape, και εκδόθηκε με τον Netscape 2 στις αρχές του 1996. 

Το αρχικό της όνομα ήταν LiveScript, αλλά μια ατυχής απόφαση μάρκετινγκ την 

μετονόμασε σε JavaScript. Το σκεπτικό ήταν να οικειοποιηθεί τη δημοτικότητα της 

γλώσσας Java της Sun. Το όνομά των δύο γλωσσών αποτελεί μόνιμη πηγή σύγχυσης 

από τότε μέχρι σήμερα.  

 

Η Netscape συνεργάστηκε με το Ecma International — τον Ευρωπαϊκό οργανισμό 

προτυποποίησης πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων (παλιά γνωστό 

και ως ECMA — European Computer Manufacturers Association), για να 

δημιουργήσει μια τυποποιημένη, διεθνή και σταθερή γλώσσα προγραμματισμού 

βασισμένη στη JavaScript. Αυτό το πρότυπο ονομάστηκε ECMAScript. Οι εταιρίες 

μπορούν να χρησιμοποιήσουν το πρότυπο αυτό προκειμένου να αναπτύξουν τη δική 

τους έκδοση της JavaScript. Το πρότυπο ECMAScript τεκμηριώθηκε με το κείμενο 

ECMA-262. 

 

Ο παρακάτω σύνδεσμος οδηγεί σε ένα αρχείο pdf μιας παλιάς έκδοσης του 

ECMAScript 

PDF version of ECMA-262  

Επιπλέον μπορεί κάποιος να βρει την τεκμηρίωση στην ιστοσελίδα του 

ECMAInternational. 

 

 

 

http://www.ecma-international.org/
http://www-archive.mozilla.org/js/language/E262-3.pdf
http://www.ecma-international.org/publications/standards/Ecma-262.htm
http://www.ecma-international.org/publications/standards/Ecma-262.htm
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8.2.2. Η γλώσσα 

Η γλώσσα προγραμματισμού JavaScript (ή αλλιώς συγκοπτόμενα JS) είναι μια 

γλώσσα συγγραφής σεναρίων (scripting language), η οποία είναι δυναμική, 

ανεξάρτητη πλατφόρμας (λειτουργικού συστήματος και συσκευής) και δεν 

χρησιμοποιείται ως αυτόνομη γλώσσα προγραμματισμού, αλλά συνήθως 

ενσωματώνεται σε άλλες εφαρμογές και προγράμματα. Επίσης διαθέτει  

συναρτήσεις πρώτης τάξης (first-class functions), είναι απλή, «ελαφριά» και είναι 

αντικειμενοστραφής γλώσσα.  

 

Η JavaScript έλαβε την επίσημη μορφή της, όπως προαναφέρθηκε, μέσω της 

προτυποποίησης γλώσσας ECMAScript και χρησιμοποιείται κυρίως για τον 

προγραμματισμό της πλευράς του πελάτη στο μοντέλο πελάτης-εξυπηρέτης (client-

server). Στην πλευρά του πελάτη συνήθως εφαρμόζεται ως τμήμα του φυλλομετρητή 

(web browser) προκειμένου να προσδώσει δυναμικότητα στις ιστοσελίδες και να 

βελτιώσει τη διεπαφή του χρήστη (user interface). Με αυτήν την γλώσσα ο 

προγραμματιστής μπορεί να επιτύχει πρόσβαση σε δεδομένα και αντικείμενα που 

βρίσκονται και αφορούν την πλευρά του πελάτη και να τα τροποποιεί εκεί και όπως 

αυτός επιθυμεί.  

 

Ο πυρήνας της JavaScript περιέχει ένα βασικό σύνολο αντικειμένων όπως πίνακας 

(Array), ημερομηνία (Date) και το σύνολο των μαθηματικών συναρτήσεων Math, 

καθώς επίσης και ένα βασικό σύνολο στοιχείων της γλώσσας όπως είναι οι τελεστές  

(operators), δομές ελέγχου και δηλώσεις σταθερών και μεταβλητών. Ο πυρήνας 

αυτός της JavaScript μπορεί να επεκταθεί σε πολλούς σκοπούς χρήσης  απλά 

συμπληρώνοντας κάποια αντικείμενα με αυτήν. Για παράδειγμα: 

 

 Η Client-side JavaScript επεκτείνει μια γλώσσα προγραμματισμού 

προκειμένου αυτή να μπορεί να ελέγχει ένα φυλλομετρητή (browser), 

παραδείγματος χάριν τον Mozilla Firefox και το Document Object Model (DOM) 

στο οποίο αυτός βασίζεται. Έτσι, αυτού του είδους η επέκταση από πλευράς χρήστη 

(client-side extensions) επιτρέπει σε μια εφαρμογή  να εμφανίζει αντικείμενα σε μια 

φόρμα HTML (HTML form) και αυτά να ανταποκρίνονται σε ενέργειες του χρήστη 
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(events) όπως το αριστερό κλικ του ποντικιού, είσοδος δεδομένων από το 

πληκτρολόγιο, το scroll down του ποντικιού και περιήγηση στην ιστοσελίδα. 

 Η Server-side JavaScript επεκτείνει μια γλώσσα προγραμματισμού 

προσφέροντάς την τη δυνατότητα να εκτελεί σενάρια που αφορούν τον εξυπηρέτη 

(server). Για παράδειγμα οι επεκτάσεις αυτού του είδους επιτρέπουν σε μια 

εφαρμογή να επικοινωνεί με μια σχεσιακή βάση δεδομένων του εξυπηρέτη, να 

προσδίδει μια συνέχεια και ακεραιότητα στα δεδομένα που δημιουργούνται από την 

μια κλήση στην άλλη της συγκεκριμένης εφαρμογής ή να πραγματοποιούνται 

διάφοροι χειρισμοί στον εξυπηρέτη. 

  

Η χρήση της JavaScript σαν γλώσσα σε εφαρμογές εκτός από αυτές του διαδικτύου 

είναι σημαντική. Για παράδειγμα αυτή χρησιμοποιείται σε αρχεία PDF και σε 

φυλλομετρητές ειδικού σκοπού (site-specific browsers). Επιπλέον με βάση την 

JavaScript δημιουργούνται νεότερα και γρηγορότερα εικονικά περιβάλλοντα (Virtual 

Machines, VMs) και τα διάφορα  πλαίσια και βιβλιοθήκες (frameworks) που 

στηρίζονται σε αυτήν (για παράδειγμα το Node.js) έχουν επίσης αυξήσει την χρήση 

της γλώσσας στις διάφορες εφαρμογές διαδικτύου στην πλευρά του πελάτη (server-

side web applications). 

 

8.2.3. Επιρροές της από άλλες γλώσσες 

Το συντακτικό της JavaScript είναι επηρεασμένο από την γλώσσα προγραμματισμού 

C. Η JavaScript αντιγράφει πολλά ονόματα και έχει κάποια μικρή ομοιότητα με τη  

Java, αλλά κατά βάση, κατά τις αρχές τους και κατά τη χρήση τους διαφέρουν πάρα 

πολύ η μια από την άλλη. Οι κύριες αρχές σχεδιασμού της JavaScript προέρχονται 

από τις γλώσσες προγραμματισμού Self και Scheme. Παρόλο που η Netscape 

ξεκίνησε την ανάπτυξη της JavaScript αυτόνομα, γρήγορα συνεργάστηκαν με τη 

Sun, συμφωνώντας να κάνουν τη JavaScript ένα υποσύνολο της Java.  

 

8.2.4. Χρήση της γλώσσας 

Με τη JavaScript υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας σεναρίων που εκτελούν 

αυτόματες εργασίες, για παράδειγμα όταν μια σελίδα του Web ανοίγει ή κλείνει. 

Επίσης με τη JavaScript μπορεί κάποιος να εκτελεί ενέργειες που ανταποκρίνονται 

http://en.wikipedia.org/wiki/Site-specific_browser
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σε ένα συμβάν. Για παράδειγμα όταν ο χρήστης επιλέγει ένα κουμπί ή ένα 

σύνδεσμο, όταν εστιάζει από ένα στοιχείο μιας φόρμας σε ένα άλλο στοιχείο της 

κ.ο.κ.  

 

Οι ενέργειες αυτές μπορεί να είναι απλές. Τα σενάρια μπορεί να ανοίγουν νέα 

παράθυρα στον browser και να εμφανίζουν συγκεκριμένα HTML έγγραφα ή να 

παρουσιάζουν μια σελίδα επιλεγμένη από τον κατάλογο ιστορικού του browser. 

Μπορεί επίσης να είναι και περίπλοκες δηλαδή ένα σενάριο μπορεί να ελέγχει τα 

περιεχόμενα μιας φόρμας που θέλει να υποβάλει ένας χρήστης και στη συνέχεια να 

προειδοποιεί τον χρήστη αν τα δεδομένα είναι λάθος. Το σενάριο μπορεί να ψάξει 

για πληροφορίες σε μια μικρή βάση δεδομένων ή να κάνει πολύπλοκους 

υπολογισμούς οικονομικών στοιχείων. 

 

8.2.5. Χρήση στην εργασία 

Η JavaScript εμφανίζεται τόσο κατά τον προγραμματισμό της εφαρμογής eyeOS όσο 

και στην εφαρμογή TaskFreak. Στο μεν eyeOS αποτελεί την γλώσσα-βάση του 

πλαισίου (framework) qooxdoo, στο δε TaskFreak εμφανίζεται με την τεχνική AJAX 

που χρησιμοποιήθηκε. 

  

8.3. AJAX 

8.3.1. Γενικά 

Η τεχνική AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) αποτελείται από μια 

ομάδα συσχετισμένων γλωσσών προγραμματισμού ανάπτυξης εφαρμογών 

διαδικτύου, που χρησιμοποιούνται στην πλευρά του πελάτη στο μοντέλο client-

server, προκειμένου να δημιουργήσουν οι προγραμματιστές ασύγχρονες εφαρμογές 

διαδικτύου. Δεν πρόκειται για μια νέα γλώσσα προγραμματισμού αλλά για ένα 

συνδυασμό γλωσσών για αυτό και χαρακτηρίζεται από τους περισσότερους ως 

τεχνική ανάπτυξης δυναμικών ιστοσελίδων. Γενικά η συγκεκριμένη τεχνική βοηθάει 

τις ιστοσελίδες ή τις εφαρμογές διαδικτύου να ανταλλάσσουν δεδομένα με τους 

διάφορους servers, ασύγχρονα, χωρίς να παρεμβάλλονται σε αυτό που εμφανίζεται 

στην οθόνη καθώς και στη συμπεριφορά της σελίδας. Ακόμη δεν φορτώνονται όλα 
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τα δεδομένα της σελίδας, αλλά μόνο αυτά που ορίζει ο προγραμματιστής. Οι 

εφαρμογές που χρησιμοποιούν τεχνολογία AJAX είναι ανεξάρτητες φυλλομετρητή 

και πλατφόρμας. 

 

Τα δεδομένα ανακτώνται από τον server με το αντικείμενο XMLHttpRequest. 

Παρόλο που έχει τοποθετηθεί σαν αρκτικόλεξο στο όνομα, η χρήση της XML δεν 

είναι απαραίτητη και οι αιτήσεις στον server δεν χρειάζεται να είναι ασύγχρονες.  

 

Όπως προαναφέρθηκε η AJAX είναι ένας συνδυασμός τεχνολογιών διαδικτύου. Η 

γλώσσα προγραμματισμού HTML και το CSS χρησιμοποιούνται συνδυαστικά για τη 

μορφοποίηση και το στυλ της ιστοσελίδας. Η JavaScript χρησιμοποιεί το μοντέλο 

Document Object Model (DOM) ώστε να είναι δυνατή η δυναμική προβολή και 

αλληλεπίδραση του χρήστη με την ιστοσελίδα και τα δεδομένα της. Η JavaScript και 

το αντικείμενο XMLHttpRequest παρέχουν μια μέθοδο ασύγχρονης ανταλλαγής 

δεδομένων μεταξύ του φυλλομετρητή και του εξυπηρέτη ώστε να αποφευχθεί η 

πλήρης επαναφόρτωση της ιστοσελίδας.  

 

Συνοπτικά για την τεχνική AJAX έχουμε 

 Χρήση των HTML και CSS, για μορφοποίηση και διαμόρφωση του στυλ της 

ιστοσελίδας.  

 Το μοντέλο Document Object Model προσπελάζεται από μια γλώσσα 

συγγραφής σεναρίων από την πλευρά του πελάτη (π.χ. JavaScript) ώστε να 

προβληθούν δυναμικά και να υπάρξει αλληλεπίδραση του χρήστη με τις 

πληροφορίες της ιστοσελίδας. 

  Το αντικείμενο XMLHttpRequest για τη ασύγχρονη ανταλλαγή δεδομένων 

με τον web server.  

 Προαιρετικά την XML η οποία καθορίζει τη διαμόρφωση των δεδομένων 

που χρησιμοποιείται στην ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ server και client. 

 

Σχηματικά έχουμε το παρακάτω.  
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Εικόνα 16: Συνοπτική λειτουργία της τεχνικής AJAX. Πηγή http://code.google.com/intl/el-

GR/edu/ajax/tutorials/ajax-tutorial.html 

 

8.3.2. Χρήση στην εργασία  

Στην παρούσα εργασία η τεχνική αναπτύχθηκε από τον γράφοντα μόνο στην 

εφαρμογή TaskFreak, αλλά αυτή χρησιμοποιείται και στην εφαρμογή eyeOS από 

τους δημιουργούς του. Για την λεπτομερή επεξήγηση της τεχνικής θα 

χρησιμοποιηθεί τμήμα κώδικα που αναπτύχθηκε για την εφαρμογή TaskFreak. 

 

Το τμήμα κώδικα είναι το παρακάτω από το αρχείο Eye_db.php: 

. 

. 

. 

 

<html> 

<head> 

<script type="text/javascript"> 

. 

. 

. 

. 

function showHint(str1, str2) 

{ 

 var xmlhttp; 

 

 if (str1.length==0 /*|| str2.length==0*/) 

 {  

  document.getElementById('txtHint').innerHTML=""; 

  return; 

 } 

 if (window.XMLHttpRequest) 

 {// code for IE7+, Firefox, Chrome, Opera, Safari 

  xmlhttp=new XMLHttpRequest(); 

 } 

 else 

 {// code for IE6, IE5 

  xmlhttp=new ActiveXObject('Microsoft.XMLHTTP'); 

http://code.google.com/intl/el-GR/edu/ajax/tutorials/ajax-tutorial.html
http://code.google.com/intl/el-GR/edu/ajax/tutorials/ajax-tutorial.html
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 } 

 xmlhttp.onreadystatechange=function() 

 { 

  if (xmlhttp.readyState==4 && xmlhttp.status==200) 

  { 

   document.getElementById('txtHint').innerHTML =  

                  xmlhttp.responseText; 

  } 

 } 

 xmlhttp.open('POST','eye_tables.php',true); 

 xmlhttp.setRequestHeader('Content-type','application/x-www-  

      form-urlencoded'); 

 xmlhttp.send('duser='+str1+'&dpass='+str2); 

} 

</script> 

</head> 

<body> 

<h4>Please enter your username and password to connect with 

mySQL:</h4> 

<form>  

Username: <input type="text" id="txt1" /> <br/> 

Password: <input type="password" id="txt2" /> <br/> 

<button type="button" id="submit" onclick="showHint(txt1.value, 

txt2.value)">Υποβολή</button> 

</form> 

<p><h5><b>Databases:</b></h5><div id="txtHint" 

value="txtHint"></div></p>  

</body> 

</html> 

<?php include PRJ_INCLUDE_PATH."html/footer.php";?> 

 

Η ενδεικτική συνάρτηση showHint() είναι συνάρτηση της JavaScript και 

προσπαθούμε να επιτύχουμε την τεχνική AJAX.  

 

Ξεκινώντας από την HTML βλέπουμε ότι αυτή δημιουργεί δύο πεδία κειμένου με το 

όνομα Username και Password. Το πρώτο είναι τύπου text και το δεύτερο τύπου 

password ούτως ώστε να αποκρύπτει τους χαρακτήρες που πληκτρολογεί ο χρήστης.  

Username: <input type="text" id="txt1" /> <br/> 

Password: <input type="password" id="txt2" /> <br/> 

 

Επίσης υπάρχει και το κουμπί «Υποβολή» που δημιουργεί συμβάντα του μοντέλου 

DOM (onclick). Μόλις ο χρήστης κάνει κλικ στο κουμπί (DOM event), καλείται η 

συνάρτηση showHint, με ορίσματα το περιεχόμενο των πεδίων κειμένων Username 

και Password  

<button type="button" id="submit" onclick="showHint(txt1.value, 

txt2.value)">Υποβολή</button> 
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οπότε και μεταβαίνουμε πλέον στη JavaScript (client-side δυναμική γλώσσα 

προγραμματισμού που έχει πρόσβαση στο DOM).   

 

Στην αρχή προσθέσαμε τον έλεγχο ο χρήστης να μην έχει πληκτρολογήσει 

username. Το password επιτρέπεται να είναι κενό. 

if (str1.length==0 /*|| str2.length==0*/) 

{  

 document.getElementById('txtHint').innerHTML=""; 

 return; 

} 

 

Στην περίπτωση αυτή η JavaScript επεμβαίνει στο DOM object «txtHint» και του 

δίνει τιμή κενή. Η συνάρτηση παύει να εκτελείται. Διαφορετικά προχωράμε 

παρακάτω στον κώδικα. 

 

Στη συνέχεια έχουμε το παρακάτω τμήμα κώδικα 

var xmlhttp; 

 

. 

. 

. 

if (window.XMLHttpRequest) 

{// code for IE7+, Firefox, Chrome, Opera, Safari 

 xmlhttp=new XMLHttpRequest(); 

} 

else 

{// code for IE6, IE5 

 xmlhttp=new ActiveXObject('Microsoft.XMLHTTP'); 

} 

 

Είναι το κύριο στοιχείο της τεχνικής. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται το 

αντικείμενο XMLHttpRequest. Μέσω αυτού του αντικειμένου διενεργείται η 

επικοινωνία με τον εξυπηρέτη. Το if … else που έχουμε εδώ καλύπτει τη χρήση 

Internet Explorer έκδοσης 5 ή 6 οι οποίοι χρησιμοποιούν το αντικείμενο 

ActiveXObject καθώς και όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις φυλλομετρητών οι οποίοι 

χρησιμοποιούν το αντικείμενο XMLHttpRequest(). Η γενική σύνταξη των 

περιπτώσεων είναι: 

Μεταβλητή = new XMLHttpRequest(); 

Μεταβλητή = new ActiveXObject('Microsoft.XMLHTTP'); 
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Στη συνέχεια παρεμβάλλεται το παρακάτω τμήμα κώδικα πριν εν τέλει στείλουμε 

στον εξυπηρέτη τα δεδομένα που επιθυμούμε.  

 

Όταν αποσταλεί μια αίτηση στον εξυπηρέτη, χρειάζεται να γίνουν κάποιες ενέργειες 

σαν απάντηση στην αίτηση. Η ιδιότητα onreadystatechange αποτελεί την απάντηση 

αυτή. Η συνάρτηση onreadystatechange ενεργοποιείται κάθε φορά που η ιδιότητα 

readyState του XMLHttpRequest αντικειμένου αλλάζει τιμή. Η ιδιότητα readyState 

αποθηκεύει τιμές που δείχνουν την κατάσταση του αντικειμένου.  

  

xmlhttp.onreadystatechange=function() 

{ 

 if (xmlhttp.readyState==4 && xmlhttp.status==200) 

 { 

  document.getElementById('txtHint').innerHTML =    

            xmlhttp.responseText; 

 } 

} 

 

Στο συμβάν onreadystatechange, προσδιορίζεται το τι θα γίνει όταν η απάντηση του 

εξυπηρέτη είναι έτοιμη για επεξεργασία. 

 

Όταν η ιδιότητα readyState έχει τιμή 4 και η status τιμή 200, απάντηση είναι έτοιμη. 

Η συνάρτηση onreadystatechange καλείται τέσσερις φορές, μια για κάθε τιμή της 

ιδιότητας readyState. Απλά εμείς σαν προγραμματιστές έχουμε ορίσει να 

οπτικοποιείται η απάντηση μόλις αυτή είναι έτοιμη από τον εξυπηρέτη. 

 

Η απάντηση του εξυπηρέτη παρουσιάζεται στο div τμήμα του HTML κώδικα το 

οποίο έχει id=txtHint. Αυτή εισάγεται στο div, σαν HTML κώδικας (innerHTML). H 

τιμή της λαμβάνεται από την ιδιότητα responseText του αντικειμένου 

XMLHttpRequest. Η ιδιότητα responseText μπορεί να αντικατασταθεί από την 

responseXML απλά τότε τα δεδομένα επιστρέφονται σαν XML δεδομένα και όχι 

σαν string. Επειδή όμως εδώ το αρχείο στο οποίο αναφερόμαστε περιέχει κώδικα 

php και HTML και όχι XML δεδομένα γι’ αυτό χρησιμοποιούμε τα responseText.  

 

Για να στείλουμε αιτήσεις στον εξυπηρέτη, χρησιμοποιούμε τις μεθόδους open() και 

send() του αντικειμένου XMLHttpRequest. 
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xmlhttp.open('POST','eye_tables.php',true); 

xmlhttp.setRequestHeader('Content-type','application/x-www-form-

urlencoded'); 

xmlhttp.send('duser='+str1+'&dpass='+str2); 

 

Η πρώτη εντολή που συναντούμε στην αποστολή της αίτησής μας είναι η open(). Η 

εντολή αυτή συντάσσεται ως εξής: 

Μέθοδος Περιγραφή 

open(μέθοδος,url,ασύγχρονη) Καθορίζει τον τύπο της αίτησης , το URL του αρχείου με τα 

δεδομένα καθώς και αν ο εξυπηρέτης πρέπει να χειρίζεται 

την αίτηση ασύγχρονα ή όχι. 
 

μέθοδος: τύπος της αίτησης GET ή POST 

url: η τοποθεσία του αρχείου με τα δεδομένα μέσα στον 
εξυπηρέτη 

ασύγχρονη: true (ασύγχρονη) ή false (σύγχρονη) 

Πίνακας 8.1: Μέθοδος open. Πηγή w3schools.com 

 

Η μέθοδος GET είναι απλούστερη και γρηγορότερη από την POST και είναι δυνατόν 

να χρησιμοποιηθεί στις περισσότερες περιπτώσεις. Όμως, πρέπει να χρησιμοποιούμε 

την POST όταν: 

 Θέλουμε να ενημερώσουμε ένα αρχείο στο server ή να προσπελάσουμε μια 

βάση δεδομένων του εξυπηρέτη. 

 Στέλνουμε μεγάλο όγκο δεδομένων στον εξυπηρέτη, αφού η POST δεν έχει 

περιορισμούς μεγέθους. 

 Στέλνουμε δεδομένα που εισάγει ο χρήστης στην ιστοσελίδα. Λόγω του ότι 

δεν γνωρίζουμε εκ των προτέρων το πλήθος των χαρακτήρων, η POST είναι πιο 

αξιόπιστη και ασφαλής από την GET. 

 

Επειδή βρισκόμαστε στην τρίτη περίπτωση χρησιμοποιήσαμε την POST. 

 

Το url είναι η τοποθεσία του αρχείου στον εξυπηρέτη. Εδώ χρησιμοποιήσαμε μόνο 

το όνομα του αρχείου (eye_tables.php) υπονοώντας ότι αυτό βρίσκεται στο φάκελο 

TaskFreak του προγράμματος. 

 

Βάζοντας στην επιλογή ασύγχρονη την τιμή true η JavaScript δεν χρειάζεται να 

περιμένει την απάντηση του εξυπηρέτη αλλά μπορεί: 
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 Να εκτελεί άλλα σενάρια ενώ περιμένει την απάντηση του εξυπηρέτη και  

 Να επεξεργάζεται την απάντηση όταν αυτή είναι έτοιμη 

 

Έτσι δικαιολογείται το Asynchronous στο όνομα AJAX. Έχουμε λοιπόν true ούτως 

ώστε να εκτελεστεί, όταν η απάντηση είναι έτοιμη, το onreadystatechange συμβάν. 

 

Η τιμή false δεν συνίσταται να χρησιμοποιείται, παρά μόνο σε λίγες περιπτώσεις. Αν 

χρησιμοποιηθεί το false, η JavaScript δεν θα συνεχίσει να εκτελεί άλλα σενάρια 

μέχρις ότου ο εξυπηρέτης να είναι έτοιμος. Αν υπάρχει συμφόρηση ή ο εξυπηρέτης 

είναι αργός τότε η εφαρμογή θα «κρεμάσει» και θα σταματήσει να εκτελείται. Όταν 

χρησιμοποιούμε το false, δεν χρειάζεται να συγγράψουμε την συνάρτηση 

onreadystatechange. Απλά γράφουμε τον κώδικά της μετά τη συνάρτηση send(). 

 

Μετά την open('POST','eye_tables.php',true) έχουμε την 

setRequestHeader('Content-type','application/x-www-form-urlencoded'). Απλά 

προσθέτει μια HTTP επικεφαλίδα στην αίτηση. 

 

 

Method Description 

setRequestHeader(επικεφαλίδα,τιμή) προσθέτει μια HTTP επικεφαλίδα στην αίτηση. 

 

επικεφαλίδα: Το όνομα της επικεφαλίδας 
τιμή: τιμή της επικεφαλίδας 

Πίνακας 8.2: setRequestHeader. Πηγή w3schools.com 

 

Τέλος έχουμε την εντολή xmlhttp.send('duser='+str1+'&dpass='+str2); 

Με την εντολή αυτή αποστέλλουμε τελικά τα δεδομένα που επιθυμούμε στον 

εξυπηρέτη. Έχουμε λοιπόν: 

 

send(string) Στέλνουμε την αίτηση στον εξυπηρέτη. 

 

string: Συμπληρώνεται μόνο όταν έχουμε τη μέθοδο POST στην open() 

Πίνακας 8.3: send. Πηγή w3schools.com 

 

Στην περίπτωσή μας βάζουμε στις μεταβλητές duser και dpass το περιεχόμενο που 

πήραμε από τα πεδία κειμένου username και password. Αυτό το στέλνουμε στον 

http://en.wikipedia.org/wiki/Asynchronous_I/O
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server στο αρχείο eye_tables.php και εκεί τις εισάγουμε σε μεταβλητές προκειμένου 

να τις χρησιμοποιήσουμε αργότερα. Αυτό γίνεται με τις παρακάτω γραμμές στο 

αρχείο tables.php 

$dusername = $_POST['duser']; 

$dpass = $_POST['dpass']; 
 

Αυτή είναι η λειτουργία της τεχνικής AJAX με ένα απλό παράδειγμα μέσα από την 

εργασία μας. 

 

8.3.3. Google και AJAX 

Η τεχνική AJAX κέρδισε σε δημοτικότητα τα τελευταία χρόνια λόγω και της χρήσης 

της από την εταιρία από το 2005 by Google, στο Google Suggest. Το Google 

Suggest χρησιμοποιεί AJAX για να δημιουργήσει μια δυναμική διεπαφή: Όταν 

κάποιος ξεκινά να πληκτρολογεί στο search box, ένα JavaScript σενάριο στέλνει τα 

γράμματα στον εξυπηρέτη και αυτός επιστρέφει μια λίστα με προτάσεις. 

 

Το θετικό με την τεχνολογία αυτή είναι ότι οι χρήστες δεν υποχρεώνονται να φύγουν 

από την ιστοσελίδα για να αναζητήσουν κάτι, αφού τα αποτελέσματα φορτώνονται 

και προβάλλονται κάτω από το search box που χρησιμοποιεί AJAX. Τα 

αποτελέσματα ταξινομούνται κατά διάφορες κατηγορίες: local, web, video και blogs 

και είναι δυνατόν να προβληθούν σε λίστα.  

 

Τέλος, χρησιμοποίησε την τεχνολογία στο Gmail, στην εφαρμογή Google Maps  και 

σε άλλες διαδικτυακές εφαρμογές. Επιπρόσθετα, η Google έχει δημιουργήσει μια 

σειρά από  APIs για προγραμματιστές και bloggers, οι οποίες βασίζονται στην 

τεχνολογία και μπορούν να διασυνδέσουν τις διάφορες ιστοσελίδες με εφαρμογές 

της Google όπως  το Google Maps.  
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8.4. MySQL 

 

 

8.4.1. Γενικά 

Η MySQL είναι το πιο χρησιμοποιημένο στον κόσμο ανοιχτού κώδικα σύστημα 

διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων (Relational Database Management 

System, RDBMS), το οποίο εκτελείται σαν εξυπηρέτης αιτημάτων που παρέχει 

πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων που ελέγχει, σε πολλαπλούς χρήστες. 

 

Πήρε το όνομά του από την κόρη του συνδημιουργού του Michael Widenius, η 

οποία ονομάζεται My. Τα αρχικά SQL σημαίνουν Structured Query Language.  

 

Το πρόγραμμα ανάπτυξης της MySQL έχει καταστήσει τον πηγαίο κώδικα της 

εφαρμογής διαθέσιμο υπό τους όρους της άδειας χρήσης GNU General Public 

License, καθώς επίσης και υπό τους όρους διάφορων ιδιωτικών συμφωνητικών. Το 

σύστημα MySQL παλαιότερα ήταν ιδιοκτησία και χορηγούνταν από μια μη-

κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρία, τη Σουηδική MySQL AB και τώρα ανήκει στην 

εταιρία Oracle Corporation. 

 

Ελεύθερα λογισμικά ανοιχτού κώδικα (open source software), όπως αυτά της 

παρούσας εργασίας, τα οποία απαιτούν ένα πλήρες σύστημα διαχείρισης βάσεων 

δεδομένων χρησιμοποιούν συχνά το MySQL. Για εμπορικές εφαρμογές υπάρχουν 

και οι αντίστοιχες εμπορικές εκδόσεις του συστήματος με επιπρόσθετες λειτουργίες. 

Δημοφιλείς εφαρμογές οι οποίες χρησιμοποιούν βάσεις δεδομένων με MySQL είναι 

μερικές από τις επόμενες: Joomla, WordPress, phpBB, Drupal και άλλες που έχουν 

δημιουργηθεί βασισμένες στο LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) συνδυασμό 

λογισμικού. Το σύστημα MySQL επίσης χρησιμοποιείται σε αρκετές εφαρμογές του 

παγκόσμιου ιστού, οι οποίες είναι μεγάλης κλίμακας και υψηλού προφίλ, 

συμπεριλαμβανομένων των Wikipedia, Google, Facebook και Twitter. 
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8.4.2. Χρήση του συστήματος 

Το MySQL είναι ένα ανοιχτού κώδικα σύστημα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων 

δεδομένων, το οποίο χρησιμοποιείται  πάρα πολύ σε εφαρμογές διαδικτύου που, 

όπως προαναφέρθηκε, χρησιμοποιούν το συνδυασμό ελεύθερου λογισμικού 

ανοιχτού κώδικα LAMP. Το LAMP σημαίνει «Linux, Apache, MySQL, 

Perl/PHP/Python». Την χρησιμοποιούν γνωστές και με μεγάλη επισκεψιμότητα 

ιστοσελίδες, όπως Flickr,
 

 Nokia.com, YouTube και όπως αναφέραμε 

προηγουμένως, τα  Wikipedia, Google, Facebook και Twitter.  

 

8.4.3. Πλατφόρμες και διεπαφές 

Ο κώδικας του MySQL είναι γραμμένος με τις γλώσσες προγραμματισμού C και 

C++. Ο parser MySQL έχει γραφτεί με τη βοήθεια του προγράμματος 

YetAnotherCompiler (yacc) και ενός λεξικού που ανέπτυξε η ομάδα της MySQL 

που ονομάζεται sql_lex.cc.  

 

Το MySQL μπορεί και λειτουργεί σε πολλές και διαφορετικές πλατφόρμες. Πολλές 

γλώσσες προγραμματισμού με συγκεκριμένες APIs περιλαμβάνουν βιβλιοθήκες 

ούτως ώστε να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων της MySQL. 

Τέλος, ένα γραφικό περιβάλλον σύνδεσης με τη MySQL (ODBC interface) το οποίο 

ονομάζεται MyODBC επιτρέπει επιπλέον γλώσσες προγραμματισμού που 

υποστηρίζουν το συγκεκριμένο ODBC να επικοινωνήσουν με τις MySQL βάσεις 

δεδομένων, όπως οι  ASP και ColdFusion.  

 

8.4.4. Χρήση στην εργασία 

Στο παρόν πόνημα το RDBMS MySQLκαταλαμβάνει ένα πολύ βασικό κομμάτι, 

αφού και οι δύο εφαρμογές το θέτουν σαν προϋπόθεση προκειμένου να 

λειτουργήσουν ομαλά. Εκτός όμως από τις εφαρμογές που ούτως ή άλλως το 

απαιτούν, η φύση της εργασίας επέβαλε την ανταλλαγή δεδομένων χρηστών μεταξύ 

των εφαρμογών. Έτσι απαιτήθηκε τόσο στο TaskFreak όσο και στο eyeOS 

συγγραφή τμημάτων κώδικα που αφορούν τη σύνδεση, ανάγνωση δεδομένων από τη 
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βάση καθώς και εγγραφή δεδομένων στις βάσεις που διαχειρίζεται το σύστημα 

MySQL. 

 

Παρακάτω παρουσιάζονται τέτοια τμήματα κώδικα μαζί με ένα μικρό σχολιασμό 

τους. 

 

EYEOS 

public static function taskfreakDB($dbuspass) { 

 $DB = self::findDB($dbuspass); 

  

 if ($DB == ""){ 

  $tfdb=""; 

  return $tfdb; 

  die(); 

 } 

 

 if(sizeof($DB) == 1){ 

  $con1 = mysql_connect("localhost", $dbuspass[0],    

            $dbuspass[1]); 

  mysql_select_db($DB[0], $con1); 

  $result = mysql_query("SELECT username,firstName,    

            lastName,email,password,city FROM frk_member"); 

  

  $i = 0; 

  while($row = mysql_fetch_array($result)) 

    { 

     $tfdb[$i][0] = $row['username']; 

   $tfdb[$i][1] = $row['firstName']; 

   $tfdb[$i][2] = $row['lastName']; 

   $tfdb[$i][3] = $row['email']; 

   $tfdb[$i][4] = FALSE; 

   $i++; 

  } 

    mysql_close($con1); 

  return $tfdb; 

 }elseif (sizeof($DB) > 1){ 

  for($j = 0; $j < sizeof($DB); $j++){ 

   $selectDB[0][$j] = $DB[$j]; 

   $selectDB[1][$j] = true;  

  } 

  return $selectDB; 

 } 

} 

 

public static function selectedTaskfreakDB($dbuspassDB) { 

 $con = mysql_connect("localhost", $dbuspassDB[0],     

      $dbuspassDB[1]); 

 mysql_select_db($dbuspassDB[2], $con); 

  

 if(!mysql_select_db($dbuspassDB[2], $con)){ 

  $tfdb = "";   // Σε περίπτωση που ο   

                                    χρήστης επιλέγει την επιλογή 
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  return $tfdb;  // 'Please select DB', η    

                                    οποία δεν πρέπει να εμφανίζει  

  die();   // κάτι στην οθόνη 

 } 

 

 $result = mysql_query("SELECT username,firstName,    

      lastName,email,password,city FROM frk_member"); 

 

      $i = 0; 

       while($row = mysql_fetch_array($result)) 

       { 

        $tfdb[$i][0] = $row['username']; 

             $tfdb[$i][1] = $row['firstName']; 

             $tfdb[$i][2] = $row['lastName']; 

             $tfdb[$i][3] = $row['email']; 

             $tfdb[$i][4] = FALSE; 

             $i++; 

       } 

       mysql_close($con); 

       return $tfdb; 

} 

 

function findDB($dbuspass) { 

 

 $con = mysql_connect("localhost", $dbuspass[0], $dbuspass[1]); 

 if (!$con) 

   { 

  $DB=""; 

  return $DB; 

  die('Could not connect: ' . mysql_error()); 

   } 

 

 $sql_query1 = "SHOW DATABASES"; 

 $result1 = mysql_query($sql_query1) or die(mysql_error()); 

 $times = 0; 

 while($row1 = mysql_fetch_array($result1)) 

   { 

    mysql_select_db($row1[0], $con); 

  $sql_query2 = "SHOW TABLES FROM " . $row1[0]; 

       $result2 = mysql_query($sql_query2) or    

            die(mysql_error()); 

  while($row2 = mysql_fetch_array($result2)) 

       { 

   if ($row2[0] == "frk_member") 

   { 

    $DB[$times] = $row1[0]; 

    $times = $times + 1; 

   } 

  } 

   } 

 return $DB; 

  

} 

 

Αυτό το κομμάτι αναφέρεται στην εφαρμογή taskfreakusers και η δουλειά που κάνει 

εν περιλήψει είναι: 
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 Πρώτον αναζητούν πόσες βάσεις δεδομένων έχουν πίνακα με το όνομα 

frk_member, όπου αποθηκεύονται οι χρήστες του TaskFreak, και αν είναι 

παραπάνω από μια βάση δεδομένων με τέτοιο πίνακα (π.χ. περίπτωση 

backup) μετράνε τον αριθμό τους. Αυτό κάνει η ιδιωτική συνάρτηση 

function findDB($dbuspass).  

 Δεύτερον ανακαλεί δεδομένα από την βάση  

$result = mysql_query("SELECT 

username,firstName,lastName,email,password,city FROM frk_member");  

και τα τοποθετεί στον πίνακα της υποεφαρμογής.      

while($row = mysql_fetch_array($result)) 

                        { 

                                $tfdb[$i][0] = $row['username']; 

                                $tfdb[$i][1] = $row['firstName']; 

                                $tfdb[$i][2] = $row['lastName']; 

                                $tfdb[$i][3] = $row['email']; 

                                $tfdb[$i][4] = FALSE; 

                                $i++; 

                        } 

 

TASKFREAK 

$mysql_id = mysql_connect("localhost", $dusername, $dpass); 

  

if (!$mysql_id) 

{ 

 die('Could not connect: ' . mysql_error()); 

} 

 

$sql_query = "SHOW DATABASES"; 

$result = mysql_query($sql_query) or die(mysql_error()); 

 

echo "<table id='dbtable' cellpadding='2' cellspacing='1'    

border='0' class='sheet'> 

<tr> 

<th>Chk</th> 

<th class='sortable'>Database</th> 

</tr>"; 

$i = 0; 

while($row = mysql_fetch_array($result)) 

{ 

   echo "<tr>"; 

   echo "<td><input type='checkbox' value='" .$row['Database']. 

      "' id='" .$i. "' onclick='check(this, ".mysql_num_rows    

      ($result).")' /></td>"; 

 echo "<td id='Database' >" .$row['Database']. "</td>"; 

   echo "</tr>"; 

 $i++; 

}  

$_SESSION['rownum'] = mysql_num_rows($result); 
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Εδώ πολύ απλά συνδέεται με τη MySQL η εφαρμογή και εμφανίζει στην οθόνη όλες 

τις βάσεις δεδομένων που χειρίζεται αυτή.  

 

Βλέπουμε λοιπόν τη χρήση και τη σημασία που έχει το σύστημα διαχείρισης βάσης 

δεδομένων στις εφαρμογές που αναπτύσσονται από τους διάφορους 

προγραμματιστές, καθώς και το γεγονός ότι το MySQL είναι τόσο διαδεδομένο που 

οι γλώσσες προγραμματισμού όχι μόνο έχουν συγκεκριμένες εντολές για αυτό αλλά 

και κάποιες διαθέτουν και γραφικά περιβάλλοντα διασύνδεσης μαζί της.   

 

Έχοντας τελειώσει λοιπόν την ανάπτυξη του θέματος των τεχνολογιών πάνω στις 

οποίες βασίζονται τα δύο προγράμματα είμαστε πλέον έτοιμοι να παρουσιάσουμε τις 

δύο εφαρμογές που θα συνδυαστούν προκειμένου να βελτιστοποιήσουμε τις 

δυνατότητες συνεργασίας που και οι δύο ούτως ή άλλως παρέχουν. 

 

9. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ (bugs) 

Τέλος, μερικές από τις τεχνικές δυσκολίες που συναντήσαμε κατά τη διάρκεια της 

εργασίας περιγράφονται παρακάτω. Οι δυσκολίες αυτές προκείπτουν είτε από 

αδυναμίες των τεχνολογιών που χρησιμοποιήσαμε (PHP, JavaScript, MySQL και 

AJAX), είτε από αδυναμία του εκάστοτε web browser (IE, Chrome, Mozilla, Opera). 

Έτσι λοιπόν συναντήσαμε τα παρακάτω: 

 

1. Ο Internet Explorer (σε οποιαδήποτε έκδοση) παρουσιάζει/εμφανίζει το 

δυναμικό τμήμα της τεχνικής AJAX μόνο όταν χρησιμοποιήσουμε το tag div 

στον HTML κώδικα του. Οτιδήποτε άλλο tag και αν χρησιμοποιήσουμε για 

να παρουσιάσουμε το δυναμικό τμημα της τεχνικής δε λειτουργεί στον IE. Οι 

web browsers Chrome, Opera, Mozilla λειτουργούν κανονικά και με άλλα 

tag. 

http://support.microsoft.com/kb/276228 

http://www.webdeveloper.com/forum/archive/index.php/t-178350.html 

 

http://support.microsoft.com/kb/276228
http://www.webdeveloper.com/forum/archive/index.php/t-178350.html
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2. Στον Internet Explorer δεν μπορούμε να προσομοιώσουμε δικά μας events 

(click σε κουμπιά) όπως στους Chrome, Opera και Mozilla. Αυτό σημαίνει 

ότι όταν μπαίνουμε με IE μέσα στην εφαρμογή taskfreak του eyeOS που 

δημιουργήσαμε, τότε ο ίδιος ο χρήστης πρέπει να κάνει click στο κουμπί 

είσοδος προκειμένου να μπεί στο TaskFreak. Επίσης κατά την έξοδό του από 

αυτό θα πρέπει να κάνει ο ίδιος logout αφού δεν γίνεται αυτόματα όπως 

στους άλλους φυλλομετρητές.  

 

3. Τέλος μια αδυμαμία αφορά τον Chrome και iframe που χρησιμοποιούμε στηn 

εφαρμογή taskfreak του eyeOS. Κάνει συνεχώς refresh το παράθυρο του 

iframe με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί το onload event. Αυτό συμβαίνει 

γιατί δεν ολοκληρώνεται η φόρτωση του παραθύρου, με αποτέλεσμα όχι 

μόνο να μην μπαίνουμε αυτόματα στην εφαρμογή TaskFreak αλλά και να 

μην συμπληρώνει καν το username και το password του τρέχοντα χρήστη. 

Για αυτό το λόγο χρησιμοποιήσαμε το onappear event, το οποίο εκτελεί την 

αυτόματη είσοδο με το που εμφανίζεται το παράθυρο του iframe. 

 

10. ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Στην σημερινή πραγματικότητα η έννοια της συνεργασίας καθώς και η εφαρμογή 

της στην πράξη έχει πολύ σημαντικό ρόλο. Πλέον τα υπολογιστικά συστήματα 

συνεργάζονται μεταξύ τους για την επεξεργασία ολοένα και περισσότερων 

δεδομένων (κατανεμημένα συστήματα). Οι διάφοροι οργανισμοί (Πανεπιστήμια, 

Ερευνητικά Ιδρύματα, το κράτος) προσπαθούν να καταστήσουν όσο γίνεται 

περισσότερο αποτελεσματική τη συνεργασία των μελών τους προκειμένου να 

επεξεργάζονται ακόμη περισσότερα δεδομένα. Η συνεργασία λοιπόν είναι αυτή που 

μπορεί να αξιοποιήσει τη νέα δύναμη της εποχής μας, την πληροφορία.  

 

Η ενοποίηση των εφαρμογών διαδικτύου TaskFreak και eyeOS έχει αυτόν ακριβώς 

το σκοπό. Να δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα που θα παρέχει διευρυμένη δυνατότητα 

συνεργασίας μεταξύ των χρηστών. Έτσι δύο εφαρμογές διαφορετικού σκοπού, αλλά 

ενιαίου τεχνολογικού υπόβαθρου, ενοποιήθηκαν παράγοντας μια νέα εφαρμογή που 
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θα μπορεί να παρέχει τα πλεονεκτήματα και τη χρηστικότητα των δύο στους 

διάφορους χρήστες. Από τη μία τη συνεργατικότητα που παρέχει το TaskFreak και 

από την άλλη την ευελιξία και τις μικροεφαρμογές γραφείου του eyeOS. 

 

Πεδίο μελλοντικής εφαρμογής αποτελεί και τα εργαστήρια του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας. Με την χρήση των συγκεκριμένων εφαρμογών διαδικτύου, μαζί με την 

τροποποίησή τους, κάθε φοιτητής αλλά και καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής 

εκτός από τον λογαριασμό e-mail θα διαθέτει και ένα λογαριασμό eyeOS και έναν 

TaskFreak οι οποίοι θα τον εξυπηρετούν τόσο σε βασικές εφαρμογές τις οποίες 

απαιτείται να χρησιμοποιήσει κατά την διάρκεια των σπουδών ή της διδασκαλίας 

αντίστοιχα (κειμενογράφος, διαδίκτυο, συγγραφή κώδικα, εκτέλεση εφαρμογών, 

έγγραφα μαθημάτων κ.τ.λ.) όσο και στην ανάθεση εργασιών από τους καθηγητές 

στους φοιτητές και επίβλεψη της εξέλιξής τους. Με αυτό τον τρόπο μόνο κέρδη 

πλεονεκτήματα θα απορροφήσει η πανεπιστημιακή κοινότητα, αφού, εκτός από τη 

διχείριση πληροφορίας, πρόκειται για λογισμικό ανοιχτού κώδικα που επιδέχεται 

τροποποιήσεις και αλλαγές αλλά και δεν επιβαρύνει οικονομικά το Πανεπιστήμιο σε 

δύσκολους οικονομικά καιρούς.  
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11. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-«Κώδικας Εφαρμογών» 

11.1. Εφαρμογή eyeOS 

11.1.1. Αρχείο taskfreakusers.js 
 
/* 

*                 eyeos - The Open Source Cloud's Web Desktop 

*                               Version 2.0 

*                   Copyright (C) 2007 - 2010 eyeos Team  

*  

* This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under 

* the terms of the GNU Affero General Public License version 3 as published by the 

* Free Software Foundation. 

*  

* This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT 

* ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS 

* FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU Affero General Public License for more 

* details. 

*  

* You should have received a copy of the GNU Affero General Public License 

* version 3 along with this program in the file "LICENSE".  If not, see  

* <http://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.txt>. 

*  

* See www.eyeos.org for more details. All requests should be sent to licensing@eyeos.org 

*  

* The interactive user interfaces in modified source and object code versions 

* of this program must display Appropriate Legal Notices, as required under 

* Section 5 of the GNU Affero General Public License version 3. 

*  

* In accordance with Section 7(b) of the GNU Affero General Public License version 3, 

* these Appropriate Legal Notices must retain the display of the "Powered by 

* eyeos" logo and retain the original copyright notice. If the display of the  

* logo is not reasonably feasible for technical reasons, the Appropriate Legal Notices 

* must display the words "Powered by eyeos" and retain the original copyright notice.  

*/ 

 

function taskfreakusers_application(checknum, pid, args) { 

 var app = new eyeos.application.Taskfreakusers(checknum, pid); 

 app.drawGUI(); 

} 

 

qx.Class.define("eyeos.application.Taskfreakusers", { 

 extend: eyeos.system.EyeApplication, 

 

 statics: { 

  NEWUSERMAILSUBJECT: tr('Your new eyeOS account was created'), 

  NEWUSERMAILBODY: tr('Welcome,\n A new eyeOS account was created for you on %s\nThis is your 

information to log on:\n Username: %s\nPassword: %s\n URL: %s\nPlease do not forget to change your password the first time 

you login.\n\n Sincerely,\n%s') 

 }, 
 

 construct: function(checknum, pid) { 

  arguments.callee.base.call(this,"taskfreakusers", checknum, pid); 

  this._checknum=checknum; 

  this._pid=pid; 

 }, 
 

 members: { 

  _checknum: null,    // Checknum of the application 

  _pid: null,      // Pid of the application 

 

  _mainWindow: null,    // Main Window of the Application 

   

   

 

  drawGUI: function() { 

   this._mainWindow = new eyeos.ui.Window(this, tr('Taskfreak Users')).set({ 

    layout: new qx.ui.layout.VBox(0), 

    contentPadding: 5, 
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    width: 800, 

    height: 480, 

    allowGrowX: true, 

    allowGrowY: true 

   }); 
    

   var firstBox = new qx.ui.container.Composite().set({ 

    padding: 5}); 

 

   var grid = new qx.ui.layout.Grid(4, 4); 

 

   firstBox.setLayout(grid); 

   this._mainWindow.add(firstBox, {flex: 1}); 

    

   var label1 = new qx.ui.basic.Label().set({ 

   value: "Database Username:", 

   height: 20, 

   width: 120, 

   textAlign: "center"}); 

   label1.setMargin(2,2,2,2); 

   firstBox.add(label1, {column: 0, row: 0}); 

    

   var textfield1 = new qx.ui.form.TextField(); 

                        textfield1.setPlaceholder("Database username:"); 

   textfield1.setWidth(150); 

   firstBox.add(textfield1, {column: 1, row: 0}); 

  

   var label2 = new qx.ui.basic.Label().set({ 

                        value: "Database Password:", 

                        height: 20, 

                        width: 120, 

                        textAlign: "center"}); 

                        label2.setMargin(2,2,2,2); 

                        firstBox.add(label2, {column: 0, row: 1}); 

 

   var textfield2 = new qx.ui.form.PasswordField(); 

                        textfield2.setPlaceholder("Database password:"); 

   textfield2.setWidth(150); 

   firstBox.add(textfield2, {column: 1, row: 1}); 

 

   var button = new qx.ui.form.Button("Submit"); 

   button.setWidth(100); 

   button.setAllowGrowX(false); 

   firstBox.add(button, {column: 0, row: 2});  

 

   var secondBox = new qx.ui.container.Composite(new qx.ui.layout.VBox()).set({ 

    padding: 5}); 

   this._mainWindow.add(secondBox, {flex: 1}); 

    

   var tableModel = new qx.ui.table.model.Simple(); 

   tableModel.setColumns(new Array(tr('User Name'), 

     tr('First Name'), 

     tr('Last Name'), 

     tr('Email'), 

     tr('Selected') 

   )); 
    

   var selectBox = new qx.ui.form.SelectBox(); 

                        var item; 

    

   button.addListener("execute", function() { 

    var DBuser = textfield1.getValue(); 

    var DBpass = textfield2.getValue(); 

     

    eyeos.callMessage(this.getChecknum(), 'taskfreakDB', [DBuser, DBpass], 

function (data) { 

     if (data[1][0] == true){ 

      selectBox.removeAll();  

      item = new qx.ui.form.ListItem("Please select DB"); 

      selectBox.add(item); 

      for(var i = 0; i < 2; i++){ 

       item = new qx.ui.form.ListItem(data[0][i]); 



Τόττας Πολυχρόνης ΑΜ 09/39 138 

       selectBox.add(item); 

      } 
           

  

      selectBox.addListener("changeSelection", function() { 

                                   // ...selectedTaskfreakDB 

                                   var selection = selectBox.getSelection()[0].getLabel(); 

                                   var DBuser1 = textfield1.getValue(); 

                                   var DBpass1 = textfield2.getValue(); 

                              

                                   eyeos.callMessage(this.getChecknum(), 'selectedTaskfreakDB', [DBuser1, DBpass1, 

selection], function (data1) { 

                                    //alert("a"); 

                             tableModel.setData(data1); 

        textfield1.setEnabled(false); 

        textfield2.setEnabled(false); 

        button.setEnabled(false); 

                                   },this); 

      },this);      
      firstBox.add(selectBox, {column: 1, row: 2}); 

      alert("Found "+i+" databases which contain table named 

frk_member... Please select one from the selectbox."); 

     }else{ 
      tableModel.setData(data); 

      textfield1.setEnabled(false); 

                                                textfield2.setEnabled(false); 

      button.setEnabled(false); 

     } 

    },this); 

   },this); 

    

   //http://demo.qooxdoo.org/devel/apiviewer/#qx.ui.table.Table 

   var custom = { 

     tableColumnModel: function(obj) { 

    return new qx.ui.table.columnmodel.Basic(obj); 

   } 

   }; 
   this._procTable = new qx.ui.table.Table(tableModel, custom).set({ 

    columnVisibilityButtonVisible: true, 

    statusBarVisible: false, 

    showCellFocusIndicator: false, 

    focusCellOnMouseMove: true 

   }); 
    

   var tcm2 = this._procTable.getTableColumnModel(); 

   tcm2.setDataCellRenderer(4, new qx.ui.table.cellrenderer.Boolean()); 

    

   this._procTable.addListener("cellClick", function(cellClick) { 

     

    if (cellClick.getColumn() == 4){ 

     if(tableModel.getValue(cellClick.getColumn(), cellClick.getRow()) == 

false) 
      tableModel.setValue(cellClick.getColumn(), 

cellClick.getRow(), true); 

     else 
      tableModel.setValue(cellClick.getColumn(), 

cellClick.getRow(), false);    

    } 

                        },this); 
 

 

   secondBox.add(this._procTable, {flex: 1}); 

    

   var thirdBox = new qx.ui.container.Composite(new qx.ui.layout.VBox()).set({ 

                                padding: 5}); 

                        this._mainWindow.add(thirdBox, {flex: 1}); 

    

   var grid1 = new qx.ui.layout.Grid(4, 4); 

 

                        thirdBox.setLayout(grid1); 

 

   var button2 = new qx.ui.form.Button("Save users"); 
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                        button2.setWidth(100); 

                        button2.setAllowGrowX(false); 

                            

   button2.addListener("execute", function () { 

    for(var i = 0; i < tableModel.getRowCount(); i++){ 

     var row = tableModel.getRowDataAsMap(i); 

                          if (row['Selected'] == true){ 

      this._saveNewUser(row); 

      //saved = true; 

     } 

    } 
     

    textfield1.setEnabled(true); 

                                textfield2.setEnabled(true); 

    button.setEnabled(true); 

    textfield1.setValue(""); 

                                textfield2.setValue(""); 

                                tableModel.setData(""); 

                                firstBox.remove(selectBox); 

   }, this); 
 

   thirdBox.add(button2, {column: 0, row: 3}); 

 

   var button3 = new qx.ui.form.Button("Select All Users"); 

                        button3.setWidth(100); 

                        button3.setAllowGrowX(false); 

   button3.addListener("execute", function () { 

                               for(var j = 0; j < tableModel.getRowCount(); j++) 

     tableModel.setValue(4, j, true); 

                        }, this); 

 

   thirdBox.add(button3, {column: 0, row: 0}); 

 

   var button4 = new qx.ui.form.Button("Deselect All Users"); 

                        button4.setWidth(100); 

                        button4.setAllowGrowX(false); 

   button4.addListener("execute", function () { 

                               for(var j = 0; j < tableModel.getRowCount(); j++) 

                                        tableModel.setValue(4, j, false); 

                        }, this); 
   thirdBox.add(button4, {column: 1, row: 0}); 

   

   var button5 = new qx.ui.form.Button("Clear All"); 

   button5.setWidth(100); 

   button5.setAllowGrowX(false); 

   button5.addListener("execute", function (){ 

    textfield1.setEnabled(true); 

                                textfield2.setEnabled(true); 

                                button.setEnabled(true); 

    textfield1.setValue(""); 

                                textfield2.setValue(""); 

    tableModel.setData(""); 

    firstBox.remove(selectBox); 

   }, this); 

   thirdBox.add(button5, {column: 4, row:0}); 

  this._mainWindow.open(); 

  }, 

 

  _saveNewUser: function (row) { 

    

   var params = { 

    firstName: row['First Name'], 

    lastName: row['Last Name'], 

    userName: row['User Name'], 

    email: row['Email'], 

    password: "$pass!", 

    profile: "default", 

    emailBody: eyeos.application.Taskfreakusers.NEWUSERMAILBODY, 

    emailSubject: eyeos.application.Taskfreakusers.NEWUSERMAILSUBJECT 

   }; 

    

   if (params['userName'] == ''){ 
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    var op = new eyeos.dialogs.OptionPane( 

       tr('Incorrect field username, you should provide a 

valid username'), 

       eyeos.dialogs.OptionPane.ERROR_MESSAGE); 

     op.createDialog(null, tr('Incorrect username')).open(); 

     return; 

   } 
 

   // Check email is present 

   if (params['email'] == ''){ 

    var op = new eyeos.dialogs.OptionPane( 

       tr('Incorrect field email, you should provide a 

valid mail'), 

       eyeos.dialogs.OptionPane.ERROR_MESSAGE); 

     op.createDialog(null, tr('Empty mail')).open(); 

     return; 

   } 
 

   // Check the mail is correct 

   var regt = "^[\\w-\\.]+@([\\w-]+\\.)+[\\w-]{2,4}$"; 

   var re = new RegExp(regt); 

   if (!params['email'].match(re) ) { 

    var op = new eyeos.dialogs.OptionPane( 

       tr('Incorrect field email, you should provide a 

valid mail\nAn email with an autogenerated password will be sent to created user.'), 

       eyeos.dialogs.OptionPane.ERROR_MESSAGE); 

     op.createDialog(null, tr('Incorrect mail')).open(); 

     return; 

   } 
    

   eyeos.callMessage(this._checknum, 'createUser', params, function() { 

    //alert('User successfully created!'); 

   }, this); 

  

  }  
  

 } 

}); 
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11.1.2. Αρχείο taskfreakusers.php 

 
<?php 

/* 

*                 eyeos - The Open Source Cloud's Web Desktop 

*                               Version 2.0 

*                   Copyright (C) 2007 - 2010 eyeos Team  

*  

* This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under 

* the terms of the GNU Affero General Public License version 3 as published by the 

* Free Software Foundation. 

*  

* This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT 

* ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS 

* FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU Affero General Public License for more 

* details. 

*  

* You should have received a copy of the GNU Affero General Public License 

* version 3 along with this program in the file "LICENSE".  If not, see  

* <http://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.txt>. 

*  

* See www.eyeos.org for more details. All requests should be sent to licensing@eyeos.org 

*  

* The interactive user interfaces in modified source and object code versions 

* of this program must display Appropriate Legal Notices, as required under 

* Section 5 of the GNU Affero General Public License version 3. 

*  

* In accordance with Section 7(b) of the GNU Affero General Public License version 3, 

* these Appropriate Legal Notices must retain the display of the "Powered by 

* eyeos" logo and retain the original copyright notice. If the display of the  

* logo is not reasonably feasible for technical reasons, the Appropriate Legal Notices 

* must display the words "Powered by eyeos" and retain the original copyright notice.  

*/ 

 

abstract class taskfreakusersApplication extends EyeosApplicationExecutable { 

 

 public static function __run(AppExecutionContext $context, MMapResponse $response) { 

  $buffer = ''; 

   

  $buffer .= file_get_contents(EYE_ROOT . '/' . APPS_DIR . '/taskfreakusers/taskfreakusers.js'); 

 

  $response->appendToBody($buffer); 

 } 

 

 public static function taskfreakDB($dbuspass) { 

  $DB = self::findDB($dbuspass); 

   

  if ($DB == ""){ 

   $tfdb=""; 

   return $tfdb; 

   die(); 

  } 

 

  if(sizeof($DB) == 1){ 

   $con1 = mysql_connect("localhost", $dbuspass[0], $dbuspass[1]); 

   mysql_select_db($DB[0], $con1); 

   $result = mysql_query("SELECT username,firstName,lastName,email,password,city FROM 

frk_member"); 

   

   $i = 0; 

   while($row = mysql_fetch_array($result)) 

     { 

      $tfdb[$i][0] = $row['username']; 

    $tfdb[$i][1] = $row['firstName']; 

    $tfdb[$i][2] = $row['lastName']; 

    $tfdb[$i][3] = $row['email']; 

    $tfdb[$i][4] = FALSE; 

    $i++; 

   } 

     mysql_close($con1); 

   return $tfdb; 
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  }elseif (sizeof($DB) > 1){ 

   for($j = 0; $j < sizeof($DB); $j++){ 

    $selectDB[0][$j] = $DB[$j]; 

    $selectDB[1][$j] = true;  

   } 

   return $selectDB; 

  } 

 } 

 

 public static function selectedTaskfreakDB($dbuspassDB) { 

   $con = mysql_connect("localhost", $dbuspassDB[0], $dbuspassDB[1]); 

                        mysql_select_db($dbuspassDB[2], $con); 

     

   if(!mysql_select_db($dbuspassDB[2], $con)){ 

    $tfdb = "";    // Σε περίπτωση που ο χρήστης 

επιλέγει την επιλογή 

    return $tfdb;    // 'Please select DB', η 

οποία δεν πρέπει να εμφανίζει  

    die();     // κάτι στην οθόνη 

   } 

 

                        $result = mysql_query("SELECT username,firstName,lastName,email,password,city FROM frk_member"); 

 

                        $i = 0; 

                        while($row = mysql_fetch_array($result)) 

                        { 

                                $tfdb[$i][0] = $row['username']; 

                                $tfdb[$i][1] = $row['firstName']; 

                                $tfdb[$i][2] = $row['lastName']; 

                                $tfdb[$i][3] = $row['email']; 

                                $tfdb[$i][4] = FALSE; 

                                $i++; 

                        } 

                        mysql_close($con); 

                        return $tfdb; 

 } 

 

 function findDB($dbuspass) { 

 

  $con = mysql_connect("localhost", $dbuspass[0], $dbuspass[1]); 

  if (!$con) 

    { 

   $DB=""; 

   return $DB; 

   die('Could not connect: ' . mysql_error()); 

    } 

 

  $sql_query1 = "SHOW DATABASES"; 

  $result1 = mysql_query($sql_query1) or die(mysql_error()); 

  $times = 0; 

  while($row1 = mysql_fetch_array($result1)) 

    { 

     mysql_select_db($row1[0], $con); 

   $sql_query2 = "SHOW TABLES FROM " . $row1[0]; 

                 $result2 = mysql_query($sql_query2) or die(mysql_error()); 

   while($row2 = mysql_fetch_array($result2)) 

                 { 

    if ($row2[0] == "frk_member") 

    { 

     $DB[$times] = $row1[0]; 

     $times = $times + 1; 

    } 

   } 

    } 

  return $DB; 

   

 } 

 

 public static function saveRegisterXML ($param) { 

  $object = kernel::getInstance('SecurityManager'); 

 

  $metaData = new BasicMetaData(); 
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  $metaData->set('register', $param); 

  MetaManager::getInstance()->storeMeta($object, $metaData); 

  return 1; 

 } 

 

 // FIXME: should not work with metaManager !!! 

 public static function isRegisterActive () { 

  $meta = MetaManager::getInstance()->retrieveMeta(kernel::getInstance('SecurityManager'))->getAll(); 

 

  if(isset($meta['register']) && ($meta['register'] == 'true')) { 

   return 1; 

  } 

 

  return 0; 

 } 

 

 //--------------------------- 

 //--------- USERS ----------- 

 //--------------------------- 

 

 /** 

  * Create an eyeosUser 

  *  

  * @param array $params ( 

  *  firstName => String 

  *  lastName => String 

  *  userName => String 

  *  email => String 

  *  emailBody => String   // Instead of store email text in PHP side, we 

store on the javascript so it's possible to translate 

  *  emailSubject => String  // the application 

  * ) 

  */ 

 public static function createUser ($params) { 

  //Load Input 

  try { 

   $name = $params['firstName']; 

   $surname = $params['lastName']; 

   $username = $params['userName']; 

   $email = $params['email']; 

   $emailBody = $params['emailBody']; 

   $emailSubject = $params['emailSubject']; 

   $profile = $params['profile']; 

   $password = $params['password']; 

 

  } catch (Exception $e) { 

   throw new EyeInvalidArgumentException('Missing or invalid $params', $e); 

  } 

 

  //Retrieve admin email 

  $emailAdmin = self::retrieveCurrentUserMail(); 

 

  $myUManager = UMManager::getInstance(); 

 

  // check existence 

  $alreadyExist = true; 

  try { 

   $myUManager->getUserByName($username); 

  } catch (EyeNoSuchUserException $e) { 

   $alreadyExist = false; 

  } 

 

  if ($alreadyExist) { 

   throw new EyeUserAlreadyExistsException('User with name "' . $username . '" already 

exists. Enter the Usermanagement application to update data if necessary.'); 

  } 

 

  //Generate a new random password 

  if(!$password) { 

   $password = self::generateRandomPassword(); 

  } 
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  //create the user 

  $user = $myUManager->getNewUserInstance(); 

  $user->setName($username); 

  $user->setPassword($password, true); 

  $user->setPrimaryGroupId($myUManager-

>getGroupByName(SERVICE_UM_DEFAULTUSERSGROUP)->getId()); 

   

  $myUManager->createUser($user, $profile); 

 

  // Add Metadata 

  $user = $myUManager->getUserByName($username); 

  $meta = MetaManager::getInstance()->retrieveMeta($user); 

  $meta->set('eyeos.user.firstname', $name); 

  $meta->set('eyeos.user.lastname', $surname); 

  $meta->set('eyeos.user.email', $email); 

  MetaManager::getInstance()->storeMeta($user, $meta); 

 

  //Send Password 

  self::sendPassword(array( 

    'userName' => $username, 

   'password' => $password, 

    'to' => $email, 

   'from' => $emailAdmin, 

    'emailBody' => $emailBody, 

    'emailSubject' => $emailSubject 

  )); 

 } 

 

 /** 

  * Retrieve Mail for current user and check if it is valid 

  *  

  * @return String  

  */ 

 private static function retrieveCurrentUserMail () { 

  $admin = ProcManager::getInstance()->getCurrentProcess()->getLoginContext()->getEyeosUser(); 

  $setting = MetaManager::getInstance()->retrieveMeta($admin); 

 

  try { 

   $emailAdmin = $setting->get('eyeos.user.email'); 

  } catch (Exception $e) { 

   throw new EyeMetaDataNotFoundException('Cannot retrieve email of admin user, check 

you correctly fill this field on usersetting application'); 

  } 

   

  // Check if valid mail 

  $regex_pattern = "|^[\\w-\\.]+@([\\w-]+\\.)+[\\w-]{2,4}$|u"; 

  if (!preg_match($regex_pattern, $emailAdmin)) { 

   throw new EyeMetaDataException('The email you specified on your settings is not valid, 

replace it with a valid address'); 

  } 

   

  return $emailAdmin; 

 } 

 

 public static function getProfiles () { 

  return ProfileManager::listProfiles(); 

 } 

 

 /** 

  * Generate a random password 

  *  

  * @param null $params 

  */ 

 protected static function generateRandomPassword () { 

  $chars = "abcdefghijkmnopqrstuvwxyz023456789"; 

  srand((double)microtime()*1000000); 

 

  $pass = ''; 

 

  for ($i = 0; $i < 6; $i++) { 

   $num = rand() % 33; 

   $tmp = substr($chars, $num, 1); 
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   $pass = $pass . $tmp; 

  } 

  return $pass; 

 } 

 

 /** 

  * Send the password to the email address specified 

  * @param array $params ( 

  *  password => String 

  *  userName => String 

  *  to => String 

  *  from => String 

  *  emailBody => String   // Instead of store email text in PHP side, we 

store on the javascript so it's possible to translate 

  *  emailSubject => String  // the application 

  * ) 

  */ 

 private static function sendPassword($params) { 

  $to = $params['to']; 

  $from = $params['from']; 

  $url = 'http://' . $_SERVER['HTTP_HOST']; 

  $username = $params['userName']; 

  $password = $params['password']; 

 

  $subject = $params['emailSubject']; 

  $body = sprintf($params['emailBody'], $url, $username, $password, $url, $url); 

 

  $headers  = 'MIME-Version: 1.0' . '\r\n'; 

  $headers .= 'Content-type: text/html; charset=utf-8' . '\r\n'; 

  $headers .= 'To: ' . $to . '\r\n'; 

  $headers .= 'From: ' . $from . '\r\n'; 

 

  mail($to, $subject, $body, $headers); 

 } 

 

} 

 

?> 
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11.1.3. Αρχείο taskfreak.js 

 
/* 

*                 eyeos - The Open Source Cloud's Web Desktop 

*                               Version 2.0 

*                   Copyright (C) 2007 - 2010 eyeos Team 

* 

* This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under 

* the terms of the GNU Affero General Public License version 3 as published by the 

* Free Software Foundation. 

* 

* This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT 

* ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS 

* FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU Affero General Public License for more 

* details. 

* 

* You should have received a copy of the GNU Affero General Public License 

* version 3 along with this program in the file "LICENSE".  If not, see 

* <http://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.txt>. 

* 

* See www.eyeos.org for more details. All requests should be sent to licensing@eyeos.org 

* 

* The interactive user interfaces in modified source and object code versions 

* of this program must display Appropriate Legal Notices, as required under 

* Section 5 of the GNU Affero General Public License version 3. 

* 

* In accordance with Section 7(b) of the GNU Affero General Public License version 3, 

* these Appropriate Legal Notices must retain the display of the "Powered by 

* eyeos" logo and retain the original copyright notice. If the display of the 

* logo is not reasonably feasible for technical reasons, the Appropriate Legal Notices 

* must display the words "Powered by eyeos" and retain the original copyright notice. 

*/ 

function taskfreak_application(checknum, pid, args) { 

    var app = new eyeos.application.taskfreak(checknum, pid, args); 

    app.drawGUI(args); 

} 
 

qx.Class.define('eyeos.application.taskfreak', { 

    extend: eyeos.system.EyeApplication, 

 

    construct: function(checknum, pid, args) { 

        arguments.callee.base.call(this, 'taskfreak', checknum, pid); 

    }, 

 

    members: { 

        //__url: '/taskfreak/', 

        __customWidth: 800, 

        __customHeight: 480, 

        drawGUI: function(args) { 

         var mainWindow = new eyeos.ui.Window(this, tr('Taskfreak')); 

             mainWindow.setWidth(this.__customWidth); 

             mainWindow.setHeight(this.__customHeight) 

             mainWindow.setLayout(new qx.ui.layout.Grow()); 

             mainWindow.setAllowMaximize(true); 

  mainWindow.setResizable(true); 

              

  var iframe = new qx.ui.embed.Iframe(); 

                iframe.set({decorator: null}); 

  iframe.setScrollbar("auto","auto"); 

  iframe.setNativeContextMenu(true); 

  iframe.setSource(qx.util.ResourceManager.getInstance().toUri("/taskfreak/login.php"));  

 

            iframe.addListenerOnce("appear", function(){ 

   var user = eyeos.getCurrentUserName(); 

   var pass; 

    

   eyeos.callMessage(this.getChecknum(), 'retrieveFrkPass', user, function (pass) { 

    iframe.getDocument().getElementsByTagName("input")[1].value = user; 

    if (pass != undefined){ 

     iframe.getDocument().getElementsByTagName("input")[2].value = 

pass; 
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     //if (iframe.getDocument().createEvent){ 

     var event = iframe.getDocument().createEvent("MouseEvents"); 

     event.initMouseEvent("click", true, true, iframe, 0, 0, 0, 0, 0, false, 

false, false, false, 0, null); 

    

 iframe.getDocument().getElementsByTagName("input")[4].dispatchEvent(event); 

     //}else{  

     // var evtObj = iframe.getDocument().createEventObject(); 

     // evtObj.button = 1; 

     //

 alert(iframe.getDocument().getElementsByTagName("input")[4].name);//fireEvent('onload', evtObj); 

     // alert("IE"); 

     //} 

      

    }else{ 

     alert("User "+user+ " is not a registered Taskfreak user");  

    } 
    return pass; 

   }, this); 

  }, this); 
 

  mainWindow.addListenerOnce("beforeClose", function(){ 

   if (iframe.getDocument().getElementsByTagName("input")[4].name != "login"){ 

    var event = iframe.getDocument().createEvent("MouseEvents"); 

                         event.initMouseEvent("click", true, true, window, 

                         0, 0, 0, 0, 0, false, false, false, false, 0, null); 

           iframe.getDocument().getElementsByTagName("img")[0].dispatchEvent(event); 

    alert("You are now logged out of Taskfreak"); 

   } 

  }, this); 

 

  mainWindow.add(iframe, {flex: 1}); 

   

  mainWindow.open(); 

        } 

    } 

}); 
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11.1.4. Αρχείο taskfreak.php 

 
<?php 

 

/* 

 *                 eyeos - The Open Source Cloud's Web Desktop 

 *                               Version 2.0 

 *                   Copyright (C) 2007 - 2010 eyeos Team 

 * 

 * This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under 

 * the terms of the GNU Affero General Public License version 3 as published by the 

 * Free Software Foundation. 

 * 

 * This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT 

 * ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS 

 * FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU Affero General Public License for more 

 * details. 

 * 

 * You should have received a copy of the GNU Affero General Public License 

 * version 3 along with this program in the file "LICENSE".  If not, see 

 * <http://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.txt>. 

 * 

 * See www.eyeos.org for more details. All requests should be sent to licensing@eyeos.org 

 * 

 * The interactive user interfaces in modified source and object code versions 

 * of this program must display Appropriate Legal Notices, as required under 

 * Section 5 of the GNU Affero General Public License version 3. 

 * 

 * In accordance with Section 7(b) of the GNU Affero General Public License version 3, 

 * these Appropriate Legal Notices must retain the display of the "Powered by 

 * eyeos" logo and retain the original copyright notice. If the display of the 

 * logo is not reasonably feasible for technical reasons, the Appropriate Legal Notices 

 * must display the words "Powered by eyeos" and retain the original copyright notice. 

 */ 

 

abstract class taskfreakApplication extends EyeosApplicationExecutable { 

 public static function __run(AppExecutionContext $context, MMapResponse $response) { 

  $currentUser = ProcManager::getInstance()->getCurrentProcess()->getLoginContext()->getEyeosUser(); 

  $meta = MetaManager::getInstance()->retrieveMeta($currentUser); 

//  Every time this Application its executed, put a metadata for not show any more time in init, 

//  maybe its interesting to put it only if not exist, like that, not working for now 

//  if(!array_key_exists('eyeos.user.desktop.showWelcome', $meta)) { 

//   $meta->set('eyeos.user.desktop.showWelcome', 'false'); 

//  } 

 

  MetaManager::getInstance()->storeMeta($currentUser, $meta); 

 } 

  

 public static function retrieveFrkPass($user) { 

 

  $con = mysql_connect("localhost", "root", "eye2012os"); 

  if (!$con) 

    { 

   die('Could not connect: ' . mysql_error()); 

    } 

  mysql_select_db("taskfreak", $con); 

 

  $sql_query = "SELECT DECODE(password, salt) FROM frk_member WHERE username = '". $user 

."'"; 

  $result = mysql_query($sql_query) or die(mysql_error()); 

 

  while($row = mysql_fetch_array($result)) 

    { 

   $pass = $row[0]; 

   } 

  if (isset($pass)) 

   return $pass; 

  mysql_close($con); 

 } 

} 

?> 
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11.1.5. Αρχείο info.xml 

<meta> 

<entry key="eyeos.application.name">Taskfreak</entry> 

<entry key="eyeos.application.author">Chronis 

Tottas</entry> 

<entry key="eyeos.application.version">1.0</entry> 

<entry key="eyeos.application.description">Link to 

Taskfreak</entry> 

<entry key="eyeos.application.license">AGPL</entry> 

<entry key="eyeos.application.category">Office</entry> 

<entry key="eyeos.application.iconUrl"/> 

<entry key="eyeos.application.taskBarIconUrl"/> 

<entry key="eyeos.application.iconPath">[Path of the icon, 

relative to the application directory]</entry> 

<entry key="eyeos.application.iconData">[Base64 encoded 

icon data]</entry> 

<entry key="eyeos.application.systemParameters" 

type="array"> 

      <entry key="listable">true</entry> 

      <entry key="owner">root</entry> 

      <entry key="group">users</entry> 

      <entry key="permissions">---x--x--x</entry> 

      <entry key="anonymous">false</entry> 

      <entry key="suid">false</entry> 

</entry> 

</meta> 
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11.2. Εφαρμογή Taskfreak 

11.2.1. Αρχείο eye_db.php 

 
<?php include '_common.php';  

 

if (!$objUser->checkLevel(1)) { 

 Tzn::redirect('logout.php','ERROR:'.$langMessage['denied']); 

} 

include PRJ_INCLUDE_PATH.'html/header.php'; ?> 

 

<html> 

<head> 

<script type="text/javascript"> 

function check(chkbox, rownum) 

{ 

 if(chkbox.checked == true) 

 { 
  for (var i = 0; i < rownum; i++) 

  { 
   if (i != chkbox.id) 

   { 

    //alert(document.getElementById(i).name); 

    document.getElementById(i).checked = false; 

   } 

  } 
  st(chkbox.value); 

 }else{ 

  document.getElementById('txtHint2').innerHTML=""; 

 } 

} 
 

function checkusers(form, rownum) 

{ 
 //alert(form+" "+rownum+" "+table1rn); 

 for (var i = 0; i <= rownum; i++) 

 { 
  form.getElementsByTagName("input")[i].checked = true;  

 }  

} 
 

function uncheckusers(form, rownum) 

{ 
 //alert(form+" "+rownum+" "+table1rn); 

 for (var i = 0; i <= rownum; i++) 

 { 
  form.getElementsByTagName("input")[i].checked = false;  

 }  

} 
 

function st(str) 

{ 
 var xmlhttp; 

 

 if (str.length==0) 

 {  

    document.getElementById('txtHint2').innerHTML=""; 

  return; 

 } 

 if (window.XMLHttpRequest) 

 {// code for IE7+, Firefox, Chrome, Opera, Safari 

  xmlhttp=new XMLHttpRequest(); 

 } 

 else 
 {// code for IE6, IE5 

  xmlhttp=new ActiveXObject('Microsoft.XMLHTTP'); 

 } 
 xmlhttp.onreadystatechange=function() 

 { 
  if (xmlhttp.readyState==4 && xmlhttp.status==200) 

  { 
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   document.getElementById('txtHint2').innerHTML = xmlhttp.responseText; 

  } 

 } 

 xmlhttp.open('POST','eye_users.php',true); 

 xmlhttp.setRequestHeader('Content-type','application/x-www-form-urlencoded'); 

 xmlhttp.send('dbname='+str); 

} 
 

function showHint(str1, str2) 

{ 
 var xmlhttp; 

 

 if (str1.length==0 /*|| str2.length==0*/) 

 {  
  document.getElementById('txtHint').innerHTML=""; 

  return; 

 } 
 if (window.XMLHttpRequest) 

 {// code for IE7+, Firefox, Chrome, Opera, Safari 

  xmlhttp=new XMLHttpRequest(); 

 } 

 else 
 {// code for IE6, IE5 

  xmlhttp=new ActiveXObject('Microsoft.XMLHTTP'); 

 } 
 xmlhttp.onreadystatechange=function() 

 { 

  if (xmlhttp.readyState==4 && xmlhttp.status==200) 

  { 
   document.getElementById('txtHint').innerHTML = xmlhttp.responseText; 

  } 

 } 
 xmlhttp.open('POST','eye_tables.php',true); 

 xmlhttp.setRequestHeader('Content-type','application/x-www-form-urlencoded'); 

 xmlhttp.send('duser='+str1+'&dpass='+str2); 

} 

</script> 

</head> 

<body> 

<h4>Please enter your username and password to connect with mySQL:</h4> 

<form>  

Username: <input type="text" id="txt1" /> <br/> 

Password: <input type="password" id="txt2" /> <br/> 

<button type="button" id="submit" onclick="showHint(txt1.value, txt2.value)">Υποβολή</button> 

</form> 

<p><h5><b>Databases:</b></h5><div id="txtHint" value="txtHint"></div></p>  

</body> 

</html> 

<?php include PRJ_INCLUDE_PATH."html/footer.php";?> 
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11.2.2. Αρχείο eye_insert.php 

 
<?php include '_common.php';  

session_start(); 

 

$usr = $_SESSION['us']; 

$fnm = $_SESSION['fn']; 

$lnm = $_SESSION['ln']; 

$rn = $_SESSION['rownum']; 

 

 

if (!$objUser->checkLevel(1)) { 

 Tzn::redirect('logout.php','ERROR:'.$langMessage['denied']); 

} 

include PRJ_INCLUDE_PATH.'html/header.php';  

 

$mysql_id3 = mysql_connect(TZN_DB_HOST, TZN_DB_USER, TZN_DB_PASS); 

  mysql_select_db(TZN_DB_BASE, $mysql_id3); 

 

  if (!$mysql_id3 ){ 

     die('Could not connect: ' . mysql_error()); 

    } 

  $TBsize = $_SESSION['tablesize']; 

  $chkd = 0; 

  for ($i=$rn; $i<$rn+$TBsize; $i++){ 

   $sql_query4 = "SELECT username FROM ".TZN_DB_PREFIX."_member"; 

                 $result4 = mysql_query($sql_query4) or die(mysql_error()); 

   if (isset($_POST['checkB'.$i])){  // αν το αντίστοιχο check box είναι τσεκαρισμένο 

    $found = 0; 

    $chkd = 1; 

    while($row5 = mysql_fetch_array($result4)){ 

     if ($row5[0] == $usr[$i]){ 

      $found ++; 

     }else{ 

      $found = $found + 0; 

     } 

    } 

    if($found == 0){ 

     echo "<li>EyeOs user with username '<i>".$usr[$i]."</i>' successfully 

inserted to Taskfreak <br/></li>"; 

     $sql_query5 = "INSERT INTO ".TZN_DB_PREFIX."_member 

(username, firstName, lastName, password, creationDate, level, enabled)     

  

       VALUES ('".$usr[$i]."', '".$fnm[$i]."', '".$lnm[$i]."', '', '".date('Y-m-d 

H:i:s')."', 2, 1)";   

       $result5 = mysql_query($sql_query5) or die(mysql_error()); 

 //εισαγωγή στη βάση του TASKFREAK μόνο των βασικών στοιχείων 

    }else { 

     echo "<li>EyeOs user with username '<i>".$usr[$i]."</i>' already 

exists in Taskfreak <br/></li>";          

    }   

     } 

  } 

  if ($chkd == 0 && !isset($found)){      

     echo "No user has been selected!"; 

     echo "<br/><h5><a href='eye_db.php'>Click to return to taskfreak eyeos db 

conection</a></h5>"; 

   echo "OR"; 

  }else if ($found != 0 && $chkd !=0) { 

   echo "All selected users already exist in taskfreak!"; 

     echo "<br/><h5><a href='eye_db.php'>Click to return to taskfreak eyeos db 

conection</a></h5>"; 

   echo "OR";   

  } 

mysql_close($mysql_id3); 

unset($_SESSION['us']); 

unset($_SESSION['fn']); 

unset($_SESSION['ln']); 

unset($_SESSION['tablesize']); 

unset($_SESSION['dbu']); 

unset($_SESSION['dbp']); 
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unset($_SESSION['rownum']); 

?> 

<html> 

<head> 

<script type="text/javascript"> 

 

</script> 

</head> 

<body> 

<h5><a href="user_list.php">Click to return to taskfreak user list.</a></h5> 

</body> 

</html> 

<?php include PRJ_INCLUDE_PATH."html/footer.php";?> 
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11.2.3. Αρχείο eye_tables.php 

 
<html> 

<head> 

</head> 

<body> 

<?php 

   $dusername = $_POST['duser']; 

   $dpass = $_POST['dpass']; 

   

   session_start(); 

   $_SESSION['dbu'] = $dusername; 

   $_SESSION['dbp'] = $dpass; 

    

 $mysql_id = mysql_connect("localhost", $dusername, $dpass); 

  

 if (!$mysql_id) 

   { 

    die('Could not connect: ' . mysql_error()); 

   } 

 

   $sql_query = "SHOW DATABASES"; 

 $result = mysql_query($sql_query) or die(mysql_error()); 

  

 echo "<table id='dbtable' cellpadding='2' cellspacing='1' border='0' class='sheet'> 

 <tr> 

 <th>Chk</th> 

 <th class='sortable'>Database</th> 

 </tr>"; 

 $i = 0; 

 while($row = mysql_fetch_array($result)) 

   { 

    echo "<tr>"; 

    echo "<td><input type='checkbox' value='" .$row['Database']. "' id='" .$i. "' onclick='check(this, 

".mysql_num_rows($result).")' /></td>"; 

  echo "<td id='Database' >" .$row['Database']. "</td>"; 

    echo "</tr>"; 

  $i++; 

   }  

 $_SESSION['rownum'] = mysql_num_rows($result); 

?> 

</table> 

<p><h5><b>Database Tables:</b></h5><div id='txtHint2' value='txtHint2'></div></p> 

    

<?php mysql_close($mysql_id);?> 

</body> 
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11.2.4. Αρχείο eye_users.php 

 
<html> 

<head></head> 

<body> 

<?php 

 include '_common.php'; 

 

 $dname = $_POST['dbname']; 

 

 session_start(); 

 $duser = $_SESSION['dbu']; 

 $pass = $_SESSION['dbp']; 

 $rn = $_SESSION['rownum']; 

 

 $mysql_id2 = mysql_connect(TZN_DB_HOST, $duser, $pass); 

 

 //$mysql_id_taskfreak = mysql_connect(TZN_DB_HOST, TZN_DB_USER, TZN_DB_PASS); 

 //mysql_select_db(TZN_DB_BASE, $mysql_id2); 

 mysql_select_db($dname, $mysql_id2); 

 

 if (!$mysql_id2 ) 

   { 

    die('Could not connect: ' . mysql_error()); 

   } 

   //$sql_query_taskfreak = "SELECT username FROM frk_member"; 

 //$result_tfrk = mysql_query($sql_query_taskfreak) or die(mysql_error()); 

 

 $sql_query3 = "SELECT e.name, m1.data, m2.data 

      FROM eyeosuser AS e , eyeosmetadata AS m1, 

eyeosmetadata AS m2   

      WHERE 

      m1.object_id = e.id AND m1.name='eyeos.user.firstname' 

      AND m2.object_id = m1.object_id AND 

m2.name='eyeos.user.lastname'"; 

 $result3 = mysql_query($sql_query3) or die(mysql_error()); 

 

 echo "<form name= 'myform' action='eye_insert.php' method='post'> 

 <table id='dbtable' cellpadding='2' cellspacing='1' border='0' class='sheet'> 

 <tr> 

 <th>Chk</th> 

 <th class='sortable'>eyeOs username</th> 

 <th class='sortable'>eyeOs First Name</th> 

 <th class='sortable'>eyeOs Last Name</th> 

 </tr>"; 

 $i=$rn; 

 

 while($row4 = mysql_fetch_array($result3)) 

   { 

  $username[$i] = $row4[0]; 

  $firstname[$i] = substr($row4[1], strpos($row4[1],'"')+1, strripos($row4[1],'"')-strpos($row4[1],'"')-1 );  

   

    $lastname[$i] = substr($row4[2], strpos($row4[2],'"')+1, strripos($row4[2],'"')-strpos($row4[2],'"')-1 );  

 

  echo "<tr>"; 

  echo "<td><input type='checkbox' name='checkB" .$i. "' id='" .$i. "' /></td>"; 

  echo "<td id='username' >" .$username[$i]. "</td>"; 

  echo "<td id='firstname' >" .$firstname[$i]. "</td>"; 

  echo "<td id='lastname' >" .$lastname[$i]. "</td>"; 

  echo "</tr>"; 

  $i++; 

 } 

 mysql_close($mysql_id2); 

 

 session_start(); 

 $_SESSION['us'] = $username; 

 $_SESSION['fn'] = $firstname; 

 $_SESSION['ln'] = $lastname; 

 $_SESSION['tablesize'] = mysql_num_rows($result3); 

 echo "<input type= 'submit' id='save' name='save'></input> 

   <br/> 



Τόττας Πολυχρόνης ΑΜ 09/39 156 

   <br/>"; 

 echo "<button type= 'button' id='selectall' name='save' onclick ='checkusers(document.myform, " 

.mysql_num_rows($result3). ")'>SelectAll</button> 

   <br/> 

   <button type= 'button' id='deselectall' name='save' onclick='uncheckusers(document.myform, 

" .mysql_num_rows($result3). ")'>Deselect All</button> 

   <br/> 

   </form>"; 

?> 

</body> 

</html> 
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