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Abstract
The purpose of this thesis is the design and implementation of a detailed statistical sports
data website, using various well established open source WWW technologies such as HTML, CSS,
JavaScript, PHP and MySQL.
The data analyzed are focused on the game known as “Scrabble”, a popular crossword
board game played always by two opponents. Playing Scrabble as a sport in Greece, has a history
of one decade, with various events including nation-wide and local tournaments organized by clubs
around the country. Until today, a quite large amount of sports data (originated from tens of events)
has already been collected. The organizing of such data and the production of accurate and
reliable results, accessible anywhere and from various people (scrabble club members, players
and fans all over Greece) are also subjects treated in this thesis.
The website can and will be used by scrabble associations or clubs to help monitoring all
statistics produced by rated tournaments organized by each club separately, and maintain / publish
all the related official rankings.

Περίληψη
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η κατασκευή ιστοτόπου παραγωγής
αναλυτικών στατιστικών στοιχείων αθλητικού περιεχομένου με χρήση τεχνολογιών HTML, CSS,
Javascript, PHP και ΜySQL.
Τα αθλητικά δεδομένα που αναλύονται είναι δεδομένα αγωνιστικού σκραμπλ. Το σκραμπλ
είναι ένα δημοφιλές επιτραπέζιο σταυρολεξικό παιχνίδι μεταξύ δύο παικτών. Το αγωνιστικό
σκραμπλ, στην Ελλάδα, αναπτύσσεται τα τελευταία 10 χρόνια με διοργανώσεις πανελλήνιας
εμβέλειας και τοπικά πρωταθλήματα από τους αντίστοιχους ομίλους σκραμπλ ανά τη χώρα. Ήδη
έχει συλλεχθεί ένας αρκετά σημαντικός αριθμός δεδομένων και πληροφοριών (από δεκάδες
διοργανώσεις) ο οποίος με το πέρασμα του χρόνου αυξάνεται σημαντικά. Η οργάνωση των
δεδομένων αυτών και η παραγωγή σωστών και αξιόπιστων αποτελεσμάτων, προσβάσιμων ανά
πάσα στιγμή από όλους τους εμπλεκομένους (ομίλους, παίκτες, φίλους του αθλήματος),
αποτελούν θέματα τα οποία πραγματεύεται η παρούσα διπλωματική εργασία.
Ο ιστότοπος δύναται να χρησιμοποιηθεί από ενώσεις και ομίλους σκραμπλ με στόχο την
παρακολούθηση όλων των στατιστικών στοιχείων που παράγονται από βαθμολογημένα τουρνουά
τα οποία διοργανώνονται από το κάθε σωματείο ξεχωριστά.

Διπλωματική εργασία: Δημιουργία ιστοτόπου παραγωγής αθλητικών στατιστικών στοιχείων με χρήση τεχνολ. HTML, CSS, Javascript, PHP, MySQL

Εισαγωγή
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η κατασκευή ιστοτόπου παραγωγής
αναλυτικών στατιστικών στοιχείων αθλητικού περιεχομένου με χρήση τεχνολογιών HTML, CSS,
Javascript, PHP και ΜySQL.
Η οργάνωση αριθμητικών δεδομένων και η παραγωγή στατιστικών στοιχείων αποτελούν
αντικείμενο των σπουδών Εφαρμοσμένης Πληροφορικής. Η επιστήμη αυτή αγκαλιάζει τους τομείς
των βάσεων δεδομένων, των μαθηματικών με έμφαση στους επιστημονικούς υπολογισμούς, των
πολυμέσων, του προγραμματισμού και της υλοποίησης αλγορίθμων. Η ανάπτυξη του αντικειμένου
αυτού με βάση τις ολοένα εξελισσόμενες τεχνολογίες του διαδικτύου προσφέρει πολαπλά οφέλη
όπως:
 Ταχύτατη πρόσβαση από όλο τον κόσμο
 Πολυχρηστικότητα σε πολλαπλά επίπεδα, δηλαδή κατανεμημένη αλλά και ταυτόχρονη
πρόσβαση από διαφορετικούς χρήστες
 Καταγραφή, εξέλιξη και παρακολούθηση
αποτελεσμάτων σε πραγματικό χρόνο

των

δεδομένων

και

των

στατιστικών

 Ευκολία στην ανάπτυξη και τη συντήρηση του προϊόντος από την προγραμματιστική ομάδα
 Ασφάλεια στην αποθήκευση και τη συντήρηση της βάσης δεδομένων και του παραγόμενου
κώδικα
Τα αθλητικά δεδομένα που αναλύονται είναι δεδομένα αγωνιστικού σκραμπλ. Το σκραμπλ
είναι ένα δημοφιλές επιτραπέζιο σταυρολεξικό παιχνίδι μεταξύ δύο παικτών. Το αγωνιστικό
σκραμπλ, στην Ελλάδα, αναπτύσσεται τα τελευταία 10 χρόνια με τουρνουά πανελλήνιας εμβέλειας
και τοπικά πρωταθλήματα από τους ομίλους σκραμπλ ανά τη χώρα. Ήδη έχει συλλεχθεί ένας
αρκετά σημαντικός αριθμός δεδομένων και πληροφοριών (από δεκάδες διοργανώσεις) ο οποίος με
το πέρασμα του χρόνου αυξάνεται σημαντικά. Η οργάνωση των δεδομένων αυτών και η
παραγωγή σωστών και αξιόπιστων αποτελεσμάτων, προσβάσιμων ανά πάσα στιγμή από όλους
τους εμπλεκομένους (ομίλους, παίκτες, φίλους του αθλήματος), αποτελούν θέματα που
διαπραγματεύεται η παρούσα διπλωματική εργασία.
Ο ιστότοπος δύναται να χρησιμοποιηθεί από ενώσεις και ομίλους σκραμπλ με στόχο την
παρακολούθηση όλων των στατιστικών στοιχείων που παράγονται από βαθμολογημένα τουρνουά
που διοργανώνει το κάθε σωματείο ξεχωριστά.
Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται εκτενής αναφορά στο λεξικολογικό παιχνίδι σκραμπλ, με
έμφαση στην αγωνιστική του παραλλαγή, στα τουρνουά και στα στατιστικά στοιχεία τους που
αφορούν την διπλωματική εργασία. Στο δεύτερο κεφάλαιο προχωρούμε στην αναλυτική περιγραφή
του προβλήματος, με τους περιορισμούς του και την πρόβλεψη των πιθανών οντοτήτων και
συσχετίσεων που απαιτούνται από πλευράς καταχώρησης δεδομένων. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται
συνοπτική
αναφορά
στις
επιμέρους τεχνολογίες - γλώσσες προγραμματισμού που
χρησιμοποιήθηκαν. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται εκτενής αναφορά στη βάση δεδομένων,
αναλύοντας τους πίνακες που την απαρτίζουν και τις συσχετίσεις (τα κύρια και τα ξένα κλειδιά που
υλοποιούν τις σχέσεις μεταξύ των οντοτήτων). Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά σε τμήματα
κώδικα απ΄όλες τις συμμετέχουσες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται ευρέως στην υλοποίηση
του ιστοτόπου. Στο έκτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στους πρόσθετους έτοιμους κώδικες που
ανασύρθηκαν από το διαδίκτυο και χρησιμοποιήθηκαν για την βελτίωση της λειτουργικότητας και
της εμφάνισης του ιστότοπου.
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Στα επόμενα κεφάλαια γίνονται αναφορές στα περίπλοκα τμήματα του κώδικα που χρήζουν
ιδιαιτέρων επεξηγήσεων. Συγκεκριμένα, στο έβδομο κεφάλαιο γίνεται εκτενής αναφορά στους
υπολογισμούς των στατιστικών στοιχείων του ιστότοπου. Στο όγδοο κεφάλαιο περιγράφονται οι
ιστοσελίδες εμφάνισης των πινάκων συνοπτικών στατιστικών στοιχείων. Στο ένατο κεφάλαιο
παρουσιάζεται και εξηγείται ο τρόπος με τον οποίο υλοποιούνται οι αντίστοιχοι αναλυτικοί πίνακες
στατιστικών στοιχείων. Η αποθήκευση και ανάκτηση των αρχείων εικόνων αναλύεται στο δέκατο
κεφάλαιο.
Στο ενδέκατο κεφάλαιο γίνεται εκτενής αναφορά στον τρόπο με τον οποίο
πραγματοποιούνται οι καταχωρήσεις των ζευγαριών των αντιπάλων στον εκάστοτε γύρο του
τουρνουά.
Τα τελικά συμπεράσματα παρουσιάζονται σε ξεχωριστό κεφάλαιο στο τέλος ενώ στα
παραρτήματα που ακολουθούν γίνεται συνοπτική αναφορά στον ρόλο όλων των php αρχείων που
υλοποιήθηκαν καθώς και στην αναλυτική περιγραφή (με MySQL εντολές) της βάσης δεδομένων.

Οφείλουμε να ευχαριστήσουμε:
 Τον επιβλέποντα καθηγητή Δρ. Φραγκούλη Γεώργιο για την εμπιστοσύνη που μας έδειξε
και τις συμβουλές – στήριξη που μας παρείχε καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπόνησης της
διπλωματικής εργασίας.
 Το Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης Σκραμπλ για την παροχή πληροφοριών καθ’ όλη τη
διάρκεια της ανάπτυξης της εργασίας αυτής.
 τον κ. Παπαβλασίου Γιάννη του Ομίλου Σκραμπλ Θεσσαλονίκης ο οποίος μας χορήγησε
δεδομένα παλαιών τουρνουά, τα οποία επεξεργάστηκε με το Microsoft Excel.
 τον κ. Αυτζαλανίδη Σάββα του Ομίλου Σκραμπλ Πτολεμαΐδας ο οποίος βοήθησε στη
βελτίωση του περιβάλλοντος και της διεπαφής του ιστοτόπου.
 τον κ. Τοπαλίδη Παναγιώτη του Ομίλου Σκραμπλ Θεσσαλονίκης ο οποίος συνέβαλε
συμβουλευτικά στην επίλυση αποριών σχετικά με τους αριθμητικούς υπολογισμούς
κριτηρίων ισοβαθμίας.

2 σελ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Το σκραμπλ (scrabble)
Το σκραμπλ (αγγλ. scrabble), επιτραπέζιο παιχνίδι λέξεων, είναι κατά γενική ομολογία το
κυρίαρχο παιχνίδι στο χώρο αυτό. Η σημερινή βιομηχανική του έκδοση κυκλοφορεί σε
περισσότερες από 121 χώρες και υπάρχουν περισσότερες από 29 διαφορετικές γλωσσικές
εκδόσεις. Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην εταιρεία Hasbro για τις ΗΠΑ (όπου
δημιουργήθηκε το παιχνίδι) και για τον Καναδά και στη Mattel για όλες τις υπόλοιπες χώρες. 1
Ο σχηματισμός λέξεων και η τοποθέτησή τους με συγκεκριμένους κανόνες επί ενός πίνακα
με σκοπό τη συγκέντρωση της μεγαλύτερης δυνατής βαθμολογίας είναι ο βασικός στόχος του κάθε
παίκτη. Οι λέξεις σχηματίζονται με γράμματα που ο παίκτης τραβάει από μία κληρωτίδα και η αξία
της κάθε λέξης καθορίζεται: α) από τα γράμματα που περιέχει και β) από τη θέση στην οποία θα
τοποθετηθεί. Αυτό σημαίνει ότι οι λέξεις δεν έχουν πάντα την ίδια αξία, εφόσον η επιλογή
ορισμένων θέσεων στον πίνακα μπορεί να αυξήσει τη βαθμολογία τους. Ο πίνακας πάνω στον
οποίο παίζεται το παιχνίδι, αποτελείται από 15  15 = 225 τετράγωνα στα οποία τοποθετούνται οι
λέξεις, οριζόντια ή κάθετα. Τα χρωματιστά τετράγωνα (μπλε, γαλάζια, ροζ και κόκκινα) είναι οι
θέσεις που πολλαπλασιάζουν την αξία του γράμματος ή της λέξης που περνάει από αυτές2.
Λόγω των διαφορών μεταξύ των γλωσσών και των αλφαβήτων τα γράμματα διαφέρουν ως
προς την ποσότητα και φυσικά τη μορφή. Έτσι υπάρχουν για παράδειγμα :
 100 γράμματα: Αγγλική, Δανική, Εσπεράντο, Ισπανική (Καστίλλης), Καταλανική,
Μαλαισιακή, Ουγγρική, Πολωνική, Σλοβακική, Σλοβενική, Σουηδική, Τουρκική, Τσέχικη,
Φινλανδική
 101 γράμματα: Ρουμανική
 102 γράμματα: Αφρικάανς, Βουλγαρική, Γαλλική, Ολλανδική
 103 γράμματα: Γαελική, Κροατική, Νορβηγική, Γερμανική (που μέχρι το 1990 είχε 119
γράμματα)
 104 γράμματα: Αραβική, Ισλανδική, Ρωσική (που παλαιότερα είχε 126 γράμματα), Εβραϊκή
(στην έκδοση της Μattel, στις ΗΠΑ όμως κυκλοφορεί μία ελαφρώς διαφορετική έκδοση της
Hasbro), Ελληνική, Αγγλική
 114 γράμματα: Πορτογαλική (που είναι και η μόνη με τρεις μπαλαντέρ)
 120 γράμματα: Ιταλική
Η ελληνική έκδοση έχει 104 γράμματα:
 65 γράμματα που παίρνουν 1 πόντο : Α (12), Ε (8), Η (7), Ι (8), Ν (6), Ο (9), Σ (7) και Τ (8)
 17 γράμματα που παίρνουν 2 πόντους : Κ (4), Π (4), Ρ (5) και Υ (4)
 9 γράμματα που παίρνουν 3 πόντους : Λ (3), Μ (3) και Ω (3)
 4 γράμματα που παίρνουν 4 πόντους : Γ (2), και Δ (2)
 3 γράμματα που παίρνουν 8 πόντους : Β (1), Φ (1) και Χ (1)
 4 γράμματα που παίρνουν 10 πόντους : Ζ (1), Θ (1) , Ξ (1) και Ψ (1)
 2 λευκά (χρησιμοποιούνται σαν μπαλαντέρ) που παίρνουν 0 πόντους

1

Βλ. Wikipedia – λήμμα scrabble, http://el.wikipedia.org/wiki/Scrabble , Βικιπαιδεία – λήμμα: σκραμπλ
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BA%CF%81%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%BB
2
βλ., ο.π. λήμμα σκραμπλ
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Η συχνότητα του γράμματος στη χρήση της γλώσσας καθορίζει και την αξία που του δίδεται
από την εκδότρια εταιρεία. Στα ελληνικά τα πολύ συχνά γράμματα, όπως το Α ή το Ε,
βαθμολογούνται με ένα πόντο, ενώ τα σπάνια, όπως το Ψ ή το Θ, βαθμολογούνται με 10 πόντους.
Οι μπαλαντέρ μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη θέση οποιουδήποτε γράμματος χρειάζεται ο
παίκτης για να σχηματίσει μια λέξη.

1.1 Ιστορική διαδρομή
Δημιουργός του σκραμπλ είναι ο Αμερικανός αρχιτέκτονας Άλφρεντ Μόσερ Μπατς (Alfred
Mosher Butts). Οι προσπάθειές του ξεκίνησαν το 1931. Η πρώτη έκδοση του παιχνιδιού, που
ονομαζόταν «Λεξικό» (Lexico), είχε μόνο γράμματα, ενώ ο πίνακας πάνω στον οποίο
τοποθετούνται οι λέξεις προστέθηκε μερικά χρόνια αργότερα. Οι πρώτες προσπάθειες του Μπατς
για υλοποίηση της ιδέας του από κάποια εταιρεία κατασκευής παιχνιδιών απέτυχε. Έτσι,
αποφάσισε να κατασκευάσει μερικά αντίγραφα του παιχνιδιού τα οποία άρχισε να μοιράζει και να
πουλάει μόνος του σε γνωστούς και φίλους. Τελικά ο Μπατς εγκατέλειψε την ιδέα του παιχνιδιού το
οποίο ξεχάστηκε μέχρι το 1948. Τότε κυκλοφόρησε μία νέα έκδοση, με μικρές μετατροπές, τις
οποίες είχε επιμεληθεί ο επιχειρηματίας Τζέιμς Μπρούνοτ (James Brunot). Μαζί με την απόφασή
του να αναλάβει τη μαζική παραγωγή του παιχνιδιού (2400 πλήρη σετ παιχνιδιών ήταν η πρώτη
παραγωγή) ο Μπρούνοτ αποφάσισε και για το καινούργιο του όνομα: Σκραμπλ (αγγλικά : Scrabble
που αποδίδεται ως αναρριχώμαι,αναρρίχηση).3

1.2 Κανόνες παιχνιδιού
Το παιχνίδι μπορεί να παιχθεί από δύο έως τέσσερις παίκτες. Ο πρώτος παίκτης παίρνει
από το σακούλι εφτά γράμματα. Η πρώτη λέξη πρέπει να «πατάει» στο κεντρικό ροζ τετράγωνο,
κάτι το οποίο αυτόματα διπλασιάζει την αξία της. Ακολούθως, ο παίκτης πρέπει να τραβήξει νέα
γράμματα για να αντικαταστήσει αυτά που χρησιμοποίησε, έτσι ώστε να έχει και πάλι στο αναλόγιό
του εφτά γράμματα. Οι παίκτες μπορούν να μείνουν με λιγότερα από εφτά γράμματα μόνο προς το
τέλος του παιχνιδιού, όταν δεν υπάρχουν πια αρκετά γράμματα στο σακούλι. Ο επόμενος παίκτης
τοποθετεί τη δική του λέξη στον πίνακα αλλά αυτή θα πρέπει να έχει τουλάχιστον ένα γράμμα
κοινό με την προηγούμενη (ή, όταν υπάρχουν πολλές λέξεις, με κάποια από τις προηγούμενες) και
μάλιστα έτσι ώστε στα σημεία επαφής να σχηματίζονται υπαρκτές λέξεις και όχι σύνολα
γραμμάτων χωρίς νόημα. Όλες οι λέξεις που έχουν σχηματισθεί βαθμολογούνται ξεχωριστά και
αθροίζεται το σύνολο της βαθμολογίας το οποίο καταχωρείται στο σχετικό φύλλο αγώνα.
Εάν ένας παίκτης χρησιμοποιήσει και τα εφτά γράμματα που έχει στο αναλόγιό του λέμε ότι
έχει κάνει σκραμπλ. Το σκραμπλ βαθμολογείται με 50 πόντους επιπλέον της βαθμολόγησης της
λέξης. Ο ίδιος συνδυασμός γραμμάτων μπορεί να δώσει ένα ή περισσότερα σκραμπλ. Σύμφωνα
με τον κατάλογο των λέξεων επτά γραμμάτων4 οι συνδυασμοί Α Ε Κ Ο Ρ Σ Υ και Α Α Κ Ο Ρ Σ Τ
δίνουν από 12 σκραμπλ ο καθένας, ενώ ο συνδυασμός Α Ι Ε Σ Τ με τους δύο μπλαλαντέρ που
διαθέτει το παιχνίδι δίνει 605 σκραμπλ!
Το τέλος του παιχνιδιού επέρχεται με την τοποθέτηση στον πίνακα του τελευταίου
γράμματος που διαθέτει ο ένας από τους δυο παίκτες ή όταν τα εναπομείνατα γράμματα στα
αναλόγια των παικτών δεν σχηματίζουν λέξη στον πίνακα.5

3

βλ., ο.π. λήμμα σκραμπλ
Τζήμας Χ.: «7γράμματες λέξεις Νέων Ελληνικών», Καστοριά 2006
5
Βλ. φυλλάδιο οδηγιών έκδοσης Deluxe Scrabble® (Mattel)
4
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1.3 Το αγωνιστικό σκραμπλ
Υπάρχουν διάφορες παραλλαγές του παιχνιδιού όπως η «Βελγική» ή το «Σούπερ
Σκραμπλ». Αυτές αφορούν κυρίως την «οικιακή» ή «παρεΐστικη» εκτέλεση του παιχνιδιού και
διαφέρουν από τον κανονικό τρόπο εκτέλεσης του παιχνιδιού.
Σε ένα άλλο επίπεδο και πάντως όχι ως παραλλαγή, αφού στηρίζεται κατά βάση στους
κανόνες που προτείνει η εταιρεία κατασκευής, βρίσκεται το Αγωνιστικό Σκραμπλ που μας αφορά
στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας. Στο Αγωνιστικό Σκραμπλ υπάρχουν
κανονισμοί που καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αγωνίζονται οι παίκτες (κανόνες
αγωνιστικού σκραμπλ) και όροι αποδοχής λέξεων σύμφωνα με τους οποίους καθορίζεται ποιοι
τύποι λέξεων θεωρούνται αποδεκτοί και ποιοι όχι6. Οι παίκτες αγωνίζονται με μετρήσιμο από
ηλεκτρονικά χρονόμετρα χρόνο (μέγιστος χρόνος 30 λεπτά έκαστος παίκτης για όλες τις κινήσεις
του). Αν ξεπεραστεί ο χρόνος αυτός, τότε υπάρχει ποινή χρόνου που μεταφράζεται σε αφαίρεση
πόντων. Επίσης τα παιχνίδια του αγωνιστικού σκραμπλ γίνονται πάντα με την παρουσία εφόρων
που κρίνουν αν οι λέξεις που τοποθετούνται από τους παίκτες είναι αποδεκτές ή όχι. Προϋπόθεση
είναι βέβαια να έχει γίνει από τον αντίπαλο παίκτη ένσταση για την εγκυρότητα της λέξης που μόλις
τοποθετήθηκε στον πίνακα. Σε διάφορες χώρες υπάρχουν εξειδικευμένα λεξικά για το σκραμπλ
βάση των οποίων κρίνονται οι ενστάσεις για την εγκυρότητα των λέξεων.
Για την ελληνική γλώσσα λεξικά για την αποδοχή των λέξεων στο αγωνιστικό σκραμπλ
είναι:
α. «Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής» Ιδρύματος Μ. Τριανταφυλλίδη ,
β. «Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας» Γ. Μπαμπινιώτη, 1998, επανέκδοση 2005.
Επίσης έχουν εκδοθεί τρία βοηθήματα, τα οποία χρησιμοποιούνται επικουρικά των δύο
παραπάνω λεξικών, για ταχύτερη εκδίκαση των ενστάσεων από την εφορία των τουρνουά :
 «Οι λέξεις 2-8 γραμμάτων», Χρ.Τζήμας-Γ.Παπαβλασίου, Θεσσαλονίκη,2011
 «2γράμματες 3γράμματες λέξεις Νέων Ελληνικών», Όμιλος Σκραμπλ Καστοριάς, Καστοριά,
2006
 «7γράμματες λέξεις Νέων Ελληνικών», Χρ.Τζήμας, Καστοριά, 2006.

1.4 Όμιλοι σκραμπλ
Αυτή τη στιγμή υπάρχουν στην Ελλάδα τέσσερις όμιλοι που αναπτύσσουν το παιχνίδι και
οργανώνουν τοπικά και πανελλήνια τουρνουά και πρωταθλήματα. Πρόκειται για τους ομίλους:





Αθηνών – Πειραιώς
Θεσσαλονίκης
Καστοριάς
Πτολεμαΐδας
Οι υπάρχοντες όμιλοι προχωρούν στην ίδρυση δευτεροβάθμιου οργάνου, της Πανελλήνιας
Ένωσης Σκραμπλ, με κύριους στόχους τη διαμόρφωση και βελτίωση των κανόνων του
αγωνιστικού σκραμπλ, την οργάνωση του ετήσιου πανελληνίου πρωταθλήματος και την ανάπτυξη
και διάδοση του παιχνιδιού σε όλη την Ελλάδα. Ολοένα και περισσότεροι μεμονωμένοι παίκτες ή
ομάδες παικτών από διάφορες πόλεις της Ελλάδας συμμετέχουν σταδιακά σε τουρνουά
αγωνιστικού σκραμπλ. Το τελευταίο διάστημα γίνονται οργανωμένες προσπάθειες για τη
6

Σημ: Οι κανονισμοί και οι όροι αποδοχής λέξεων αναφέρονται στην ιστοσελίδα της Π.Ε.Σ. βλ.
http://greekscrabble.gr/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=12&Itemid=61
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δημιουργία ομίλων στη Βέροια, στην Καβάλα, στη Χίο και συμμετέχουν μεμονωμένοι παίκτες από
Αγρίνιο, Χαλκίδα, Κατερίνη, Δράμα και από άλλες περιοχές.
Στις ιστοσελίδες των ομίλων και της Πανελλήνιας Ένωσης7 μπορεί κανείς να βρει
λεπτομερείς πληροφορίες για τους κανονισμούς του παιχνιδιού, για το ιστορικό των αθλητικών
διοργανώσεων και για τη βαθμολογία των παικτών που αγωνίζονται.

1.5 Πανελλήνια κατάταξη παικτών αγωνιστικού σκραμπλ (Ratings)
Οι παίκτες του αγωνιστικού σκραμπλ ανάλογα με τις συνολικές επιδόσεις τους, τόσο στο
πανελλήνιο πρωτάθλημα όσο και στα βαθμολογημένα τουρνουά που διοργανώνονται από την
ΠΕΣ και τους κατά τόπους ομίλους και στα βαθμολογημένα τοπικά πρωταθλήματα των ομίλων,
κατατάσσονται σε μία λίστα, τη λεγόμενη κατάταξη ratings. Ο υπολογισμός των ratings βασίζεται
στο διεθνώς χρησιμοποιούμενο σύστημα ELO, στο οποίο έγιναν8 μερικές απλουστεύσεις.
Παρόμοιο σύστημα χρησιμοποιεί η NSA (National Scrabble Association) των Η.Π.Α. καθώς και η
Διεθνής Συνομοσπονδία Σκακιού (FIDE). Σκοπός είναι η ύπαρξη μιας, ει δυνατόν,
αντιπροσωπευτικής κατάταξης των παικτών ώστε να είναι εφικτή η διεξαγωγή δίκαιων τουρνουά.
1
2
3
4

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΜΕΝΟΙ
ΠΑΙΚΤΕΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ
ΜΠΑΜΠΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

rat

ΛΗΞΗ

ΚΑΣ
ΑΘΗ
ΘΕΣ
ΑΘΗ

1704
1702
1701
1679

07/14
07/14
07/14
07/13

26
27
29

ΤΖΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΑΣ

1672

07/13

30

ΝΤΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΣ

ΘΕΣ
ΑΘΗ
ΘΕΣ
ΑΘΗ

1661
1659
1645
1620

07/14
07/14
07/14
07/14

31
32
33
-

10

ΤΖΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΚΑΣ

1618

07/14

35

11
12

ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΙΔΟΥ ΚΙΚΗ
ΣΤΑΜΟΥΔΗΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ

ΚΑΣ
ΘΕΣ

1609
1601

07/13
07/13

36
37

13

ΠΟΘΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΚΑΒ

1578

07/14

38

14

ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΘΕΣ

1560

07/14

39

15

ΜΑΡΚΟΥ ΒΑΣΩ

ΚΑΣ

1552

07/12

40

16

ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ

ΘΕΣ

1550

07/14

41

17

ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ

ΘΕΣ

1548

07/14

-

18
19
20
21
22
23

ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΜΠΑΡΔΑΝΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ
ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ
ΝΑΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

ΘΕΣ
ΘΕΣ
ΘΕΣ
ΑΘΗ
ΘΕΣ
ΘΕΣ

1546
1540
1535
1522
1520
1518

07/14
07/14
07/14
07/14
07/14
07/14

43
45
46
47
48

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΜΕΝΟΙ
ΠΑΙΚΤΕΣ
ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΤΟΠΑΛΤΣΗ ΚΑΙΤΗ
ΨΕΙΡΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ
ΣΤΕΛΙΟΣ
ΜΠΟΥΡΟΥ ΣΤΕΛΛΑ
ΒΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑ
ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΤΣΑΒΕΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΜΗΤΡΑΚΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΝΑΖΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ
ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΣΑΚΗΣ
ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΝΙΑΡΧΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΠΑΝΟΥ ΑΡΕΤΗ
ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΦΑΝΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΑΤΡΗΣ ΑΡΗΣ
ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

5
6
7
8
9

ΚΑΣ

1517

07/13

49

ΤΣΟΥΓΚΑ ΚΑΙΤΗ

ΘΕΣ

1515

07/13

50

24
25

rat

ΛΗΞΗ

ΘΕΣ
ΚΑΣ
ΑΘΗ
ΚΑΣ

1514
1506
1506
1500

07/14
07/13
07/14
07/14

ΠΤΟ

1499

07/14

ΚΑΣ
ΚΑΣ
ΑΘΗ
ΠΤΟ

1497
1494
1486
1486

07/13
07/13
07/14
07/13

ΘΕΣ

1482

07/14

ΘΕΣ
ΘΕΣ

1464
1462

07/13
07/12

ΘΕΣ

1460

07/14

ΚΑΣ

1457

07/13

ΚΑΣ

1444

07/13

ΘΕΣ

1430

07/13

ΘΕΣ

1430

07/14

ΑΘΗ
ΑΘΗ
ΘΕΣ
ΑΘΗ
ΑΘΗ
ΘΕΣ

1428
1428
1423
1422
1418
1417

07/14
07/13
07/14
07/14
07/14
07/12

ΤΖΗΜΑ ΜΑΧΗ

ΚΑΣ

1415

07/13

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ
ΔΗΜΟΣ

ΠΤΟ

1414

07/14

Πίνακας 1 - Οι 50 πρώτοι παίκτες της τρέχουσας κατάταξης ratings των βαθμολογημένων παικτών
9
(ημερομηνία δημοσίευσης 12/3/2012)

Οι κατατασσόμενοι παίκτες του αγωνιστικού σκραμπλ χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:
 στους βαθμολογημένους παίκτες (Πίνακας 1)

7

Βλ. http://greekscrabble.gr
Σημ: Το σύστημα βαθμολόγησης διαμόρφωσε ο Όμιλος Σκραμπλ Καστοριάς και υιοθέτησε η Πανελλήνια Ένωση
Σκραμπλ.
9
Την τρέχουσα κατάταξη ratings μπορεί ο οποιοσδήποτε να προσπελάσει ανά πάσα στιγμή στον ιστότοπο της Π.Ε.Σ.
(http://greekscrabble.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=58&Itemid=106)
8
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 και στους αβαθμολόγητους παίκτες (Πίνακας 2)
Για να θεωρηθεί ένας παίκτης βαθμολογημένος θα πρέπει να έχει αγωνιστεί σε τουλάχιστον
εννέα (9) επίσημους αγώνες στις βαθμολογημένες διοργανώσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω.
Μέχρι να συμπληρώσει τους αγώνες αυτούς θεωρείται αβαθμολόγητος παίκτης.
Οι αβαθμολόγητοι παίκτες ξεκινούν να αγωνίζονται με μηδενική βαθμολογία και τα ratings
τους υπολογίζονται σύμφωνα με τις επιδόσεις τους στους πρώτους 9 αγώνες με ειδικό τρόπο10.
ΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΤΟΙ
ΠΑΙΚΤΕΣ

ΝΙΚΕΣ

ΑΓ.

Μ.Ο. Rtgs
ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ

ΛΗΞΗ

1
2

ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΘΗ
ΘΕΣ

0
0

4
5

1342
1339

07/12
07/14

1
2

3

ΒΕΣΜΕΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ

ΔΡΑ

0

4

1255

07/13

3

4

ΓΚΟΥΜΑΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ
ΔΑΜΠΟΛΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΖΕΥΓΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΖΟΥΜΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ
ΖΟΥΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΚΑΛΛΙΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΛΕΞΗΣ
ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗ
ΠΑΓΩΝΑ
ΚΟΤΣΑΗΛΙΔΟΥ ΝΙΚΗ
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΛΟΥΔΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΗΤΕΛΟΥΔΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΟΥΖΑΚΙΕΒΙΤΣ ΚΡΙΣΤΟΦ
ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΝΙΟΒΗ
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΣΟΣ
ΣΥΡΜΟΥ ΚΙΚΗ
ΤΟΥΛΑΤΟΥ ΕΦΗ
ΤΣΙΝΤΩΝΗ
ΧΟΤΖΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΑΘΗ

1

6

1295

07/14

4

ΑΘΗ

0

1

1238

07/12

ΑΘΗ
ΘΕΣ
ΘΕΣ
ΑΘΗ
ΑΘΗ

3
0
0
1
1

6
2
3
7
6

1336
1338
1311
1131
1314

07/14
07/12
07/12
07/12
07/14

ΑΘΗ

1

6

1275

07/14

ΘΕΣ
ΑΘΗ
ΘΕΣ
ΘΕΣ
ΑΘΗ
ΑΘΗ
ΘΕΣ
ΑΘΗ
ΑΘΗ
ΚΑΒ
ΑΘΗ
ΑΘΗ
ΑΘΗ

0
0
0
1
0
1
2
2
2
3
4
0
1

8
3
3
6
7
7
8
6
6
6
6
3
5

1341
1309
1376
1389
1335
1101
1308
1297
1300
1438
1341
1290
1121

07/13
07/14
07/12
07/12
07/12
07/12
07/13
07/13
07/14
07/12
07/14
07/12
07/13

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΜΕΝΟΙ
ΠΑΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΕΠΟΜΕΝΟ
ΤΟΥΡΝΟΥΑ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΛΛΙΑΡΗ ΝΤΟΤΑ
ΚΕΡΑΜΙΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑΣΟΣ
ΤΣΑΔΗΛΑ ΕΛΕΝΗ

Rtgs

ΛΗΞΗ

ΑΘΗ
ΚΑΣ

1000
1000

07/13
07/13

ΚΑΣ

1000

07/13

ΚΑΣ

1000

07/12

Πίνακας 2 – Η τρέχουσα κατάταξη ratings των αβαθμολόγητων παικτών και αυτών που εν τέλει βαθμολογήθηκαν και θα
συμμετέχουν μ’ αυτή τη βαθμολογία στο επόμενο τουρνουά (ημερομηνία δημοσίευσης 12/3/2012)

Ανάλογα με τις επιδόσεις των παικτών στα τουρνουά η ειδική βαθμολογία ratings για τους
συμμετέχοντες παίκτες τροποποιείται με ευθύνη της Π.Ε.Σ. και δημοσιεύεται. Τα ratings όλων των
παικτών (βαθμολογημένων και αβαθμολόγητων) λήγουν τον μεθεπόμενο Ιούλιο από το τελευταίο
βαθμολογημένο τουρνουά ή πρωτάθλημα που συμμετείχε καθένας από αυτούς. Αν θελήσει ένας
παίκτης, πού τα ratings του έληξαν, να συμμετέχει ξανά στο αγωνιστικό σκραμπλ, θα συμμετάσχει
αναγκαστικά εκ νέου ως αβαθμολόγητος παίκτης.

1.6 Διοργάνωση τουρνουά
Η Π.Ε.Σ. και ο κάθε όμιλος ξεχωριστά διοργανώνουν σε τακτά χρονικά διαστήματα
τουρνουά στα οποία συμμετέχουν παίκτες από διάφορα μέρη της Ελλάδας. Τα τουρνουά
χαρακτηρίζονται ως βαθμολογημένα ή αβαθμολόγητα (στην περίπτωση που μετά το πέρας τους

10

Βλ. Π.Ε.Σ. - τρόπος υπολογισμού ratings, όπως καταρτίστηκε από τον όμιλο σκραμπλ Καστοριάς και ισχύει από
1/3/2007, http://greekscrabble.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=41&Itemid=64
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επηρεάζεται η πανελλήνια κατάταξη ratings ή όχι). Συνήθως διαρκούν μία ή δύο ημέρες. Το
σύστημα κληρώσεων που χρησιμοποιείται είναι το ελβετικό με επιπρόσθετο σύστημα
βαθμολόγησης και κριτηρίων ισοβαθμίας Buchholz. Ο κάθε όμιλος καθορίζει και δημοσιοποιεί πριν
την έναρξη του τουρνουά, με σχετική προκήρυξη, τον αριθμό των γύρων του τουρνουά (συνήθως
6), την ύπαρξη τελικού ή μικρού τελικού και επιμέρους παραμέτρους για τον τρόπο κλήρωσης και
το σύστημα βαθμολόγησης στους αγώνες.

ου

Εικόνα 1 – (α) H αφίσα του 6 Φθινοπ-ορεινού τουρνουά Πτολεμαΐδας.
ου
(β) Η αφίσα του 6 Πανελληνίου Πρωταθλήματος υπό την αιγίδα της Π.Ε.Σ.

Η Π.Ε.Σ. διοργανώνει το πανελλήνιο πρωτάθλημα μια φορά κάθε χρόνο με σύστημα
κλήρωσης, όπως και στα τουρνουά, ελβετικό αλλά αυξημένο αριθμό γύρων (συνήθως 9) τριήμερης
διάρκειας. Τα τελευταία χρόνια, λόγω της μεγάλης προσέλευσης παικτών, γίνονται δύο ξεχωριστά
τουρνουά με περίπου ίδιο αριθμό παικτών (Α και Β κατηγορία). Στην Α κατηγορία συμμετέχουν οι
κορυφαίοι με βάση τη βαθμολογία (ratings) παίκτες και οι υπόλοιποι βαθμολογημένοι,
αβαθμολόγητοι και πρωτοεμφανιζόμενοι στη Β κατηγορία11. Για να προαχθεί και να διαφημιστεί το
άθλημα η Π.Ε.Σ. διοργανώνει το πανελλήνιο πρωτάθλημα κάθε χρόνο και σε διαφορετική πόλη
της Ελλάδας. Από τους διοργανωτές των εκάστοτε τουρνουά βραβεύονται οι καλύτερες επιδόσεις
(συνήθως οι 3 πρώτοι) καθώς και οι παίκτες με τις καλύτερες στατιστικές επιδόσεις (οι οποίες θα
αναλυθούν παρακάτω). Ο παίκτης που πρωτεύει στο πανελλήνιο πρωτάθλημα αναδεικνύεται
πανελλήνιος πρωταθλητής.

1.6.1

Το ελβετικό σύστημα κληρώσεων αγώνων

Το ελβετικό σύστημα12 είναι ένα σύστημα κληρώσεων και δημιουργίας ζευγαριών
αντιπάλων που χρησιμοποιείται σχεδόν αποκλειστικά σε παιχνίδια στα οποία αγωνίζονται παίκτες
πρόσωπο με πρόσωπο (face to face) όπως π.χ. το σκάκι, το μπριτζ, το γιαπωνέζικο γκο, το
μπάντμιντον (το «ασιατικό» τένις που αποτελεί και ολυμπιακό άθλημα, σε αγώνες με πολλές
συμμετοχές) και φυσικά το σκραμπλ. Το σύστημα αυτό χρησιμοποιείται και στα τουρνουά και στα
πανελλήνια πρωταθλήματα του ελληνικού αγωνιστικού σκραμπλ. Εφευρέτης του θεωρείται ο

11

Σημ: Δίδεται η δυνατότητα στους βαθμολογημένους παίκτες που βρίσκονται στο μέσο της κατάταξης ratings να
επιλέξουν αν θέλουν να αγωνιστούν στην Α ή στην Β κατηγορία.
12
Βλ. περιοδικό «Σκάκι για όλους», τ. 42, http://greekchesspolitics.wordpress.com/2009/06/10/systagon2/

8 σελ.

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας – Π.Μ.Σ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Διπλωματική εργασία: Δημιουργία ιστοτόπου παραγωγής αθλητικών στατιστικών στοιχείων με χρήση τεχνολ. HTML, CSS, Javascript, PHP, MySQL

Ελβετός Γιούλιους Μύλλερ (Julius Müller) και πρωτοχρησιμοποιήθηκε πιθανόν στα τέλη του 19ου
αιώνα. Με την ονομασία ελβετικό σύστημα παρουσιάζεται από τα μέσα της δεκαετίας του 1930.
Το ελβετικό σύστημα ήρθε να άρει τα προβλήματα που προκύπτουν από άλλα συστήματα
αγώνων που χρησιμοποιούνταν μέχρι τότε ή χρησιμοποιούνται ακόμη:
 Το σύστημα knockout (ο χαμένος χάνεται),
 Το σύστημα round robin ή pool: όλοι παίζουν με όλους και νικητής βγαίνει όποιος κερδίζει
πιο πολλές φορές. (βλ. Διάγραμμα 1 (α,β))

Διάγραμμα 1 – Απεικόνιση αγώνων με σύστημα (α) knockout για 16 παίκτες, (β) round robin για 4 παίκτες

Τα προβλήματα των δύο αυτών συστημάτων είναι εγνωσμένα: Στο νοκ άουτ σύστημα
υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα ότι στον 1ο γύρο οι μισοί παίκτες (που πιθανόν θα χάσουν το πρώτο
παιχνίδι) αποκλείονται (δηλ. τελειώνει το τουρνουά γι’ αυτούς εδώ). Στο 2ο γύρο άλλοι τόσοι
αποκλείονται κ.ο.κ. Από την άλλη το σύστημα round robin μπορεί να είναι το πιο δίκαιο, αλλά για
τουρνουά π.χ. 40 παικτών θα έπρεπε να γίνουν 39 γύροι παιχνιδιών (πράγμα πολύ δύσκολο έως
αδύνατο).
Η βασική ιδέα του ελβετικού συστήματος είναι απλή: Να βελτιώσει το σύστημα νοκάουτ
αφού όσοι χάνουν μετά τον πρώτο αγώνα τους δεν τίθενται αυτόματα εκτός τουρνουά αλλά έχουν
και μια επόμενη ευκαιρία, ενάντια σε κάποιον άλλον που είχε χάσει τη πρώτη παρτίδα του (και
μετά έχουν και μεθεπόμενη κ.ο.κ.). Ταυτόχρονα, όπως ισχύει στο σύστημα νοκ άουτ, όσοι
κερδίζουν θα έχουν δεύτερο αντίπαλό τους κάποιον που είχε επίσης κερδίσει τον πρώτο του
αγώνα. Και όσοι είχαν σημειώσει ισοπαλία; Προφανώς, αυτοί θα αντιμετωπίσουν κάποιον από
τους άλλους που θα είχαν σημειώσει ισοπαλία. Η λογική αυτή συνεχίζεται και στους επόμενους
γύρους αγώνων.
Έτσι στα τουρνουά, με το ελβετικό σύστημα, τα ζευγάρια προκύπτουν ανάμεσα στους
ισόβαθμους του γύρου που έχει ολοκληρωθεί (κάθε τέτοιο γκρουπ με ισόβαθμους αναφέρεται ως
βαθμομάδα).
Ο δεύτερος βασικός κανόνας του ελβετικού συστήματος είναι ότι απαγορεύεται να
ξαναπαίξουν αντίπαλοι όσοι αγωνίστηκαν μια φορά μεταξύ τους όπως δεν ξαναβρίσκονται
αντίπαλοι όσοι αγωνίστηκαν μια φορά μεταξύ τους στο σύστημα νοκάουτ.
Το ελβετικό σύστημα έχει αναπτυχθεί σε πολλές διαφορετικές παραλλαγές (όπως η ιταλική,
η βρετανική κ.α.). Η παραλλαγή (γνωστή ως «σύγχρονη παραλλαγή») που χρησιμοποιείται στο
ελληνικό αγωνιστικό σκραμπλ είναι αυτή κατά την οποία : αν Ν οι παίκτες της βαθμομάδας, σε
κάθε γύρο, τα ζευγάρια δημιουργούνται ως εξής: ο 1ος παίζει με τον πρώτο κάτω από τη μέση της
βαθμομάδας (1 εναντίον (Ν/2)+1), ο 2ος παίζει με το δεύτερο κάτω από τη μέση της βαθμομάδας
(2 εναντίον (Ν/2)+2), κ.ο.κ.
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Στον 1ο γύρο η κλήρωση των παικτών δεν είναι τυχαία αλλά ακολουθείται ο παραπάνω
κανόνας της σύγχρονης παραλλαγής με βάση την κατάταξη ratings (και τους αβαθμολόγητους
παίκτες να τοποθετούνται στο τουρνουά με μηδενικά ratings). Στα τουρνουά που διοργανώνουν οι
όμιλοι συνηθίζεται, μόνο για την κλήρωση του 1ου γύρου, να τηρείται κριτήριο αποφυγής
εντοπιότητας, δηλαδή να αποφεύγεται να αγωνιστούν παίκτες από τον ίδιο όμιλο.

1.6.2

Κριτήρια ισοβαθμίας: βαθμοί, το σύστημα Buchholz, διαφορά πόντων

Στα τουρνουά και ειδικά σ’ αυτά τα οποία δεν έχουν προβλεφθεί τελικοί αγώνες υπάρχει η
μεγάλη πιθανότητα της ισοβαθμίας πολλών παικτών στην κάθε βαθμομάδα, ανά πάσα στιγμή κατά
την διάρκεια των κληρώσεων των γύρων του τουρνουά, όπως και κατά την ολοκλήρωσή του. Έτσι
η βαθμολογική κατάταξη πρέπει να είναι όσο το δυνατόν δικαιότερη αντιπροσωπεύοντας τις
πραγματικές επιδόσεις των παικτών. Μετά το πέρας του τουρνουά (αλλά και κάθε γύρου αγώνων)
η τελική κατάταξη που προκύπτει διαμορφώνεται από τα παρακάτω κριτήρια:
Πρώτο και βασικότερο κριτήριο όπως προαναφέραμε είναι το άθροισμα των κερδισμένων
βαθμών ή πόντων του κάθε παίκτη. Οι βαθμοί υπολογίζονται ως εξής
 1 βαθμός για κάθε νίκη,
 ½ βαθμός για κάθε ισοπαλία,
 Κανένας βαθμός (0) για κάθε ήττα.
Το κριτήριο αυτό είναι που καθορίζει την κάθε βαθμομάδα. Εννοείται ότι όποιος παίκτης
έχει το μεγαλύτερο άθροισμα βαθμών είναι και ο νικητής του τουρνουά.
Το δεύτερο κριτήριο (σε περίπτωση ισοβαθμίας) είναι η ειδική βαθμολογία Buchholz13.
Στόχος της ειδικής βαθμολογίας Buchholz, που δημιουργήθηκε από τον Μπρούνο Μπούχολζ
(Bruno Buchholz) στα μέσα της δεκαετίας του 1930 ως συμπληρωματικό σύστημα βαθμολόγησης
στο ελβετικό σύστημα, είναι να αρθούν οι αδικίες των ισοβαθμιών της κάθε βαθμομάδας. Ο
κανόνας είναι ο εξής:

«Η βαθμολογία Buchholz είναι το άθροισμα των βαθμών (αποτελεσμάτων) των αντιπάλων
του κάθε παίκτη»

Έτσι το σύστημα Buchholz βοηθά στη σωστή κατάταξη των παικτών, σε βάθος χρόνου,
δηλαδή όσο προχωρά το τουρνουά και ολοκληρώνονται οι γύροι του οι οποίοι πρέπει να είναι
αρκετοί σε αριθμό (λ.χ. 5 και πάνω για τουρνουά κάποιων δεκάδων παικτών). Το σύστημα αυτό
δεν βοηθά στη σωστή κατάταξη αν οι παίκτες είναι πολλοί (δεκάδες) και οι γύροι πολύ λίγοι (π.χ. 2
ή 3). Σ’ αυτή την περίπτωση καλό είναι να αποφεύγεται η χρήση του και να χρησιμοποιούνται αντ’
αυτού άλλα κριτήρια.
Παραλλαγή του συστήματος Buchholz αποτελεί το σύστημα Median-Buchholz που
βαθμολογεί με την παραπάνω λογική αγνοώντας την καλύτερη ή τη χειρότερη ή και την καλύτερη
και τη χειρότερη επίδοση των αντιπάλων των παικτών, θεωρώντας ότι αυτές αποτελούν εξαίρεση.
Το τρίτο κριτήριο που χρησιμοποιείται είναι η διαφορά του αθροίσματος των πόντων,
δηλαδή η επίθεση και η άμυνα του κάθε παίκτη συνολικά, σε όλα τα παιχνίδια του. Επομένως, εάν
σε μια βαθμομάδα ισοβαθμίσουν δύο ή περισσότεροι παίκτες και το ίδιο γίνει και στην ειδική
13

Wikipedia – article: “Buchholz system”, Μάρτιος 2012, , Ημ.τελ.πρόσβ.: 22/03/2012 ,
http://en.wikipedia.org/wiki/Buchholz_system
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βαθμολογία Buchholz, τότε η τελική κατάταξή τους κρίνεται στην συνολική διαφορά πόντων. Το
κριτήριο αυτό υποχρεώνει τους κορυφαίους παίκτες να παίζουν όσο πιο επιθετικά γίνεται και αυτό
προσδίδει στο παιχνίδι μια άγρια ομορφιά, ειδικά στις βαθμομάδες της κορυφής!
Αποδίδοντας όλα τα παραπάνω με άλλα λόγια, ένας παίκτης του αγωνιστικού σκραμπλ,
εύχεται:
 να έχει όσο περισσότερες επιτυχίες – βαθμούς γίνεται. Αυτό αποτελεί το πρώτο κριτήριο
των κερδισμένων βαθμών,
 οι αντίπαλοι τους οποίους κέρδισε να πάνε όσο πιο καλά μπορούν στο πρωτάθλημα,
κερδίζοντας δυνατούς αντιπάλους, (χωρίς βέβαια να τον ξεπεράσουν σε βαθμούς). Το
γεγονός αυτό, αφενός αυξάνει την βαθμολογία Buchholz του παίκτη αφετέρου μειώνει τους
βαθμούς των ανταγωνιστών του. Αυτό αποτελεί το δεύτερο κριτήριο Buchholz που
κατατάσσει τους παίκτες μέσα στις βαθμομάδες σε περίπτωση ισοβαθμίας,
 να έχει τη μεγαλύτερη διαφορά πόντων μεταξύ επίθεσης και άμυνας σε όλα τα παιχνίδια
του, σε περίπτωση που υπάρχει ισοβαθμία με τους άλλους παίκτες και στα δύο παραπάνω
κριτήρια. Αυτό αποτελεί το τρίτο κριτήριο σε περίπτωση διπλής ισοβαθμίας.
Σημείωση: Είναι στην διακριτική ευχέρεια του κάθε ομίλου να επιλέξει το ελβετικό σύστημα
και τα κριτήρια ισοβαθμίας που θα χρησιμοποιήσει κατά τη διοργάνωση κάθε τουρνουά, με την
προϋπόθεση ότι τα κριτήρια πρέπει να αναφέρονται σαφώς στην προκήρυξη του τουρνουά και να
είναι σε γνώση όλων των παικτών πριν την έναρξή του.

ου

Εικόνα 2 – Οι 6 πρώτες θέσεις στον πίνακα βαθμολογίας του 6 φθινοπ-ορεινού τουρνουά σκραμπλ Πτολεμαΐδας. Με
δεδομένο ότι όλοι οι παίκτες έχουν ίδιο αριθμό νικών, η 1η και η 3η θέση κρίθηκαν στην διαφορά πόντων των παικτών!

1.6.3

Οι περιπτώσεις «νίκης άνευ αγώνα»

Σε πολλά τουρνουά υπάρχουν αγώνες που δεν πραγματοποιούνται ή δεν ολοκληρώνονται
κανονικά με υπαιτιότητα ενός εκ των δύο παικτών. Υπάρχουν παίκτες που αποχωρούν πριν την
λήξη της κανονικής διάρκειας του αγώνα ή δεν παρουσιάζονται καν να αγωνιστούν. Έτσι ο αγώνας
προσμετράται υπέρ του αντιπάλου παίκτη. Συμβαίνει επίσης, όταν ο συνολικός αριθμός
συμμετεχόντων στο τουρνουά είναι περιττός, να «περισσεύει» ένας παίκτης, περίπτωση κατά την
οποία ο «αζευγάρωτος» παίκτης περνάει στον επόμενο γύρο με νίκη (περίπτωση bye).
Συνήθως, η νίκη στις περιπτώσεις αυτές μετράει κανονικά όπως και οι υπόλοιπες (1
βαθμός), η βαθμολογία Buchholz όμως διαφοροποιείται από περίπτωση σε περίπτωση, με
απόφαση του διοργανωτή ομίλου. Στο ελληνικό αγωνιστικό σκραμπλ συνηθίζεται ο αγώνας να
κατοχυρώνεται κατά του αποχωρούντα παίκτη με σκορ 150 – 0. Η βαθμολογία αυτή μετράει στην
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συνολική βαθμολογία των παικτών στο τουρνουά, αλλά δεν υπολογίζεται στα λοιπά στατιστικά
τους στοιχεία (μέσος όρος θετικών πόντων, διαφορές πόντων κ.ο.κ.).
Υπάρχει επίσης περίπτωση ένας αγώνας να μην πραγματοποιηθεί υπαιτιότητα και των δύο
παικτών (λ.χ. και οι δύο παίκτες αποχώρησαν). Σ’ αυτή την περίπτωση οι δύο παίκτες έχουν από
ένα παιχνίδι λιγότερο και φυσικά για τον γύρο αυτό, μηδενίζονται.

1.6.4

Στατιστικά στοιχεία

Για κάθε τουρνουά γίνεται μια προσπάθεια καταγραφής των κυριότερων δεδομένων που
αφορούν τους αγώνες και μετά από επεξεργασία των στοιχείων αυτών γίνεται η παραγωγή των
στατιστικών στοιχείων σε διάφορες κατηγορίες. Η παραγωγή των στατιστικών στοιχείων του
τουρνουά στοχεύει:
 Στην παραγωγή του αναλυτικού πίνακα βαθμολογίας (ταξινομημένου σύμφωνα με τα
κριτήρια που αναφέρθηκαν παραπάνω) για να προκύψουν και οι νικητές του τουρνουά
 Στην παραγωγή πινάκων επιδόσεων παικτών, αναλυτικών και συνοπτικών, σε διάφορες
κατηγορίες. Ο διοργανωτής όμιλος επιλέγει ορισμένες από αυτές και βραβεύει τους παίκτες
με τις κορυφαίες επιδόσεις
Τα δεδομένα που καταγράφονται για κάθε παίκτη είναι:
o

Οι αγώνες (δηλαδή τα ζεύγη αντιπάλων παικτών κάθε γύρου),

o

Οι πόντοι των αγώνων,

o

Τα σκραμπλ κάθε παίκτη ανά αγώνα,

o

Οι μέγιστες λέξεις κάθε παίκτη ανά αγώνα (στην πραγματικότητα οι μέγιστες βαθμολογίες
ανά κίνηση).

Τα παραπάνω καταγεγραμμένα δεδομένα παρουσιάζονται για κάθε παίκτη σε αναλυτικούς
πίνακες. Έτσι μπορεί ο οποιοσδήποτε να δει την συνολική του πορεία στο τουρνουά.
Οι κατηγορίες συνοπτικών στατιστικών στοιχείων που παράγονται είναι οι εξής:
 Μεγαλύτερο σκορ παίκτη: Αφορά την κατάταξη σύμφωνα με τα μεγαλύτερα αθροίσματα
θετικών πόντων (επίθεσης) του κάθε παίκτη κατά τη διάρκεια των γύρων του τουρνουά.
 Μεγαλύτερη διαφορά πόντων: Αφορά την κατάταξη σύμφωνα με τις μεγαλύτερες
διαφορές πόντων (επίθεση – άμυνα) του κάθε παίκτη κατά τη διάρκεια των γύρων του
τουρνουά.
 Σύνολο σκραμπλ: Αφορά την κατάταξη σύμφωνα με το άθροισμα των σκραμπλ του κάθε
παίκτη σε όλους τους αγώνες του τουρνουά.
 Μεγαλύτερος Μ.Ο. σκραμπλ: Αφορά την κατάταξη σύμφωνα με τον Μ.Ο. των σκραμπλ
του κάθε παίκτη στους ολοκληρωμένους αγώνες που συμμετείχαν (εξαιρούνται οι αγώνες
που δεν ολοκληρώθηκαν κανονικά).
 Μεγαλύτερος Μ.Ο. σκορ παίκτη: Αφορά την κατάταξη σύμφωνα με τον Μ.Ο. των θετικών
πόντων (επίθεσης) στους ολοκληρωμένους αγώνες που συμμετείχαν (εξαιρούνται και πάλι
οι αγώνες που δεν ολοκληρώθηκαν κανονικά).
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 Μεγαλύτερη λέξη: Αφορά την κατάταξη σύμφωνα με τη μεγαλύτερη λέξη (κίνηση) σε
πόντους στους αγώνες τους κατά τη διάρκεια των γύρων του τουρνουά14.
 Μεγαλύτερο σκορ αγώνα: Αφορά την κατάταξη σύμφωνα με το συνολικό τους σκορ
(άθροισμα σκορ των δύο παικτών) κατά τη διάρκεια των γύρων των τουρνουά.
 Περισσότερα σκραμπλ παίκτη σε έναν αγώνα: Αφορά την κατάταξη σύμφωνα με τον
αριθμό των επιτυχιών σκραμπλ που πετυχαίνουν σε έναν αγώνα.
 Περισσότερα συνολικά σκραμπλ αγώνα: Αφορά την κατάταξη σύμφωνα με τα σκραμπλ
(το άθροισμα των επιτυχιών σκραμπλ και των δύο παικτών στον αγώνα) κατά τη διάρκεια
των γύρων του τουρνουά.
Η παραγωγή των στατιστικών στοιχείων αποτελούσε, καθ’ όλη τη διάρκεια της τελευταίας
8ετίας που διοργανώνονται τουρνουά σκραμπλ, ένα βραχνά για τον διοργανωτή όμιλο. Η
επεξεργασία γινόταν με τη χρήση λογιστικών φύλλων (MS Excel), με αρκετή δυσκολία. Θα πρέπει
σ’ αυτό το σημείο να επισημάνουμε την σημαντική συμβολή του κ. Γιάννη Παπαβλασίου του
Ομίλου Σκραμπλ Θεσσαλονίκης. Στα περισσότερα τουρνουά και πανελλήνια πρωταθλήματα είχε
την επιμέλεια των στατιστικών στοιχείων των τουρνουά.

ου

Εικόνα 3 – Στατιστικά στοιχεία του 6 Πανελλήνιου πρωταθλήματος σκραμπλ (Α’ κατηγορία) που παράχθηκαν
(α) με τη χρήση MS Excel (επιμέλεια Παπαβλασίου Γιάννης Ο.Σ.Θ.) (β) με τον ιστότοπο της διπλωματικής εργασίας.

14

Σημ: Συνηθίζεται στα τουρνουά να καταγράφονται οι λέξεις των παικτών πάνω από 100 πόντους (η μεγαλύτερη του
καθενός στον συγκεκριμένο αγώνα).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Αναλυτική περιγραφή του προβλήματος
2.1 Γενικά
Σκοπός του ιστοτόπου, όπως προαναφέραμε, είναι η παραγωγή στατιστικών στοιχείων για
τουρνουά και πανελλήνια πρωταθλήματα αγωνιστικού σκραμπλ. Μέσω της εφαρμογής επιθυμούμε
να δίδεται η δυνατότητα:
o

Κεντρικής παρακολούθησης και αποθήκευσης όλων των δεδομένων και των παραγόμενων
στατιστικών στοιχείων

o

Χειρισμού και παραγωγής των αποτελεσμάτων από διαφορετικούς χρήστες με εύκολο
τρόπο

o

Εκμετάλλευσης των δυνατοτήτων που μας παρέχει το διαδίκτυο

o

Μελλοντικής ανάπτυξης περαιτέρω στατιστικών στοιχείων με την εκμετάλλευση των ολοένα
και περισσότερο συσσωρευμένων δεδομένων.

2.2 Περιγραφή του προβλήματος
Στο αγωνιστικό σκραμπλ αγωνίζονται μεμονωμένοι παίκτες από όλη την Ελλάδα. Οι
παίκτες ανήκουν σε κάποιον όμιλο σκραμπλ ή αγωνίζονται προερχόμενοι από κάποια πόλη που
δεν έχει οργανωμένο όμιλο σκραμπλ. Για κάθε πόλη διατηρούμε στοιχεία, όπως ένα κωδικό όνομα
τριών χαρακτήρων και την αναλυτική της ονομασία. Για κάθε όμιλο διατηρούμε επιπλέον στοιχεία
(αν υπάρχουν εκτός των στοιχείων της πόλης που εκπροσωπεί) όπως την αναλυτική ονομασία του
ομίλου, την ιστοσελίδα του, τη διεύθυνση email του και το λογότυπό του.
Για κάθε παίκτη χρειάζεται να αποθηκεύσουμε κάποια δεδομένα που τον χαρακτηρίζουν,
όπως έναν μοναδικό κωδικό, το ονοματεπώνυμό του, τον όμιλο στον οποίο ανήκει ή την πόλη από
την οποία προέρχεται, τη βαθμολογία και θέση του στην πανελλήνια κατάταξη (ratings), το αν είναι
βαθμολογημένος ή όχι και την ημερομηνία λήξης ισχύος των ratings.
Οι παίκτες συμμετέχουν σε τουρνουά ή πανελλήνια πρωταθλήματα, τα οποία
διοργανώνονται από τους ομίλους σκραμπλ με ελβετικό σύστημα και συγκεκριμένο αριθμό γύρων.
Το τουρνουά, στο οποίο δίδεται ένα χαρακτηριστικό μικρό κωδικό όνομα, διοργανώνεται σε κάποια
περιοχή της Ελλάδας και έχει διάρκεια μίας ή περισσοτέρων ημερών. Το πανελλήνιο πρωτάθλημα
έχει ίδια δομή με τα υπόλοιπα τουρνουά με μεγαλύτερο αριθμό γύρων αγώνων. Διοργανώνεται
από την Π.Ε.Σ. με τη βοήθεια όλων των ομίλων.
Στο τουρνουά υπάρχει δυνατότητα να διεξαχθεί τελικός αγώνας (μεταξύ του 1ου και του 2ου
της τελικής κατάταξης) ή και μικρός τελικός (μεταξύ του 3ου ή 4ου της κατάταξης). Για όλους τους
αγώνες διατηρούμε στοιχεία όπως: οι παίκτες που αγωνίζονται, οι πόντοι κάθε παίκτη, οι επιτυχίες
σκραμπλ κάθε παίκτη, η μέγιστη λέξη που πέτυχαν στον αγώνα ο καθένας απ’ αυτούς. Επιπλέον
και πληροφορίες για το εάν ο αγώνας ολοκληρώθηκε κανονικά ή όχι. Για τα τουρνουά και για κάθε
παίκτη ξεχωριστά, μετά από την κατάλληλη επεξεργασία, προκύπτουν στατιστικά αποτελέσματα
όπως η κατάταξη του κάθε παίκτη (έναντι των άλλων), οι βαθμοί που συνέλεξε κατά τη διάρκεια
του τουρνουά, το κριτήριο ισοβαθμίας Buchholz, οι συνολικοί του πόντοι (θετικοί και αρνητικοί), το
σύνολο των επιτυχιών σκραμπλ καθώς και πίνακες στατιστικών στοιχείων σε διάφορες κατηγορίες.
Συνήθως βραβεύονται οι 3 πρώτοι παίκτες της τελικής κατάταξης του τουρνουά.
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Στον ιστότοπο πρέπει να έχουν πρόσβαση για προβολή των δεδομένων όλοι οι χρήστες.
Για την εισαγωγή των διαφόρων δεδομένων των τουρνουά απαιτείται η ύπαρξη εξουσιοδοτημένων
χρηστών (συντακτών), ένας για κάθε όμιλο σκραμπλ (και επιπλέον ένας για την Π.Ε.Σ.). Αυτοί
πρέπει: να έχουν την δυνατότητα να δημιουργήσουν νέα τουρνουά σκραμπλ, να μπορούν να τα
τροποποιήσουν κατάλληλα εισάγοντας νέα δεδομένα παικτών και αγώνων, να προσθέτουν νέους
αβαθμολόγητους παίκτες που πιθανόν θα παρουσιαστούν στο τουρνουά και να προσθέτουν νέες
πόλεις από τις οποίες πιθανόν να προκύψουν αυτοί οι νέοι παίκτες.
Για τον ολοκληρωμένο έλεγχο του ιστοτόπου απαιτείται να υπάρχει ένας υπερχρήστης
(administrator) ο οποίος θα έχει την δυνατότητα: να εισάγει, να τροποποιεί (και σε μερικές
περιπτώσεις να διαγράφει) όλα τα δεδομένα (χρήστες, παίκτες, ομίλους – πόλεις, τουρνουά), να
δημιουργεί νέα τουρνουά και να εισάγει δεδομένα για λογαριασμό όλων των ομίλων, να τροποποιεί
την πανελλήνια κατάταξη ratings των παικτών και να κλειδώνει τα διάφορα τουρνουά (μετά το
πέρας της εισαγωγής των δεδομένων τους) για να αποφεύγεται εφεξής κάθε τροποποίηση των
δεδομένων αυτών.
Για τον κάθε χρήστη θα πρέπει να συλλέγονται διάφορα στοιχεία όπως το ονοματεπώνυμό
του, το email του, τηλέφωνα επικοινωνίας και βέβαια το κωδικό όνομα του χρήστη και ο κωδικός
πρόσβασης, μέσω των οποίων θα έχει πρόσβαση στον ιστότοπο. Οι συντάκτες εγγράφονται στον
ιστότοπο αλλά δεν έχουν άμεσα τη δυνατότητα να τον χειριστούν, αφού ο διαχειριστής κρίνει το
αίτημά τους και τους ενεργοποιεί (ούτως ώστε να έχουν πρόσβαση στον ιστότοπο) ή όχι. Τα
στοιχεία των συντακτών είναι, ως δεδομένα, ανεξάρτητα από τα στοιχεία των παικτών, άσχετα αν
ορισμένοι από τους χρήστες μπορεί να συμμετέχουν και σαν παίκτες σε ορισμένα τουρνουά.

2.3 Περιορισμοί
Παρακάτω, περιγράφονται οι περιορισμοί που αφορούν το πρόβλημα για την κάθε
ξεχωριστή οντότητα με τις σχέσεις που αναπτύσσονται με άλλες οντότητες στην κάθε στιγμή του.
Αυτοί είναι οι εξής:
 Κάθε παίκτης χαρακτηρίζεται από τον μοναδικό αριθμητικό κωδικό του και το
ονοματεπώνυμό του.
 Κάθε παίκτης ανήκει σε έναν και μόνο όμιλο ή προέρχεται από μία και μόνο πόλη που δεν
διαθέτει όμιλο σκραμπλ.
 Είναι δυνατόν να προέρχονται παίκτες από μία πόλη που έχει όμιλο σκραμπλ, χωρίς να
ανήκουν σ’ αυτόν, αρκεί να ξανακαταχωρηθεί στο σύστημα η πόλη με νέο κωδικό όνομα.
 Κάθε όμιλος έχει το δικαίωμα να διαθέτει έναν και μόνο συντάκτη με τον οποίο να μπορεί
να έχει πρόσβαση στον ιστότοπο για να ενημερώνει και να προσθέτει στοιχεία των
τουρνουά που διοργανώνει. Επιπλέον και κατ’ εξαίρεση διατίθεται κωδικός συντάκτη στην
Π.Ε.Σ. για να μπορεί να καταχωρεί τα δεδομένα των νέων πανελλήνιων πρωταθλημάτων ή
άλλων τουρνουά που έχει υπό την ευθύνη της.
 Ο κάθε συντάκτης επιτρέπεται να διαχειριστεί ένα τουρνουά μόνο αν είναι διοργανωμένο
από τον όμιλό του και αν είναι ξεκλείδωτο δηλαδή ανοιχτό για τροποποιήσεις. Το κλείδωμα
ή το ξεκλείδωμα είναι εργασία – υποχρέωση του διαχειριστή. Τα δεδομένα του ξεκλείδωτου
τουρνουά, εκτός του συντάκτη του ομίλου, μπορεί να τα εισάγει ή να τα τροποποιεί και ο
administrator.
 Ο κάθε συντάκτης έχει το δικαίωμα να προσθέτει μόνο νέους αβαθμολόγητους παίκτες στη
βάση δεδομένων. Η εισαγωγή νέων παικτών πρέπει να γίνει πολύ προσεκτικά, αφού, αν
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παρουσιαστεί παίκτης του οποίου τα ratings έχουν λήξει, θα πρέπει να επικοινωνήσει για
αυτή την δουλειά με τον administrator (που έχει το δικαίωμα να τον ενεργοποιήσει ξανά).
 To κριτήριο Buchholz υπολογίζεται, εξ’ ορισμού, αθροίζοντας για κάθε παίκτη όλους τους
βαθμούς των αντιπάλων του (και εξαιρώντας τις περιπτώσεις Bye).
 Ο κάθε όμιλος διατηρεί το δικαίωμά του να οργανώνει το τουρνουά και να κατατάσσει τους
παίκτες με τα κριτήρια που επιθυμεί αλλά έχει την υποχρέωση να ενημερώνει εκ των
υστέρων με τα δικά του Buchholz τον σχετικό πίνακα που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό
αυτό. Έτσι τo σύστημα θα υπολογίσει την τελική κατάταξη με τα νέα δεδομένα.
 Στο πανελλήνιο πρωτάθλημα, αν διοργανώνονται περισσότερες της μιας κατηγορίες, αυτές
θεωρούνται ξεχωριστά τουρνουά, αφού υποχρεωτικά μετέχουν διαφορετικοί παίκτες. Δεν
είναι δηλ. δυνατόν να μετέχει ο ίδιος παίκτης σε δύο διαφορετικές κατηγορίες του ίδιου
πανελλήνιου πρωταθλήματος.
 Για κάθε αγώνα γύρου τουρνουά, κάθε παίκτης, κερδίζει 1 βαθμό σε περίπτωση νίκης, ½
σε περίπτωση ισοπαλίας και 0 σε περίπτωση ήττας. Εξαιρούνται ο τελικός και ο μικρός
τελικός (αν υπάρχουν).
 Σε κάθε τραπέζι και σε κάθε γύρο αγώνων, πρέπει να δηλωθούν υποχρεωτικά δύο παίκτες
ή ένας παίκτης με αντίπαλο Bye (στην περίπτωση Bye κερδίζει άνευ αγώνος και του
προσμετράται 1 βαθμός).
 Νίκη άνευ αγώνος προσμετράται με σκορ 150 – 0 κατά του παίκτη που υπ’ αιτιότητα του
δεν πραγματοποιήθηκε ο αγώνας και υπέρ του αντίπαλου παίκτη.
 Απαγορεύεται ένας συγκεκριμένος παίκτης να μετέχει σε δύο αγώνες (τραπέζια) στον ίδιο
γύρο αγώνων του ίδιου τουρνουά.
 Οι στατιστικές επιδόσεις (εκτός της τελικής βαθμολογίας) υπολογίζονται μόνο για τους
αγώνες που έχουν ολοκληρωθεί κανονικά.

2.4 Πρόβλεψη οντοτήτων – συσχετίσεων, μοντέλο ER
Σε ένα πρόβλημα του πραγματικού κόσμου το οποίο επιχειρούμε να περιγράψουμε και να
μηχανογραφήσουμε στα πλαίσια των σχεσιακών συστημάτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων
(RDBMS), οι οντότητες είναι εξ’ ορισμού αντικείμενα τα οποία έχουν διακριτή ύπαρξη σε σχέση με
άλλα αντικείμενα. Κάθε οντότητα περιγράφεται από ένα σύνολο γνωρισμάτων (δηλ. επιμέρους
στοιχείων) τα οποία την χαρακτηρίζουν. 15
Σύμφωνα με την προηγούμενη περιγραφή θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε οντότητες
που αφορούν ξεχωριστά αντικείμενα του προβλήματος ως εξής:
 Όμιλοι / Πόλεις: οντότητα που αφορά τις πόλεις από τις οποίες προέρχονται παίκτες ή
τους
οργανωμένους ομίλους (στις πόλεις όπου υπάρχουν). Στην οντότητα αυτή
αποθηκεύουμε στοιχεία όπως ένα κωδικό όνομα, την ονομασία της πόλης, την αναλυτική
ονομασία του ομίλου (αν υπάρχει), το λογότυπο του ομίλου (αν υπάρχει), κ.α.
 Χρήστες: οντότητα που έχει να κάνει μ’ αυτούς που διαχειρίζονται τον ιστότοπο, εκ μέρους
του ομίλου που ανήκει ο καθένας. Στην οντότητα αυτή αποθηκεύουμε στοιχεία όπως το
όνομα χρήστη, ο κωδικός πρόσβασης, το ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας κ.α.

15

R.Ramakrishnan, J.Gehrke, Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων, Τόμος Α, μτφρ. Δ. Δέρβος- Α. Ευαγγελίδης,
η
2 έκδοση, Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη 2002, σελ. 65
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 Παίκτες: οντότητα που έχει να κάνει με τους παίκτες του κάθε ομίλου που μετέχουν στα
εκάστοτε τουρνουά. Στην οντότητα αυτή αποθηκεύουμε στοιχεία όπως ο κωδικός παίκτη,
το ονοματεπώνυμό του, ο όμιλος/πόλη που ανήκει, τα ratings κ.α.
 Τουρνουά: οντότητα όπου περιέχονται τα βασικά στοιχεία των διοργανώσεων. Στην
οντότητα αυτή αποθηκεύουμε στοιχεία όπως ένα μικρό κωδικό όνομα, το αναλυτικό όνομα,
ο όμιλος που το διοργανώνει, χρονική περίοδος και τόπος διοργάνωσης κ.α.
 Αγώνες: οντότητα όπου μετέχουν οι δύο παίκτες που συμμετέχουν σε κάθε αγώνα του
τουρνουά με τα δεδομένα που πρέπει να καταχωρηθούν γι’ αυτόν. Στην οντότητα αυτή
αποθηκεύουμε στοιχεία όπως αρ. τραπεζιού, αρ. γύρου, σκορ παίκτη Α, σκορ παίκτη Β,
λοιπά δεδομένα για κάθε παίκτη (σκραμπλ, μέγιστες λέξεις).
 Στατιστικά στοιχεία: οντότητα όπου αποθηκεύονται οι συνολικές επιδόσεις του κάθε
παίκτη για το συγκεκριμένο τουρνουά (τμήμα του πίνακα βαθμολογίας). Στην οντότητα αυτή
αποθηκεύουμε στοιχεία όπως αγώνες, βαθμούς, Buchholz, αθροίσματα διαφόρων
επιδόσεων, κ.α.
Οι οντότητες διασυνδέονται μεταξύ τους με συσχετίσεις. Οι συσχετίσεις επιτυγχάνονται,
όταν η μία οντότητα χρησιμοποιεί, δηλ. δανείζεται χαρακτηριστικά από μια άλλη οντότητα, τα
επονομαζόμενα κλειδιά. 16 Λέμε λοιπόν ότι:
 Κάθε παίκτης ανήκει αποκλειστικά σε έναν όμιλο ή προέρχεται αποκλειστικά από μια πόλη
 Κάθε χρήστης διαχειρίζεται δεδομένα αποκλειστικά για έναν όμιλο
 Τα τουρνουά διοργανώνονται με ευθύνη της Π.Ε.Σ. ή κάποιου οργανωμένου ομίλου


Στα τουρνουά οργανώνονται αγώνες, για τα οποία καταχωρούνται δεδομένα και
προκύπτουν - υπολογίζονται στατιστικά στοιχεία

 Οι παίκτες αγωνίζονται στους αγώνες αυτούς και έτσι συμμετέχουν στα διάφορα τουρνουά
όνομα χρήστη

πόλη

διαχειρίζεται
δεδομένα

Χρήστες

κωδικός
Κωδ.
πρόσβασης

ονοματεπώνυμο

Όμιλοι / Πόλεις
Στατιστικά στοιχεία
βαθμοί
τραπέζι

Buchholz
γύρος

διοργανώνονται

Αγώνες

οργανώνονται

όμιλος

σκορΑ

ανήκουν

σκορΒ

αγωνίζονται

Παίκτες

Τουρνουά

μικρό όνομα

περιγραφή

κωδικός

ονοματεπώνυμο

Διάγραμμα 2 – Αρχικό διάγραμμα οντοτήτων συσχετίσεων (ER)
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Παραπάνω, βλέπουμε το αρχικό διάγραμμα17 – μοντέλο ER (οντοτήτων – συσχετίσεων). Η
μεθοδολογία του μοντέλου αυτού θεωρείται λανθασμένα ότι αποτελεί μια ολοκληρωμένη
προσέγγιση του σχεδιασμού της βάσης δεδομένων. Το διάγραμμα ER περιγράφει τα δεδομένα
μόνο κατά προσέγγιση και επιπλέον κατασκευάζεται με έναν πολύ υποκειμενικό τρόπο
αξιολόγησης της πληροφορίας που έχει συγκεντρωθεί και οργανωθεί κατά το στάδιο της ανάλυσης
των διαφόρων απαιτήσεων. 18

17

Σημ: Το μοντέλο σχεδιάστηκε σύμφωνα με τη σημειογραφία που πρότεινε πρώτος ο Peter Chen και αποτελεί έναν
από τους πιο διαδομένους τρόπους σχεδιασμού σήμερα, στο P. P. Chen, "The Entity-Relationship Model: Toward a
Unified View of Data," ACM Trans. on Database Systems, Vol.1, No.1, March 1976, pp. 1-36.
18
R. Ramakrishnan, J. Gehrke, Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων, Τόμος Α όπ.π., σελ. 63
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν
3.1 Η οικογένεια λογισμικού LAMP
O όρος LAMP είναι ένα αρκτικόλεξο που αναφέρεται σε έναν συνδυασμό λύσεων
ελεύθερου λογισμικού / λογισμικού ανοιχτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ), που αναφέρεται στα πρώτα
γράμματα των παρακάτω λογισμικών:
 Linux (λειτουργικό σύστημα)
 Apache (web server software)
 MySQL (βάσεων δεδομένων) και
 PHP (γλώσσα προγραμματισμού)
Τα παραπάνω λογισμικά συνδυάζονται αρμονικά και προσφέρονται για την οικοδόμηση
εφαρμογών στο Internet και στον Παγκόσμιο ιστό.
Ο ακριβής συνδυασμός των λογισμικών που περιλαμβάνονται σε ένα πακέτο λογισμικού
τύπου LAMP μπορεί να ποικίλλει, ιδίως όσον αφορά τη γλώσσα προγραμματισμού, αφού η PHP
μπορεί να αντικαθίσταται ή να συμπληρώνεται με τη γλώσσα Perl ή και τη γλώσσα Python.
Παρόμοιοι όροι ισχύουν για την ίδια ουσιαστικά σουίτα λογισμικού (AMP) που εκτελείται σε άλλα
λειτουργικά συστήματα, όπως τα Microsoft Windows (WAMP), Mac OS (MAMP), Solaris (SAMP),
iSeries (iAMP), ή του OpenBSD (OAMP). 19
Ο συνδυασμός του λογισμικού έχει γίνει δημοφιλής λόγω της πανταχού παρουσίας των
παραπάνω τεχνολογιών που συμμετέχουν και εγκαθιστούνται εύκολα στις πιο πρόσφατες
διανομές Linux. Επίσης επειδή είναι δωρεάν και ανοιχτού κώδικα και συνεπώς εύκολα
προσαρμόσιμος – παραμετροποιήσιμος.

3.1.1

LAMP: διαρκής ανοδική πορεία

Σε μελέτη που έγινε από το Πανεπιστήμιο των Ην. Εθνών στο Μάαστριχτ, για λογαριασμό
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με τίτλο «Οι οικονομικές επιπτώσεις του ΕΛ/ΛΑΚ στην καινοτομία και
την ανταγωνιστικότητα στον τομέα Πληροφορικής και Επικοινωνιών της Ε.Ε» περιγράφεται αρχικά
ο ρόλος του ΕΛ/ΛΑΚ στην οικονομία και ειδικά σε σχέση με το μερίδιο αγοράς που αυτό κατέχει
στον κόσμο. Στη μελέτη αναφέρονται μεταξύ άλλων ότι οι εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ μοιράζονται μεγάλο
μερίδιο της αγοράς σε προϊόντα λογισμικού στα οποία συμπεριλαμβάνονται προγράμματα
εξυπηρέτησης διαδικτύου (web servers), λειτουργικά συστήματα όλων των βαθμίδων (server,
desktop, mobile), φυλλομετρητές, βάσεις δεδομένων, email clients, και πολλά άλλα. Το μερίδιο
αγοράς είναι μεγαλύτερο στην Ευρώπη απ’ ότι στις ΗΠΑ ενώ ακολουθεί η Ασία και συνολικά
υπάρχει μεγάλη ανάπτυξη σε επίπεδο μεριδίων τα τελευταία χρόνια. 20

19

Lee James, Brent Ware, Open Source Web Development with LAMP: Using Linux, Apache, MySQL, Perl, and PHP,
[Ηλεκτρονική Έκδοση], Addison Wesley 2002, Ημ.τελ.πρόσβ.: 14/4/2012, http://my.safaribooksonline.com/book/
databases/mysql/020177061x/introduction/pref05
20
UNU – MERIT, “Study on the Economic impact of open source software on innovation and the competitiveness of the
Information and Communication Technologies (ICT) sector in the EU”, draft final report at September 26, 2006,
ημ.τελ.πρόσβ.: 7/6/2012 http://stuermer.ch/blog/documents/FLOSSImpactOnEU.pdf
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Η ανοδική πορεία του ΕΛ/ΛΑΚ περιγράφεται και μέσα από τις εμπειρίες των ειδικών. Σε
έρευνα
της εταιρείας IDC22, όπου συμμετείχαν 5000 αναλυτές – προγραμματιστές και
κατασκευαστές λογισμικού από 116 χώρες χαρακτηρίζεται η τάση ανάπτυξης λογισμικού ανοιχτού
κώδικα ως "η πιο σημαντική , ολοκληρωμένη και μακροπρόθεσμη τάση που έχει
παρατηρηθεί στη βιομηχανία λογισμικού από τις αρχές της δεκαετίας του 1980. "
Επίσης, στην έρευνα αυτή διαπιστώθηκε ότι περίπου τα 3/4 των οργανισμών που συμμετείχαν
χρησιμοποιούσαν ανοιχτό λογισμικό, το 71% των αναλυτών - προγραμματιστών που συμμετείχαν
χρησιμοποιεί ανοιχτό λογισμικό ενώ το 54% των οργανισμών "παράγει" ανοιχτό λογισμικό (σε
μικρή ή μεγάλη κλίμακα). Επιπροσθέτως η ερευνά συμπεραίνει ότι το ανοιχτό λογισμικό θα έχει
ρόλο στον κύκλο ζωής κάθε κατηγορίας λογισμικού και έτσι αλλάζει σημαντικά τη λιανική αξία των
πακέτων λογισμικού. Επίσης συμπεραίνεται ότι μέσα στα επόμενα χρόνια το ανοιχτό λογισμικό θα
εξάγει από την βιομηχανία λογισμικού ένα ποσοστό κερδών της τάξεως του 10-20% λόγω του
ανταγωνισμού που προκαλεί (άλλωστε το ανοιχτό λογισμικό είναι πολλές φορές δωρεάν ή αρκετά
φθηνότερο από άλλα λογισμικά)23.
21

Διάγραμμα 3 – Μερίδιο αγοράς λογισμικών εξυπηρέτησης για Top Servers σε όλα τα internet domains
(από Αυγ 1995 – Ιουν 2012)

Μεγάλο ενδιαφέρον επίσης έχουν τα ερευνητικά δεδομένα που αφορούν τη χρήση
λογισμικών του Internet σε παγκόσμια κλίμακα. Σύμφωνα με την Netcraft24 από τον Σεπτέμβριο
21

IDC Corporation,«Sustaining Innovations and Extending the Useful Life of Software Assets», BussinessWire, August
2006, Ημ.τελ.πρόσβ.: 4/3/2012, http://www.businesswire.com/news/home/20060814005620/en/IDC-Reveals-RealImpact-Open-Source-Sustaining
22
Σημ: Η IDC (International Data Corporation) αποτελεί μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην παροχή υπηρεσιών
έρευνας αγοράς, στρατηγικής επικοινωνίας και επιχειρησιακού σχεδιασμού παγκοσμίως και ειδικεύεται στις τεχνολογίες
πληροφορικής και επικοινωνιών.
23
BussinessWire, “IDC Reveals the Real Impact of Open Source: Sustaining innovations and extending the useful life of
software assets”, άρθρο, δημοσιεύτηκε στις 14/08/2006, ημ.τελ.πρόσβ.: 7/6/2012,
http://www.businesswire.com/portal/site/home/permalink/?ndmViewId=news_view&newsId=20060814005620&newsLa
ng=en
24
Σημ: Η Netcraft αποτελεί εταιρεία διαδικτυακών υπηρεσιών που παρέχει ερευνητικά δεδομένα και αναλύσεις σχετικά
με πολλές πτυχές του Διαδικτύου. Δραστηριοποιείται σχετικά με το Internet από το 1995 και θεωρείται σημείο
αναφοράς στο είδος της. Περισσότερες πληροφορίες στο http://news.netcraft.com/about-netcraft
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του 1995 μέχρι τον Ιούνιο του 2012, την πρωτοκαθεδρία στα λογισμικά web server που είναι
εγκατεστημένα σε top servers, διατηρεί το λογισμικό ανοιχτού κώδικα Apache (448,452,703
servers) σε ποσοστό που σήμερα αγγίζει το 64,33%, ενώ αρκετά πιο κάτω στη δεύτερη θέση,
βρίσκονται τα αντίστοιχα λογισμικά της Microsoft (λ.χ. IIS) (92.406.480 servers) σε ποσοστό
13,94% (βλ. παραπάνω διάγραμμα25).
Σημαντικό είναι επίσης να αναφερθεί ότι και άλλα λογισμικά που έχουν μερίδιο αγοράς με
διαρκώς αυξητικές τάσεις ανήκουν στην οικογένεια του ελεύθερου λογισμικού, όπως το Engine X
(nginx) .26
Στο σύνολο των ενεργών web servers παγκοσμίως, την πρώτη θέση διαχρονικά κατέχει ο
Apache Web Server (σήμερα στο 61,75%), ενώ παρατηρείται πτώση στα λογισμικά της Microsoft
τα τελευταία χρόνια, κάτι που δείχνει ότι οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών Internet προτιμούν άλλες
πλατφόρμες (λ.χ. πέραν του Apache, πλατφόρμες nginx, Google).

Διάγραμμα 4 – Συνολικός αριθμός ενεργών λογισμικών εξυπηρέτησης σε servers σε όλα τα internet domains
(από Σεπ 2008 έως Ιουν 2012)

Επίσης, ολοένα και περισσότεροι οργανισμοί που χρησιμοποιούν πρωτόκολλα
ασφαλούς σύνδεσης και κρυπτογράφησης (SSL) (για εφαρμογές σχετικές με online υπηρεσίες,
τραπεζικές συναλλαγές, υπηρεσίες πληρωμών, τυχερά παιχνίδια, δωρεές κ.α.) εμπιστεύονται
σταδιακά web servers και λειτουργικά συστήματα από την οικογένεια του ελεύθερου λογισμικού. 27

25

Netcraft, “June 2012 Web Server Survey”, δημοσιεύτηκε στις 6/6/2012, ημ.τελ.πρόσβ.: 7/6/2012,
http://news.netcraft.com/archives/2012/06/06/june-2012-web-server-survey.html
26
Σημ: Το nginx προσφέρεται ως ανοικτό λογισμικό με αδειοδότηση BSD (Berkeley Software Distribution)
27
Netcraft, “The Netcraft Secure Server Survey”, στοιχεία Ιανουαρίου 2009, ημ.τελ.πρόσβ.: 7/6/2012,
https://ssl.netcraft.com/ssl-sample-report/
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Διάγραμμα 5 – Λογισμικά εξυπηρέτησης που χρησιμοποιούν
πρωτόκολλα SSL (στοιχεία Ιαν 2006 – Ιαν 2009)

Διάγραμμα 6 – Λειτουργικά συστήματα πάνω στα οποία είναι εγκατεστημένοι web servers
που χρησιμοποιούν πρωτόκολλα SSL (στοιχεία Ιαν 2006 – Ιαν 2009)

3.2 HTML - CSS
Η γλώσσα HTML δημιουργήθηκε από τον Tim Berners-Lee σε συνεργασία με τον Robert
Caillau στο CERN το 1989. Είναι ένα υποσύνολο της γλώσσας SGML (Standard Generalized
Markup Language) που επινοήθηκε από την IBM προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα της μη
τυποποιημένης εμφάνισης κειμένων στα διάφορα υπολογιστικά συστήματα. 28
Σκοπός της HTML είναι η κατασκευή κειμένων με πρόσθετα πολυμεσικά στοιχεία,
διασυνδεδεμένων μεταξύ τους (με δυνατότητες υπερκειμένου) που να προβάλλονται από
διαφόρων τύπων υπολογιστικά συστήματα και να διαμοιράζονται μέσω του διαδικτύου με ειδικό
πρωτόκολλο επικοινωνίας (το πρωτόκολλο HTTP).
Τα αρχικά της HTML προέρχονται από τις λέξεις HyperText Markup Language και αποτελεί
την κύρια γλώσσα σήμανσης για τις ιστοσελίδες τα στοιχεία της δε είναι τα βασικά δομικά στοιχεία

28

David Mercer, Schaum’s Easy Outline of HTML, McGraw-Hill, 2003, pp.1-2
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των ιστοσελίδων. Ο οργανισμός W3C (World Wide Web Consortium) είναι ο οργανισμός που είναι
υπεύθυνος για την συντήρηση και την βελτίωση των προδιαγραφών της HTML.
Tα βασικά δομικά στοιχεία της HTML αποτελούνται από ετικέτες (τα επονομαζόμενα tags),
οι οποίες περικλείονται μέσα σε σύμβολα ανισότητας (για παράδειγμα <html>), μέσα στο
περιεχόμενο της ιστοσελίδας. Οι ετικέτες HTML συνήθως λειτουργούν ανά ζεύγη (για παράδειγμα
<h1> και </h1>), με την πρώτη να ονομάζεται ετικέτα έναρξης και τη δεύτερη ετικέτα λήξης (ή σε
άλλες περιπτώσεις ετικέτα ανοίγματος και ετικέτα κλεισίματος αντίστοιχα). Ανάμεσα στις ετικέτες, οι
σχεδιαστές ιστοσελίδων μπορούν να τοποθετήσουν κείμενο, πίνακες, εικόνες κλπ. 29
Ο σκοπός ενός web browser είναι να διαβάζει τα έγγραφα HTML και να τα συνθέτει σε
σελίδες που μπορεί κανείς να διαβάσει ή να ακούσει. Ο browser δεν εμφανίζει τις ετικέτες HTML
αλλά τις χρησιμοποιεί για να ερμηνεύσει το περιεχόμενο της σελίδας.
Τα στοιχεία της HTML χρησιμοποιούνται για να κτίσουν όλους τους ιστότοπους. Η HTML
επιτρέπει την ενσωμάτωση εικόνων και άλλων αντικειμένων μέσα στη σελίδα και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για να εμφανίσει διαδραστικές φόρμες. Παρέχει τις μεθόδους δημιουργίας
δομημένων εγγράφων (δηλαδή εγγράφων που αποτελούνται από το περιεχόμενο που μεταφέρουν
και από τον κώδικα μορφοποίησης του περιεχομένου) καθορίζοντας δομικά σημαντικά στοιχεία για
το κείμενο, όπως κεφαλίδες, παραγράφους, λίστες, συνδέσμους, παραθέσεις και άλλα. Μπορούν
επίσης να ενσωματώνονται σενάρια εντολών σε άλλες γλώσσες (όπως η JavaScript), τα οποία
επηρεάζουν τη συμπεριφορά των ιστοσελίδων HTML.
Οι web browsers μπορούν επίσης να αναφέρονται σε στυλ μορφοποίησης CSS για να
ορίζουν την εμφάνιση και τη διάταξη του κειμένου και του υπόλοιπου υλικού. Ο οργανισμός W3C,
ο οποίος δημιουργεί και συντηρεί τα πρότυπα για την HTML και τα CSS, ενθαρρύνει τη χρήση των
CSS αντί διαφόρων στοιχείων της HTML για σκοπούς παρουσίασης του περιεχομένου.
Η γλώσσα CSS (Cascading Style Sheets - Διαδοχικά Φύλλα Στυλ ή αλληλουχία φύλλων
στυλ) ανήκει στην κατηγορία των γλωσσών φύλλων στυλ που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της
εμφάνισης ενός εγγράφου που έχει γραφτεί με μια γλώσσα σήμανσης. Χρησιμοποιείται δηλαδή για
τον έλεγχο της εμφάνισης ενός εγγράφου που γράφτηκε στις γλώσσες HTML και XHTML, δηλαδή
για τον έλεγχο της εμφάνισης μιας ιστοσελίδας και γενικότερα ενός ιστοτόπου. Η CSS είναι μια
γλώσσα προορισμένη να αναπτύσσει στυλιστικά μια ιστοσελίδα δηλαδή να διαμορφώνει
περισσότερα χαρακτηριστικά, χρώματα, στοίχιση και να δίνει περισσότερες δυνατότητες σε σχέση
με την html. Για μια όμορφη και καλοσχεδιασμένη ιστοσελίδα η χρήση της CSS κρίνεται ως
απαραίτητη. 30

3.3 MySQL
Για την ανάπτυξη της βάσης δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η MySQL, ένα σύστημα
διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων ο κώδικας του οποίου είναι διαθέσιμος για ελεύθερη
χρήση μέσω αδειοδότησης GNU/GPL.
Η MySQL είναι ένα σχεσιακό σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων (RDBMS) ανοικτού
κώδικα, το οποίο χρησιμοποιείται περισσότερο παγκοσμίως σήμερα. Η MySQL εκτελείται σε
ξεχωριστό εξυπηρετητή και προσφέρει πολυχρηστική πρόσβαση σε έναν μεγάλο αριθμό βάσεων
δεδομένων. Ο κωδικός του εγχειρήματος είναι διαθέσιμος μέσω της GNU General Public License,
29

World Wide Web Consortium (W3C),«HTML Training, What is HTML», The Web Standards Curriculum, November
2011, Ημ.τελ.πρόσβ.: 6/6/2012, http://www.w3.org/community/webed/wiki/HTML/Training/What_is_HTML%3F
30
World Wide Web Consortium (W3C),«CSS Basics, What is CSS?», The Web Standards Curriculum, January 2012,
Ημ.τελ.πρόσβ.: 6/6/2012, http://www.w3.org/community/webed/wiki/CSS_basics
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καθώς και ορισμένων ιδιόκτητων συμφωνιών. Ανήκει και χρηματοδοτείται από μία και μοναδική
κερδοσκοπική εταιρία, τη σουηδική MySQL AB, η οποία σήμερα ανήκει στην Oracle. 31
Η MySQL προσφέρεται σε διάφορες εκδόσεις για εμπορική ή μη χρήση. Οι επαγγελματικές
εκδόσεις της με επιπλέον χαρακτηριστικά για μεγάλες εφαρμογές κοστίζουν αρκετά χιλιάδες ευρώ.
Πολλά γνωστά προϊόντα και εφαρμογές διαδικτύου χρησιμοποιούν MySQL βάσεις δεδομένων
όπως τα συστήματα διαχείρισης περιεχομένου (CMS) Joomla, Drupal, τα πακέτα διαχείρισης
φόρουμ phpBB, MyBB, το εργαλείο δημιουργίας blog Wordpress, ακόμα και τμήματα από
ιστοτόπους και διαδικτυακές εφαρμογές ευρείας κλίμακας όπως η μηχανή αναζήτησης Google και
ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook και το Twitter.
Η MySQL μπορεί να εγκατασταθεί και να λειτουργεί σε διάφορα λειτουργικά συστήματα,
όπως τα AIX, BSDi, FreeBSD, HP-UX, eComStation, i5/OS, IRIX, Linux, Mac OS X, Microsoft
Windows, NetBSD, Novell NetWare, OpenBSD, OpenSolaris, OS/2 Warp, QNX, Solaris, Symbian,
SunOS, SCO OpenServer, SCO UnixWare, Sanos και Tru64.
Πολλές γλώσσες προγραμματισμού και προγραμματιστικά περιβάλλοντα περιλαμβάνουν
βιβλιοθήκες για να μπορούν οι προγραμματιστές να προγραμματίζουν και να διαχειρίζονται
δεδομένα από MySQL βάσεις δεδομένων όπως
 ο MySQL Connector/Net που προσφέρεται με το Visual Studio της Microsoft (για γλώσσες
προγραμματισμού όπως η C# και η Visual Basic)
 O JDBC driver για την γλώσσα προγραμματισμού Java
 Ο MyODBC driver για διασύνδεση με περιβάλλοντα ASP, Coldfusion

3.3.1

Περιβάλλοντα διαχείρισης βάσεων δεδομένων MySQL

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε, να τροποποιήσουμε και
γενικά να διαχειριστούμε βάσεις δεδομένων MySQL. Μπορούμε π.χ. να κάνουμε τα πάντα
χρησιμοποιώντας καθαρό κώδικα MySQL, μεταφράζοντας τον από το περιβάλλον γραμμής
εντολών που μας προσφέρει. Αυτό όμως είναι σχετικά δύσκολο. Μπορούμε για μεγαλύτερη
ευκολία να χρησιμοποιήσουμε ειδικά λογισμικά, τα λεγόμενα περιβάλλοντα διαχείρισης που μας
βοηθούν να διαχειριστούμε τόσο τους πίνακες όσο και τα περιεχόμενα τους μαζί με τα κλειδιά και
τα ευρετήρια σε ένα ολοκληρωμένο γραφικό περιβάλλον. Τα πλέον χρησιμοποιούμενα από αυτά,
τα οποία χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι:
 Το phpMyAdmin, ένα ελεύθερο λογισμικό - περιβάλλον διαχείρισης βάσεων MySQL,
γραμμένο σε PHP, που προσφέρεται τόσο στα διάφορα πακέτα εγκατάστασης τοπικού web
server όπως τα δημοφιλή XAMPP και WAMP, όσο και στους περισσότερους παρόχους
φιλοξενίας ιστοσελίδων. Υποστηρίζει 47 γλώσσες μεταξύ των οποίων και τα ελληνικά και
είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Το περιβάλλον αυτό χρησιμοποιήθηκε για να
κατασκευαστούν οι πίνακες, τα πεδία και οι συσχετίσεις (μέσω των κυρίων και εξωτερικών
κλειδιών) της βάσης δεδομένων, να τοποθετηθούν δοκιμαστικά δεδομένα και να
κατασκευαστούν - δοκιμαστούν τα δεκάδες SQL ερωτήματα προβολής, εισαγωγής,
τροποποίησης και διαγραφής δεδομένων.
 Το επίσημο software της κατασκευάστριας εταιρείας MySQL Workbench. Είναι ένα
ελεύθερο για χρήση προηγμένο εργαλείο που βοηθά τους προγραμματιστές να
αξιοποιήσουν τη βάση δεδομένων με γραφικό τρόπο σε επίπεδα:

31

MySql.com,«Why MySQL?», Official Site,January 2012, Ημ.τελ.πρόσβ.: 10/6/2012, http://www.mysql.com/why-mysql/
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o Σχεδίασης και μοντελοποίησης της Β.Δ. (DB design and modeling)
o Τροποποίησης και ανάκτησης δεδομένων με ερωτήματα SQL (SQL development)
o Ολοκληρωτικής διαχείρισης της Β.Δ. (database administration)
Το λογισμικό αυτό χρησιμοποιήθηκε για να παραχθεί το προηγμένο μοντέλο οντοτήτων
συσχετίσεων (βλ. κεφ. 4.2).

Εικόνα 4 – Το πλήρως εξελληνισμένο περιβάλλον του phpMyAdmin, v. 3.4.7
όπως αυτό φιλοξενείται στον πάροχο φιλοξενίας http://50webs.biz
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Εικόνα 5 – Το περιβάλλον εργασίας του λογισμικού MySQL Workbench

3.3.2

Μηχανές αποθήκευσης – Η μηχανή InnoDB

Η MySQL διαθέτει υλοποιημένους διάφορους μηχανισμούς μοντελοποίησης και
αποθήκευσης δεδομένων. Αυτοί οι μηχανισμοί ονομάζονται μηχανές αποθήκευσης (storage
engines). Οι μηχανές αυτές όπως π.χ. η MyISAM, InnoDB κ.α., βρίσκονται στις κατάλληλες
βιβλιοθήκες του συστήματος, το λεγόμενο storage engine API του MySQL server32. Αυτές είναι
υπεύθυνες για την αποθήκευση και ανάκτηση των δεδομένων μέσα στο MySQL server.
Η default storage engine που χρησιμοποιείται είναι η MyISAM η οποία έχει αρκετά
πλεονεκτήματα όπως η υλοποίηση ευρετηρίων αποκλειστικά με κείμενο (full text indexing), το
οποίο είναι εξαιρετικά χρήσιμο για ερωτήματα αναζήτησης στη βάση με φυσική γλώσσα. Άλλα
πλεονεκτήματα είναι η αυτόματη ή χειροκίνητη επιδιόρθωση πινάκων που χρησιμοποιούν αυτή τη
storage engine, ενώ μπορούμε να εισάγουμε δεδομένα με ερωτήματα εισαγωγής (insert) σε ένα
πίνακα ενώ ταυτόχρονα τρέχουν ερωτήματα επιλογής στον ίδιο πίνακα. Βασικό μειονέκτημα της
μηχανής αποτελεί ότι δεν εφαρμόζει περιορισμούς ξένου κλειδιού 33.
Η άλλη κύρια storage engine της MySQL είναι η InnoDB, η οποία είναι σχεδιασμένη ώστε
να υποστηρίζει ταυτόχρονες συναλλαγές (transactions). Οι συναλλαγές διασφαλίζουν την εκτέλεση
ερωτημάτων τα οποία είναι συνεχόμενα και το ένα εξαρτάται από το άλλο, με δεδομένο ότι πολλοί
είναι οι χρήστες που επιχειρούν είτε να τροποποιήσουν είτε να ανακτήσουν ακόμα και τα ίδια
δεδομένα από την βάση δεδομένων ταυτόχρονα. Ένα άλλο χρήσιμο χαρακτηριστικό της InnoDB
είναι το row-level locking με το οποίο αποφεύγονται προβλήματα που δημιουργούνται από
ταυτόχρονες συναλλαγές, όταν δύο ερωτήματα τύπου insert ή update εκτελούνται την ίδια χρονική
στιγμή. Οι δυνατότητες αυτές είναι πολύ χρήσιμες ειδικά σε εφαρμογές υψηλής διακίνησης
δεδομένων (high traffic environments). 34
Στην παρούσα υλοποίηση είναι μονόδρομος η χρησιμοποίηση της μηχανής αποθήκευσης
InnoDB, η οποία μας εξασφαλίζει τις συσχετίσεις μεταξύ των πινάκων, προβλέπει την ύπαρξη
ξένων κλειδιών και διασφαλίζει την εκτέλεση ταυτόχρονων συναλλαγών (όπως προαναφέραμε).

3.4 Javascript
H JavaScript είναι γλώσσα προγραμματισμού η οποία έχει σαν σκοπό την παραγωγή
δυναμικού περιεχομένου και την εκτέλεση κώδικα στην πλευρά του πελάτη (client-side) σε
ιστοσελίδες. Το πρότυπο της γλώσσας κατά τον οργανισμό τυποποίησης ECMA ονομάζεται
ECMAscript35.
Η Javascript έχει αντικειμενοστρεφείς δυνατότητες και παρουσιάζει ομοιότητες με την C, τη
C++ και την Java αφού διαθέτει παρόμοια σημειογραφία, εντολές ελέγχου και επανάληψης όπως η
32

Β. Βοντικάκη «MyISAM vs InnoDB» Σεπτέμβριος 2009, Ημ.τελ.πρόσβ.: 11/3/2012,
http://www.vontikakis.com/webtech/44/MyISAM+vs+InnoDB
33
Σημ: Αυτό σημαίνει ότι οποιοσδήποτε περιορισμός της μορφής "FOREIGN KEY X REFERENCES Τ" που εμφανίζεται
σε μια εντολή CREATE TABLE απλά αγνοείται, επομένως στο μέλλον είναι δυνατόν να εισαχθούν δεδομένα στον
πίνακα ακόμα και εάν παραβιάζουν αυτούς τους περιορισμούς. Κατά την εκτέλεση της εντολής CREATE TABLE δεν
εμφανίζεται κάποιο μήνυμα λάθους. Βλ. Δρ. Ευαγγελία Πιτουρά, «Βάσεις Δεδομένων», Πανεπιστημιακές παραδόσεις,
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Σεπτέμβριος 2011, Ημ.τελ.πρόσβ.: 2/3/2012,
http://www.cs.uoi.gr/~pitoura/courses/db/MySQL.html
34
η
R. Ramakrishnan, J. Gehrke, Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων, Τόμος Β, 2 έκδοση, Εκδόσεις Τζιόλα,
Θεσσαλονίκη 2002, σελ. 836
35
ECMAScript Language Specification, Edition 5.1, Ιούνιος 2001, Ημ.τελ.πρόσβ.: 14/4/2012, http://www.ecmainternational.org/publications/standards/Ecma-262.htm
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if και η while, και τελεστές σύγκρισης (όπως ο &&) και συντακτικό παρόμοιο μ’ αυτές της γλώσσες.
Παρ’ όλα αυτά οι ομοιότητες με τις παραπάνω γλώσσες σταματούν εδώ αφού:
 Η JavaScript παρέχει ελευθερία δηλώσεων στα χρησιμοποιούμενα αντικείμενα αφού δεν
είμαστε υποχρεωμένοι να δηλώσουμε τις διάφορες μεταβλητές (σε αντίθεση με τις
παραπάνω γλώσσες)
 Η JavaScript είναι μια διερμηνευόμενη γλώσσα σεναρίου (scripting interpreted language)
δηλ. ο κώδικάς της διερμηνεύεται από την πλευρά του πελάτη (λ.χ. από τον web browser
του πελάτη π.χ. τον Internet Explorer, τον Firefox κ.λπ.) σε αντίθεση με τις παραπάνω
γλώσσες που χρειάζονται μεταφραστή ο οποίος παράγει το τελικό εκτελέσιμο
πρόγραμμα.36
Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η JavaScript δεν πρέπει να συγχέεται με την Java. Οι δυο
γλώσσες δεν έχουν καμία απολύτως σχέση, παρότι, όπως αναφέραμε, έχουν συντακτικές
ομοιότητες (C like) και προσφέρουν περιεχόμενο που εκτελείται σε επίπεδο φυλλομετρητών.

3.4.1

Ενσωμάτωση JavaScript κώδικα σε HTML
O κώδικας JavaScipt ενσωματώνεται άμεσα σε κώδικα HTML με tags της μορφής:
<script language="JavaScript">
// Εδώ μπαίνουν οι εντολές JavaScript
</script>

Όταν ο web browser διερμηνεύει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας και συναντήσει τα
παραπάνω tags, τότε επιχειρεί να διερμηνεύσει τις εντολές JavaScript ακριβώς σε εκείνο το σημείο
που θα συναντήσει και να παράγει το αποτέλεσμά τους, εμφανίζοντάς το ακριβώς στο ίδιο σημείο.
Επίσης συνηθίζεται να υλοποιούμε συναρτήσεις JavaScript στην κορυφή του κώδικα HTML
(λ.χ. στο tag <head> πριν το κυρίως περιεχόμενο της ιστοσελίδας που βρίσκεται στο tag <body>) και
να εκτελούμε τις συναρτήσεις αυτές σε συγκεκριμένα γεγονότα της ιστοσελίδας (λ.χ. στο πάτημα
ενός submit button μιας φόρμας εισαγωγής δεδομένων). Έτσι, μπορούμε με προγραμματισμό από
την μεριά του πελάτη (client side programming) να προβούμε σε ελέγχους καταχωρούμενων
δεδομένων και να θωρακίσουμε την εφαρμογή μας από την εισαγωγή λάθος στοιχείων.

3.5 PHP
H PHPείναι μια γλώσσα προγραμματισμού σεναρίων από τη μεριά του εξυπηρετητή
γενικής χρήσης (general-purpose server-side scripting language) που σχεδιάστηκε για τη
δημιουργία σελίδων web με δυναμικό περιεχόμενο. Μια σελίδα PHP μεταφράζεται από ένα
συμβατό διακομιστή (server) του Παγκόσμιου Ιστού (π.χ. Apache), ώστε να παραχθεί σε
πραγματικό χρόνο το τελικό περιεχόμενο που θα σταλεί στο πρόγραμμα περιήγησης των
επισκεπτών σε μορφή κώδικα HTML. Η ονομασία PHP αποτελείται από τα αναδρομικά αρχικά
PHP Hypertext Preprocessor, που σημαίνει προεπεξεργαστής υπερκειμένου PHP. 37

36

David Flanagan, JavaScipt, the Definitive Guide, Fifth Edition, O’ Reilly, August 2006, p.1
PHP Documentation Group, “PHP General Information”, PHP Manual, Ιούνιος 2012, Ημ.τελ.πρόσβ.: 23/6/2012,
http://gr2.php.net/manual/en/faq.general.php#faq.general.what
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Η ΡΗΡ δημιουργήθηκε το 1994 και ήταν αρχικά η δουλειά ενός ατόμου, του φοιτητή
Rasmus Lerdorf. O Rasmus Lerdorf δημιούργησε ένα script για προσωπική χρήση. Το script αυτό
είχε σαν σκοπό να διατηρεί μια λίστα στατιστικών για τα άτομα που έβλεπαν το online βιογραφικό
του σημείωμα. Αργότερα αυτό το script το διέθεσε και σε φίλους του, οι οποίοι άρχισαν να του
ζητούν να προσθέσει περισσότερες δυνατότητες. Η γλώσσα τότε ονομαζόταν PHP/FI από τα
αρχικά Personal Home Page/Form Interpreter. Το 1997 η PHP/FI έφθασε στην έκδοση 2.0,
βασιζόμενη αυτή τη φορά στη γλώσσα C και αριθμώντας περισσότερους από 50.000 ιστότοπους
που τη χρησιμοποιούσαν ενώ αργότερα την ίδια χρονιά οι Andi Gutmans και Zeev Suraski
ξαναέγραψαν τη γλώσσα από την αρχή, βασιζόμενοι όμως αρκετά στην PHP/FI 2.0. Έτσι η PHP
έφθασε στην έκδοση 3.0 η οποία θύμιζε περισσότερο τη σημερινή μορφή της. Στη συνέχεια, οι
Zeev και Andi, δημιούργησαν την εταιρεία Zend (από τα αρχικά των ονομάτων τους) η οποία
συνεχίζει μέχρι και σήμερα την ανάπτυξη και εξέλιξη της γλώσσας PHP. Ακολούθησε το 1998 η
έκδοση 4 της PHP, τον Ιούλιο του 2004 διατέθηκε η έκδοση 5, ενώ αυτή τη στιγμή έχουν ήδη
διατεθεί και οι πρώτες δοκιμαστικές εκδόσεις της επερχόμενης PHP 6 για οποιονδήποτε
προγραμματιστή θέλει να τη χρησιμοποιήσει. 38
Οι περισσότεροι ιστότοποι, επί του παρόντος, χρησιμοποιούν κυρίως τις εκδόσεις 4 και 5
της PHP. Ένα αρχείο με κώδικα PHP θα πρέπει να έχει την κατάλληλη επέκταση (π.χ. *.php,
*.php4, *.phtml κ.ά.). Η ενσωμάτωση κώδικα σε ένα αρχείο επέκτασης .html δεν θα λειτουργήσει
και θα εμφανίσει στον browser τον κώδικα χωρίς καμία επεξεργασία, εκτός αν έχει γίνει η
κατάλληλη ρύθμιση στα MIME types του server. Επίσης ακόμη κι όταν ένα αρχείο έχει την
επέκταση .php θα πρέπει ο server να είναι ρυθμισμένος για να επεξεργάζεται κώδικα PHP. Ο
διακομιστής Apache που χρησιμοποιείται σήμερα ευρέως σε συσκευές με τα λειτουργικά
συστήματα Linux και Microsoft Windows, υποστηρίζει εξ ορισμού επεξεργασία κώδικα PHP.
Η επίσημη ομάδα ανάπτυξης της PHP (official PHP development team) παρέχει τον
ιστότοπο php.net στον οποίο ο καθένας μπορεί να έχει πρόσβαση σε:
 Αναλυτικές οδηγίες – βοήθεια για τις εντολές, συναρτήσεις, αντικείμενα και δομές
δεδομένων της PHP
 Αναλυτικές πληροφορίες για τις εκδόσεις και τις βελτιώσεις της γλώσσας
Στον ιστότοπο αυτό ανακοινώνονται τα συνέδρια που γίνονται με θέμα τις τεχνολογίες PHP.
Ο ιστότοπος αυτός αποτέλεσε την κύρια πηγή πληροφοριών για την ανάπτυξη του κώδικα PHP
της παρούσας διπλωματικής εργασίας.

3.5.1

Η έκδοση PHP που χρησιμοποιήθηκε

Η έκδοση PHP που κρίθηκε σωστό να χρησιμοποιηθεί είναι η PHP v.5.3. Η PHP v.5.3 σε
σχέση με την πλέον διαδεδομένη έκδοση 5.2 (η οποία εξ ορισμού προτείνεται από τους web
servers), παρέχει πολλά βελτιωμένα χαρακτηριστικά. Ενδεικτικά αναφέρουμε:
 Προηγμένες δυνατότητες αντικειμενοστρεφούς
ονοματοχώρων (namespaces)

προγραμματισμού

με

υποστήριξη

 Προηγμένη υποστήριξη για ΛΣ MS Windows (συμπεριλαμβάνονται και συστήματα 64 bit)
με δυνατότητες μεταφοράς κώδικα σε άλλες πλατφόρμες
 Πάνω από 140 διορθώσεις λαθών και βελτιώσεις χαρακτηριστικών από την προηγούμενη
έκδοση

38

Steven Holzner, PHP The complete reference, McGraw-Hill 2008, p 1-2
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 Προσθήκη περιορισμένης εντολής goto σε ετικέτες μέσα στον κώδικα PHP 39
Η παραπάνω δυνατότητα χρησιμοποιήθηκε μέσα στον κώδικα της διπλωματικής εργασίας,
σε μεγάλο εύρος, για τη διαχείριση λαθών (error handling) στα ενσωματωμένα ερωτήματα
(queries) της MySQL στην PHP. Συγκεκριμένα, η χρήση των εντολών goto χρησιμοποιήθηκε αντί
της συνάρτησης die σε συνδυασμό με κατάλληλες εντολές print, για να εμφανίζονται τα εκάστοτε
μηνύματα λάθους ενταγμένα σε αρμονία με το γραφικό περιβάλλον και χωρίς προβλήματα.

3.6 Προδιαγραφές συστήματος φιλοξενίας ιστοτόπου
Για την ανάπτυξη και την λειτουργία του ιστοτόπου επιλέχθηκε μισθωμένος εξυπηρετητής
(web server). Η ανάπτυξη ιστοσελίδων με αυτόν τρόπο προσδίδει πολλά πλεονεκτήματα στους
web developers όπως τα παρακάτω:
 Εργασία ανεξάρτητη από τόπο, χώρο και Η/Υ, εκμεταλλευόμενοι τις δυνατότητες του
Internet και του World Wide Web
 Το έργο αναπτύσσουν παράλληλα περισσότεροι του ενός προγραμματιστές
 Το έργο παρακολουθείται σε πραγματικές συνθήκες, με άμεσο εντοπισμό πιθανών
προβλημάτων από πολλούς διαφορετικούς χρήστες στο διαδίκτυο
 Παρέχονται υπηρεσίες αντιγράφων ασφαλείας (backup) και διασφαλίζεται η όλη
προσπάθεια

39

Php.net, “PHP 5.3.0 Release Announcement”,Official website, Ιούνιος 2012, Ημ.τελ.πρόσβ.: 23/6/2012,
http://php.net/releases/5_3_0.php
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Εικόνα 6 – Ο πίνακας ελέγχου του παρόχου φιλοξενίας ιστοσελίδων 50webs.net

Συγκεκριμένα για την εργασία χρησιμοποιήθηκε ο πάροχος φιλοξενίας ιστοσελίδων
http://www.50webs.biz, με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο που αποτελεί θυγατρική της εταιρείας
LiquidNet Ltd. Πρόκειται για έναν πολύ μεγάλο πάροχο φιλοξενίας που φιλοξενεί σήμερα πάνω
από 500.000 ιστοσελίδες.
Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν και παρέχονται από τον πάροχο είναι ελεύθερα
λογισμικά / λογισμικά ανοικτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) με πολλά πλεονεκτήματα όπως:
 μειωμένο κόστος ανάπτυξης και φιλοξενίας
 βοηθητικό υλικό, κείμενα και παραδείγματα διαμοιράζονται ελεύθερα στο διαδίκτυο
 επιπλέον ο developer μπορεί να χρησιμοποιήσει και άλλα εργαλεία που συνεργάζονται με
τις τεχνολογίες αυτές

Τα στοιχεία του διακομιστή και οι τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν είναι τα παρακάτω:
 Διακομιστής: 50webs.biz
 Έκδοση Διακομιστή: 5.0.32-Debian_7etch5~bpo31+1
 Διακομιστής ιστού: Apache/2.2.11 (Unix) mod_ssl/2.2.11 OpenSSL/0.9.7e
 Έκδοση πελάτη MySQL: 5.0.32
 HTML: v.4.0
 PHP: v. 5.3.9
 CSS: v.3.0
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. H βάση δεδομένων
4.1 Πίνακες
Για την υλοποίηση του ιστότοπου και την αποθήκευση των κατάλληλων δεδομένων,
σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους περιορισμούς που αναφέρθηκαν παραπάνω,
δημιουργήθηκαν οι παρακάτω πίνακες στην βάση δεδομένων:
Τίτλος πίνακα

Περιγραφή

Users

Περιέχει τα στοιχεία των εξουσιοδοτημένων χρηστών (συντακτών και administrator)

CitiesClubs

Περιέχει τα στοιχεία των ομίλων ή / και των πόλεων από τις οποίες προέρχονται
μεμονωμένοι παίκτες χωρίς να είναι ενταγμένοι σε κάποιον όμιλο

Players

Περιέχει τα ατομικά στοιχεία των παικτών (με τον όμιλο τον οποίο ανήκουν ή την
πόλη από την οποία προέρχονται) και την ατομική τους βαθμολογία ratings

Tournaments

Περιέχει τα στοιχεία του κάθε τουρνουά που διεξάγεται είτε υπό την αιγίδα της Π.Ε.Σ.
είτε από την αιγίδα κάποιου ομίλου

Matches

Περιέχει τα δεδομένα του κάθε μοναδικού διεξαγόμενου αγώνα

FinalMatches

Περιέχει τα δεδομένα των τελικών και των μικρών τελικών του τουρνουά (αν
υπάρχουν)

Statistics

Περιέχει τα στατιστικά στοιχεία που παράγονται για το κάθε τουρνουά

Παρακάτω δίνεται αναλυτική περιγραφή των επί μέρους χαρακτηριστικών - πεδίων που
χρησιμοποιούνται. Επισημαίνονται επίσης τα κύρια κλειδιά των πινάκων με έντονη γραφή και
υπογράμμιση όπως επίσης και τα ξένα κλειδιά με πλάγια γραφή.

4.1.1

Πίνακας CitiesClubs

O πίνακας αυτός περιέχει τα στοιχεία των ομίλων ή / και των πόλεων, παίκτες των οποίων
συμμετέχουν στα τουρνουά. Οι παίκτες δηλαδή μπορεί να ανήκουν σε κάποιον όμιλο ή να
μετέχουν μεμονωμένα, προερχόμενοι από κάποια πόλη.
Πεδίο

Τύπος

Περιγραφή

ccId

varchar(3)

Μοναδικός αλφαριθμητικός κωδικός (κύριο κλειδί) που περιγράφει
συνοπτικά τον όμιλο ή την πόλη που συμμετέχει στο τουρνουά π.χ.
ΑΘΗ για όμιλο Αθηνών, ΚΑΤ για παίκτες που προέρχονται π.χ. απ’
την Κατερίνη

ccName

varchar(20)

Όνομα πόλης (είτε έχει οργανωμένο όμιλο είτε όχι)

ccDetails

varchar(50)

Αναλυτικό όνομα ομίλου (αν υπάρχει)

ccEmail

varchar(45)

Email επικοινωνίας

ccWebLink

varchar(50)

Η διεύθυνση της ιστοσελίδας του ομίλου (αν υπάρχει)

ccIsClub

tinyint(1)

Είναι όμιλος; (τιμή 0 ή 1)40

ccLogo

varchar(50)

Το όνομα αρχείου του logo του ομίλου (αν υπάρχει)

40

Σημ: Δίτιμη μεταβλητή στην οποία αποθηκεύεται η τιμή 1 (αν η παρούσα εγγραφή αφορά όμιλο) ή 0 (αν η παρούσα
εγγραφή αφορά πόλη χωρίς οργανωμένο όμιλο)
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4.1.2

Πίνακας Users

Ο πίνακας αυτός περιέχει τα στοιχεία των εξουσιοδοτημένων χρηστών. Κάθε χρήστης
πρέπει να ανήκει υποχρεωτικά σε έναν όμιλο. Στον πίνακα αυτόν αποθηκεύονται και τα στοιχεία
του υπερχρήστη (admin) που όμως έχει καθολικά δικαιώματα στον χειρισμό του ιστοτόπου.
Πεδίο

Τύπος

Περιγραφή

usrLoginName

varchar(20)

Μοναδικό όνομα χρήστη (κύριο κλειδί)

usrPassword

varchar(20)

Κωδικός πρόσβασης

usrLastName

varchar(30)

Επίθετο

usrFirstName

varchar(20)

Όνομα

usrPhone

varchar(10)

Τηλέφωνο

usrMobile

varchar(10)

Κινητό

usrEmail

varchar(45)

Email επικοινωνίας

ccId

varchar(3)

Ο κωδικός του ομίλου στον οποίο αντιστοιχεί ο χρήστης (αποτελεί
ξένο κλειδί του πίνακα CitiesClubs)

usrAprooved

tinyint(1)

Αποδοχή χρήστη (τιμή 0 ή 1)

4.1.3

41

Πίνακας Tournaments

Ο πίνακας περιέχει στοιχεία του κάθε τουρνουά που διοργανώνει κάποιος διοργανωτής
όμιλος. Τα στοιχεία του μπορεί να τα τροποποιεί μόνο ο εξουσιοδοτημένος χρήστης του
διοργανωτή ομίλου ή ο administrator.
Πεδίο

Τύπος

Περιγραφή

trnNameSh

varchar(6)

Συντετμημένο όνομα τουρνουά (κύριο κλειδί) π.χ. 2oAΘΗ (2o
χειμερινό τουρνουά Αθήνας)

trnName

varchar(50)

Αναλυτικό όνομα τουρνουά

trnPlace

varchar(50)

Τόπος διεξαγωγής

trnDateStart

date

Ημερομηνία έναρξης τουρνουά

trnDateEnd

date

Ημερομηνία λήξης τουρνουά

trnRounds

tinyint(2)

Αριθμός γύρων τουρνουά (χωρίς τελικό)

trnWithFinal

tinyint(1)

Στο τουρνουά υπάρχει δυνατότητα να διεξαχθεί τελικός; (0: όχι, 1:
ναι τελικός, 2: ναι τελικός και μικρός τελικός)

ccId

varchar(3)

Ο κωδικός του ομίλου o οποίος διοργανώνει το τουρνουά (αποτελεί
ξένο κλειδί του πίνακα CitiesClubs)

trnPoster

varchar(50)

Το όνομα αρχείου της αφίσας του τουρνουά (αν υπάρχει)

trnLocked

tinyint(1)

Κλειδωμένο τουρνουά για τροποποιήσεις δεδομένων (τιμή 0 ή 1)42

41

Σημ: Χρειαζόμαστε την τιμή 1 όταν ο χρήστης οριστεί από τον admin ως αποδεκτός ενώ αν ο admin δεν δώσει την
εξουσιοδότησή του για τον εγγεγραμμένο χρήστη η τιμή παραμένει 0 που είναι και η προεπιλεγμένη.
42
Σημ: Αν το τουρνουά είναι κλειδωμένο για τροποποιήσεις τότε η τιμή είναι 1 διαφορετικά είναι 0. Το κλείδωμα γίνεται με
εντολή εξουσιοδοτημένου χρήστη (του διοργανωτή ομίλου ή του administrator). Όσο το τουρνουά δεν είναι κλειδωμένο,
επιτρέπεται ακόμη και η διαγραφή των δεδομένων του.
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4.1.4

Πίνακας Players

Ο πίνακας αυτός περιέχει τα αναλυτικά στοιχεία των παικτών με σημαντικότερα το
ονοματεπώνυμο τους και την πανελλήνια βαθμολογική κατάταξή τους (raitings).
Πεδίο

Τύπος

Περιγραφή

pId

smallint(5)

Αριθμητικός κωδικός παίκτη (κύριο κλειδί)

pName

varchar(60)

Το ονοματεπώνυμο του παίκτη

ccId

varchar(3)

Ο κωδικός του ομίλου ή η πόλη προέλευσης του παίκτη (αποτελεί
ξένο κλειδί του πίνακα CitiesClubs)

pRaitings

smallint(5)

Η πανελλήνια βαθμολογική κατάταξη του παίκτη (raitings)

pExpire

date

Ημερομηνία λήξης ισχύος ratings

pStatus

tinyint(1)

Κατάσταση παίκτη43 1: βαθμ/μένος, 0: αβαθμολόγητος

4.1.5

Πίνακας Matches

Εδώ αποθηκεύονται τα κύρια δεδομένα των αγώνων όπως αυτά προκύπτουν στις
κληρώσεις των αγώνων και μετά το πέρας τους. Το κύριο κλειδί του πίνακα αποτελούν τέσσερα
πεδία: τα 3 ξένα κλειδιά (συντετμημένο όνομα τουρνουά, κωδικός παίκτη Α, κωδικός παίκτη Β) μαζί
με τον αριθμό γύρου. Τα δεδομένα αυτά είναι τα κύρια, δηλαδή η βάση από την οποία πρόκειται να
προκύψουν όλα τα στατιστικά στοιχεία του ιστότοπου.
Πεδίο

Τύπος

Περιγραφή

trnNameSh

varchar(6)

Το συντετμημένο όνομα του τουρνουά στα πλαίσια του οποίου
γίνεται ο αγώνας (ξένο κλειδί από τον πίνακα Tournaments)

mtRound

tinyint(2)

Ο αριθμός γύρου

mtTable

tinyint(2)

Ο αριθμός τραπεζιού του αγώνα

pIdA

smallint(5)

Ο κωδικός παίκτη Α (που παίζει πρώτος). (ξένο κλειδί από τον
πίνακα Players)

pIdB

smallint(5)

Ο κωδικός παίκτη Β (που παίζει δεύτερος) (ξένο κλειδί από τον
πίνακα Players)

mtScoreA

smallint(4)

To τελικό σκορ του παίκτη Α

mtScoreB

smallint(4)

Το τελικό σκορ του παίκτη Β

mtScrabbleA

tinyint(2)

Ο αριθμός των σκραμπλ του παίκτη Α στο παιχνίδι

mtScrabbleB

tinyint(2)

Ο αριθμός των σκραμπλ του παίκτη Β στο παιχνίδι

mtMaxWordA

smallint(3)

Οι πόντοι της μέγιστης λέξης του παίκτη Α στο παιχνίδι

mtMaxWordB

smallint(3)

Οι πόντοι της μέγιστης λέξης του παίκτη Β στο παιχνίδι

mtStatus

tinyint(1)

Κατάσταση αγώνα (μονοψήφια τιμή)

44

43

Σημ: Σημαία (flag) που καθορίζει αν ο παίκτης είναι βαθμολογημένος ή αβαθμολόγητος. Για να θεωρηθεί ένας παίκτης
βαθμολογημένος πρέπει να έχει παίξει νωρίτερα τουλάχιστον 9 επίσημους αγώνες (αθροιστικά, από πανελλήνιο
πρωτάθλημα, βαθμολογημένο τουρνουά ή βαθμολογημένο τοπικό πρωτάθλημα ομίλου). Ως αβαθμολόγητος
συμμετέχει σε ένα τουρνουά με την μικρότερη δυνατή βαθμολογία ratings (1000).
44
Σημ: Το πεδίο αυτό μπορεί να έχει τις ακόλουθες τιμές: 0: Το ματς δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα ενώ έχει γίνει η
κλήρωση. 1: Το ματς δεν έγινε με υπαιτιότητα και των δύο παικτών και δεν υπολογίζεται στα στατιστικά των παικτών. 2:
Το ματς ολοκληρώθηκε κανονικά. 3: Το ματς δεν έγινε με υπαιτιότητα του παίκτη Β και κατοχυρώνεται στον παίκτη Α με
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4.1.6

Πίνακας FinalMatches

Εδώ αποθηκεύονται τα δεδομένα των τελικών αγώνων, αν και εφόσον διεξάγονται τελικοί.
Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ο ίδιος πίνακας Matches για την αποθήκευση των δεδομένων
αυτών αλλά κρίθηκε σκόπιμο να αποθηκευτούν τα δεδομένα ξεχωριστά γιατί οι τελικοί δεν
συμμετέχουν στον υπολογισμό των περισσοτέρων υπολοίπων στατιστικών στοιχείων. Προφανώς,
η δομή του πίνακα είναι παρόμοια μ’ αυτή του πίνακα Matches.
Πεδίο

Τύπος

Περιγραφή

trnNameSh

varchar(6)

Το συντετμημένο όνομα του τουρνουά στα πλαίσια του οποίου
γίνεται ο αγώνας (ξένο κλειδί από τον πίνακα Tournaments)

pIdA

smallint(5)

Ο κωδικός παίκτη Α (που παίζει πρώτος), (ξένο κλειδί από τον
πίνακα Players)

pIdB

smallint(5)

Ο κωδικός παίκτη Β (που παίζει δεύτερος), (ξένο κλειδί από τον
πίνακα Players)

mtScoreA

smallint(4)

To τελικό σκορ του παίκτη Α

mtScoreB

smallint(4)

Το τελικό σκορ του παίκτη Β

mtScrabbleA

tinyint(2)

Ο αριθμός των σκραμπλ του παίκτη Α στο παιχνίδι

mtScrabbleB

tinyint(2)

Ο αριθμός των σκραμπλ του παίκτη Β στο παιχνίδι

mtMaxWordA

smallint(3)

Οι πόντοι της μέγιστης λέξης του παίκτη Α στο παιχνίδι

mtMaxWordB

smallint(3)

Οι πόντοι της μέγιστης λέξης του παίκτη Β στο παιχνίδι

mtIsFinal

boolean

Δίτιμη κατάσταση που εκφράζει αν ο αγώνας είναι τελικός (τιμή 1) ή
αν είναι μικρός τελικός (τιμή 0)

4.1.7

Πίνακας StatisticsTourn

Στον πίνακα αυτό παράγονται και αποθηκεύονται τα βασικά στατιστικά ανά παίκτη και
τουρνουά. Πρόκειται για μια μικρογραφία του βαθμολογικού πίνακα του τουρνουά. Το περιεχόμενο
του πίνακα παράγεται με αυτόματο τρόπο από τον ιστότοπο.
Πεδίο

Τύπος

Περιγραφή

trnNameSh

varchar(6)

Το συντετμημένο όνομα του τουρνουά στα πλαίσια του οποίου
γίνεται ο αγώνας

pid

smallint(5)

Ο κωδικός παίκτη (ξένο κλειδί από τον πίνακα Players)

stPlGames

tiny(2)

Ο αριθμός των αγώνων του παίκτη στο τουρνουά

stPlGamesComp

tiny(2)

Ο αριθμός των αγώνων του παίκτη στο τουρνουά που
πραγματοποιήθηκαν κανονικά (που δεν αναβλήθηκαν λόγω
απουσίας του ιδίου ή του αντιπάλου του)

stPlPoints

float(3.1)

Το άθροισμα των βαθμών του παίκτη (Ο παίκτης για κάθε παιχνίδι
του παίρνει 1 σε περίπτωση νίκης, 0.5 σε περίπτωση ισοπαλίας, 0
σε περίπτωση ήττας)

stPlBuchholz

float(4.1)

Ειδική βαθμολογική κλίμακα Buchholz σύμφωνα με την οποία
δίδονται στον παίκτη τόσοι βαθμοί όσους δίνουν οι νίκες ή οι

150-0 άνευ αγώνος 4: Το ματς δεν έγινε με υπαιτιότητα του παίκτη Α και κατοχυρώνεται στον παίκτη Β με σκορ 0-150
άνευ αγώνος.
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Πεδίο

Τύπος

Περιγραφή
ισοπαλίες των παικτών με τους οποίους έχει αναμετρηθεί στο
συγκεκριμένο τουρνουά

stPlScorePlus

smallint(5)

Το άθροισμα των θετικών πόντων δηλ. των πόντων που έχει
σκοράρει σε όλους τους αγώνες του συγκεκριμένου τουρνουά

stPlScoreMinus

smallint(5)

Το άθροισμά των αρνητικών πόντων δηλ. των πόντων που έχει
δεχτεί από αντιπάλους σε όλους τους αγώνες του συγκεκριμένου
τουρνουά

stPlScrabbleSum

tinyint(2)

Το άθροισμα των σκραμπλ του παίκτη στο τουρνουά

stPlScrabbleMax

tinyint(2)

Ο μέγιστος αριθμός σκραμπλ του παίκτη σε έναν αγώνα στο
τουρνουά

stPlWordMax

tinyint(3)

Η μέγιστη λέξη του παίκτη στο τουρνουά (αν έχει καταχωρηθεί)

stPlScorePlusAvg

tinyint(3)

Ο στρογγυλοποιημένος μέσος όρος των θετικών πόντων του παίκτη
(αν ο αγώνας ολοκληρώθηκε κανονικά)

4.2 Προηγμένο μοντέλο οντοτήτων συσχετίσεων
Το παρακάτω προηγμένο διάγραμμα οντοτήτων συσχετίσεων παράχθηκε από το ελεύθερο
λογισμικό / λογισμικό ανοικτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) MySQL Workbench v. 5.2.3345. Το λογισμικό
αυτό επιτρέπει την σύνδεση με έναν web server και μία ή περισσότερες βάσεις δεδομένων MySQL
που φιλοξενούνται στον web server και δίνει δυνατότητες:
 Διαχείρισης των βάσεων δεδομένων, τόσο των πεδίων όσο και των εγγραφών και των
κλειδιών της σε ένα ενιαίο προηγμένο γραφικό περιβάλλον
 Την οπτικοποίηση – μοντελοποίηση των βάσεων δεδομένων με ταυτόχρονη διαδραστική
χρήση των γραφικών απεικονίσεων, τόσο των οντοτήτων όσο και των συσχετίσεων των
βάσεων δεδομένων
Το λογισμικό αυτό είναι ένα κλασικό παράδειγμα των επιπρόσθετων εργαλείων που μπορεί
να χρησιμοποιήσει ο developer, χωρίς επιπλέον οικονομικό κόστος, για να μοντελοποιήσει τα
δεδομένα του και να κατανοήσει το πρόβλημα που προσπαθεί να επιλύσει. Η σημειογραφία που
χρησιμοποιείται από το λογισμικό, όσον αφορά τον τρόπο σχεδίασης του προηγμένου ER
διαγράμματος είναι η σημειογραφία Martin46, όπου οι οντότητες συμβολίζονται ως ορθογώνια
παραλληλόγραμμα σχήματα, και οι συσχετίσεις ως γραμμές με διαφορετικό τέλος στα σημεία
κοντά στις οντότητες (στις συσχετίσεις ένα-προς-πολλά η κατάληξη των γραμμών αναφέρεται ως
το «πόδι του κόρακα» - γι’ αυτό και η σημειογραφία αναφέρεται και ως crow’s foot notation).

45

Σημ: Περισσότερες πληροφορίες και download στο http://www.mysql.com/products/workbench/
Wikipedia , «Crow’s foot notation», on Entity-relationship model article, Ιούνιος 2012, Ημ.τελ.πρόσβ.: 2/6/2012
http://en.wikipedia.org/wiki/Entity%E2%80%93relationship_model#Crow.27s_Foot_Notation

46
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Διάγραμμα 7 – Προηγμένο μοντέλο οντοτήτων συσχετίσεων (enhanced ER diagram) της βάσης δεδομένων

Στο διάγραμμα μπορεί ο καθένας να ξεχωρίσει:
 Τις οντότητες, τους πίνακες δηλ. της βάσης δεδομένων, που είναι τα τετράγωνα πλαίσια με
τις στρογγυλευμένες γωνίες
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 Τα διάφορα πεδία που μετέχουν στους πίνακες και συγκεκριμένα
o

Το κύριο κλειδί ή τα κύρια κλειδιά του πίνακα ( ), που μπορεί να είναι ταυτόχρονα
και ξένα κλειδιά δανεισμένα από άλλο πίνακα (με αποτέλεσμα την δημιουργία των
συσχετίσεων)

o

Το ξένο κλειδί ή τα ξένα κλειδιά του πίνακα που δανείζονται από άλλους πίνακες με
αποτέλεσμα την δημιουργία των συσχετίσεων, που δεν μετέχουν ως κύρια κλειδιά
στον πίνακα (

)

o

Τα πεδία που απαραίτητα πρέπει να διαθέτουν δεδομένα (not NULL) (

o

Τα πεδία που δεν είναι απαραίτητο να διαθέτουν δεδομένα (NULL) (

)
)

 Τις ένα-προς-πολλά συσχετίσεις που δημιουργούνται από την ύπαρξη των ξένων κλειδιών
και συγκεκριμένα:
o

με συνεχόμενη γραμμή σημειώνονται οι περιπτώσεις συσχετίσεων όπου τα
δανειζόμενα ξένα κλειδιά μετέχουν στο κύριο κλειδί του άλλου πίνακα

o

με διακεκομμένη γραμμή σημειώνονται οι περιπτώσεις συσχετίσεων όπου τα
δανειζόμενα ξένα κλειδιά δεν μετέχουν στο κύριο κλειδί του άλλου πίνακα

 Σε κάποιες περιπτώσεις οι ίδιοι πίνακες μεταξύ τους ενώνονται με περισσότερες από μία
γραμμές. Αυτό συμβαίνει λ.χ. στον πίνακα Matches με τον πίνακα Players όπου μετέχουν
δύο παίκτες σε κάθε αγώνα, άρα δύο κλειδιά δανείζει ο ένας πίνακας στον άλλο.

4.3 Δημιουργία της βάσης δεδομένων
Η βάση δεδομένων δημιουργήθηκε με τη χρήση του ελεύθερου λογισμικού / λογισμικού
ανοιχτού κώδικα phpMyAdmin που παρέχεται στον πάροχο φιλοξενίας όπου φιλοξενείται η όλη
εφαρμογή (50webs.biz). Οι πίνακες, τα επιμέρους πεδία κάθε πίνακα, τα κύρια κλειδιά που
βοηθούν στην μοναδικότητα των εγγραφών και τα ξένα κλειδιά που βοηθούν στην συσχέτιση των
πινάκων μεταξύ τους καθορίστηκαν βήμα προς βήμα μέσα από το phpMyAdmin. To αρχείο
MySQL που παρατίθεται στο παράρτημα Β’ (σελ. 111), είναι παραχθέν αρχείο μέσα από
διαδικασία export που μας παρέχει το phpMyAdmin. Με τον κώδικα αυτό μπορούμε να
ανακατασκευάσουμε ανά πάσα στιγμή τη βάση δεδομένων με τα πλέον απαραίτητα δεδομένα που
απαιτούνται για τη σωστή λειτουργία της εφαρμογής. Τα απαραίτητα δεδομένα, που χωρίς αυτά
δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά η εφαρμογή, και που εισήχθηκαν στην βάση δεδομένων μέσω
του phpMyAdmin είναι τα εξής:
 Στον πίνακα Users: Τα στοιχεία του administrator. Το όνομα χρήστη (admin), ο κωδικός
πρόσβασης, το email επικοινωνίας
 Στον πίνακα CitiesClubs: Η εγγραφή ‘---‘. Ο υποθετικός όμιλος --- είναι ο όμιλος που
ανήκει ο administrator. Χρειάζεται απαραίτητα, αφού ο κάθε χρήστης (άρα και ο
administrator) ανήκει υποχρεωτικά σε έναν όμιλο. Εννοείται, ότι στις περιπτώσεις που με
ερωτήματα ανακαλούμε τους καταχωρημένους ομίλους (λ.χ. για την εισαγωγή ενός νέου
χρήστη), εξαιρούμε την εγγραφή αυτή
 Στον πίνακα CitiesClubs: Η εγγραφή ‘ΠΕΣ‘. Η εγγραφή αυτή έχει εισαχθεί για να
υπάρχει η δυνατότητα να καταχωρηθεί στο σύστημα ένας επιπλέον χρήστης (πλέον των
πιθανών χρηστών των ομίλων) που να μπορεί να καταχωρεί τουρνουά εκ μέρους της
Πανελλήνιας Ένωσης Σκραμπλ, όπως επίσης και να μπορούν να δημιουργούνται τουρνουά
υπό την αιγίδα της Πανελλήνιας Ένωσης Σκραμπλ. Βεβαίως, οι επιμέρους παίκτες
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προέρχονται από πόλεις ή ομίλους, οπότε σε ερωτήματα που ανακαλούμε τις
καταχωρημένες πόλεις/ομίλους (λ.χ. για την εισαγωγή ενός νέου παίκτη), εξαιρούμε την
εγγραφή αυτή
 Στον πίνακα Players: Η εγγραφή ‘Bye’. Στο σύνολο των παικτών απαιτείται και ένας
υποθετικός παίκτης Bye, ο οποίος υποθετικά αγωνίζεται – αντιστοιχεί με κάποιον παίκτη ο
οποίος δεν έχει αντίπαλο. Σαφέστατα, γι’ αυτόν τον υποθετικό παίκτη δεν διατηρούνται
στατιστικά στοιχεία, οπότε στα επιμέρους ερωτήματα υπολογισμών των στατιστικών
στοιχείων, ο υποθετικός αυτός παίκτης, εξαιρείται
Στο παράρτημα Β’, παραθέτουμε με εντολές MySQL τις εντολές δημιουργίας των πινάκων
της βάσης δεδομένων, μαζί με τα απαραίτητα δεδομένα και τις συσχετίσεις των πινάκων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Επιμέρους στοιχεία από τη χρήση των διαφόρων
τεχνολογιών
Παρακάτω γίνεται αναφορά σε επιμέρους στοιχεία από τη χρήση των διαφόρων
τεχνολογιών που χρησιμοποιήθηκαν (MySQL, PHP, JavaScript, CSS, HTML) τα οποία χρήζουν
ιδιαίτερης προσοχής. Πρόκειται για κεντρικές επιλογές που συνδυάζουν μία ή περισσότερες από
τις παραπάνω τεχνολογίες και που επηρεάζουν τη λειτουργία ή την εμφάνιση όλου του ιστότοπου
και τμήματα κώδικα ή τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν επανειλημμένως σε πολλά από τα αρχεία
κώδικα των ιστοσελίδων.

5.1 Γλωσσική κωδικοποίηση ιστότοπου
Όλος ο ιστότοπος είναι κωδικοποιημένος σε UTF-8. Η επιλογή αυτή έγινε για να υπάρχει
άνετη πλοήγηση χωρίς προβλήματα σε όλα τα υπολογιστικά συστήματα. Για να γίνει αυτό εφικτό
ακολουθήθηκαν τα εξής βήματα:

1. Δημιουργία της βάσης, των πινάκων και όλων των πεδίων της βάσης με collation utfunicode-ci

2. Αποθήκευση όλων των text αρχείων με κωδικοποίηση UTF-8
3. Ορίστηκε η ιδιότητα της γλώσσας του περιεχομένου της κάθε ιστοσελίδας με την βοήθεια
της παρακάτω εντολής HTML:

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />

4. Μέσω της MySQL, η μεταφορά των δεδομένων με τη σωστή κωδικοποίηση από και προς
την βάση δεδομένων (δηλαδή όλα τα SELECT, INSERT, UPDATE και DELETE
ερωτήματα) διασφαλίστηκε σε κάθε περίπτωση με τη χρήση των παρακάτω εντολών:

<?php
// SOS SOS
SOS
- for greek characters!!!!!
mysql_query('set character set utf8',$connect);
mysql_query("SET NAMES 'utf8'",$connect);
// SOS SOS
SOS
- for greek characters!!!!!
?>

Με την τήρηση των 4 παραπάνω βημάτων το site λειτούργησε απρόσκοπτα. Σε καμία
περίπτωση δεν αντικρίσαμε «ιερογλυφικά» ή άλλα σύμβολα!

5.2 Καθορισμός τύπου εγγράφων HTML
Σύμφωνα με τα πρότυπα της HTML47, κάθε έγγραφο HTML απαιτεί μια δήλωση τύπου
εγγράφου. Με την εντολή <!DOCTYPE> ξεκινά το κάθε HTML ή PHP αρχείο και καθορίζεται ποια

47

Web Design Group, “Choosing a DOCTYPE”, WDG HTML Validators, Μάρτιος 2012, Ημ.τελ.πρόσβ.: 29/4/2012
http://htmlhelp.com/tools/validator/doctype.html
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έκδοση της HTML χρησιμοποιείται για τον έλεγχο σύνταξης του εγγράφου. Η ετικέτα αυτή είναι
απαραίτητη σε κάθε XHTML έγγραφο, αν και δεν είναι μέρος της XHTML. Η ετικέτα αυτή ορίζει τον
τύπο του εγγράφου, το DTD δηλαδή, όπως εμφανίζεται στην επίσημη αγγλική ορολογία και
σημαίνει Document Type Definition48.
Ένα DTD ορίζει τον τρόπο σύνταξης μιας ιστοσελίδας μέσα στο χάος των εντολών και των
τρόπων σύνταξης της SGML. Τα DTDs χρησιμοποιούνται από τα υποσύνολα της SGML, όπως
είναι η XHTML, η HTML και η XML, για να ορίσουν και να ομαδοποιήσουν κανόνες συγκεκριμένου
τύπου για το έγγραφο που δημιουργούμε. Τέτοιοι κανόνες είναι το σύνολο των ετικετών που
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μέσα στο κάθε έγγραφο καθώς και ο τρόπος σύνταξης αυτών
των ετικετών. Με λίγα λόγια ένα XHTML DTD ορίζει την επιτρεπτή σύνταξη των XHTML στοιχείων
μέσα σε ένα έγγραφο άρα η εντολή υποδεικνύει στον browser ποιο πρότυπο της HTML ή της
XHTML θα χρησιμοποιηθεί στο έγγραφο.
H δήλωση <!DOCTYPE> πρέπει να είναι η πρώτη γραμμή στον κώδικα της σελίδας.
Σύμφωνα με τους ορισμούς (specifications) της html χρησιμοποιείται για να βοηθήσει τον browser
να καταλάβει και να ερμηνεύσει σωστά τον υπόλοιπο κώδικα. Αν έχουμε μια σωστή δήλωση
<!DOCTYPE>, ο browser θα προσπαθήσει να δείξει την σελίδα μας ακολουθώντας τα web
standards, αν όχι τότε θα ενεργοποιήσει το λεγόμενο quirks mode – όπου ο browser προσπαθεί να
διορθώσει και να δείξει κακογραμμένο κώδικα- χαρακτηριστικό της περασμένης δεκαετίας. Τα
quirks και strict modes έχουν μεγάλη διαφορά στην παρουσίαση και είναι υπεύθυνα για πολλά,
μικρά ή μεγάλα, προβλήματα του τρόπου εμφάνισης ή της λειτουργίας των ιστοσελίδων.
Υπάρχουν τρία XHTML DTD’s :
-

Strict
Transitional
Frameset
Στον ιστότοπο που δημιουργήθηκε χρησιμοποιήθηκαν, σε όλα τα αρχεία php, δηλώσεις
τύπου transitional δηλαδή της μορφής:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 4.0 Transitional//EN">

Ο τύπος αυτός μας επιτρέπει να χρησιμοποιήσουμε διευρυμένο set εντολών της HTML
πέρα από το strict αυστηρό τύπο της HTML 4.0 για μεγαλύτερη συμβατότητα.
Ακολουθώντας ενιαία δήλωση επιτυγχάνονται τα εξής:
 Ελαχιστοποιούνται τα προβλήματα εμφάνισης του ιστοτόπου από browser σε browser,
 Επιταχύνεται η φόρτωση των ιστοσελίδων αφού ακολουθείται άμεσα το συγκεκριμένο
standard.

5.3 Βασικά αρχεία css
Παρακάτω παρουσιάζονται τα βασικά αρχεία css, τα οποία καθορίζουν την γενική εμφάνιση
του ιστότοπου και την μορφή – λειτουργία των πτυσσόμενων μενού. H ενσωμάτωση των 2
παραπάνω css αρχείων σε όλα τα αρχεία php γίνεται στην κεφαλίδα των ιστοσελίδων (ετικέτα
<head>) ως εξής:

48

World Wide Web Consortium (W3C), “A Reformulation of HTML 4 in XML 1.0”, XHTML™ 1.0 The Extensible
HyperText Markup Language (Second Edition), August 2002, Ημ.τελ.πρόσβ.: 3/6/2012, http://www.w3.org/TR/xhtml1/
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<head>
...
<!-- Καθορισμός μορφής ιστοσελίδας: scrabble.css και ενσωματώση μενού menu.css -->
<style type='text/css' title='currentStyle'>
@import "scrabble.css";
@import "menu.css";
</style>
...
</head>

5.3.1

Γενική εμφάνιση ιστοτόπου - scrabble.css

Για την όμορφη εμφάνιση των πληροφοριών του ιστοτόπου στηριχθήκαμε σε ένα έτοιμο
πρότυπο (template) από το διαδίκτυο. Το αρχικό όνομα του template ήταν footballclub.css. Το
template αυτό διατίθεται από τους δημιουργούς του με ανοιχτό τον κώδικα του49. Το πρότυπο
μετονομάστηκε scrabble.css και τροποποιήθηκε κατάλληλα για τις ανάγκες της εφαρμογής. Οι
βασικότερες αλλαγές ήταν η αλλαγή της ανάλυσης από 800  600 σε 1024  768 pixels και η
αλλαγή των χρωμάτων που χρησιμοποιούνται με ταυτόχρονη τροποποίηση – επανασχεδίαση των
αρχείων γραφικών.
Σύμφωνα με το template αυτό, ο ιστότοπος στηρίζεται σε δύο έτοιμες ιστοσελίδες:


Την ιστοσελίδα index.php που αποτελεί την αρχική ιστοσελίδα του ιστοτόπου και έχει
διαφορετική μορφή απ’ όλες τις υπόλοιπες



Την ιστοσελίδα page.php που αποτελεί τη φόρμα πάνω στην οποία δομήθηκαν οι
περισσότερες από τις υπόλοιπες ιστοσελίδες στις οποίες φτάνουμε μέσα από την index.php

Εικόνα 7 – Η αρχική ιστοσελίδα (index.php) βασισμένη στο scrabble.css
49

Σημ: To πρότυπο template footballclub.css ανασύρθηκε από τον ιστότοπο http://freecss-templatesdownload.com
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Η πρότυπη ιστοσελίδα page.php τροποποιήθηκε κατάλληλα (και αποθηκεύτηκε με νέο
όνομα - page_wide.php), για τις περιπτώσεις όπου οι εμφανιζόμενες πληροφορίες είναι πολλές,
κυρίως δηλαδή για τις περιπτώσεις όπου έχουμε την εμφάνιση μεγάλων στατιστικών πινάκων
(όταν π.χ. οι γύροι αγώνων των τουρνουά είναι περισσότεροι από 8 όπως ισχύει στην περίπτωση
των πρόσφατων πανελληνίων πρωταθλημάτων. Στην περίπτωση αυτή το κυρίως περιεχόμενο της
ιστοσελίδας καταλαμβάνει όλο το πλάτος της ιστοσελίδας.

Εικόνα 8 – Ιστοσελίδα χωρίς περιεχόμενο, βασισμένη πάνω στην page.php

Η ιστοσελίδες χωρίζονται σε διακριτά τμήματα - υποδιαιρέσεις (τα επονομαζόμενα
divisions). Κάθε division έχει συγκεκριμένο οριοθετημένο χώρο στην ιστοσελίδα και μπορεί στα
όρια του να περιέχει άλλα divisions. Μ’ αυτό τον τρόπο τα διάφορα στοιχεία της ιστοσελίδας
καταλαμβάνουν το χώρο τους και επιτυγχάνεται η αρμονική συνύπαρξη των δεδομένων και των
γραφικών στοιχείων σε μια ολότητα, χωρίς προβλήματα.
Στις ιστοσελίδες τα βασικά τμήματα που χρησιμοποιούνται είναι τα εξής:
 main: To τμήμα που περιέχει όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας. Τα υπόλοιπα τμήματα
που περιγράφονται παρακάτω αποτελούν υποτμήματα του main
 header: Το τμήμα αυτό αποτελεί την κεφαλίδα της κάθε ιστοσελίδας όπου περιέχεται το
μενού εικονιδίων (icon menu) στην κορυφή
 content: To τμήμα αυτό περιέχει όλα τα υπόλοιπα τμήματα πλην του τμήματος header
προσφέροντας ένα γκρίζο φόντο στην υπόλοιπη ιστοσελίδα (περιμετρικά και στα σημεία
που δεν υπάρχει περιεχόμενο)
 banner: Το τμήμα αυτό περιέχει, σε φόντο χρώματος μπορντό, τα γονικά (parent) links
των πτυσσόμενων μενού απ’ όπου επιτελείται η κλήση όλων των ιστοσελίδων του
ιστότοπου. Επίσης, στο αριστερό του μέρος περιέχει τους συνδέσμους εγγραφής, εισόδου
και εξόδου των εξουσιοδοτημένων χρηστών στο σύστημα (login και logout menu).
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 left: Το τμήμα αυτό περιέχει το κύριο περιεχόμενο της ιστοσελίδας. Εδώ προβάλλονται
τόσο τα κύρια στατιστικά παραγόμενα της ιστοσελίδας, όσο και οι φόρμες εισαγωγής /
τροποποίησης των διαφόρων δεδομένων από τους εξουσιοδοτημένους χρήστες
 right: Στο τμήμα αυτό εμφανίζονται δευτερεύοντα συμπληρωματικά στοιχεία, όπως εικόνες,
φωτογραφίες και ένα τμήμα (το top ten) της πανελλήνιας κατάταξης ratings βοηθώντας
στην βελτιωμένη μορφή του ιστοτόπου
 footer: Στο τμήμα αυτό εμφανίζεται το υποσέλιδο της κάθε ιστοσελίδας – μια συνοπτική
γραμμή πληροφοριών στο κάτω μέρος της

Εικόνα 9 – Χρωματική επεξήγηση των divisions των ιστοσελίδων

5.3.2

Πτυσσόμενα μενού - menu.css

Στον ιστότοπο και συγκεκριμένα στο banner division του βασικού template προστέθηκαν
πτυσσόμενα μενού για την εύρυθμη λειτουργία και την εύκολη πλοήγηση σε όλες τις ιστοσελίδες.
Τα κατάλληλα τμήματα κώδικα ανασύρθηκαν από την τοποθεσία blogger tricks της Σοφίας
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Καραγιάλη)50 όπου έγιναν και οι κατάλληλες αισθητικές τροποποιήσεις έτσι ώστε το μενού να
ταιριάζει με το υπόλοιπο γραφικό τμήμα του ιστοτόπου. Πρόκειται για ένα 100% css drop down
menu χωρίς την προσθήκη περεταίρω γραφικών τμημάτων το οποίο στηρίζεται στο πρότυπο css
v.3. Τα μενού δοκιμάστηκαν σε διάφορους γνωστούς browsers (Internet Explorer, Mozilla Firefox,
Google Chrome, Safari) σε διάφορα υπολογιστικά και λειτουργικά συστήματα και λειτουργούν
χωρίς προβλήματα.

Εικόνα 10 – To drop down menu σε ανάπτυξη

5.4 Μέθοδος υποβολής φορμών
Μέσω της HTML μας δίδονται δύο κύριες μέθοδοι για να υποβάλλουμε τα δεδομένα που
περιέχονται στη φόρμα μιας ιστοσελίδας, σε μια άλλη ιστοσελίδα για επεξεργασία: η GET και η
POST. Η μέθοδος που επιλέχθηκε να χρησιμοποιήθηκε είναι η POST, αφού πλεονεκτεί συνολικά
έναντι της GET σε πολλούς τομείς. Αυτό είναι φανερό από τον παρακάτω συγκριτικό πίνακα.
Μέθοδος GET

Μέθοδος POST

Λιγότερο ασφαλής αφού τα δεδομένα
υποβολής στέλνονται μέσω του URL.
Έτσι τα δεδομένα αυτά αποθηκεύονται
ως απλό κείμενο, τόσο στο ιστορικό των
browser όσο και στα log files των web
browser

Περισσότερο ασφαλής αφού τα
δεδομένα υποβολής δεν αποθηκεύονται
πουθενά

Περιορισμοί στην
κωδικοποίηση των
δεδομένων

Ναι, μόνο χαρακτήρες ASCII
επιτρέπονται

Κανένας περιορισμός τόσο σε επίπεδο
δεδομένων κειμένου (text) όσο και σε
επίπεδο δυαδικών δεδομένων - αρχείων
(binary)

Περιορισμοί χρήσης
(Usability)

Η GET δεν πρέπει να χρησιμοποιείται,
ειδικά όταν από τις φόρμες
αποστέλλονται κωδικοί πρόσβασης
(passwords) ή άλλα ευαίσθητα
δεδομένα

Κανένας περιορισμός

Περιορισμοί μεγέθους
παραμέτρων /
μεταβλητών

2000 ascii χαρακτήρες μέγιστο μήκος

8 MB μέγιστο συνολικό μέγεθος
μεταβλητών (με δυνατότητα μεταβολής)

Ιστορικό

Οι παράμετροι αποθηκεύονται στο

Οι παράμετροι δεν αποθηκεύονται στο

Περιορισμοί
ασφάλειας
(Security)

50

Blogger Tricks Blog, “100% CSS οριζόντιο Drop Down Menu”, Ιούνιος 2010, Ημ.τελ.πρόσβ.: 14/4/2012,
http://bloggertrics.blogspot.com/2010/06/100-css-drop-down-menu.html
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Μέθοδος GET

Μέθοδος POST

ιστορικό των φυλλομετρητών

ιστορικό των φυλλομετρητών

Συμπεριφορά του
κουμπιού Back του
browser

Τα αιτήματα GET επανεκτελούνται

O browser προειδοποιεί τον χρήστη ότι
τα δεδομένα θα πρέπει να υποβληθούν
εκ νέου

Χρήση σελιδοδεικτών

Ναι

Όχι
Πίνακας 3 – Σύγκριση μεθόδων GET και POST

5.4.1

Παράδειγμα χρήσης μεθόδου POST και υλοποίησης συνάρτησης
JavaScript

Στον παρακάτω παραδειγματικό κώδικα από την εφαρμογή51, υλοποιούμε μια συνάρτηση
JavaScript στην ετικέτα <head> της ιστοσελίδας με την οποία ελέγχουμε αν τα στοιχεία μιας
φόρμας τροποποίησης δεδομένων είναι σωστά. Πραγματοποιούνται διάφοροι έλεγχοι που
επιστρέφουν μέσω της συνάρτησης αντίστοιχα μηνύματα στον χρήστη για να προβεί στις
κατάλληλες διορθώσεις των στοιχείων που εισάγει (αν τα στοιχεία που εισάγει δεν είναι σωστά). Αν
όλα τα στοιχεία που εισάγει ο χρήστης είναι σωστά τότε η συνάρτηση επιστρέφει true και η
διαδικασία ολοκληρώνεται. Έπειτα τα δεδομένα υποβάλλονται μέσω έτερου αρχείου php προς
καταχώρηση στη βάση δεδομένων.
<script language="JavaScript">
<!—

// Κώδικας στο αρχείο admin_update_tourn_form.php

// Συνάρτηση ελέγχου φόρμας για την σωστή εισαγωγή των στοιχείων της φόρμας.
function checkform ( form )
{
if (form.tnm.value == "") {
alert( "Παρακαλώ συμπληρώστε το όνομα του τουρνουά αναλυτικά." );
form.tnm.focus();
return false ;
}
if (form.tnm.value.length > 50) {
alert( "To αναλυτικό όνομα πρέπει να είναι συνολικά μέχρι 50 χαρακτήρες." );
form.tnm.focus();
return false ;
}
if (form.tpl.value == "") {
alert( "Παρακαλώ συμπληρώστε τον τόπο διεξαγωγής του τουρνουά." );
form.tpl.focus();
return false ;
}
if (form.tpl.value.length > 50) {
alert( "Ο τόπος διεξαγωγής πρέπει να είναι συνολικά μέχρι 50 χαρακτήρες." );
form.tpl.focus();
return false ;
}
if (form.tds.value == "") {
alert( "Παρακαλώ επιλέξτε την ημερομηνία έναρξης του τουρνουά." );
form.tds.focus();
return false ;
}
if (form.tde.value == "") {
alert( "Παρακαλώ επιλέξτε την ημερομηνία λήξης του τουρνουά." );
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form.tde.focus();
return false ;
}
if (!checkDate(form))
{
alert ("H λήξη του τουρνουά πρέπει να έπεται της έναρξης!");
return false;
}
return true ;
}
//-->
</script>

Εικόνα 11 – Διενεργούμενος έλεγχος με JavaScript κατά την τροποποίηση δεδομένων

Η συνάρτηση checkform εκτελείται κατά τη στιγμή του πατήματος του κουμπιού submit της
φόρμας (όταν δηλαδή πυροδοτείται το αντίστοιχο γεγονός) και προκαλεί την εκτέλεση ενός άλλου
αρχείου php για να συνεχιστεί η διαδικασία καταχώρησης των δεδομένων στην βάση δεδομένων,
όταν και μόνον όταν η συνάρτηση checkform ολοκληρώσει με επιτυχία τους ελέγχους και
επιστρέψει true.
<form name='tournform' method='POST' action='admin_update_tourn_complete.php'
onSubmit='return checkform(this);'enctype='multipart/form-data'>

Η παραπάνω τακτική χρησιμοποιείται ευρύτατα μέσα στον κώδικα της διπλωματικής
εργασίας, ειδικά στις περιπτώσεις όπου συμπληρώνονται στοιχεία σε φόρμες, όπου τα στοιχεία
46 σελ.
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αυτά προελέγχονται (μέσω JavaScript) για να καταχωρηθούν μόνο στην περίπτωση που είναι
σωστά στην βάση δεδομένων.

5.5 Διαχείριση συνόδων (sessions)
Η υποστήριξη συνόδων εργασίας (session management) είναι ένα πρόσθετο
χαρακτηριστικό της PHP που βοηθά στην διαβαθμισμένη πρόσβαση σε δεδομένα και ιστοσελίδες
από διάφορες κατηγορίες χρηστών.
Το σύστημα (μέσω των εντολών session της php) επιτρέπει πρόσβαση σε τρία διαφορετικά
επίπεδα χρηστών (και 6 συνολικά συνδυασμούς) :


all: Πρόσβαση από όλους του χρήστες (εξουσιοδοτημένους και μη εξουσιοδοτημένους)



user: Πρόσβαση μόνο από εξουσιοδοτημένους χρήστες – συντάκτες (εκτός του
administrator)



admin: Πρόσβαση μόνο από τον administrator



unauthorized: Πρόσβαση μόνο από τους χρήστες που δεν έχουν κάνει login. Αφορά λ.χ.
τις ιστοσελίδες εισόδου στο σύστημα



authorized: Πρόσβαση από εξουσιοδοτημένους χρήστες (είτε users, είτε admin)



no_admin: Πρόσβαση από όλους εκτός του administrator

Ένας μοναδικός κωδικός, το λεγόμενο session id, προσδίδεται στον εκάστοτε
εξουσιοδοτημένο χρήστη του ιστοτόπου που επισκέπτεται την ιστοσελίδα. Ο αριθμητικός αυτός
κωδικός συνοδεύει τον χρήστη καθ’ όλη τη διάρκεια της συνόδου εργασίας του και τον καθιστά
μοναδικό έναντι των άλλων χρηστών που πιθανόν ταυτόχρονα επισκέπτονται τον ιστότοπο. Μ’
αυτόν τον τρόπο, ο ιστότοπος αποκτά την δυνατότητα της πολυχρηστικότητας.
Τα δεδομένα των sessions αποθηκεύονται σε έναν υπερπίνακα της PHP τον πίνακα
$_SESSION. Σ’ αυτό τον πίνακα αποθηκεύονται δεδομένα για τους εξουσιοδοτημένους χρήστες,
άρα σε σύνοδο βρίσκονται μόνο οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες.
Να σημειωθεί ότι για να λειτουργήσουν οι σύνοδοι απρόσκοπτα πρέπει στην αρχή του
κώδικα όλων των αρχείων php να περιλαμβάνεται η συνάρτηση session_start().Η εντολή αυτή
δημιουργεί μια νέα ή συνεχίζει μια ήδη υπάρχουσα σύνοδο. 52

<html>
<?php
session_start();
?>
<head>
...

5.5.1

Εκκίνηση νέας συνόδου

Μια νέα σύνοδος δημιουργείται κατά την επιτυχημένη πρόσβαση εξουσιοδοτημένου χρήστη
στο σύστημα με την εκτέλεση του αρχείου user_login_complete.php. Αφού ο χρήστης δώσει το
σωστό username και password δημιουργείται μια νέα μεταβλητή με όνομα kindofuser στον πίνακα
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$_SESSION, που παίρνει την τιμή 1 (αν ο χρήστης είναι ο administrator) ή την τιμή 2 (για τους
υπόλοιπους συντάκτες). Επιπλέον, στους συντάκτες δημιουργείται και μια δεύτερη μεταβλητή με
όνομα userclub όπου αποθηκεύεται ο κωδικός του ομίλου που ανήκουν, για προφανή χρήση.

<?php
// κώδικας στο user_login_complete.php
$_SESSION['user']= $ln;
// Εδώ αποθηκεύεται το login name
if ($ln == "admin")
{
$_SESSION['kindofuser']= 1;
}
else
{
$_SESSION['kindofuser']= 2;
$_SESSION['userclub'] = $ccId;
}
?>

5.5.2

Έλεγχος των συνόδων για πρόσβαση μόνο των εξουσιοδοτημένων
χρηστών

Σε κάθε ιστοσελίδα php, ανάλογα με το επίπεδο πρόσβασης που επιθυμούμε να έχει, στο
<head> τμήμα της, τοποθετούμε κατάλληλη εντολή ελέγχου που αποτρέπει την είσοδο στην
ιστοσελίδα των μη εξουσιοδοτημένων χρηστών.
Στις ιστοσελίδες που έχει πρόσβαση μόνο ο διαχειριστής (admin), τοποθετήθηκε ο
παρακάτω κώδικας:

<?php
if($_SESSION['kindofuser'] != 1)
// Έλεγχος μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης
{
// (γίνεται πρώτος για λόγους ασφαλείας)
print "Η πρόσβαση δεν επιτρέπεται!";
print "<br>Επιστροφή στην <a href='index.php'>αρχική σελίδα</a>.";
exit();
}
?>

Στις ιστοσελίδες που έχουν πρόσβαση οι συντάκτες (users), τοποθετήθηκε ο παρακάτω
κώδικας:

<?php
if($_SESSION['kindofuser'] != 2)
// Έλεγχος μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης
{
// (γίνεται πρώτος για λόγους ασφαλείας)
print "Η πρόσβαση δεν επιτρέπεται!";
print "<br>Επιστροφή στην <a href='index.php'>αρχική σελίδα</a>.";
exit();
}
?>

Στις ιστοσελίδες που έχουν πρόσβαση και οι συντάκτες και ο διαχειριστής (authorized),
τοποθετήθηκε ο παρακάτω κώδικας:
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<?php
if(!isset($_SESSION['kindofuser'])) // Έλεγχος μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης
{
// (γίνεται πρώτος για λόγους ασφαλείας)
print "Η πρόσβαση δεν επιτρέπεται!";
print "<br>Επιστροφή στην <a href='index.php'>αρχική σελίδα</a>.";
exit();
}
?>

Φυσικά, τέτοιος έλεγχος δεν μπαίνει στις ιστοσελίδες όπου θέλουμε να έχουν πρόσβαση
όλοι οι χρήστες (εξουσιοδοτημένοι και μη).

5.5.3

Έλεγχος της συνόδου για εμφάνιση των μενού της εφαρμογής

Σε όλα τα αρχεία php του ιστότοπου, πραγματοποιούμε ελέγχους της κατάστασης της
συνόδου στην οποία βρισκόμαστε (μη εξουσιοδοτημένος χρήστης, συντάκτης ή διαχειριστής) για
να εμφανίσουμε τα κατάλληλα μενού στο banner division της ιστοσελίδας.
Πρώτα, γίνεται η εμφάνιση του κυρίως μενού ως εξής:

<?php
// Έλεγχος ύπαρξης session και χρήστη μέσα στο σύστημα
// Εμφάνιση ανάλογα κύριου μενού
if(isset($_SESSION['kindofuser'])) // Υπάρχει μεταβλητή;
{
if ($_SESSION['kindofuser']== 1)
// admin
{
include 'admin_index_menu.php';
}
else if ($_SESSION['kindofuser']== 2) // user
{
include 'user_index_menu.php';
}
}
else
//Δεν υπάρχει μεταβλητή, άρα μη εξουσιοδοτημένος χρήστης
{
include 'unauth_index_menu.php';
}
?>

Έπειτα, γίνεται η εμφάνιση του login ή του logout μενού, ως εξής:
<?php
// Έλεγχος ύπαρξης session και χρήστη μέσα στο σύστημα
// Εμφάνιση ανάλογα login ή logout menu
if(isset($_SESSION['kindofuser']))
// Υπάρχει μεταβλητή;
{
include 'logout_menu.php';
}
else
{
include 'login_menu.php';
}
?>

5.5.4

Τερματισμός του session

Το τέλος της συνόδου εργασίας για τους εξουσιοδοτημένους χρήστες έρχεται με δύο
τρόπους:
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α) Με την αποσύνδεση του εξουσιοδοτημένου χρήστη από το σύστημα. Αυτό επιτυγχάνεται με
την κλήση του αρχείου user_logout.php και με την εκτέλεση της συνάρτησης
session_unset() που διαγράφει όλες τις $_SESSION μεταβλητές και της συνάρτησης
session_destroy() που καταστρέφει όλα τα δεδομένα που σχετίζονται με τη σύνοδο
αυτή53. Νωρίτερα, απαραίτητη είναι η εκτέλεση της συνάρτησης session_start() για να
συνεχιστεί η εκτέλεση της προηγούμενης συνόδου.

<!-- κώδικας στο user_logout.php -->
<html>
<?php
session_start();
session_unset();
session_destroy();
?>
...

// ΤΕΛΟΣ Session!

β) Με τη λήξη χρόνου της συνόδου. Αν ο εξουσιοδοτημένος χρήστης παραμείνει για
περισσότερο από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σε μία από τις ιστοσελίδες, χωρίς να
μεταφερθεί σε επόμενη ιστοσελίδα, τότε η σύνοδος λήγει. Το προκαθορισμένο αυτό
διάστημα
καθορίζεται
στο
αρχείο
php.ini
του
server,
στην
μεταβλητή
session.gc_maxlifetime. Μετά το πέρας του χρονικού ορίου τα δεδομένα που είναι
αποθηκευμένα στον πίνακα $_SESSION θεωρούνται απορρίμματα (garbages) και
αναλαμβάνει δράση ένας μηχανισμός της php που ονομάζεται συλλέκτης απορριμμάτων
(garbage collector) που διαγράφει τις μεταβλητές αυτές. Ο προεπιλεγμένος χρόνος λήξης
είναι 1440 δευτερόλεπτα (24 λεπτά).

; Αρχείο php.ini – προεπιλεγμένες ρυθμίσεις php στον web server
...

; After this number of seconds, stored data will be seen as 'garbage' and
; cleaned up by the garbage collection process.
session.gc_maxlifetime = 1440
...

5.6 Χρήση της εντολής goto για διαχείριση λαθών PHP – MySQL
H εντολή goto χρησιμοποιείται μέσα στον κώδικα της διπλωματικής εργασίας για την
διαχείριση λαθών (error handling) κυρίως στα ενσωματωμένα ερωτήματα (queries) της MySQL
στην PHP. Συγκεκριμένα, η χρήση των εντολών goto χρησιμοποιήθηκε αντί της συνάρτησης die()
σε συνδυασμό με κατάλληλες εντολές print για να εμφανίζονται τα εκάστοτε μηνύματα λάθους
ενταγμένα σε αρμονία με το γραφικό περιβάλλον και χωρίς προβλήματα.
Με τη χρήση της συνάρτησης die(), η PHP εμφανίζει το μήνυμα λάθους που περιέχεται ως
όρισμα μέσα στην συνάρτηση αλλά η εκτέλεση του script διακόπτεται βίαια μ’ αποτέλεσμα να μην
εμφανίζονται τα υπόλοιπα τμήματα της ιστοσελίδας.
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PHP Documentation Group, “session_unset function” & ” session_destroy function”, PHP Manual, Ιούνιος 2012,
Ημ.τελ.πρόσβ.: 23/6/2012, http://fi2.php.net/manual/en/function.session-unset.php &
http://fi2.php.net/manual/en/function.session-destroy.php
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<?php
if ( εντολή εκτέλεσης PHP ή
{
// Υλοποίηση κώδικα που
}
else
{
// Διαχείριση λάθους με
die (" Μήνυμα λάθους...
}
?>

MySQL )
εκτελείται με επιτυχία

την εντολή die
");

Εικόνα 12 – Εμφάνιση μηνύματος λάθους με την εντολή die()

Για να αντιμετωπιστεί το παραπάνω αισθητικό πρόβλημα χρησιμοποιήθηκε η εντολή
goto , στις περιπτώσεις όπου οι διάφοροι έλεγχοι που επιτελούνται είναι περισσότεροι του ενός σε
συνδυασμό με μία ετικέτα τέλους στην οποία οδηγείται ο κώδικας για να εμφανιστούν εν τέλει και
τα υπόλοιπα τμήματα της ιστοσελίδας.
54

<?php
if ( εντολή εκτέλεσης PHP ή MySQL 1 )
{
// Υλοποίηση κώδικα που εκτελείται με επιτυχία
if (εντολή εκτέλεσης PHP ή MySQL 2 )
{
// Υλοποίηση κώδικα που εκτελείται με επιτυχία
}
else
{
// Διαχείριση λάθους με την εντολή goto
echo "Μήνυμα λάθους ... ";
goto end:
}
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}
else
{
echo "Μήνυμα λάθους ... ";
}
end:
...
...

// ετικέτα τέλους
// εμφάνιση υπολοίπων τμημάτων ιστοσελίδας

?>

Εικόνα 13 – Εμφάνιση μηνύματος λάθους με την χρήση της εντολής goto χωρίς προβλήματα εμφάνισης

Επισημαίνεται ότι η εντολή goto απαιτείται σε όλα τα εμφωλευμένα if πλην του πρώτου
(αφού στο else του πρώτου καταλήγουμε έτσι και αλλιώς). Επίσης πρέπει να τονιστεί ότι η εντολή
goto χρησιμοποιείται σύμφωνα με τους κανόνες του δομημένου προγραμματισμού55 (όπου
προβλέπεται η ύπαρξη μιας αρχής και ενός τέλους στον κώδικα), χωρίς να χρησιμοποιείται
αδόμητα λ.χ. για την δημιουργία μη δομημένων επαναλήψεων.
Το παρακάτω παράδειγμα κώδικα από το αρχείο auth_new_tourn_form.php περιέχει δύο
εμφωλευμένες δομές ελέγχου (if). Στην εσωτερική δομή if και συγκεκριμένα στο else τμήμα
επιθυμούμε να εμφανιστεί ένα μήνυμα λάθους, αν αποτύχει το ερώτημα επιλογής MySQL. Για να
τυπωθεί το μήνυμα, χωρίς να χαλάσει το γραφικό περιβάλλον χρησιμοποιούμε το τέχνασμα με την
εντολή goto και την μετάβαση στο τέλος του php κώδικα, για να ολοκληρωθεί όλη η εμφάνιση της
ιστοσελίδας κανονικά.

55

Σημ: Ο δομημένος προγραμματισμός προήλθε από την ανάγκη περιορισμού της ανεξέλεγκτης χρήσης του goto με πιο
γνωστή την περίφημη κριτική του Edsger Dijkstra σε άρθρο του το 1968. Βλ. Wikipedia, λήμμα goto
http://en.wikipedia.org/wiki/Goto , Edsger Dijkstra, "Go To Statement Considered Harmful", Communications of the
ACM 11 (3), March 1968, pp.147–148. Μάιος 2012, , Ημ.τελ.πρόσβ.: 24/05/2012
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<?php
// Κώδικας από το αρχείο auth_new_tourn_form.php
// σύνδεση με server και βάση δεδομένων
include 'database_elements.php';
// Αν ο χρήστης είναι ο admin, επιλογή ομίλου από λίστα
if ($_SESSION['kindofuser']== 1)
{
// Επιλογή όλων των κωδικών ομίλων
$query = "SELECT ccId FROM CitiesClubs WHERE ccId <> '---' AND ccIsClub='1' ";
$results_id = mysql_query($query, $connect);
print "<td> <select name='cid' size='1'> ";
if ($results_id)
{
while ($row = mysql_fetch_assoc($results_id))
{
extract($row);
print "<option value='$ccId' > $ccId </option>";
}
}
else
{
echo " <br> <h1> Το ερώτημα $query απέτυχε... </h1> ";
goto end;
}
print "</select> </td>";
}
else
// Αν είναι user τοποθετούμε απευθείας τον όμιλο του user
{
$userclub = $_SESSION['userclub'];
print "<td> $userclub <input type='hidden' size = 3 name='cid' value='$userclub'
/> </td>";
}
end:
mysql_close($connect);
?>
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Πρόσθετοι έτοιμοι κώδικες που χρησιμοποιήθηκαν
Παρακάτω γίνεται συνοπτική αναφορά σε πρόσθετους κώδικες οι οποίοι ανασύρθηκαν από
το διαδίκτυο και χρησιμοποιήθηκαν συμπληρωματικά για την σωστή λειτουργία της εφαρμογής. Οι
κώδικες αυτοί σε πολλές περιπτώσεις τροποποιήθηκαν κατάλληλα για τις ανάγκες της εφαρμογής.
Όλοι οι κώδικες προσφέρονται από τους δημιουργούς τους για ελεύθερη χρήση. Επισημαίνεται ότι
οι κώδικες που θα παρουσιαστούν παρακάτω δεν χρησιμοποιήθηκαν μαζικά, δηλ. η ύπαρξή τους
δεν επηρεάζει σημαντικά το τελικό αποτέλεσμα, σε αντίθεση με τους κώδικες στους οποίους έγινε
ειδική αναφορά στο υποκεφάλαιο 5.3 για το έτοιμο css template στο οποίο στηρίζεται η εμφάνιση
του ιστοτόπου, το οποίο ανασύρθηκε από το διαδίκτυο, αλλά τροποποιήθηκε σημαντικά για να
αποκτήσει ο ιστότοπος την τελική του μορφή και στο υποκεφάλαιο 5.3.2 για το css template στο
οποίο στηρίζονται τα μενού του ιστοτόπου.

6.1 Συνάρτηση JavaScript ελέγχου αριθμητικών πεδίων
Η παρακάτω συνάρτηση JavaScript χρησιμοποιήθηκε σε πεδία τα οποία δέχονται
αριθμητικά δεδομένα για να διασφαλιστεί ότι τα δεδομένα που θα καταχωρηθούν είναι όντως
αριθμητικά. Ο έλεγχος γίνεται κατά το πάτημα του κάθε πλήκτρου (keystroke) από το
πληκτρολόγιο με άμεση αντίδραση λάθους, αν το πλήκτρο που μόλις πατήθηκε δεν είναι αριθμός56.

// κώδικας από admin_new_player_form.php
//
//
//
//
//

Συνάρτηση που ελέγχει αν τα πλήκτρα που πατιούνται είναι αριθμοί,
ή η αγγλική υποδιαστολή. Όλα τα υπόλοιπα πλήκτρα του πληκτρολογίου
αποκλείονται. Επίσης εξαιρούνται τα πλήκτρα F. Χρειάζεται για τα
αριθμητικά πεδία. Περισσότερος κώδικας στο
http://www.webreference.com/programming/java_dhtml/chap8/2/5.html

function isNumber( evt )
{
var keyCode = evt.which ? evt.which : evt.keyCode;
number = ( keyCode >= '0'.charCodeAt ( ) &&
keyCode <= '9'.charCodeAt ( ) ) ||
keyCode == 110 || keyCode == 190 ||
( keyCode >= 96 && keyCode <= 106 ) ||
( keyCode >= 112 && keyCode <= 123 ) ||
( keyCode >= 8 && keyCode <= 46 );
return ( number );
}

Επίσης, εξαιρούνται και άλλα πλήκτρα όπως τα function keys, που δεν έχουν συμμετοχή
στην εισαγωγή των δεδομένων. Για να επιτευχθεί η άμεση αντίδραση η συνάρτηση καλείται στο
γεγονός onKeyDown όπου και εμφανίζεται το κατάλληλο μήνυμα λάθους.

<td> Ratings* </td>
<td> <input type='text' size = 5 name='prt' value=1000 onKeyDown=" if ( !isNumber ( event
) ) { alert ( 'Παρακαλώ μόνο αριθμούς!' ); return false; }" /> </td>

56

Σημ: Ο κώδικας αναφέρεται στο Danny Goodman, «Chapter 8, Dynamic Forms: Allowing Only Numbers (or Letters) in
a Text Box» στο JavaScript & DHTML Cookbook, [Ηλεκτρονική Έκδοση], O’Reilly Publications, Μαιος 2003,
Ημ.τελ.πρόσβ.: 11/11/2011, http://www.webreference.com/programming/java_dhtml/chap8/2/5.html
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6.2 Συνάρτηση JavaScript ελέγχου αλφαβητικών πεδίων
Με παρόμοιο τρόπο, γίνεται και ο έλεγχος των αλφαβητικών πεδίων όπου επιτρέπεται η
εισαγωγή μόνο γραμμάτων σε πεδία όπως ονοματεπώνυμα παικτών, περιγραφή πόλεων ή ομίλων
κ.α.
// κώδικας από admin_new_player_form.php
// Συνάρτηση που ελέγχει αν τα πλήκτρα που πατιούνται είναι χαρακτήρες.
// Χρειάζεται για τα αλφαβητικά πεδία. Περισσότερα στο
// http://www.webreference.com/programming/java_dhtml/chap8/2/5.html
function isAlpha ( evt )
{
var keyCode = evt.which ? evt.which : evt.keyCode;
alpha = ( keyCode >= 'a'.charCodeAt ( ) &&
keyCode <= 'z'.charCodeAt ( ) ) ||
( keyCode >= 'A'.charCodeAt ( ) &&
keyCode <= 'Z'.charCodeAt ( ) ) ||
keyCode == 186 ||
( keyCode >= 8 && keyCode <= 46 );
return ( alpha );
}

Η κλήση της συνάρτησης γίνεται και πάλι με παρόμοιο τρόπο όπως παραπάνω. Επιπλέον,
στο συγκεκριμένο παράδειγμα, στο γεγονός onKeyUp, δηλαδή με την απελευθέρωση του
πλήκτρου που μόλις πάτησε ο χρήστης, γίνεται αυτόματα (με εμφωλευμένο κώδικα JavaScript) η
μετατροπή του γράμματος υποχρεωτικά σε κεφαλαίο γράμμα (uppercase), για λόγους
ομοιομορφίας γραφής.

<td> Επώνυμο* </td>
<td> <input type='text' size = 40 name='plnm' onKeyDown=" if ( !isAlpha ( event ) ) {
alert ('Επιτρέπονται μόνο κεφαλαίοι χαρακτήρες!'); return false; }" style="texttransform:uppercase;" onKeyUp="javascript:this.value = this.value.toUpperCase();" />
</td>

6.3 Ενσωμάτωση calendar control
Σε ορισμένες ιστοσελίδες υπάρχει η ανάγκη τοποθέτησης από τους χρήστες πληροφοριών
τύπου date (ημερομηνίας). Συγκεκριμένα, απαιτείται από τους χρήστες να τοποθετούν την
ημερομηνία έναρξης και λήξης των τουρνουά. Για τη σωστή τοποθέτηση της ημερομηνίας
ενσωματώθηκε ένα JavaScript calendar control το οποίο προσφέρει για ελεύθερη χρήση η εταιρεία
SoftComplex57. Το calendar control αποτελείται από:
 Javascript αρχεία (με κατάληξη .js) όπου περιέχεται ο κυρίως κώδικάς τους
 Αρχείο css (calendar.css) που καθορίζει τη μορφή του control
 Αρχεία txt (οδηγίες, άδεια χρήσης)
 Έναν φάκελο (img) που περιέχει τα γραφικά αρχεία του control

57

Σημ: Περισσότερες πληροφορίες και download http://www.softcomplex.com/products/tigra_calendar/
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Ο κώδικας JavaScript εξελληνίστηκε για τις ανάγκες της εφαρμογής. Δημιουργήθηκε το
αρχείο calendar_gr.js από μετάφραση του έτοιμου calendar_eu.js, το οποίο εν τέλει
χρησιμοποιείται, για να εμφανίζονται τα στοιχεία του calendar control (μήνες, ημέρες) στα ελληνικά.

Εικόνα 14 – To calendar control σε πλήρη λειτουργία

Στο παρακάτω παράδειγμα (αρχείο auth_new_tourn_form.php) παρουσιάζεται η
ενσωμάτωση του calendar control. Στην κεφαλίδα της ιστοσελίδας (ετικέτα <head>)
ενσωματώνουμε τον εξελληνισμένο κώδικα του εργαλείου και το css αρχείο ως εξής:

<!-- κώδικας από αρχείο auth_new_tourn_form.php -->
<head>
...
<!-- Χρήση του Tigra_calendar CSS και js calendar tool
http://www.softcomplex.com/products/tigra_calendar/download.html -->
<!-- link calendar files -->
<script language="JavaScript" src="tigra_cal/calendar_gr.js" >
</script>
<link rel="stylesheet" href="tigra_cal/calendar.css">
...
</head>

Η δημιουργία του νέου calendar αντικειμένου γίνεται με τον παρακάτω JavaScript κώδικα.
Στο νέο αντικείμενο απαιτείται η δήλωση του ονόματος του textbox στο οποίο θα εισαχθεί η
ημερομηνία και επιπλέον το όνομα της φόρμας στην οποία ανήκει.

...
<tr border=0>
<td> Ημερομηνία έναρξης τουρνουά </td>
<td> <input type='text' size='10' name='tds' readonly />

56 σελ.

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας – Π.Μ.Σ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Διπλωματική εργασία: Δημιουργία ιστοτόπου παραγωγής αθλητικών στατιστικών στοιχείων με χρήση τεχνολ. HTML, CSS, Javascript, PHP, MySQL

<!-- calendar attaches to existing form element -->
<script language="JavaScript">
new tcal ({
'formname': 'tournform',
'controlname': 'tds'
});
</script>
</td>
</tr>
...

6.4 Ενσωμάτωση φόρμας επικοινωνίας
Στον ιστότοπο, θεωρήθηκε σκόπιμο να προστεθεί και μια φόρμα επικοινωνίας, μέσω της
οποίας να μπορούν οι χρήστες της, εξουσιοδοτημένοι και μη εξουσιοδοτημένοι, να επικοινωνούν
με τον administrator. Ο κώδικας της φόρμας ανασύρθηκε από το διαδίκτυο (από την ιστοσελίδα
freecontactform), προσφέρεται ελεύθερα για χρήση και βέβαια εξελληνίστηκε για τις ανάγκες της
εφαρμογής.

Εικόνα 15 – Η φόρμα επικοινωνίας (contact_form.php) σε λειτουργία

Η φόρμα αποτελείται από:
 Ένα
JavaScript αρχείο
(freecontactformvalidation.js) και
(freecontactformprocess.php) με τον κύριο λειτουργικό κώδικα

ένα

php

αρχείο

 Ένα css αρχείο (freecontactform.css) μέσω του οποίου η επιτυγχάνεται η βελτιωμένη
μορφή της φόρμας
 Ένα αρχείο php (freecontactformsettings.php) στο οποίο τοποθετούνται οι ρυθμίσεις για τη
σωστή λειτουργία της φόρμας (λ.χ. το email του admin στο οποίο θα αποσταλεί το email)
 Δύο html αρχεία (contactform.htm και thankyou.htm) με δείγματα κώδικα δημιουργίας της
φόρμας και απάντησης μετά από την ολοκλήρωση της αποστολής του μηνύματος
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 Και ένα αρχείο οδηγιών (installation.txt)
Πάνω στα δύο html αρχεία στηρίχθηκε η κατασκευή των δύο php αρχείων
(contact_form.php και contact_form_reply.php) σε πλήρη αρμονία με την εμφάνιση της εφαρμογής.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Υπολογισμοί στατιστικών στοιχείων
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται μια από τις πιο σημαντικές λειτουργίες του ιστοτόπου, ο
υπολογισμός των συνολικών στατιστικών στοιχείων (βαθμών, συνολικών πόντων υπέρ και κατά,
αθροισμάτων σκραμπλ και μέγιστων λέξεων) του κάθε αγωνιζόμενου παίκτη ανά τουρνουά.
Ουσιαστικά με την λειτουργία αυτή, τα δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί στον πίνακα των αγώνων
(Matches) (ζεύγη παικτών, πόντοι, σκραμπλ και μέγιστες λέξεις ανά παίκτη), τα επεξεργαζόμαστε
κατάλληλα με αλλεπάλληλα MySQL ερωτήματα για να προκύψει το μεγαλύτερο μέρος των
πληροφοριών που χρειάζεται για τη βαθμολογική κατάταξη των παικτών στο τουρνουά, οι οποίες
αποθηκεύονται στον πίνακα στατιστικών τουρνουά (StatisticsTourn).

Yπολογισμοί

Matches

StatisticsTourn

Εικόνα 16 – Σχηματική αναπαράσταση τροφοδοσίας δεδομένων από τον πίνακα Matches στον πίνακα StatisticsTourn
μέσω των υπολογισμών που επιτυγχάνονται με το αρχείο auth_update_statistics.php

Εικόνα 17 – O υπολογισμός πραγματοποιείται μέσα από την φόρμα ενημέρωσης στατιστικών στοιχείων τουρνουά,
(αρχείο php auth_update_rnds_tourn_selected.php) με το πάτημα του κουμπιού «Υπολογισμός στατιστικών»
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Ο πίνακας Matches περιέχει τα δεδομένα των αγώνων (ανά γύρο αγώνων και τραπέζι)
δηλαδή δεδομένα της παρακάτω μορφής:

Εικόνα 18 – Στιγμιότυπο του πίνακα Matches με τα δεδομένα που αυτός περιέχει
μέσα από το ολοκληρωμένο περιβάλλον διαχείρισης phpMyAdmin

Δεδομένα παίκτη Α
Τουρνουά

Γύρος

Tρ

Ονοματεπώνυμο

6οΠΤΟ

1

1

6οΠΤΟ

1

2

ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ

6οΠΤΟ

1

3

ΚΥΡΙΑΖΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

Δεδομένα παίκτη Β

Μεγ.
Λέξη

ΣΚΡ

ΣΚΟΡ

ΣΚΟΡ

ΣΚΡ

Μεγ.
Λέξη

31

0

306

-

664

5

89

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

92

3

694

-

466

2

89

ΜΠΑΤΡΗΣ ΑΡΗΣ

71

1

349

-

477

2

97

ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ

83

3

506

-

400

1

92

ΚΑΛΑΪΤΖΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

77

1

462

-

418

3

90

ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΣ

Ονοματεπώνυμο

6οΠΤΟ

1

4

6οΠΤΟ

1

5

ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ

6οΠΤΟ

1

6

ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

95

4

486

-

323

0

43

ΣΟΛΑΧΙΔΟΥ ΒΑΣΩ

6οΠΤΟ

1

7

ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ

88

1

360

-

525

2

105

ΠΟΘΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

6οΠΤΟ

1

8

ΤΟΠΑΛΤΣΗ ΚΑΙΤΗ

102

1

338

-

452

2

108

ΒΑΣΩΝΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ

6οΠΤΟ

1

9

ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ

69

1

384

-

472

2

70

ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

6οΠΤΟ

1

10

ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΜΑΡΙΑ

94

1

452

-

441

1

90

ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ

...

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Πίνακας 4 – Εξιδανικευμένη προβολή των αντίστοιχων δεδομένων του πίνακα Matches
(αντί του μοναδικού κωδικού παίκτη βλέπουμε το ονοματεπώνυμό του)

Μετά από την εκτέλεση του αντίστοιχου script υπολογισμών58 ο πίνακας στατιστικών
τουρνουά, δέχεται στα πεδία του τα ενημερωμένα στοιχεία (βαθμούς, αγώνες, πόντους υπέρ και
κατά, αθροίσματα σκραμπλ κ.α.) για όλους τους γύρους συγκεκριμένου τουρνουά (εξαιρούνται οι
τελικοί αγώνες – αν υπάρχουν – γι’ αυτό και οι τελικοί αγώνες αποθηκεύονται σε ξεχωριστό
πίνακα).

58

Σημ: Οι υπολογισμοί πραγματοποιούνται από το αρχείο php auth_update_statistics.php
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Εικόνα 19 – Μέρος του πίνακα StatisticsTourn με τα δεδομένα που αυτός περιέχει μέσα από το ολοκληρωμένο
περιβάλλον διαχείρισης phpMyAdmin, ταξινομημένα σύμφωνα με τον τρόπο ταξινόμησης του πίνακα βαθμολογίας

Εικόνα 20 – Μέρος του πίνακα βαθμολογίας, όπως προκύπτει από τον ιστότοπο,
αντίστοιχο με τα δεδομένα που παρουσιάζονται παραπάνω

Να σημειωθεί ότι επιτρέπεται ο επανυπολογισμός των στατιστικών στοιχείων ανά πάσα
στιγμή, αφού δίδεται η δυνατότητα να ενημερώσουμε ξανά και ξανά τα στοιχεία, να διορθώσουμε
λάθη κ.λπ. Δεν είναι δυνατή η τροποποίηση οποιουδήποτε στοιχείου του τουρνουά (άρα και ο
επανυπολογισμός των στατιστικών στοιχείων) αν το τουρνουά κλειδωθεί δηλ. γίνει μη
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τροποποιήσιμο, από τον διαχειριστή του συστήματος. Ακολουθεί η αναλυτική επεξήγηση του
κώδικα (αρχείο php auth_update_rnds_tourn_selected.php).

7.1 Μηδενισμός των μέχρι τώρα στατιστικών στοιχείων στο τουρνουά
Πρώτη ενέργεια του κώδικα υπολογισμού στατιστικών είναι να μηδενίσουμε τα μέχρι τώρα
στατιστικά στοιχεία που έχουν προϋπολογιστεί, πιθανόν από επανεκτέλεση του ίδιου κώδικα σε
προηγούμενη φάση. Θα πρέπει να τονιστεί ότι οι παίκτες που συμμετέχουν στο τουρνουά έχουν
επιλεχθεί και αποθηκευθεί ήδη με την τοποθέτηση των παικτών από τη φόρμα του μενού
«Τουρνουά/Προσθήκη παικτών σε τουρνουά» (δηλαδή με την εκτέλεση των αρχείων
auth_add_players_form.php και auth_add_players_complete.php). Ο μηδενισμός των στοιχείων
κάθε παίκτη γίνεται με το παρακάτω ερώτημα:
UPDATE StatisticsTourn
SET
stPlGames = 0,
stPlGamesComp = 0,
stPlPoints = 0,
stPlBuchholz = 0,
stPlScorePlus = 0,
stPlScoreMinus = 0,
stPlScrabbleSum = 0,
stPlScrabbleMax = 0,
stPlScorePlusAvg = 0
WHERE trnNameSh = '$trn'

όπου $trn, το τουρνουά του οποίου τα δεδομένα επηρεάζονται αυτή τη στιγμή (η μεταβλητή αυτή
έχει πάρει περιεχόμενο μέσω της μεθόδου POST από την προηγούμενη φόρμα (επιλογής του
τουρνουά για ενημέρωση των στατιστικών στοιχείων).

7.2 Μέτρηση των αγώνων και των ολοκληρωμένων αγώνων του κάθε
παίκτη του τουρνουά
Αμέσως μετά μετράμε τον αριθμό των αγώνων του κάθε παίκτη59 με στόχο να
ενημερώσουμε το πεδίο stPlGames. Στο πεδίο αυτό προσμετράμε όλους τους αγώνες που έχουν
τιμή κατάστασης μεγαλύτερη του 160, δηλαδή όλους τους αγώνες που ολοκληρώθηκαν κανονικά
και όλους τους αγώνες που κρίθηκαν άνευ αγώνος υπαιτιότητα του ενός ή του άλλου παίκτη. Η
μέτρηση επιτυγχάνεται με το παρακάτω ερώτημα:
SELECT pId,
COUNT(pId) AS games
FROM
(SELECT pIdA AS pId
FROM
Matches
WHERE mtStatus > 1
AND trnNameSh = '$trn'
AND pIdA <> -1
UNION ALL
SELECT pIdB AS pId
FROM
Matches
59
60

Σημ: Εκτός του εικονικού παίκτη Bye.
Σημ: Η τιμή κατάστασης του αγώνα (πεδίο MtStatus) επεξηγείται αναλυτικά στο υποκεφ. 4.1.5 , σελ. 33
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WHERE

GROUP

mtStatus > 1
AND trnNameSh = '$trn'
AND pIdB <> -1) AS playerGames

BY pId

H μέτρηση γίνεται από το ενοποιημένο σύνολο όλων των αγώνων που μετέχει ο παίκτης
και όταν αγωνίζεται πρώτος και όταν αγωνίζεται δεύτερος. Είναι σημαντική η παρουσία του τελεστή
της MySQL UNION ALL που ενοποιεί τα δύο SELECT μαζί με τις επαναλήψεις τους. Ο τελεστής
UNION δηλαδή, δεν μας καλύπτει αφού αν λ.χ. μετρούσαμε ότι ένας συγκεκριμένος παίκτης
αγωνίστηκε με τις παραπάνω προϋποθέσεις σε 1 αγώνα ως πρώτος και σε 1 αγώνα ως δεύτερος,
τότε το UNION θα αγνοούσε την επανάληψη της πληροφορίας και το τελικό COUNT θα μετρούσε
μόνο έναν αγώνα (πράγμα εσφαλμένο). Επίσης, είναι σημαντική η ονοματοδοσία του μετρήματος
των πεδίων με όνομα games. Το όνομα αυτό θα αξιοποιήσουμε παρακάτω, αφού κατά την
εκτέλεση του ερωτήματος και με τη βοήθεια της συνάρτησης extract δημιουργούνται αυτόματα, για
κάθε εγγραφή, οι μεταβλητές php με ονόματα τα ονόματα των πεδίων και με περιεχόμενο τις τιμές
της εγγραφής που προσπελαύνουμε αυτή τη στιγμή.
Αμέσως μετά, με επαναληπτικά UPDATE, ενημερώνουμε τον πίνακα StatisticsTourn με τα
δεδομένα που συλλέξαμε από το παραπάνω SELECT. Η επανάληψη επιτυγχάνεται όσο
προσπελαύνουμε τις εγγραφές του παραπάνω SELECT. H εντολή UPDATE έχει ως εξής:
UPDATE StatisticsTourn
SET
stPlGames = $games
WHERE pId = '$pId'
AND trnNameSh = '$trn'

O πλήρης κώδικας του συγκεκριμένου βήματος είναι ο εξής:
// κώδικας στο auth_update_statistics.php
// 1ο βήμα
// Μέτρηση των αγώνων του κάθε παίκτη στο τουρνουά
print "<h2> Ενημερώση των αγώνων του κάθε παίκτη ... </h2> <br>";
$query0 = "SELECT pId, COUNT(pId) AS games FROM ( SELECT pIdA AS pId FROM Matches
WHERE mtStatus >1 AND trnNameSh = '$trn' AND pIdA <> -1 UNION ALL SELECT pIdB AS pId
FROM Matches WHERE mtStatus >1 AND trnNameSh = '$trn' AND pIdB <> -1 ) AS playerGames
GROUP BY pId";

$results_id0 = mysql_query($query0, $connect);
if ($results_id0)
{
// Ενημέρωση των παραπάνω μετρητών με επαναληπτικά UPDATE
// στον πίνακα StatisticsTourn (πεδίο StPlGames)
while ($row0 = mysql_fetch_assoc($results_id0))
{
extract($row0);
$query1 = "UPDATE StatisticsTourn SET stPlGames = $games WHERE pId = '$pId'
AND trnNameSh = '$trn'";

$results_id1 = mysql_query($query1, $connect);
if (!$results_id1)
{
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echo " <br> <h2> Το ερώτημα $query1 απέτυχε... </h2> Για περισσότερες
πληροφορίες επικοινωνήστε με τον διαχειριστή!";
goto end;
}
}
}
else
{
echo " <br> <h2> Το ερώτημα $query0 απέτυχε... </h2> ";
goto end;
}

Σημείωση! Στα επόμενα βήματα, ο κώδικας PHP, ειδικά όσον αφορά την επαναληπτικότητα
της ενημέρωσης (με τα διαδοχικά UPDATE) είναι παρόμοιος με αυτόν που μόλις παρατέθηκε. Έτσι
θα γίνει αναφορά και επεξήγηση μόνο στα υλοποιημένα ερωτήματα επιλογής της MySQL.
Αμέσως μετά, με παρόμοιο με το παραπάνω SELECT ερώτημα, μετράμε των αριθμό των
ολοκληρωμένων αγώνων του κάθε παίκτη με στόχο να ενημερώσουμε το πεδίο stPlGamesComp.
Στο πεδίο αυτό προσμετράμε όλους τους αγώνες που έχουν τιμή κατάστασης ίση με 2, δηλαδή
όλους τους αγώνες που ολοκληρώθηκαν κανονικά και μόνο αυτούς. Η μέτρηση επιτυγχάνεται ως
εξής:
SELECT pId,
COUNT(pId) AS gamesComp
FROM
(SELECT pIdA AS pId
FROM
Matches
WHERE mtStatus = 2
AND trnNameSh = '$trn'
AND pIdA <> -1
UNION ALL
SELECT pIdB AS pId
FROM
Matches
WHERE mtStatus = 2
AND trnNameSh = '$trn'
AND pIdB <> -1) AS playerGamesComp
GROUP BY pId

Το πεδίο αυτό το χρειαζόμαστε για την ορθότητα των υπολοίπων υπολογισμών: όταν
υπολογίζουμε τους μέσους όρους επιδόσεων του παίκτη, λ.χ. τον Μ.Ο. των πόντων που
επιτυγχάνει (επιθετικά), θα πρέπει τους υπολογισμούς να τους επιτελέσουμε με τους αγώνες που
ολοκληρώθηκαν κανονικά και όχι μ’ αυτούς στους οποίους δεν αγωνίστηκαν.

7.3 Άθροιση των βαθμών (επιτυχιών) του κάθε παίκτη στο τουρνουά
Αμέσως μετά μετράμε το άθροισμα των βαθμών του κάθε παίκτη61 με στόχο να
ενημερώσουμε το πεδίο stPlPoints. Όπως ήδη έχει αναφερθεί, για κάθε αγώνα που συμμετέχει,
κάθε παίκτης κερδίζει έναν βαθμό για κάθε νίκη που επιτυγχάνει και μισό βαθμό για κάθε ισοπαλία,
ενώ δεν κερδίζει βαθμό στην περίπτωση της ήττας. Τα παραπάνω ισχύουν για όλους τους αγώνες
που ολοκληρώθηκαν κανονικά και όλους τους αγώνες που κρίθηκαν άνευ αγώνος υπαιτιότητα του
ενός ή του άλλου παίκτη.
Το σύνθετο ερώτημα που παρατίθεται αποτελείται από ένα ερώτημα άθροισης (SUM) που
αθροίζει τέσσερα υποερωτήματα μέτρησης (COUNT), δύο για να μετρήσουμε τις νίκες του κάθε
61

Σημ: Εκτός του εικονικού παίκτη Bye.
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παίκτη (ως πρώτος και ως δεύτερος) και δύο για να μετρήσουμε τις ισοπαλίες του κάθε παίκτη (και
πάλι ως παίκτης πρώτος ή δεύτερος πολλαπλασιαζόμενες επί 0,5). Τα τέσσερα αυτά
υποερωτήματα ενώνονται με τον τελεστή UNION ALL.
SELECT pId,
SUM(points) AS plPoints
FROM
(SELECT pIdA
AS pId,
COUNT(pIdA) AS points
FROM
Matches
WHERE mtStatus > 1
AND trnNameSh = '$trn'
AND mtScoreA > mtScoreB
AND pIdA <> -1
GROUP BY pIdA
UNION ALL
SELECT pIdB
AS pId,
COUNT(pIdB) AS points
FROM
Matches
WHERE mtStatus > 1
AND trnNameSh = '$trn'
AND mtScoreB > mtScoreA
AND pIdB <> -1
GROUP BY pIdB
UNION ALL
SELECT pIdA
AS pId,
COUNT(pIdA) * 0.5 AS points
FROM
Matches
WHERE mtStatus > 1
AND trnNameSh = '$trn'
AND mtScoreA = mtScoreB
AND pIdA <> -1
GROUP BY pIdA
UNION ALL
SELECT pIdB
AS pId,
COUNT(pIdB) * 0.5 AS points
FROM
Matches
WHERE mtStatus > 1
AND trnNameSh = '$trn'
AND mtScoreB = mtScoreA
AND pIdB <> -1
GROUP BY pIdB) AS playerPoints
GROUP BY pId

7.4 Άθροιση των Buchholz του κάθε παίκτη στο τουρνουά
Αμέσως μετά μετράμε το άθροισμα των βαθμών των αντιπάλων του κάθε παίκτη62 με στόχο
να ενημερώσουμε το πεδίο stPlBuchholz. Ο υπολογισμός των Buchholz γίνεται με έναν πάγιο
τρόπο: Αθροίζουμε τα αποτελέσματα των αντιπάλων για κάθε παίκτη ακόμα και για τις
περιπτώσεις που έχουμε αγώνες οι οποίοι δεν ολοκληρώθηκαν κανονικά63. Στην περίπτωση που ο
παίκτης (σε κάποιο γύρο αγώνων) περνάει με νίκη στον επόμενο γύρο χωρίς αντίπαλο
(περίπτωση Bye), η βαθμολογία Buchholz του δεν προσαυξάνεται (δηλαδή έχει μηδενικό όφελος).

62
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Σημ: Εκτός του εικονικού παίκτη Bye.
Σημ: Δηλαδή κρίθηκαν άνευ αγώνος με 150 – 0 υπέρ του ενός, υπαιτιότητα του παίκτη που αποχώρησε.
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Το σύνθετο ερώτημα που παρατίθεται αποτελείται από ένα ερώτημα άθροισης (SUM) που
αθροίζει δύο υποερωτήματα άθροισης (και πάλι SUM), για να αθροίσουμε τους βαθμούς των
αντιπάλων του κάθε παίκτη (όταν αυτός αγωνίζεται ως πρώτος και ως δεύτερος αντίστοιχα)
εξαιρώντας την περίπτωση Bye. Τα υποερωτήματα ενώνονται με τον τελεστή UNION ALL. Το
σύνθετο αυτό ερώτημα συνδυάζει δυο πίνακες: και τον πίνακα Matches (για να εντοπίσουμε τους
αντιπάλους του παίκτη) και τον πίνακα StatisticsTourn (για να πάρουμε τους βαθμούς των
αντιπάλων του κάθε παίκτη).
SELECT pId,
SUM(points) AS oppSumBH
FROM
(SELECT Matches.pIdA
AS pId,
Matches.pIdB,
SUM(stPlPoints) AS points
FROM
Matches,
StatisticsTourn
WHERE Matches.trnNameSh = '$trn'
AND StatisticsTourn.trnNameSh = '$trn'
AND Matches.pIdB = StatisticsTourn.pId
AND Matches.pIdB <> -1
GROUP BY pIdA
UNION ALL
SELECT Matches.pIdB
AS pId,
Matches.pIdA,
SUM(stPlPoints) AS points
FROM
Matches,
StatisticsTourn
WHERE Matches.trnNameSh = '$trn'
AND StatisticsTourn.trnNameSh = '$trn'
AND Matches.pIdA = StatisticsTourn.pId
AND Matches.pIdA <> -1
GROUP BY pIdB) AS oppPlayerBH
WHERE pId <> -1
GROUP BY pId

Εικόνα 21 – H φόρμα τροποποίησης Buchholz (auth_update_buchholz.php)
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Επειδή ο εκάστοτε διοργανωτής όμιλος έχει την εξουσία να υπολογίσει την βαθμολογία
Buchholz με άλλους τρόπους64, δίδεται η δυνατότητα στους εξουσιοδοτημένους χρήστες, μετά την
ολοκλήρωση των υπολογισμών, με την φόρμα που παραθέτουμε παραπάνω, να τροποποιηθεί η
βαθμολογία Buchholz μέσω αυτής της ειδικής φόρμας τροποποίησης.

7.5 Άθροιση των πόντων υπέρ και των πόντων κατά του κάθε παίκτη
στο τουρνουά.
Με παρόμοιο τρόπο προχωρούμε στην άθροιση των πόντων υπέρ του κάθε παίκτη (δηλ.
αυτών που πέτυχε εναντίον του αντιπάλου του) για να τροφοδοτήσουμε το πεδίο stPlScorePlus.
Και εδώ προσμετράμε τους πόντους υπέρ όλων των αγώνων που ολοκληρώθηκαν κανονικά και
αυτών που έχουν τυπικό σκορ (λ.χ. 150-0) και θεωρούνται ολοκληρωμένοι αν και δεν έγιναν με
υπαιτιότητα του ενός ή του άλλου παίκτη.
Το σύνθετο ερώτημα που παρατίθεται αποτελείται από ένα ερώτημα άθροισης (SUM) που
αθροίζει άλλο δύο υποερωτήματα και πάλι άθροισης, για να αθροίσουμε τους πόντους υπέρ του
παίκτη (ως πρώτος και ως δεύτερος αντίστοιχα). Τα δύο αυτά υποερωτήματα ενώνονται και πάλι
με τον τελεστή UNION ALL.
Με τον ίδιο τρόπο υπολογίζουμε την άθροιση και των πόντων κατά του κάθε παίκτη (δηλ.
αυτών που δέχτηκε από τον αντίπαλό του) για να τροφοδοτήσουμε το πεδίο stPlScoreΜinus. Αυτή
τη φορά, στα υποερωτήματα άθροισης, αθροίζουμε τους πόντους των αντιπάλων του παίκτη.
SELECT pId,
SUM(score) AS scorePlus
FROM
(SELECT pIdA
AS pId,
SUM(mtScoreA) AS score
FROM
Matches
WHERE mtStatus > 1
AND trnNameSh = '$trn'
AND pIdA <> -1
GROUP BY pIdA
UNION ALL
SELECT pIdB
AS pId,
SUM(mtScoreB) AS score
FROM
Matches
WHERE mtStatus > 1
AND trnNameSh = '$trn'
AND pIdB <> -1
GROUP BY pIdB) AS playerScorePlus
GROUP BY pId

SELECT pId,
SUM(score) AS scoreMinus
FROM
(SELECT pIdA
AS pId,
SUM(mtScoreB) AS score
FROM
Matches
WHERE mtStatus > 1
AND trnNameSh = '$trn'
AND pIdA <> -1
GROUP BY pIdA
UNION ALL
SELECT pIdB
AS pId,
SUM(mtScoreA) AS score
FROM
Matches
WHERE mtStatus > 1
AND trnNameSh = '$trn'
AND pIdB <> -1
GROUP BY pIdB) AS playerScoreMinus
GROUP BY pId

7.6 Άθροιση σκραμπλ, εύρεση μέγιστου αρ. σκραμπλ και μεγ. λέξης του
κάθε παίκτη στο τουρνουά
Αμέσως μετά προχωρούμε στην άθροιση των scrabble και στην εύρεση του μέγιστου
αριθμού των scrabble του κάθε παίκτη στο τουρνουά (αφορά τα πεδία stPlScrabbleSum και
stPlScrabbleMax). Τα ερωτήματα, που υλοποιούνται στην ίδια λογική με τα παραπάνω, είναι
πανομοιότυπα μεταξύ τους. Αυτό που αλλάζει είναι η συνάρτηση υπολογισμού που
χρησιμοποιείται στο γονικό ερώτημα και στα δύο υποερωτήματα: στην μια περίπτωση
64

Βλ. αναλυτική αναφορά στους διαφορετικούς τρόπους υπολογισμού των Buchholz, υποκεφάλαιο 1.6.2 , σελ. 10
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χρησιμοποιούμε την συνάρτηση SUM, ενώ στην άλλη περίπτωση χρησιμοποιούμε την συνάρτηση
MAX.
SELECT pId,
SUM(scrabble) AS scrabbleSum
FROM
(SELECT pIdA
AS pId,
SUM(mtScrabbleA) AS scrabble
FROM
Matches
WHERE mtStatus > 1
AND trnNameSh = '$trn'
AND pIdA <> -1
GROUP BY pIdA
UNION ALL
SELECT pIdB
AS pId,
SUM(mtScrabbleB) AS scrabble
FROM
Matches
WHERE mtStatus > 1
AND trnNameSh = '$trn'
AND pIdB <> -1
GROUP BY pIdB) AS playerScrabble
GROUP BY pId

SELECT pId,
MAX(scrabble) AS scrabbleMax
FROM
(SELECT pIdA
AS pId,
MAX(mtScrabbleA) AS scrabble
FROM
Matches
WHERE mtStatus > 1
AND trnNameSh = '$trn'
AND pIdA <> -1
GROUP BY pIdA
UNION ALL
SELECT pIdB
AS pId,
MAX(mtScrabbleB) AS scrabble
FROM
Matches
WHERE mtStatus > 1
AND trnNameSh = '$trn'
AND pIdB <> -1
GROUP BY pIdB) AS playerScrabble
GROUP BY pId

Με παρόμοιο τρόπο με το δεύτερο σύνθετο ερώτημα προχωρούμε και στον υπολογισμό
της μεγ. λέξης του κάθε παίκτη σε όλο το τουρνουά (αν ανάλογα δεδομένα έχουν καταχωρηθεί). Το
αποτέλεσμα αποθηκεύεται στο πεδίο stPlWordMax.
SELECT pId,
MAX(word) AS wordMax
FROM
(SELECT pIdA
AS pId,
MAX(mtMaxWordA) AS word
FROM
Matches
WHERE mtStatus > 1
AND trnNameSh = '$trn'
AND pIdA <> -1
GROUP BY pIdA
UNION ALL
SELECT pIdB
AS pId,
MAX(mtMaxWordB) AS word
FROM
Matches
WHERE mtStatus > 1
AND trnNameSh = '$trn'
AND pIdB <> -1
GROUP BY pIdB) AS playerMaxWord
GROUP BY pId

7.7 Υπολογισμός του Μ.Ο. των θετικών πόντων του κάθε παίκτη στο
τουρνουά
Τέλος, υπολογίζουμε τον Μ.Ο. των πόντων υπέρ του κάθε παίκτη, με βάση τα παιχνίδια
στα οποία συμμετείχε και ολοκληρώθηκαν κανονικά, οπότε εκμεταλλευόμαστε το πεδίο
stPlGamesComp που προϋπολογίσαμε νωρίτερα. Στόχος να ενημερωθεί το πεδίο
stPlScorePlusAvg. Ο Μ.Ο. στρογγυλοποιείται με την συνάρτηση ROUND της MySQL.
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SELECT playerScorePlusAvg.pId,
ROUND(SUM(sumScorePlus) / stPlGamesComp) AS scorePlusAvg
FROM
(SELECT pIdA
AS pId,
SUM(mtScoreA) AS sumScorePlus
FROM
Matches
WHERE mtStatus = 2
AND trnNameSh = '$trn'
AND pIdA <> -1
GROUP BY pIdA
UNION ALL
SELECT pIdB
AS pId,
SUM(mtScoreB) AS sumScorePlus
FROM
Matches
WHERE mtStatus = 2
AND trnNameSh = '$trn'
AND pIdB <> -1
GROUP BY pIdB) AS playerScorePlusAvg, StatisticsTourn
WHERE playerScorePlusAvg.pId = StatisticsTourn.pId
AND StatisticsTourn.trnNameSh = '$trn'
GROUP BY pId

Εδώ η εργασία ενημέρωσης του πίνακα StatisticsTourn ολοκληρώνεται. Κατά τη διάρκεια
της εκτέλεσης των αλλεπάλληλων παραπάνω ερωτημάτων, ο εξουσιοδοτημένος χρήστης
ενημερώνεται με διαδοχικά μηνύματα. Να σημειωθεί ότι η διαδικασία των υπολογισμών μπορεί να
γίνει ανά πάσα στιγμή, ακόμα και ανάμεσα στους γύρους αγώνων (πριν ολοκληρωθούν οι
αγώνες). Έτσι είναι δυνατόν για τους μη εξουσιοδοτημένους χρήστες του ιστότοπου από το μενού
«Τουρνουά» να παρακολουθούν (από το laptop ή το κινητό τους) και να έχουν πλήρη ενημέρωση
για τα δεδομένα όπως επίσης και την εξέλιξη των στατιστικών επιδόσεων των παικτών καθ’ όλη τη
διάρκεια του τουρνουά!

Εικόνα 22 – Επιτυχημένη ενημέρωση στατιστικών στοιχείων στην Β.Δ.
Η λειτουργία του script auth_update_statistics.php ολοκληρώθηκε με επιτυχία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. Εμφάνιση συνοπτικών στατιστικών στοιχείων σε
διάφορες κατηγορίες
Από τις πιο περίπλοκες σε δυσκολία και υλοποίηση λειτουργίες που πραγματοποιήθηκαν
στην διπλωματική αυτή εργασία είναι η εμφάνιση συνοπτικών στατιστικών στοιχείων σε 9
διαφορετικούς υποπίνακες με ανάλογες διαφορετικές κατηγορίες στατιστικών στοιχείων σε μία
ενιαία ιστοσελίδα.

Εικόνα 23 – Η ιστοσελίδα all_view_tourn_statistics.php που εμφανίζει με ενιαίο τρόπο
τους 9 διαφορετικούς πίνακες συνοπτικών στατιστικών στοιχείων

Οι κατηγορίες65 συνοπτικών στατιστικών στοιχείων που παράγονται είναι οι εξής:
 Μεγαλύτερο σκορ παίκτη, (αρχείο all_view_tourn_stats1.php)
 Μεγαλύτερη διαφορά πόντων, (αρχείο all_view_tourn_stats2.php)
 Σύνολο σκραμπλ, (αρχείο all_view_tourn_stats3.php)
65

Σημ: Αναλυτικότερες πληροφορίες, βλ. υποκεφάλαιο 1.6.4 , σελ. 12
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 Μεγαλύτερος Μ.Ο. σκραμπλ, (αρχείο all_view_tourn_stats4.php)
 Μεγαλύτερος Μ.Ο. σκορ παίκτη, (αρχείο all_view_tourn_stats5.php)
 Μεγαλύτερη λέξη, (αρχείο all_view_tourn_stats6.php)
 Μεγαλύτερο σκορ αγώνα, (αρχείο all_view_tourn_stats7.php)
 Περισσότερα σκραμπλ παίκτη σε έναν αγώνα, (αρχείο all_view_tourn_stats8.php)
 Περισσότερα συνολικά σκραμπλ αγώνα. (αρχείο all_view_tourn_stats9.php)
Το γενικό πλαίσιο στο οποίο εμφανίζονται τα παραγόμενα στοιχεία για κάθε πίνακα είναι το
παρακάτω:
 Στόχος είναι να εμφανιστούν οι τρεις καλύτερες επιδόσεις κάθε κατηγορίας,
 Θα πρέπει να εμφανιστούν περιπτώσεις ισοβαθμίας, σε περίπτωση που υπάρχουν,
 Οι παίκτες που έχουν πετύχει την πρώτη επίδοση εμφανίζονται όσοι και να ‘ναι,
 Στις περιπτώσεις που έχουμε μεγάλο αριθμό πολλαπλών ισοβαθμιών μετά την πρώτη θέση
τότε εμφανίζεται συνοπτικά ο αριθμός των παικτών που πέτυχαν την συγκεκριμένη
επίδοση.
 Στις περιπτώσεις που δεν έχουν καταχωρηθεί ακόμα στοιχεία, αντί των πινάκων,
εμφανίζονται κατάλληλα μηνύματα

8.1 Το γονικό αρχείο all_view_tourn_statistics.php
Τα συνοπτικά στατιστικά εμφανίζονται όταν πατήσουμε το κουμπί «Στατιστικά» στη φόρμα
προβολής στοιχείων του τουρνουά που έχουμε προεπιλέξει από το μενού «Προβ. Τουρνουά».

Εικόνα 24 – Από το μενού Προβ. Τουρνουά, και αφού επιλέξουμε το τουρνουά που θέλουμε να προβληθεί,
εμφανίζονται όλες οι πληροφορίες του τουρνουά (αρχείο all_view_tourn_selected.php).
Για την προβολή των συνοπτικών στατιστικών, πατάμε το κουμπί «Στατιστικά»

Έχει γίνει πρόβλεψη ώστε να εμφανίζονται οι επιμέρους κατηγορίες στατιστικών όταν και
μόνον όταν έχουν καταχωρηθεί παίκτες και παιχνίδια στο τουρνουά. Ο έλεγχος γίνεται με το εξής
ερώτημα:
SELECT DISTINCT stPlGames
FROM
StatisticsTourn

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας – Π.Μ.Σ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

σελ.71

Διπλωματική εργασία: Δημιουργία ιστοτόπου παραγωγής αθλητικών στατιστικών στοιχείων με χρήση τεχνολ. HTML, CSS, Javascript, PHP, MySQL

WHERE
ORDER
LIMIT

trnNameSh = '$trn'
BY stPlGames DESC
1

Με το ερώτημα αυτό προσπαθούμε να πάρουμε τον μέγιστο αριθμό αγώνων που έχει
αγωνιστεί οποιοσδήποτε παίκτης του τουρνουά. Αν το ερώτημα αυτό δεν επιστρέψει καμία
εγγραφή τότε δεν έχουν καν καταχωρηθεί παίκτες στο τουρνουά, οπότε εμφανίζεται κατάλληλο
μήνυμα. Αν το ερώτημα αυτό επιστρέψει τιμή 0, αυτό σημαίνει ότι δεν έχουν γίνει κανενός είδους
υπολογισμοί, οπότε και πάλι εμφανίζεται κατάλληλο μήνυμα και η διαδικασία σταματά.
Αν το ερώτημα επιστρέψει τιμή μεγαλύτερη του μηδενός τότε υπάρχουν παιχνίδια και
υπολογισμοί καταχωρημένοι, άρα και στοιχεία προς εμφάνιση. Οπότε προχωρούμε στην
ενσωμάτωση των 9 αρχείων, ένα για κάθε υποπίνακα που εμφανίζεται. Ο πλήρης κώδικας είναι ο
παρακάτω:

<?php
// αρχείο all_view_tourn_statistics.php
// πέρασμα παραμέτρων από προηγούμενη σελίδα
$trn
= $_POST['trn'];
// επιλεγμένο τουρνουά
$rnd
= $_POST['rnd'];
// γύροι τουρνουά
$trnName = $_POST['trnName']; // αναλυτικό όνομα τουρνουά
print "<a href='#' onclick='window.close();return false;'> <img src='img/x_icon.jpg'
ALT='Κλείσιμο' align='right' width=30> </a>";
print "<h1> Τουρνουά: $trnName </h1> ";
// σύνδεση με server και βάση δεδομένων
include 'database_elements.php';
//
//
//
//

Έλεγχος αν δεν έχουν καταχωρηθεί παιχνίδια. Σ' αυτή την περίπτωση
αποφυγή της εμφάνισης των στατιστικών. Αλλιώς εμφανίζονται τα
στατιστικά, ακόμη και στην περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί το
τουρνουά

$query = "SELECT DISTINCT stPlGames FROM StatisticsTourn WHERE trnNameSh = '$trn'
ORDER BY stPlGames DESC LIMIT 1";
$results_id = mysql_query($query, $connect);
if (!$results_id)
{
echo " <br> <h1> Το ερώτημα $query απέτυχε... </h1> Για περισσότερες πληροφορίες
επικοινωνήστε με τον διαχειριστή!";
mysql_close($connect);
goto end;
}
else if (mysql_num_rows($results_id)==0)
{
print "<h1> Δεν καταχωρήθηκαν μεχρι στιγμής παίκτες στο τουρνουά! </h1>";
mysql_close($connect);
goto end;
}
else
{
$row = mysql_fetch_assoc($results_id);
extract($row);
if ($stPlGames == 0)
{
print "<h2> Δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής υπολογισμοί! </h2> <br>";
mysql_close($connect);
goto end;
}
mysql_close($connect);
print"<div class='inner'>";
include 'all_view_tourn_stats1.php';
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print"<br>";
include 'all_view_tourn_stats3.php';
print"<br>";
include 'all_view_tourn_stats5.php';
print"<br>";
include 'all_view_tourn_stats7.php';
print"<br>";
include 'all_view_tourn_stats9.php';
print"</div>";
print"<div class='inner2'>";
include 'all_view_tourn_stats2.php';
print"<br>";
include 'all_view_tourn_stats4.php';
print"<br>";
include 'all_view_tourn_stats6.php';
print"<br>";
include 'all_view_tourn_stats8.php';
print"</div>";
}
end:
?>

8.2 Συνοπτικός υποπίνακας: Περισσότερα σκραμπλ παίκτη σ’ έναν
αγώνα
Παραδειγματικά επιλέγουμε και αναλύουμε ενδεικτικά τον τρόπο με τον οποίο παράγονται
τα στατιστικά στοιχεία από έναν από τους παραγόμενους υποπίνακες. Επιλέχθηκε να
παρουσιαστεί ο υποπίνακας «Περισσότερα σκραμπλ παίκτη σε 1 αγώνα» (βλ. αρχείο
all_view_tourn_stats6.php).
Η πρώτη μας ενέργεια είναι να δημιουργηθεί μια νέα όψη66 με όνομα
ScrabbleCountedValues με εγγραφές της το άθροισμα των επιτυχιών σκραμπλ των παικτών του
τουρνουά και πόσοι παίκτες τις έχουν πετύχει.
CREATE OR REPLACE VIEW ScrabbleCountedValues AS
SELECT
stPlScrabbleMax AS scrabble, COUNT(stPlScrabbleMax) AS c_scrabble
FROM
StatisticsTourn
WHERE
trnNameSh ='$trn' AND stPlScrabbleMax > 0
GROUP BY
stPlScrabbleMax
ORDER BY
stPlScrabbleMax DESC

Εικόνα 25 – Τα περιεχόμενα της όψης ScrabbleCountedValues
ο
ο
(α) από το 5 Φθινοπωρινό τουρνουά σκραμπλ Πτολεμαΐδας και (β) από το 6 Φθινοπ-ορεινό τουρνουά Πτολεμαΐδας

66

Σημ: Χρησιμοποιούμε το σετ εντολών CREATE OR REPLACE VIEW επειδή, στην περίπτωση που για κάποιο λόγο
καταρρεύσει η εκτέλεση της ιστοσελίδας, την επόμενη φορά που θα εκτελεστεί η ιστοσελίδα θα φροντίσει η MySQL να
επικαλύψει την παλιά όψη (που αποτελεί σκουπίδι) προβαίνοντας στην δημιουργία νέας όψης. Έτσι αποφεύγουμε
πιθανό error ή warning από το σύστημα.
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Η όψη αυτή θα μας βοηθήσει, αφενός να δούμε αν υπάρχουν δεδομένα για εμφάνιση και
αφετέρου (το κυριότερο) για να ξεχωρίσουμε τις 5 καλύτερες πρώτες επιδόσεις παικτών. Αυτό
γίνεται με το εξής τέχνασμα: Εκμεταλλευόμενοι την παραπάνω όψη, αθροίζουμε τις μετρήσεις των
3 μεγαλύτερων επιτυχιών σκραμπλ για να δούμε σε πόσους παίκτες αντιστοιχούν οι 3 καλύτερες
επιδόσεις.
Αν το άθροισμά μας είναι μεγαλύτερο από 5 (που σημαίνει ότι πάνω από 5 παίκτες έχουν
συμμετοχή στις 3 καλύτερες επιδόσεις), μειώνουμε (επαναληπτικά με δομή do-while) τον αριθμό
των επιτυχιών (από τις 3 στις 2) για να μην εμφανίσουμε τόσους πολλούς παίκτες και αν χρειαστεί
ξανά (μέχρι το όριο 1 της καλύτερης επίδοσης) όπου υποχρεωτικά επιθυμούμε να εμφανίσουμε
όλους όσους έχουν την καλύτερη επίδοση. Ταυτόχρονα ζητάμε και την ελάχιστη επίδοση που θα
χρειαστούμε πιθανόν παρακάτω. Η άθροιση γίνεται με το παρακάτω ερώτημα:
SELECT SUM(S)
AS sumScrabble,
MIN(scrabble) AS lastValueScrabble
FROM
(SELECT c_scrabble AS S,
scrabble
FROM
ScrabbleCountedValues
LIMIT $i) AS T

όπου $i παίρνει επαναληπτικά τιμή 3 ή 2 ή 1.
Στα παραδείγματά μας, στην 1η περίπτωση (στο 5ο τουρνουά Πτολεμαΐδας) η εκτέλεση του
ερωτήματος γίνεται μόνο μία φορά όπου διαπιστώνουμε ότι μόνο 4 παίκτες έχουν συμμετοχή στις
3 καλύτερες επιδόσεις, τους οποίους τελικά εμφανίζουμε.

ου

Εικόνα 26 – Τα αποτελέσματα του ερωτήματος άθροισης στα δεδομένα του 5 Φθινοπωρινού τουρνουά Πτολεμαΐδας

Στην 2η περίπτωση (στο 6ο τουρνουά Πτολεμαΐδας) η εκτέλεση του ερωτήματος γίνεται 3
φορές (για $i = 3, 2 και 1) αφού τελικά θα εμφανίσουμε τους παίκτες που έχουν μόνο την 1η
επίδοση.

ου

Εικόνα 27 - Τα αποτελέσματα του επαναληπτικού ερωτήματος άθροισης στα δεδομένα του 6 Φθινοπ-ορεινού τουρνουά
Πτολεμαΐδας για (α) $i=3 (β) $i=2 (γ) $i=1

Αν τελικά φτάσουμε επαναληπτικά στην κορυφαία επίδοση, κρατάμε μια σημαία (flag) για
να εμφανίσουμε συνολικά, στο τέλος του κώδικα, την επόμενη καλύτερη επίδοση και υπολογίζουμε
τον αριθμό των παικτών της επόμενης επίδοσης τον οποίο θα εμφανίσουμε συνολικά. Αυτό ισχύει
μόνο στο δεύτερο παράδειγμα όπου τη δεύτερη επίδοση (4 σκραμπλ) κατέχουν 15 – 3 = 12 άτομα.
Τέλος με το παρακάτω ερώτημα επιλέγουμε τους Ν πρώτους από τον πίνακα
StatisticsTourn που θα εμφανίσουμε (αυτούς που έχουμε κρατήσει στην μεταβλητή
$sumScrabble):
SELECT pName,
Players.ccId,
stPlScrabbleMax AS scrabble
FROM
Players,
StatisticsTourn
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WHERE
ORDER
LIMIT

Players.pId = StatisticsTourn.pId
AND trnNameSh = '$trn'
BY scrabble DESC,
pName ASC
$sumScrabble

Αφού εμφανίσουμε τους Ν πρώτους, ελέγχουμε αν πρέπει (σύμφωνα με την σημαία που
φυλάξαμε νωρίτερα) να εμφανίσουμε τον αριθμό (μέτρηση που έχουμε προϋπολογίσει) των
πολλών παικτών που κατέχουν την δεύτερη επίδοση. Αυτό συμβαίνει τελικά στο δεύτερο
παράδειγμα του 6ου τουρνουά Πτολεμαΐδας.

Εικόνα 28 – Προβολή του συνοπτικού υποπίνακα (περισσότερα σκραμπλ παίκτη σ’ έναν αγώνα)
ο
ο
(α) από το 5 Φθινοπωρινό τουρνουά σκραμπλ Πτολεμαΐδας και (β) από το 6 Φθινοπ-ορεινό τουρνουά Πτολεμαΐδας

Εδώ ολοκληρώθηκε η εμφάνιση του υποπίνακα. Ο ρόλος της όψης ολοκληρώθηκε. Γι’ αυτό
προβαίνουμε στη διαγραφή της όψης με την παρακάτω εντολή67:
DROP VIEW IF EXISTS ScrabbleCountedValues

Ο πλήρης κώδικας του υποπίνακα παρατίθεται παρακάτω:

// Κώδικας στο αρχείο all_view_tourn_stats6.php
// σύνδεση με server και βάση δεδομένων
include 'database_elements.php';
print "<center> <h2> Περισσότερα σκραμπλ παίκτη σε 1 αγώνα </h2> </center>";
// Δημιουργία όψης όπου μετριούνται τα σκραμπλ των παικτών. Η όψη θα μας βοηθήσει για
να ξεχωρίσουμε τα 5 πρώτα
$query = "CREATE OR REPLACE VIEW ScrabbleCountedValues AS SELECT stPlScrabbleMax AS
scrabble, COUNT(stPlScrabbleMax) AS c_scrabble FROM StatisticsTourn WHERE trnNameSh
='$trn' AND stPlScrabbleMax > 0 GROUP BY stPlScrabbleMax ORDER BY stPlScrabbleMax DESC
";
$results_id = mysql_query($query, $connect);
if (!$results_id)
{
echo " <br> <h2> Το ερώτημα $query απέτυχε... </h2> Για περισσότερες πληροφορίες
επικοινωνήστε με τον διαχειριστή!";
goto end6;
}
// Ελέγχουμε αν έχουν καταχωρηθεί δεδομένα. Αν όχι εμφανίζουμε κατάλληλο μήνυμα.
$query2 = "SELECT scrabble FROM ScrabbleCountedValues ORDER BY scrabble DESC";
$results_id2 = mysql_query($query2, $connect);
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Σημ: Ομοίως με την εντολή CREATE OR REPLACE VIEW παραπάνω, χρησιμοποιούμε την εντολή της MySQL DROP
IF EXISTS, για την περίπτωση που δεν εντοπίστει η όψη που πάει να διαγραφεί, να αγνοηθεί αυτή η ενέργεια. Έτσι και
πάλι αποφεύγουμε πιθανό error ή warning από το σύστημα.
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if (!$results_id2)
{
echo " <br> <h2> Το ερώτημα $query2 απέτυχε... </h2> Για περισσότερες πληροφορίες
επικοινωνήστε με τον διαχειριστή!";
goto end6;
}
else if (mysql_num_rows($results_id2)==0)
{
print " <center> Δεν έχουν καταχωρηθεί κάποια δεδομένα στο τουρνουά! </center>";
goto end6;
}
// Αθροίζουμε τις μετρήσεις των 3 μεγαλύτερων επιτυχιών σκραμπλ για να δούμε σε πόσους
παίκτες αντιστοιχούν οι 3 καλύτερες επιδόσεις. Επαναληπτικά μειώνουμε τις επιτυχίες αν
οι επιδόσεις είναι πάνω από 5 μέχρι το όριο 1 (της καλύτερης επίδοσης) όπου
υποχρεωτικά εμφανίζουμε όλους όσους έχουν την καλύτερη επίδοση. Ταυτόχρονα ζητάμε και
την ελάχιστη επίδοση για πιθανή μελλοντική χρήση.
$sumScrabble = 0;
// Αρχικοποίηση τιμών
$lastValueScrabble = 0;
$i = 4;

// Μετρητής επιτυχιών. Ξεκινάμε από 4
// αλλά αμέσως το μειώνουμε στα 3 στην 1η επανάληψη

do
{
$i--;

// Μείωση του μετρητή κατά ένα

$query3 = "SELECT SUM(S) AS sumScrabble, MIN(scrabble) AS lastValueScrabble FROM
(SELECT c_scrabble AS S, scrabble FROM ScrabbleCountedValues LIMIT $i) AS T";
$results_id3 = mysql_query($query3, $connect);
if ($results_id3)
{
// Κρατάμε τις τιμές της προηγούμενης επανάληψης
// για να τις χρησιμοποιήσουμε μετά αν χρειαστεί
$temp_success_sum = $sumScrabble;
$temp_success_val = $lastValueScrabble;
$row = mysql_fetch_assoc($results_id3);
extract($row); // Δημιουργία μετ. $sumScrabble
}
else
{
echo " <br> <h2> Το ερώτημα $query3 απέτυχε... </h2> Για
πληροφορίες επικοινωνήστε με τον διαχειριστή!";
goto end6;

περισσότερες

}
}
while ($sumScrabble > 5 && $i>1);
// Η επανάληψη σταματάει όταν φτάσουμε στην πρώτη επίδοση ή όταν πέσουμε κάτω από τις 5
επιτυχίες
// Αν φτάσαμε τελικά στην πρώτη επίδοση κρατάμε μια σημαία για να εμφανίσουμε συνολικά
στο τέλος την δεύτερη επίδοση και υπολογίζουμε τον αριθμό των παικτών της δεύτερης
επίδοσης.
if ($i==1)
{
$temp_success_disp = 1;
$temp_success_sum = $temp_success_sum - $sumScrabble;
}
else
{
$temp_success_disp = 0;
}
// Τέλος, επιλέγουμε τους Ν πρώτους της πρώτης όψης που θα
// εμφανίσουμε τελικά στην ιστοσελίδα μας.
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$query4="SELECT pName, Players.ccId, stPlScrabbleMax AS scrabble FROM Players,
StatisticsTourn WHERE Players.pId = StatisticsTourn.pId AND trnNameSh ='$trn' ORDER BY
scrabble DESC, pName ASC LIMIT $sumScrabble";
$results_id4 = mysql_query($query4, $connect);
if ($results_id4)
{
print "<table id='table1' border='1' cellpadding='4' >";
print "<thead>";
print "<tr>";
print "<th </th>";
print "<th class='center'>Παίκτης</th>";
print "<th class='center'>Πόλη</th>";
print "<th class='center'>Σκρ</th>";
print "</tr> </thead>";
$i=1;
$scrabble_temp=0;
$scrabble_max =0;
while ($row = mysql_fetch_assoc($results_id4))
{
extract($row);
// Μόνο αυτόν ή αυτούς που είναι πρώτος / πρώτοι, background κίτρινο.
if ($i == 1 || $scrabble_max == $scrabble)
{
$scrabble_max = $scrabble;
print "<tr bgcolor='#FFFF00'>";
}
else
{
print "<tr>";
}
if ($scrabble_temp == $scrabble) //Σε περίπτωση ισοβαθμίας...
{
print "<td class='center'> - </td>";
}
else
{
print "<td class='center'> $i </td>";
}
print "<td> $pName </td>";
print "<td class='center'> $ccId </td>";
print "<td class='center'> $scrabble </td>";
print "</tr>";
$scrabble_temp = $scrabble;
$i++;
}
//
//
//
if
{

Εμφάνιση του αθροίσματος των επιτυχιών της δεύτερης θέσης
στην περίπτωση που καταλήξαμε να έχουμε μόνο δεδομένα της 1ης θέσης
στην εμφάνιση μέχρι στιγμής
($temp_success_disp == 1)
print
print
print
print

"<td class='center'> 2 </td>";
"<td colspan = 2> $temp_success_sum παίκτες </td>";
"<td class='center'> $temp_success_val </td>";
"</tr>";

}
print"</tbody>";
print "</table>";
}
else
{
echo " <br> <h2> Το ερώτημα $query4 απέτυχε... </h2> Για περισσότερες πληροφορίες
επικοινωνήστε με τον διαχειριστή!";
}
end6:
// Διαγραφή της όψης (αν τελικά δημιουργήθηκαν - η εργασία ολοκληρώθηκε)
$query5 = "DROP VIEW IF EXISTS ScrabbleCountedValues";
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$results_id5 = mysql_query($query5, $connect);
if (!$results_id5)
{
echo " <br> <h2> Το ερώτημα $query5 απέτυχε... </h2> Για περισσότερες πληροφορίες
επικοινωνήστε με τον διαχειριστή!";
}
mysql_close($connect);

Και στους υπόλοιπους υποπίνακες χρησιμοποιείται παρόμοια μεθοδολογία για την
εμφάνιση των δεδομένων κάθε στατιστικής κατηγορίας. Δεν είναι υπερβολή να αναφερθεί ότι για
την εμφάνιση της ιστοσελίδας με τους 9 υποπίνακες και με δεδομένο ότι σε κάθε υποπίνακα
επαναληπτικά, το ερώτημα επιλογής άθροισης εκτελείται μέχρι και 3 φορές, τα ερωτήματα που
συνολικά εκτελούνται για την εμφάνιση όλων των πληροφοριών ξεπερνούν τα 50!
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. Εμφάνιση αναλυτικών στατιστικών στοιχείων
Παρακάτω γίνεται αναφορά στην εμφάνιση συνολικών αναλυτικών στατιστικών στοιχείων
που αφορούν όλους τους παίκτες που μετέχουν στο εκάστοτε τουρνουά σε διάφορες κατηγορίες.
Οι πίνακες αυτοί έχουν τη σημασία τους, αφού ο κάθε παίκτης μπορεί να δει τις συνολικές
επιδόσεις του στο τουρνουά, στην κατηγορία που τον ενδιαφέρει.

Εικόνα 29 – Από το μενού Προβ. Τουρνουά, και αφού επιλέξουμε το τουρνουά που θέλουμε να προβληθεί,
εμφανίζονται όλες οι πληροφορίες του τουρνουά (αρχείο all_view_tourn_selected.php). Για την προβολή των αναλυτικών
στατιστικών, πατάμε ένα από τα κουμπιά «Σκραμπλ, Διαφ.πόντων, Μεγ.Λέξεις, Μ.Ο. σκορ»

Παρακάτω θα επεξηγήσουμε τον κώδικα που μας προσφέρει τις συνολικές επιδόσεις
σκραμπλ στο τουρνουά. Παρόμοιες τεχνικές υλοποιούνται και στις υπόλοιπες κατηγορίες.

Εικόνα 30 – Εμφάνιση του πίνακα: συνολικές επιδόσεις σκραμπλ (αρχείο php all_view_tourn_scrabble.php)
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Για λόγους επάρκειας χώρου, η εμφάνιση των πινάκων αναλυτικών στατιστικών στοιχείων
γίνεται σε δύο μορφές:
 Στην περίπτωση που οι γύροι αγώνων είναι πάνω από 8 τότε ο εκάστοτε πίνακας
εμφανίζεται σε όλο το πλάτος της ιστοσελίδας, χωρίς να εμφανίζεται το δεξιό division
 Στις υπόλοιπες περιπτώσεις ο εκάστοτε πίνακας εμφανίζεται στο αριστερό τμήμα και
ταυτόχρονα εμφανίζεται δεξιά το συμπληρωματικό division

Εικόνα 31 – Εμφάνιση του πίνακα: συνολικές επιδόσεις σκραμπλ για τουρνουά με περισσότερους από 8 γύρους
(αρχείο php all_view_tourn_scrabble2.php)

9.1 Δημιουργία πολλών όψεων με μεικτό κώδικα PHP - MySQL
Για να παράγουμε τον αναλυτικό στατιστικό πίνακα επιδόσεων σκραμπλ, πρώτη μας
δουλειά είναι να ελέγξουμε αν έχουν καταχωρηθεί δεδομένα (αν υπάρχουν καταχωρημένα
παιχνίδια στο τουρνουά με το παρακάτω κατάλληλο MySQL ερώτημα) και αν όχι, να εμφανίσουμε
το κατάλληλο μήνυμα.
SELECT
FROM
WHERE
ORDER
LIMIT

DISTINCT stPlGames
StatisticsTourn
trnNameSh = '$trn'
BY stPlGames DESC
1

Αν τελικά υπάρχουν καταχωρημένα δεδομένα προχωρούμε στη δημιουργία πολλών όψεων
που περιέχουν τις επιδόσεις σκραμπλ, για κάθε παίκτη και κάθε γύρο αγώνων, ανάλογα με τους
γύρους που έχουν καταγραφεί μέχρι τώρα. Επίσης κρατάμε και τη σημαία κατάστασης του κάθε
αγώνα για μελλοντική χρήση. Αν για παράδειγμα έχουν καταγραφεί μέχρι τώρα Ν γύροι αγώνων,
δημιουργούμε Ν όψεις, με ερώτημα όπως το παρακάτω:
CREATE OR REPLACE VIEW Scrabble_R$i AS
SELECT Players.pId, mtScrabbleA AS scrabble, mtStatus
FROM
Players, Matches
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WHERE Matches.pIdA = Players.pId
AND Matches.trnNameSh = '$trn'
AND mtRound = '$i'
UNION
SELECT Players.pId,mtScrabbleB AS scrabble, mtStatus
FROM
Players, Matches
WHERE Matches.pIdB = Players.pId
AND Matches.trnNameSh = '$trn'
AND mtRound = '$i'

Σημαντική είναι η ιδιότητα της PHP με την οποία μπορούμε και ενσωματώνουμε την τιμή
που περιέχεται μέσα στη μεταβλητή $i σε οποιοδήποτε σημείο του κώδικα, ακόμα και «κολλητά»
πάνω σε οποιαδήποτε συμβολοσειρά68. Έτσι, υλοποιούμε ένα for loop στο οποίο ενσωματώνουμε
το παραπάνω MySQL ερώτημα και επαναληπτικά δημιουργούνται οι N όψεις που χρειαζόμαστε
(με ονομασίες Scrabble_R1, Scrabble_R2, Scrabble_R3 κ.ο.κ.). Το ερώτημα αυτό απαρτίζεται από
δύο ενοποιημένα (μέσω του τελεστή UNION) ερωτήματα με τα οποία συλλέγουμε τις επιτυχίες
σκραμπλ που έκανε ο κάθε παίκτης στον συγκεκριμένο γύρο, είτε αγωνιζόμενος ως πρώτος, είτε
αγωνιζόμενος ως δεύτερος. Ο php κώδικας είναι ο εξής:

// Κώδικας στο αρχείο all_view_tourn_scrabble.php
// Αν υπάρχουν δεδομένα δημιουργούμε Ν επιμέρους όψεις με τον κωδικό
// παίκτη και τα σκραμπλ που πέτυχε σε κάθε γύρο
// ανάλογα με τους γύρους που μέχρι στιγμή έχουν καταγραφεί
for ($i=1 ; $i<=$stPlGames; $i++)
{
$query2 = "CREATE OR REPLACE VIEW Scrabble_R$i AS SELECT Players.pId, mtScrabbleA
AS scrabble, mtStatus FROM Players, Matches WHERE Matches.pIdA = Players.pId AND
Matches.trnNameSh = '$trn' AND mtRound = '$i' UNION SELECT Players.pId,
mtScrabbleB AS scrabble, mtStatus FROM Players, Matches WHERE Matches.pIdB =
Players.pId AND Matches.trnNameSh = '$trn' AND mtRound = '$i'";
$results_id2 = mysql_query($query2, $connect);
if (!$results_id2)
{
echo " <br> <h1> Το ερώτημα $query2 απέτυχε... </h1> Για περισσότερες
πληροφορίες επικοινωνήστε με τον διαχειριστή!";
goto end;
}
}

9.2 Δημιουργία ενιαίας τελικής όψης με κώδικα PHP – MySQL
Αμέσως μετά επιχειρούμε να ενοποιήσουμε τις Ν όψεις των δεδομένων των γύρων του
τουρνουά, μαζί με στοιχεία από τον πίνακα StatisticsTourn (αθροίσματα σκραμπλ) και από τον
πίνακα Players (ονοματεπώνυμα παικτών και πόλεις από τις οποίες προέρχονται) σε μία ενιαία
όψη Scrabble_All. Για παράδειγμα, μία τέτοια όψη για 3 γύρους αγώνων έχει την εξής μορφή:
CREATE OR REPLACE VIEW Scrabble_All AS
SELECT Players.pName,
Players.ccId,
stPlScrabbleSum,
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Scrabble_R1.scrabble AS scrR1,
Scrabble_R1.mtStatus AS stR1,
Scrabble_R2.scrabble AS scrR2,
Scrabble_R2.mtStatus AS stR2,
Scrabble_R3.scrabble AS scrR3,
Scrabble_R3.mtStatus AS stR3
FROM
Players,
StatisticsTourn,
Scrabble_R1,
Scrabble_R2,
Scrabble_R3
WHERE Players.pId = StatisticsTourn.pId
AND
StatisticsTourn.trnNameSh = '$trn'
AND
Players.pId = Scrabble_R1.pId
AND
Players.pId = Scrabble_R2.pId
AND
Players.pId = Scrabble_R3.pId
ORDER BY pName ASC

Επειδή όμως ο αριθμός των ολοκληρωμένων γύρων που ανά πάσα στιγμή διαθέτουμε δεν
είναι σταθερός, χρειαζόμαστε την PHP για να δημιουργήσουμε το string του MySQL ερωτήματος
δυναμικά με τη χρήση αλλεπάλληλων επαναληπτικών διαδικασιών (for loop) και με βάση τον
αριθμό των γύρων που διαθέτουμε, είτε είναι ένας είτε είναι πολύ περισσότεροι. Αυτό ακριβώς
κάνουμε με τον παρακάτω κώδικα:

// Κώδικας στο αρχείο all_view_tourn_scrabble.php
// Δημιουργία συνολικής όψης από τις Ν προηγούμενες
$query3="CREATE OR REPLACE VIEW Scrabble_All AS SELECT Players.pName , Players.ccId,
stPlScrabbleSum ";
for ($i=1; $i<=$stPlGames; $i++)
{
$query3 = $query3 . ", Scrabble_R$i.scrabble AS scrR$i, Scrabble_R$i.mtStatus AS
stR$i";
}
$query3 = $query3 . " FROM Players, StatisticsTourn";
for ($i=1; $i<=$stPlGames; $i++)
{
$query3 = $query3 . ", Scrabble_R$i";
}
$query3 = $query3 . " WHERE Players.pId = StatisticsTourn.pId AND
StatisticsTourn.trnNameSh = '$trn'";
for ($i=1; $i<=$stPlGames; $i++)
{
$query3 = $query3 . " AND Players.pId = Scrabble_R$i.pId ";
}
$query3 = $query3 . " ORDER BY pName ASC";
$results_id3 = mysql_query($query3, $connect);
if (!$results_id3)
{
echo " <br> <h1> Το ερώτημα $query3 απέτυχε... </h1> Για περισσότερες πληροφορίες
επικοινωνήστε με τον διαχειριστή!";
goto end;
}

9.3 Εμφάνιση του αναλυτικού πίνακα στην οθόνη
Με την ολοκλήρωση της δημιουργίας της όψης, λαμβάνουμε όλο το περιεχόμενο της,
ταξινομημένο με βάση την καλύτερη επίδοση και έπειτα κατά ονοματεπώνυμο, με τη βοήθεια του
παρακάτω SELECT ερωτήματος:
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SELECT *
FROM
Scrabble_All
ORDER BY stPlScrabbleSum DESC,
pName ASC

Αφού εμφανίσουμε την κεφαλίδα του πίνακα που περιέχει τις στήλες με τίτλο: α/α, Παίκτης,
Πόλη, Σύνολο και R1 έως RΝ προχωράμε στην επαναληπτική διαδικασία που ανασύρει τα
δεδομένα της όψης από τη βάση δεδομένων, εγγραφή – εγγραφή. Με μία σημαία (flag) και
κρατώντας τον αριθμό νικών της προηγούμενης εγγραφής, εναλλάσουμε το background χρώμα
στους παίκτες διαφορετικής βαθμομάδας,69 για πιο λειτουργική εμφάνιση απέναντι στον χρήστη,
αφού με το διαφορετικό background ξεχωρίζουν οι διαφορετικές βαθμομάδες μεταξύ τους. Η
σημαία αυτή κατά τις διαδοχικές επαναλήψεις αλλάζει κατάσταση (γίνεται από true, false
συνεχόμενα) κάθε φορά που αλλάζουμε βαθμομάδα.
Κατά την εκτύπωση των δεδομένων του πίνακα, επισημαίνουμε την περίπτωση που
κάποιος αγώνας δεν έγινε (εδώ ελέγχουμε την κατάσταση του κάθε αγώνα που κρατήσαμε με τα
προηγούμενα ερωτήματα όψεων), για να είναι φανερό ότι κάποιος πιθανόν έχει χαμηλότερες
επιδόσεις, επειδή αγωνίστηκε λιγότερο από τους άλλους παίκτες του τουρνουά.

// Κώδικας στο αρχείο all_view_tourn_scrabble.php
// Η ώρα της εμφάνισης....
$query4 = "SELECT * FROM Scrabble_All ORDER BY stPlScrabbleSum DESC, pName ASC";
$results_id4 = mysql_query($query4, $connect);
if ($results_id4)
{
$cols = $stPlGames + 4;
print "<table id='table1' border='1' cellpadding='$cols'>";
print '<thead>';
print '<tr>';
print "<th class='center'>α/α </td>";
print "<th class='center'>Παίκτης</th>";
print "<th class='center'>Πόλη</th>";
print "<th class='center'>Σύνολο</th>";
for ($i=1; $i<=$rnd; $i++)
{
print "<th class='center'>R$i</th>";
}
print "</tr>";
print "</thead>";
print "<tbody>";
$j=1;
$oldScrSum = 0;
$flag = true;
while ($row4 = mysql_fetch_assoc($results_id4))
{
extract($row4);
// Με μία σημαία και κρατώντας τον αριθμό νικών της προηγ. εγγραφής,
// εναλλάσουμε το background χρώμα στους παίκτες με διαφορετικό
// σύνολο σκραμπλ για πιο βατή εμφάνιση για τον χρήστη
if ($stPlScrabbleSum != $oldScrSum)
{
$flag = !$flag;
}
if ($flag == true)
{

69

Σημ.: Με διαφορετικές αποχρώσεις σε ομάδες παικτών με διαφορετικό σύνολο επιτυχιών σκραμπλ.

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας – Π.Μ.Σ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

σελ.83

Διπλωματική εργασία: Δημιουργία ιστοτόπου παραγωγής αθλητικών στατιστικών στοιχείων με χρήση τεχνολ. HTML, CSS, Javascript, PHP, MySQL

print "<tr bgcolor='WhiteSmoke'>";
}
else
{
print "<tr>";
}
if ($stPlScrabbleSum == $oldScrSum)
{
print "<td class='center'> -- </td>";
}
else
{
print "<td class='center'> $j </td>";
}
print "<td> $pName </td>";
print "<td class='center'> $ccId </td>";
// Κίτρινο background το σύνολο σκραμπλ
print "<td class='center' bgcolor='#FFFF00'> $stPlScrabbleSum </td>";
for ($i=1; $i<=$stPlGames; $i++)
{
if (${'stR'.$i} == 2) // Ο αγώνας έγινε κανονικά
{
print "<td class='center'> ${'scrR'.$i} </td>";
}
else
// Ο αγώνας δεν έγινε
{
print "<td class='center' bgcolor='SandyBrown'> Δ </td>";
}
}
print "</tr>";
// Ανάθεση τιμών στις παλιές τιμές πριν την επόμενη επανάληψη
$oldScrSum = $stPlScrabbleSum;
$j++;
}
print"</tbody>";
print "</table>";
}
else
{
echo " <br> <h1> Το ερώτημα $query4 απέτυχε... </h1> Για περισσότερες πληροφορίες
επικοινωνήστε με τον διαχειριστή!";
goto end;
}

9.4 Διαγραφή όψεων - ολοκλήρωση διαδικασίας
Εδώ, η εμφάνιση του πίνακα ολοκληρώθηκε. Εν τέλει, προχωρούμε στη διαγραφή των
όψεων (αφού δεν τις χρειαζόμαστε άλλο). Τις πολλές όψεις που κατασκευάσαμε επαναληπτικά, τις
διαγράφουμε επαναληπτικά επιστρατεύοντας και πάλι ένα for loop.

// Κώδικας στο αρχείο all_view_tourn_scrabble.php
// Διαγραφή των όψεων (η εργασία ολοκληρώθηκε)
$query5 = "DROP VIEW IF EXISTS Scrabble_All";
$results_id5 = mysql_query($query5, $connect);
if (!$results_id5)
{
echo " <br> <h1> Το ερώτημα $query5 απέτυχε... </h1> Για περισσότερες πληροφορίες
επικοινωνήστε με τον διαχειριστή!";
goto end;
}
for ($i=1; $i<=$stPlGames; $i++)
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{
$query6 = "DROP VIEW IF EXISTS Scrabble_R$i";
$results_id6 = mysql_query($query6, $connect);
if (!$results_id6)
{
echo " <br> <h1> Το ερώτημα $query6 απέτυχε... </h1> Για περισσότερες
πληροφορίες επικοινωνήστε με τον διαχειριστή!";
}
}

Με παρόμοιο τρόπο και λογική δημιουργούνται και οι υπόλοιποι αναλυτικοί πίνακες
(διαφορών πόντων, μεγίστων λέξεων και Μ.Ο. σκορ). Θα πρέπει να τονιστεί και πάλι, ότι με τη
δυνατότητα που παρέχεται στον καθένα να προβάλλει τους στατιστικούς πίνακες κατά τη διάρκεια
του τουρνουά, μπορούμε σταδιακά να προσμένουμε ότι θα ελαχιστοποιηθούν και τα προβλήματα
λανθασμένων καταχωρήσεων δεδομένων.

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας – Π.Μ.Σ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

σελ.85

Διπλωματική εργασία: Δημιουργία ιστοτόπου παραγωγής αθλητικών στατιστικών στοιχείων με χρήση τεχνολ. HTML, CSS, Javascript, PHP, MySQL

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10.

Διαχείριση αρχείων εικόνων

Στον ιστότοπο δίδεται η δυνατότητα στους εξουσιοδοτημένους χρήστες να ανεβάσουν
αρχεία εικόνων στον web server. Τα αρχεία αυτά είναι τα λογότυπα των ομίλων και οι αφίσες των
εκάστοτε τουρνουά.
Η διαχείριση των αρχείων επιτυγχάνεται με κώδικα PHP. Μέσω του κώδικα ελέγχεται το
μέγεθος του αρχείου και ο τύπος του (επιτρέπεται το ανέβασμα εικόνων τύπου jpg μεγέθους από
μέχρι 50 για τα λογότυπα και μέχρι 100 Kb για τις αφίσες) και φροντίζουμε να αποθηκευθεί το
αρχείο σε συγκεκριμένο φάκελο του συστήματος, καθώς και το όνομά του να αποθηκευθεί –
συσχετιστεί στην κατάλληλη θέση (πεδίο) στην βάση δεδομένων.
Παρακάτω θα επισημάνουμε κάποια τμήματα του κώδικα που αφορούν τα λογότυπα των
ομίλων. Με παρόμοιο τρόπο γίνεται και ο χειρισμός των αρχείων αφισών των τουρνουά.

10.1 Φόρμα εισαγωγής νέου αρχείου εικόνας
Για να πετύχουμε το ανέβασμα ενός αρχείου μέσα από μία φόρμα εισαγωγής δεδομένων
θα χρειαστεί:


Να τροποποιήσουμε τον τύπο κωδικοποίησης (enctype) της φόρμας, βάζοντας την
επιλογή ‘multipart/form-data’,



Να τοποθετήσουμε ένα html input control τύπου file μέσα στην φόρμα. To control αυτό, με
όνομα file, ενσωματώνει το πλαίσιο διαλόγου διαχείρισης αρχείων.

Εικόνα 32 – Το file control σε πλήρη λειτουργία (έχουμε πατήσει το κουμπί "Αναζήτηση…" (admin_new_club_form.php)
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// Κώδικας από αρχείο admin_new_club_form.php
<form method='POST' action='admin_new_club_complete.php' onsubmit='return
checkform(this);' enctype='multipart/form-data'>
...
...
<tr>
<td>Λογότυπο: </td> <td> <input type='file' name='file' id='file'
accept='image/pjpeg, image/jpeg, image/jpg' /> </td>
</tr>
...

10.2 Διενέργεια ελέγχων – ανέβασμα αρχείου στον server
Με το πάτημα του κουμπιού «Αποστολή στοιχείων», αναλαμβάνει δράση το php αρχείο
admin_new_club_complete.php.
Τα δεδομένα που έχουν σχέση με τα αρχεία αποθηκεύονται σε έναν υπερπίνακα της PHP70
τον πίνακα $_FILES. Τα περιεχόμενα του πίνακα, τα οποία εκμεταλλευόμαστε στο παράδειγμά μας
παρατίθενται παρακάτω:


$_FILES['file']['name']: Το αρχικό όνομα του αρχείου στο μηχάνημα του client.



$_FILES['file']['type']: Το mime type του αρχείου, αν ο browser έχει δώσει αυτή τη
πληροφορία. Ένα παράδειγμα θα ήταν "image/gif".



$_FILES['file']['size']: Το μέγεθος, σε byte, του αρχείου που έχει γίνει upload.



$_FILES['file']['tmp_name']: Το προσωρινό όνομα του αρχείου στο οποίο έχει
αποθηκευτεί το αρχείο που έχει γίνει upload στον server.



$_FILES['file']['error']: Ο κωδικός σφάλματος που σχετίζεται με αυτό το upload αρχείου.
Το ['error'] έχει προστεθεί στην PHP 4.2.0.

Προεπιλεγμένα το αρχείο αποθηκεύεται στον προσωρινό κατάλογο του server που ορίζεται
στο php.ini (ντιρεκτίβα συστήματος upload_tmp_dir71). Είναι ευθύνη του προγραμματιστή να
μετακινήσει το αρχείο από τον προσωρινό κατάλογο στον τελικό κατάλογο αποθήκευσης. Στην
περίπτωση μας τα αρχεία εικόνων αποθηκεύονται:


Τα λογότυπα στον κατάλογο img/club



Οι αφίσες στον κατάλογο img/posters

Με δεδομένο λοιπόν ότι ο χρήστης της ιστοσελίδας, επέλεξε ένα αρχείο εικόνας για
λογότυπο του συγκεκριμένου ομίλου σκραμπλ κάνουμε τους εξής ελέγχους:
 Επιτρέπουμε μόνο αρχεία τύπου jpg με μέγεθος μικρότερο των 50Kb. Αν αυτό δεν ισχύει
εμφανίζεται μήνυμα λάθους και η διαδικασία ακυρώνεται
 Αν για κάποιο λόγο ο web server επιστρέψει κωδικό σφάλματος κατά το ανέβασμα (error
>0) τότε εμφανίζουμε τον κωδικό λάθους και η διαδικασία ακυρώνεται

70

PHP Documentation Group, “$_FILES”, PHP Manual, Ιούνιος 2012, Ημ.τελ.πρόσβ.: 20/6/2012,
http://bd.php.net/manual/en/reserved.variables.files.php
71
PHP Documentation Group, “Description of core php directives”, PHP Manual, Ιούνιος 2012, Ημ.τελ.πρόσβ.:
20/6/2012, http://php.net/manual/en/ini.core.php#ini.upload-tmp-dir
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 Αν το αρχείο που πάμε να ανεβάσουμε υπάρχει ήδη (ελέγχουμε γι’ αυτό με τη συνάρτηση
PHP file_exists()72) και πάλι εμφανίζουμε το κατάλληλο μήνυμα λάθους και η
διαδικασία σταματά εδώ.
 Αν τελικά, το σύστημα ξεπεράσει τους παραπάνω ελέγχους με επιτυχία, τότε με τη
συνάρτηση move_uploaded_file()73, προβαίνουμε στην μετακίνηση του αρχείου στον
κατάλογο προορισμού. Εδώ η διαδικασία ανεβάσματος αρχείου ολοκληρώνεται με επιτυχία.

// Κώδικας από αρχείο admin_new_club_complete.php
if ($_FILES["file"]["name"]!="")
{
if (( ($_FILES["file"]["type"] == "image/jpeg")
|| ($_FILES["file"]["type"] == "image/pjpeg"))
&& ($_FILES["file"]["size"] < 51500))
{
if ($_FILES["file"]["error"] > 0)
{
echo "<h1> Λάθος κατά το ανέβασμα του αρχείου. Return Code: " .
$_FILES["file"]["error"] . ". Επικοινωνήστε με τον πάροχο για
λεπτομέριες. </h1>";
goto end;
}
else
{
if (file_exists("img/club/" . $_FILES["file"]["name"]))
{
echo "<h1> Το αρχείο " . $_FILES["file"]["name"] . " υπάρχει ήδη.
</h1> ";
goto end;
}
else
{
move_uploaded_file($_FILES["file"]["tmp_name"], "img/club/" .
$_FILES["file"]["name"]);
}
}
}
else
{
echo "<br> <h1> Το αρχείο πρέπει να είναι τύπου jpg και μικρότερο των 50 kb
</h1>";
goto end;
}
}

10.3 Αποθήκευση των δεδομένων της φόρμας στη βάση
Αμέσως μετά, με το κατάλληλο ερώτημα INSERT που παρατίθεται παρακάτω,
προβαίνουμε στην αποθήκευση των δεδομένων της προηγούμενης φόρμας, δηλ. στην
αποθήκευση των στοιχείων του νέου ομίλου συνολικά. Τονίζεται ότι, στο συγκεκριμένο
παράδειγμα, η σύνδεση της βάσης δεδομένων με το αρχείο γίνεται αποθηκεύοντας το όνομά του
αρχείου στο πεδίο ccLogo. Αν δεν έχουμε επιλέξει λογότυπο, τότε αποθηκεύουμε στο πεδίο την
προεπιλεγμένη εικόνα no_logo.jpg. Βέβαια, ανά πάσα στιγμή, ο διαχειριστής μπορεί να

72

PHP Documentation Group, “ file_exists function”, PHP Manual, Ιούνιος 2012, Ημ.τελ.πρόσβ.: 20/6/2012,
http://php.net/manual/en/function.file-exists.php
73
PHP Documentation Group, “move_uploaded_file function”, PHP Manual, Ιούνιος 2012, Ημ.τελ.πρόσβ.: 20/6/2012,
http://php.net/manual/en/function.move-uploaded-file.php
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τροποποιήσει τα στοιχεία του ομίλου και να προσθέσει τότε το λογότυπο του. Τα υπόλοιπα
δεδομένα περνάνε στο αρχείο αυτό με τη μέθοδο $_POST.
INSERT INTO CitiesClubs
(ccId, ccName, ccDetails, ccWebLink, ccEmail, ccIsClub, ccLogo)
VALUES
('$id', '$nm', '$dt', '$wl', '$em', '1', '$fl')

Ο κώδικας PHP παρατίθεται παρακάτω:

// Κώδικας από αρχείο admin_new_club_complete.php
// σύνδεση με server και βάση δεδομένων
include 'database_elements.php';
// Ενημέρωση του πίνακα των πόλεων / ομίλων με τον νέο όμιλο
$id = $_POST['id'];
$nm = $_POST['nm'];
$dt = $_POST['dt'];
$wl = $_POST['wl'];
$em = $_POST['em'];
$fl = $_FILES["file"]["name"];
if ($fl == '')
// Βάζουμε έτοιμη εικόνα αν δεν εισάγει ο χρήστης
{
$query = "INSERT INTO CitiesClubs (ccId, ccName, ccDetails, ccWebLink, ccEmail,
cIsClub, ccLogo) VALUES ('$id','$nm','$dt','$wl','$em','1','no_logo.jpg')";
}
else
{
$query = "INSERT INTO CitiesClubs (ccId, ccName, ccDetails, ccWebLink, ccEmail,
ccIsClub, ccLogo) VALUES ('$id','$nm','$dt','$wl','$em','1','$fl')";
}
$results_id = mysql_query($query, $connect);
if ($results_id)
{
print " <br> <h1> Ο όμιλος καταχωρήθηκε με επιτυχία! </h1> <br>";
}
else
{
echo " <h1> Το ερώτημα $query απέτυχε... </h1>";
}
mysql_close($connect);
end:

10.4 Ανάκτηση αποθηκευμένης εικόνας
Η ανάκτηση της αποθηκευμένης πια εικόνας είναι μια πολύ εύκολη υπόθεση. Παρακάτω
βλέπουμε ένα παράδειγμα από το αρχείο php all_view_tourn_selected.php. Πρώτα, επιλέγουμε τα
στοιχεία του ομίλου από την βάση δεδομένων (άρα και το αποθηκευμένο όνομα αρχείου).
SELECT trnNameSh, trnName, trnPlace, trnDateStart, trnDateEnd,
trnRounds, trnPoster, trnLocked, trnWithFinal, ccDetails, ccLogo
FROM
Tournaments, CitiesClubs
WHERE Tournaments.ccId = CitiesClubs.ccId
AND Tournaments.trnNameSh = '$t'
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Έπειτα, ελέγχουμε το μέγεθος και τον προσανατολισμό του αρχείου με τη βοήθεια της
συνάρτησης PHP getimagesize()74 για να φροντίσουμε να περιορίσουμε την εμφάνιση του logo
στις επιθυμητές διαστάσεις. Η τελική εμφάνιση του logo επιτυγχάνεται με το html tag <img src>.

Εικόνα 33 - Εμφάνιση λογότυπου ομίλου στο αρχείο php all_view_tourn_selected.php

// Κώδικας στο αρχείο all_view_tourn_selected.php
...
print "<td> <b> Διοργάνωση: </b>";
if ($ccLogo == "no_logo.jpg")
{
print "$ccDetails";
}
else
{
list($width, $height, $type, $attr) = getimagesize("img/club/$ccLogo");
if ($width > $height)
{
print "<img src='img/club/$ccLogo' width='120' border='0'>";
}
else
{
print "<img src='img/club/$ccLogo' width='70' border='0'>";
}
}
...

74

PHP Documentation Group, “getimagesize function”, PHP Manual, Ιούνιος 2012, Ημ.τελ.πρόσβ.: 20/6/2012,
http://php.net/manual/en/function.getimagesize.php
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11.

Καταχώρηση ζευγαριών αντιπάλων

Το τμήμα κώδικα που θα αναλυθεί παρακάτω αφορά τη φόρμα με την οποία γίνεται η
καταχώριση των ζευγαριών των αντιπάλων στον εκάστοτε γύρο του κάθε τουρνουά. Θα πρέπει να
σημειωθεί ότι οι αντίπαλοι προκύπτουν μετά από κλήρωση. Έτσι, ο εξουσιοδοτημένος χρήστης
καταχωρεί τα ζευγάρια παικτών, με τη βοήθεια της φόρμας του php αρχείου
auth_update_rnds_pairings_form.php που καλείται μέσα από το μενού «Τουρνουά / Ενημέρωση
στατιστικών στοιχείων τουρνουά» και του κώδικα ολοκλήρωσης της καταχώρησης
(auth_update_rnds_pairings_complete.php) που ακολουθεί

Εικόνα 34 – Το κουμπί που μας οδηγεί στη φόρμα καταχώρησης ζευγαριών
(από το αρχείο auth_update_rnds_trn_selected.php)

11.1 Φόρμα καταχώρησης ζευγαριών παικτών
Στην φόρμα που βλέπουμε παρακάτω εμφανίζεται ο αριθμός των τραπεζιών ο οποίος είναι
ίσος με το ήμισυ του αριθμού των καταχωρημένων παικτών στο τουρνουά. Η καταχώρηση των
παικτών του τουρνουά γίνεται από το μενού «Τουρνουά / Προσθήκη παικτών σε τουρνουά» και
έχει προηγηθεί αυτής της διαδικασίας. Αν ο εξουσιοδοτημένος χρήστης δεν προβεί στην
καταχώρηση παικτών τότε δεν έχει πρόσβαση στην καταχώρηση ζευγαριών και στατιστικών
δεδομένων (εμφανίζεται κατάλληλο ενημερωτικό μήνυμα).
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Εικόνα 35 – Η φόρμα καταχώρησης ζευγαριών γύρου τουρνουά (αρχείο auth_update_rnds_pairings_form.php)

11.1.1 Έλεγχος αν υπάρχουν ήδη καταχωρημένα ζεύγη παικτών
Η πρώτη ενέργεια που γίνεται είναι να ελέγξουμε αν έχουν ήδη καταχωρηθεί δεδομένα
(ζευγάρια παικτών ή / και αριθμητικά δεδομένα) και σε ποιους γύρους. Αν ήδη έχουν καταχωρηθεί
οποιαδήποτε δεδομένα σε αυτόν ή σε επόμενους γύρους, εμφανίζεται το κατάλληλο
προειδοποιητικό μήνυμα. Το σύστημα επιτρέπει στον εξουσιοδοτημένο χρήστη να πειράξει τα
ζευγάρια παικτών οποιουδήποτε γύρου. Αυτό όμως πρέπει να γίνει με σωφροσύνη αφού με την
καταχώρηση θα διαγραφούν όλα τα δεδομένα αυτού και των επόμενων γύρων που πιθανόν έχουν
καταχωρηθεί. Το ερώτημα που μας επιστρέφει τους γύρους αγώνων που έχουν μέχρι στιγμής
καταχωρηθεί στο τουρνουά είναι το παρακάτω:
SELECT
FROM
WHERE
ORDER
LIMIT

DISTINCT mtRound AS roundsSoFar
Matches
trnNameSh = '$trn'
BY mtRound DESC
1

Αν λοιπόν ο εξουσιοδοτημένος χρήστης επιλέξει να καταχωρήσει εκ νέου
παικτών σε γύρο που ήδη έχει δεδομένα θα λάβει την εξής προειδοποίηση:

ζευγάρια

Εικόνα 36 – Προειδοποιητικό μήνυμα στην περίπτωση που επιχειρήσουμε
να τροποποιήσουμε τα ζεύγη παικτών γύρου που ήδη έχει δεδομένα
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Ο κώδικας php μέχρι αυτό το σημείο είναι ο εξής:
<?php
// Κώδικας από αρχείο auth_update_rnds_pairings_form.php
// πέρασμα
$trn
=
$rnd
=
$trnName =

παραμέτρων από προηγούμενη σελίδα
$_POST['trn'];
// επιλεγμένο τουρνουά
$_POST['rnd'];
// γύροι τουρνουά
$_POST['trnName']; // αναλυτικό όνομα τουρνουά

// Κρυφά controls για να περάσουμε τουρνουά και γύρο στο επόμενο αρχείο
print"<input type='hidden' name='trn' value='$trn'>"; //cntr1
print"<input type='hidden' name='rnd' value='$rnd'>"; //cntr2
print "<a href='#' onclick='window.close();return false;'> <img src='img/x_icon.jpg'
ALT='Κλείσιμο' align='right' width=30> </a>";
print "<center> <h1> $trnName </h1> </center>";
// σύνδεση με server και βάση δεδομένων
include 'database_elements.php';
// Πρώτα ελέγχουμε σε πόσους γύρους έχουν καταχωρηθεί δεδομένα
// μέχρι στιγμής....
$query = "SELECT DISTINCT mtRound AS roundsSoFar FROM Matches WHERE trnNameSh = '$trn'
ORDER BY mtRound DESC LIMIT 1 ";
$results_id = mysql_query($query, $connect);
if (!$results_id)
{
echo " <br> <h2> Το ερώτημα $query απέτυχε... </h2> Για περισσότερες πληροφορίες
επικοινωνήστε με τον διαχειριστή!";
goto end;
}
else if (mysql_num_rows($results_id)==0)
{
$roundsSoFar = 0;
}
else
{
$row = mysql_fetch_assoc($results_id);
extract($row);
// Αν ήδη έχουν καταχωρηθεί οποιαδήποτε δεδομένα σε αυτόν
// ή επόμενους γύρους, εμφάνιση προειδοπ. μηνύματος
if ($roundsSoFar >= $rnd)
{
echo " <br> <h1> Προσοχή! </h1> <h2> Μέχρι στιγμής έχουν ήδη καταχωρηθεί δεδομένα
μέχρι τον γύρο $roundsSoFar . Αν καταχωρήσετε νέα δεδομένα, όλες οι μέχρι στιγμής
καταχωρήσεις από τον γύρο $rnd έως τον γύρο $roundsSoFar θα διαγραφούν!
</h2><br>";
}
}
// Περνάμε κρυφά τους μέχρι στιγμής γύρους στο επόμενο php αρχείο
print"<input type='hidden' name='rndSoFar' value='$roundsSoFar'>";
?>

11.1.2 Ανάκτηση στοιχείων παικτών από την βάση δεδομένων
Αμέσως μετά ανακτούμε από τη βάση δεδομένων με το παρακάτω SELECT ερώτημα, τους
παίκτες (κωδικούς και ονοματεπώνυμα) που είναι καταχωρημένοι / εγγεγραμμένοι στο τουρνουά.
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SELECT StatisticsTourn.pId, pName
FROM
StatisticsTourn, Players
WHERE trnNameSh = '$trn'
AND StatisticsTourn.pId = Players.pId
ORDER BY pName ASC

Τα στοιχεία αυτά τα τοποθετούμε σε δύο μονοδιάστατους PHP πίνακες, που θα τους
χρειαστούμε για να μπορούμε να ανακτούμε τα στοιχεία τους στις πτυσσόμενες λίστες (combo
boxes). Στο τέλος του κάθε πίνακα προσθέτουμε και τον εικονικό παίκτη Bye. O κώδικας με τον
οποίο γίνονται όλα αυτά είναι ο παρακάτω:

// Κώδικας από αρχείο auth_update_rnds_pairings_form.php (συνέχεια)
// Φόρτωση του πίνακα των παικτών του τουρνουά σε στατικό πίνακα στη μνήμη
$query2 = "SELECT StatisticsTourn.pId, pName FROM StatisticsTourn,Players WHERE
trnNameSh='$trn' AND StatisticsTourn.pId = Players.pId ORDER BY pName ASC";
$results_id2 = mysql_query($query2, $connect);
// Δημιουργία δύο μονοδιάστατων πινάκων trnpnm, trnpid
$trnpnm = array();
$trnpid = array();
if ($results_id)
{
$i = 1;
while ($row2 = mysql_fetch_assoc($results_id2))
{
extract($row2);
// Τοποθέτηση των τιμών στον πίνακα
$trnpnm[$i] = $pName;
$trnpid[$i] = $pId;
$i++;
}
// Στην τελευταία θέση του πίνακα βάζουμε την περίπτωση Bye
$trnpnm[$i] = 'Bye';
$trnpid[$i] = -1;
}
else
{
echo " <h1> Το ερώτημα $query2 απέτυχε... </h1>";
goto end;
}

11.1.3 Δημιουργία περιεχομένου φόρμας καταχώρησης ζευγαριών
Η φόρμα καταχώρησης ζευγαριών αποτελείται από πτυσσόμενες λίστες (combo boxes)
που περιέχουν τους παίκτες που είναι εγγεγραμμένοι και αγωνίζονται στο τουρνουά. Κάθε γραμμή
του πίνακα αποτελεί ένα τραπέζι (αγώνας) και περιέχει δύο combo boxes όπου ο
εξουσιοδοτημένος χρήστης πρόκειται να επιλέξει τους αντίπαλους παίκτες.
Με τον παρακάτω κώδικα αυτόματα κατασκευάζουμε τόσα τραπέζια όσα αναλογούν στους
παίκτες (το ήμισυ του αριθμού των παικτών). Οι γραμμές του πίνακα δημιουργούνται με ένα for
loop που διαρκεί όσο είναι ο αριθμός των αγώνων. Μέσα στο for loop δημιουργούμε τα combo
boxes (για τους πρώτους παίκτες και παρόμοια για τους δεύτερους) με την εντολη της html :

<select name='varFirstName$i' id='first$i' size='1' >
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όπου και πάλι αξιοποιούμε την δυνατότητα της PHP να ονοματίζουμε δυναμικά με διαφορετικό
όνομα (με τη χρήση του μετρητή $i του for loop) τις πτυσσόμενες λίστες.
Αμέσως μετά, με εμφωλευμένο for loop, προσθέτουμε τα ονοματεπώνυμα όλων των
συμμετεχόντων παικτών που έχουμε προαποθηκεύσει στους στατικούς πίνακες στη μνήμη
νωρίτερα ενώ το κάθε ονοματεπώνυμο θα αποδώσει ως τιμή τον κωδικό του παίκτη (που αυτόν
τελικά χρειαζόμαστε). Αυτό γίνεται ως εξής:

for ($j=1;$j<=$p+1;$j++)
{
print "<option value='$trnpid[$j]' > $trnpnm[$j] </option>";
}

Ο πλήρης κώδικας της δημιουργίας του περιεχομένου της φόρμας είναι ο παρακάτω:

// Κώδικας από αρχείο auth_update_rnds_pairings_form.php (συνέχεια)
// Κατασκευή φόρμας
$p = $i-1;
$g = round($p / 2);

// Αριθμός παικτών
// Αριθμός τραπεζιών

// Περνάμε κρυφά τον αριθμό τραπεζιών στο επόμενο αρχείο
print"<input type='hidden' name='tables' value='$g'>"; //cntr4
print "<table align='center'><thead>";
print "<th> Τραπέζι </th> <th align='center'> Πρώτος </th>";
print "<th> - </th> <th align='center'> Δεύτερος </th> <tbody>";
for ($i=1;$i<=$g;$i++)
{
print "<tr><td align='center'> $i </td>";
print "<td> <select name='varFirstName$i' id='first$i' size='1' >";
print "<option value='0' > Επιλέξτε... </option>";
for ($j=1;$j<=$p+1;$j++)
{
print "<option value='$trnpid[$j]' > $trnpnm[$j] </option>";
}
print "</select></td>";
print "<td> - </td> <td> <select name='varLastName$i' id='last$i' size='1' >";
print "<option value='0' > Επιλέξτε... </option>";
for ($j=1;$j<=$p+1;$j++)
{
print "<option value='$trnpid[$j]' > $trnpnm[$j] </option>";
}
print "</select></td>";
}
print "</tbody></table>";
print "<input type='submit' value='Ενημέρωση' onClick=\"return window.confirm('Είσαι
σίγουρος ότι θέλεις να προσθέσεις τα ζευγάρια στον παρόντα γύρο;');\">";
end:
mysql_close($connect);

11.1.4 Δημιουργία ελέγχων στα επιλεγμένα ζεύγη παικτών
Πριν προχωρήσουμε στην αποστολή των τραπεζιών στην επόμενη ιστοσελίδα, για
αποθήκευση, θα πρέπει να διενεργήσουμε μια σειρά από ελέγχους για να διαπιστώσουμε αν η
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εισαγωγή των ζευγαριών είναι ορθή. Οι έλεγχοι γίνονται με τη βοήθεια συνάρτησης JavaScript
κατά την εκτέλεση της αποστολής των στοιχείων της φόρμας (submit). H φόρμα δηλώθηκε ως
εξής:

<form method="POST" name="form1" action="auth_update_rnds_pairings_complete.php"
onsubmit="return checkform(form1);">

Οι έλεγχοι διενεργούνται ως εξής: Αρχικά περνάμε όλους τους κωδικούς των παικτών
(δηλαδή τις τιμές (values) των combo boxes), σε έναν μονοδιάστατο πίνακα. Οι έλεγχοι που
διενεργούνται με τη βοήθεια του μονοδιάστατου πίνακα, είναι οι εξής:
 Έλεγχος μηδενικών τιμών. Ελέγχουμε αν όλες οι πτυσσόμενες λίστες έχουν περιεχόμενο,
δηλ. έχουμε επιλέξει παίκτη ή τον εικονικό παίκτη Bye. Οι μηδενικές τιμές απαγορεύονται.
Τις εντοπίζουμε με απλή σειριακή αναζήτηση και σε περίπτωση που συναντήσουμε τιμή 0
εμφανίζουμε κατάλληλο μήνυμα λάθους και επιστρέφουμε στη φόρμα.
 Έλεγχος δύο τιμών Bye στο ίδιο τραπέζι. Αυτό δεν είναι επιτρεπτό. Για να εντοπίσουμε τις
τιμές αυτές, με επαναληπτική διαδικασία, σαρώνουμε ανά ζεύγη τον μονοδιάστατο πίνακα
και αν και οι δύο παίκτες του ζεύγους έχουν τιμή -1, τότε σημαίνει ότι έχουμε τραπέζι με
διπλό Bye. Εμφανίζουμε κατάλληλο μήνυμα λάθους και επιστρέφουμε στην φόρμα.
 Έλεγχος διπλών τιμών στις πτυσσόμενες λίστες. Δεν είναι δυνατόν ένας παίκτης να παίζει
ταυτόχρονα σε περισσότερα τραπέζια στον ίδιο γύρο. Για να εντοπίσουμε τις
διπλοεγγραφές αυτές, ταξινομούμε τον μονοδιάστατο πίνακα. Με την ταξινόμηση, αν
υπάρχουν διπλοκαταχωρήσεις κωδικών, οι κωδικοί αυτοί γίνονται πλέον γειτονικοί.
Εφαρμόζουμε σειριακή αναζήτηση και ελέγχουμε τα γειτονικά στοιχεία ανά δύο. Στην
περίπτωση που εντοπίσουμε τελικά διπλοκαταχωρήσεις, εμφανίζουμε κατάλληλο μήνυμα
λάθους και επιστρέφουμε στην φόρμα.

Εικόνα 37 – Επιτυχημένος έλεγχος διπλοκαταχώρησης παίκτη.

// Κώδικας από αρχείο auth_update_rnds_pairings_form.php (συνέχεια)
<script language="JavaScript">
<!-function checkform ( form )
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{
var i;
var playercodes = new Array();
playercodes[0] = 0;
// Αγνοώ το στοιχείο μηδέν
// Τοποθέτηση των τιμών (values) των combo's σε πίνακα!
for (i=4; i<form.length-1; i++ )
// -1 για να μην πάρει το submit
{
playercodes[i-3] = form.elements[i].value;
}
// Έλεγχος μηδενικών τιμών. Αν βρούμε έστω και ένα μηδενικό,
// αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης δεν επέλεξε κάποιον παίκτη
// από κάποιο combo!
for (i=1;i<playercodes.length;i++)
{
if (playercodes[i]==0)
{
alert( "Δεν συμπληρώθηκαν όλες οι επιλογές!" );
return false;
}
}
// Έλεγχος δυο τιμών Bye στο ίδιο τραπέζι. Αυτό απαγορεύεται!
for (i=1;i<playercodes.length;i=i+2)
{
if (playercodes[i] == playercodes[i+1] && playercodes[i] == -1)
{
alert( "Υπάρχει διπλή καταχώρηση bye σε ένα τραπέζι! Αυτό δεν είναι
επιτρεπτό! Αν δύο ή περισσότεροι παίκτες απέχουν από τους αγώνες,
τοποθετήστε τους να παίξουν μαζί και καταχωρήστε τους σκορ 0-0 σ'αυτό το
τραπέζι!" );
return false;
}
}
// Έλεγχος διπλών τιμών. Αν βρούμε επαναλαμβανόμενες τιμές
// σε κάποια combos, αυτό σημαίνει ότι επιλέχθηκε ένας παίκτης
// να παίξει περισσότερους αγώνες, πράγμα που δεν επιτρέπεται!
// (εξαιρούνται οι περιπτώσεις Bye όπου επιτρέπονται επαναλήψεις --> τιμή -1)
// Ταξινομούμε τον πίνακα για να γίνουν γειτονικές
// οι πιθανές επαναλαμβανόμενες τιμές
playercodes.sort();
for (i=1;i<playercodes.length-1;i++)
{
if (playercodes[i] == playercodes[i+1] && playercodes[i] != -1)
{
alert( "Υπάρχουν πολλαπλές καταχωρήσεις του ίδιου παίκτη σε διαφορετικά
τραπέζια! Παρακαλώ διορθώστε!" );
return false;
}
}

11.1.5 Πέρασμα κωδικών παικτών στο επόμενο php αρχείο
Με δεδομένο ότι περάσαμε τους παραπάνω ελέγχους πετυχημένα και τα δεδομένα μας,
δηλ. τα ζευγάρια που διαθέτουμε, είναι σωστά, θα χρειαστεί να κάνουμε ένα ακόμα τέχνασμα: να
περάσουμε τους κωδικούς όλων των παικτών στη θέση των ονοματεπώνυμων που αυτή τη στιγμή
επιλέχθηκαν και εμφανίστηκαν μέσα στις πτυσσόμενες λίστες. Για να γίνει αυτό αξιοποιούμε τις
αντικειμενοστρεφείς δυνατότητες της JavaScript στην κάθε πτυσσόμενη λίστα, ως εξής:


Παίρνουμε την κάθε επιλεγμένη τιμή (value), δηλαδή τον κάθε κωδικό και τον
αποθηκεύουμε σε μια προσωρινή μεταβλητή



Δημιουργούμε ένα νέο αντικείμενο τύπου επιλογής πτυσσόμενης λίστας (option)
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Αλλάζουμε το background του option σε λευκό, για να αποκρύψουμε το τέχνασμα από
τα μάτια του χειριστή της ιστοσελίδας



Τοποθετούμε τον κωδικό και στο κείμενο (text) και στην τιμή (value) του νέου
αντικειμένου



Το αντικείμενο αυτό το κάνουμε εξ’ ορισμού επιλεγμένο (default selected)



Προσαρτούμε το νέο αντικείμενο στην επιλεγμένη πτυσσόμενη λίστα

Μ’ αυτό το τέχνασμα αξιοποιούμε τις ήδη υπάρχουσες πτυσσόμενες λίστες και μέσω αυτών
περνάμε τις επιθυμητές τιμές (τους κωδικούς) στο επόμενο php αρχείο για επεξεργασία. Έτσι δεν
μπαίνουμε στον κόπο λ.χ. να δημιουργήσουμε άλλα αντικείμενα (φορτώνοντας περαιτέρω την
μνήμη του server). Με την μέθοδο POST, οι τιμές αυτές προωθούνται στο επόμενο php αρχείο με
στόχο να αποθηκευθούν στην βάση δεδομένων.

// Κώδικας από αρχείο auth_update_rnds_pairings_form.php (συνέχεια)
// Περνάμε τα indexes στις θέσεις των επιλεγμένων string
// στα combo's αυτόματα και τα προεπιλέγουμε! αυτά θέλουμε για την επόμενη
σελίδα!
// Ξεκινάμε από i=4 για να προσπεράσουμε τα κρυφά controls - i=0 τουρνουά, i=1
// γύρος, i=2 γύροι μέχρι στιγμής i=3 τραπέζια
for (i=4; i<form.length-1; i++ )
{
// Παίρνω την επιλεγμένη τιμή id παίκτη και την καταχωρώ ως νέα γραμμή στα
ήδη υπάρχοντα combo's
temp_id = form.elements[i].value;
codeoption = new Option();
codeoption.style.color = 'white';
codeoption.text = temp_id;
codeoption.value = temp_id;
codeoption.defaultSelected = true;
codeoption.selected = true;
form.elements[i].options[form.elements[i].length]=codeoption;
}
return true ;
}
//-->
</script>

11.2 Ολοκλήρωση καταχώρησης ζευγαριών αντιπάλων στην βάση
δεδομένων
Εδώ αναλαμβάνει δράση το αρχείο php auth_update_rnds_pairings_complete.php με το
οποίο επιχειρούμε να αποθηκεύσουμε τα καταχωρημένα δεδομένα της φόρμας στην βάση
δεδομένων. Αφού, μέσω του υπερπίνακα $_POST, ολοκληρώσουμε το πέρασμα των απλών
παραμέτρων (τουρνουά, γύρος που επηρεάζεται, τραπέζια, γύροι μέχρι τώρα), ελέγχουμε αν
υπάρχουν στοιχεία του πίνακα Matches προς διαγραφή. Στοιχεία υπάρχουν στην περίπτωση που
ο γύρος που επηρεάζεται είναι μικρότερος των καταχωρημένων συνολικών γύρων. Στην
περίπτωση αυτή διαγράφουμε επαναληπτικά (με for loop) όλα τα στοιχεία από τον γύρο που
επηρεάζεται και μετά, με τη βοήθεια του παρακάτω ερωτήματος:
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DELETE FROM Matches
WHERE mtRound = '$i'
AND trnNameSh = '$trn'

όπου $i ο ανάλογος μετρητής. Ο κώδικας php που υλοποιεί τα παραπάνω είναι ο εξής:
<?php
// Κώδικας από αρχείο auth_update_rnds_pairings_complete.php
// πέρασμα παραμέτρων από προηγούμενη σελίδα
$trn
= $_POST['trn'];
// επιλεγμένο τουρνουά
$rnd
= $_POST['rnd'];
// γύροι τουρνουά
$tables = $_POST['tables'];
// τραπέζια
$rndSoFar = $_POST['rndSoFar']; // γύροι μέχρι στιγμής
print "<a href='#' onclick='window.close();return false;'> <img src='img/x_icon.jpg'
ALT='Κλείσιμο' align='right' width=30> </a>";
// σύνδεση με server και βάση δεδομένων
include 'database_elements.php';
// Πρώτα διαγράφουμε τα δεδομένα του τρέχοντος ή των επόμενων γύρων
// αν υπάρχουν
if ($rndSoFar >= $rnd)
{
// Υπάρχουν δεδομένα και πρέπει να τα σβήσουμε
for ($i=$rnd; $i<=$rndSoFar; $i++)
{
$query = "DELETE FROM Matches WHERE mtRound ='$i' AND trnNameSh = '$trn'";
$results_id = mysql_query($query, $connect);
if (!$results_id)
{
echo " <br> <h1> Το ερώτημα $query απέτυχε... </h1> ";
goto end;
}
}
}

Αμέσως μετά, δημιουργούμε δύο μονοδιάστατους πίνακες και παίρνουμε και πάλι από τον
πίνακα POST, τα δεδομένα των πτυσσόμενων λιστών δηλ. τους κωδικούς παικτών που μετέχουν
στα τραπέζια, χρησιμοποιώντας επαναληπτική διαδικασία for loop και με δεδομένο τον αριθμό των
τραπεζιών που γνωρίζουμε. Αυτό το κάνουμε απλά και μόνο για να μπορούμε να χειριστούμε
ευκολότερα (μέσω των μονοδιάστατων πινάκων) τα δεδομένα μας.
Τέλος μέσα σε επαναληπτική διαδικασία (for loop) και με το παρακάτω ερώτημα
εισαγωγής, εισάγουμε τα δεδομένα μας στην βάση δεδομένων.
INSERT INTO Matches
(trnNameSh, mtRound, mtTable, pIdA, pIdB)
VALUES
('$trn', '$rnd', '$i', '$firstID[$i]', '$lastID[$i]')

Ο κώδικας php είναι ο εξής:
// Κώδικας από αρχείο auth_update_rnds_pairings_complete.php (συνέχεια)
// Κατασκευή πίνακων με τους κωδικούς παικτών, πρώτους και δεύτερους
$firstID[] = 0;
// Δημιουργούμε τους δύο πίνακες
$lastID[] = 0;
// και παραβλέπουμε τις μηδενικές θέσεις τους
for ($i=1; $i<=$tables; $i++)

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας – Π.Μ.Σ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

σελ.99

Διπλωματική εργασία: Δημιουργία ιστοτόπου παραγωγής αθλητικών στατιστικών στοιχείων με χρήση τεχνολ. HTML, CSS, Javascript, PHP, MySQL

{
$a1 = "varFirstName"."$i";
$b1 = "varLastName"."$i";
$firstID[] = $_POST[$a1];
$lastID[] = $_POST[$b1];
}
// Ενημέρωση του πίνακα της αγωνιστικής στην βάση
for ($i=1;$i<=$tables;$i++)
{
$query2 = "INSERT INTO Matches (trnNameSh, mtRound, mtTable, pIdA, pIdB)
VALUES('$trn','$rnd','$i','$firstID[$i]','$lastID[$i]')";
$results_id2 = mysql_query($query2, $connect);
if (!$results_id2)
{
echo " <h2> Το ερώτημα $query2 απέτυχε... </h2>";
goto end;
}
}
print"<h2> Τα ζεύγη παικτών αποθηκεύτηκαν με επιτυχία! </h2>";
end:
mysql_close($connect);
?>

Τα υπόλοιπα στοιχεία που δεν καταχωρούνται εδώ (σκορ παίκτων, σκραμπλ και μέγιστες
λέξεις) είναι εξ ορισμού μηδέν. Στις επόμενες φόρμες (καταχώρησης σκορ, σκραμπλ και μεγίστων
λέξεων) έχουμε την δυνατότητα να προσθέσουμε τα δεδομένα αυτά.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12.

Συμπεράσματα

Στην παρούσα διπλωματική εργασία αξιοποιήθηκαν διαφορετικές τεχνολογίες, υπηρεσίες
και γλώσσες προγραμματισμού για τη δημιουργία μιας πολυχρηστικής διαδικτυακής εφαρμογής
παραγωγής αθλητικών στατιστικών στοιχείων.
Τα προφανή πλεονεκτήματα της μηχανογραφικής επίλυσης ενός στατιστικού προβλήματος
συμπληρώνονται από το διαδίκτυο το οποίο με τις τεχνολογίες του ουσιαστικά εκμηδενίζει τις
αποστάσεις, προσφέρει πρόσβαση στα ίδια δεδομένα από διαφορετικούς υπολογιστές (και άλλες
συσκευές) και από πολλούς χρήστες και μάλιστα από διαφορετικά επίπεδα χρήσης. Με τη χρήση
μιας σχεσιακής βάσης δεδομένων και με δεδομένο τον σωστό σχεδιασμό της, δίδεται η δυνατότητα
συγκέντρωσης όλων των δεδομένων με ενιαίο τρόπο, χωρίς επαναλήψεις και ασυνέπειες. Η
πρόσβαση σ’αυτά γίνεται με ασφαλή τρόπο και ταυτόχρονα από πολλούς – διαφορετικούς
χρήστες.

12.1 Από τη μεριά του χρήστη
Όπως ήδη προαναφέρθηκε, έχουν γίνει μέχρι στιγμής προσπάθειες να παραχθούν
στατιστικά στοιχεία και με άλλους τρόπους (λ.χ. με τη χρήση του MS-Excel) κατά τη διάρκεια ενός
τουρνουά. Αυτό απαιτεί την ύπαρξη ενός ή περισσότερων εξειδικευμένων ανθρώπων, οι οποίοι
δεν θα αγωνιστούν στο τουρνουά. Θα καταχωρήσουν και θα χειριστούν τα δεδομένα που
παράγονται (στα όχι πλήρως αυτοποιημένα λογιστικά φύλλα), με πιθανότητα διπλοκαταχωρήσεων
ή παραλείψεων κατά την καταχώρηση. Χρειάζεται αρκετός χρόνος για την τελική στατιστική
επεξεργασία, ενώ είναι δεδομένο ότι αυτή η πολυτέλεια δεν υπάρχει. Λόγω της έλλειψης χρόνου,
συνήθως, παράγεται μέρος μόνο των στατιστικών στοιχείων και θα πρέπει μετά το πέρας του
τουρνουά και πάλι κάποιος ειδικός να ασχοληθεί για την πλήρη παραγωγή των στατιστικών
στοιχείων. Τα διάφορα (έστω και περιορισμένα) αποτελέσματα παράγονται και προβάλλονται
απευθείας στο τέλος του τουρνουά λίγο πριν τις βραβεύσεις και τη λήξη του, με την ελπίδα ότι δεν
έχουν γίνει λάθη και παραλήψεις.
Με τη χρήση του ιστότοπου τα παραπάνω προβλήματα περιορίζονται ενώ προκύπτουν
νέες δυνατότητες:
 Η χρήση και η καταχώρηση των στοιχείων γίνεται ενιαία και αυτοματοποιημένα
 Ο χειρισμός του ιστότοπου είναι μια απλή υπόθεση που μπορεί κάλλιστα να την αναλάβει
ένας υπεύθυνος χρήστης από τη μεριά του διοργανωτή ομίλου (όχι απαραίτητα και ο πλέον
εξειδικευμένος)
 Η δυνατότητα προβολής των άμεσα παραγόμενων στατιστικών στοιχείων (ακόμα και
ενδιάμεσα στους γύρους αγώνων) από άλλες συσκευές (υπολογιστές, laptops, palmtops ή
κινητά τηλέφωνα) δίνει τη δυνατότητα άμεσου ελέγχου των καταχωρούμενων δεδομένων
από τους παίκτες. Έτσι, τα πιθανά λάθη ή παραλήψεις πρόκειται να μειωθούν δραστικά
 Η παραγωγή των στατιστικών στοιχείων γίνεται ταχύτατα και με ασφάλεια
Βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία του
ιστότοπου είναι η ύπαρξη αξιόπιστης σύνδεσης internet. Αλλά και χωρίς αυτή, είναι δυνατή η
λειτουργία του ιστότοπου αν εγκατασταθεί apache και mysql server τοπικά σε κάποιον Η/Υ.
Μ’αυτόν τον τρόπο βέβαια χάνονται τα πλεονεκτήματα που μας προσφέρει το διαδίκτυο.
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12.2 Από τη μεριά του προγραμματιστή
Στην υλοποίηση του ιστοτόπου συνδυάστηκαν πολλές διαφορετικές τεχνολογίες – γλώσσες
προγραμματισμού όπως η PHP (για προγραμματισμό από την μεριά του εξυπηρετητή), η
JavaScript (για προγραμματισμό από τη μεριά του πελάτη), η MySQL (για υλοποίηση της βάσης
δεδομένων και των ερωτοαποκρίσεων), σε συνδυασμό με τις HTML / CSS (για το στήσιμο του
περιεχομένου των ιστοσελίδων). To πολύ σημαντικό μ’ αυτές τις τεχνολογίες είναι ότι ανήκουν στην
οικογένεια του ελεύθερου λογισμικού / λογισμικού ανοικτού κώδικα. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι:
 Ο καθένας μπορεί να τα χρησιμοποιήσει για εμπορικές ή μη εφαρμογές
 Ο καθένας μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη και στην βελτίωσή τους μέσα από τις
κοινότητες του ελεύθερου λογισμικού αλλά και να λάβει βοήθεια
 Παρέχεται άφθονη τεκμηρίωση, δείγματα κώδικα και βιβλία στο διαδίκτυο
 Οι γνωστοί φυλλομετρητές υποστηρίζουν γενικά τις τεχνολογίες αυτές
Για την ανάπτυξη του ιστοτόπου, όπως είπαμε, χρησιμοποιήθηκε ένας μισθωμένος web
server. Αυτό μας βοήθησε πολύ στην ταυτόχρονη ανάπτυξη και παρακολούθηση του κώδικα και
ελέγχο των αποτελεσμάτων (υπό απόλυτα πραγματικές συνθήκες) από διαφορετικά σημεία και με
διαφορετικούς υπολογιστές, λειτουργικά συστήματα και φυλλομετρητές. Επίσης πολύ βοηθητικές
φάνηκαν οι δυνατότητες:
 άμεσων αντιγράφων ασφαλείας
 ενσωματωμένου html editor
 προηγμένου file manager για την διαχείριση όλων των αρχείων
 παροχής τεχνικής υποστήριξης
Η χρήση των διαφορετικών τεχνολογιών και γλωσσών προγραμματισμού είχε τα αρνητικά
αλλά και τα θετικά της σημεία:
 Η διαφορετική σημειογραφία στη σύνταξη των εντολών, συναρτήσεων και άλλων δομικών
στοιχείων των γλωσσών αποτελεί πρόβλημα, κυρίως στα σημεία που ενσωματώνονται
εντολές της μίας γλώσσας μέσα στην άλλη. Βέβαια, θα πρέπει να τονιστεί ότι οι δύο
βασικές γλώσσες (client και server programming) δηλ. η PHP και η JavaScript είναι “C like”
δηλαδή μοιάζουν στη γραφή τους με την γλώσσα C, κάτι που εν τέλει περιορίζει τον
παραπάνω βαθμό δυσκολίας.
 Παρά την διαφορετικότητα των γλωσσών ο βαθμός συμβατότητας και ενσωμάτωσης των
τεχνολογιών μεταξύ τους είναι ικανοποιητικός, αφού οι τεχνολογίες αυτές αναπτύσσονται
παράλληλα αρκετά χρόνια τώρα και μάλιστα με δεδομένη την ανάπτυξη τους στα πλαίσια
των κοινοτήτων του ΕΛ/ΛΑΚ τα προβλήματα ασυμβατότητας είναι σαφώς περιορισμένα σε
σχέση με το παρελθόν.
 Τα προβλήματα ασυμβατότητας από φυλλομετρητή σε φυλλομετρητή περιορίζονται σε
μικρά προβλήματα προεπιλεγμένων ρυθμίσεων (που λύθηκαν με τον καθορισμό
συγκεκριμένου Document Type Definition για όλες τις ιστοσελίδες) και εμφάνισης των
επιμέρους γραφικών στοιχείων του ιστοτόπου (κυρίως κάποιων θέσεων συγκεκριμένων
divisions). Δεν συναντήθηκαν ούτε προβλήματα λειτουργικότητας, ούτε διακίνησης
δεδομένων, ούτε υποστήριξης γλώσσας, στη χρήση του ιστοχώρου με όλους τους
γνωστούς browsers (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari).
 Για την ανάπτυξη του κώδικα χρησιμοποιήθηκε ένα μικρό και ελαφρύ ελεύθερο λογισμικό –
κειμενογράφος (notepad++) με δυνατότητες διαφορετικού χρωματισμού του κώδικα ακόμα
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και στις ιστοσελίδες που συνδυάζουν τις περισσότερες από τις τεχνολογίες. Στην
αποσφαλμάτωση βοήθησε η καθολική χρήση του Internet Explorer που αντιμετωπίζει με
αυστηρότητα τον ελλειπή κώδικα και επιστρέφει άμεσα μηνύματα λάθους σε αντίθεση με
τους άλλους φυλλομετρητές.

12.3 Κατευθύνσεις ανάπτυξης του ιστοτόπου
Ο ιστότοπος αυτός θα μπορούσε να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο προς πολλές
κατευθύνσεις:
 Σε επίπεδο δεδομένων θα μπορούσαν επιπλέον να υποστηριχθούν τα εξής:
o

Η καταχώρηση περισσοτέρων στοιχείων για τους διενεργούμενους αγώνες. Πιθανά
στατιστικά στοιχεία που θα προέκυπταν λ.χ. από τον αριθμό των ενστάσεων που
γίνονται ανά παιχνίδι και τουρνουά ή από τον χρόνο που καταναλώνεται ανά παίκτη
και παρτίδα, θα βοηθούσαν σε βάθος χρόνου στην περαιτέρω ανάπτυξη του
παιχνιδιού

o

Ο αυτόματος υπολογισμός των ratings των παικτών μετά το πέρας ένος
βαθμολογημένου τουρνουά.

o

Η καταχώρηση περισσοτέρων στοιχείων (λ.χ. στοιχείων επικοινωνίας) για τους
αγωνιζόμενους παίκτες με ταυτόχρονη ανάπτυξη ενημερωτικών αυτοματισμών

o

Η πρόβλεψη για μεταγραφή παίκτη από όμιλο σε όμιλο. Η παρούσα υλοποίηση
προβλέπει ότι κάθε παίκτης ανήκει μόνο σε έναν όμιλο (ή προέρχεται μόνο από μία
πόλη).

 Σε επίπεδο στατιστικών στοιχείων θα μπορούσαν επιπλέον να υποστηριχθούν και να
υλοποιηθούν μελλοντικά επιπλέον δυνατότητες όπως:
o

Υποστήριξη στατιστικών στοιχείων τοπικών πρωταθλημάτων ομίλων

o

Παραγωγή στατιστικών στοιχείων με συμμετοχή δεδομένων από περισσότερα
τουρνουά μαζί, όπως λ.χ. ετήσιες επιδόσεις, συνολικές επιδόσεις παικτών, ιστορικό
παιχνιδιών ανά παίκτη και τουρνουά, πίνακες φορμαρισμένων παικτών (λ.χ. οι
παίκτες με τις καλύτερες επιδόσεις στα τελευταία Ν παιχνίδια), πανελλήνια ρεκόρ σε
ορισμένες στατιστικές κατηγορίες, κ.α.

o

Παραγωγή στατιστικών στοιχείων επιδόσεων ομίλων και ομάδων παικτών

o

Παραγωγή γραφημάτων με απεικόνιση διαφόρων από τα παραπάνω παραγώμενα
στοιχεία

Επίσης, το λογισμικό θα μπορούσε να αναπτυχθεί και σε άλλες κατευθύνσεις, όπως σε
επίπεδο εισαγωγής / εξαγωγής δεδομένων ή σε επίπεδο κληρώσεων (να αυτοματοποιηθεί δηλαδή
ο τρόπος κλήρωσης και τοποθέτησης των ζευγαριών των αντιπάλων υπό συγκεκριμένες
προϋποθέσεις).

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας – Π.Μ.Σ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

σελ.103

Διπλωματική εργασία: Δημιουργία ιστοτόπου παραγωγής αθλητικών στατιστικών στοιχείων με χρήση τεχνολ. HTML, CSS, Javascript, PHP, MySQL

Βιβλιογραφία


BussinessWire, “IDC Reveals the Real Impact of Open Source: Sustaining innovations and
extending the useful life of software assets”, άρθρο, δημοσιεύτηκε στις 14/08/2006,
ημ.τελ.πρόσβ.: 7/6/2012,
http://www.businesswire.com/portal/site/home/permalink/?ndmViewId=news_view&newsId=200
60814005620&newsLang=en



Chen, P.Peter., “The Entity-Relationship Model: Toward a Unified View of Data”, ACM Trans. on
Database Systems, Vol.1, No.1, March 1976, pp. 1-36.



Dijkstra, Edsger, “Go To Statement Considered Harmful”, Communications of the ACM 11 (3),
March 1968, pp.147–148. Μάιος 2012, ημ.τελ.πρόσβ.: 24/05/2012



Flanagan, David., JavaScipt, the Definitive Guide, O’ Reilly, Fifth Edition, August 2006, p.1



Goodman, Danny., “Chapter 8, Dynamic Forms: Allowing Only Numbers (or Letters) in a Text
Box” στο JavaScript & DHTML Cookbook, [Ηλεκτρονική Έκδοση], O’Reilly Publications, Μάιος
2003, Ημ.τελ.πρόσβ.: 11/11/2011,
http://www.webreference.com/programming/java_dhtml/chap8/2/5.html



Holznen, Steven, PHP the complete reference, McGraw-Hill 2008, ISBN 978-0-07-150854-4,
pp. 1-2.



James, Lee. - Ware, Brent., Open Source Web Development with LAMP: Using Linux, Apache,
MySQL, Perl, and PHP, [Ηλεκτρονική Έκδοση], Addison Wesley 2002, Ημ.τελ.πρόσβ.:
14/4/2012,
http://my.safaribooksonline.com/book/databases/mysql/020177061x/introduction/pref05



Mercer, David., Schaum’s Easy Outline of HTML, McGraw-Hill, 2003



Ramakrishnan, R.- Gehrke, J., Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων, Τόμος Α, μτφρ. Δ.
Δέρβος- Α. Ευαγγελίδης, 2η έκδοση, Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη 2002, σσ. 63-67



Ramakrishnan, R.- Gehrke, J., Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων, Τόμος Β, μτφρ. Δ.
Δέρβος- Α. Ευαγγελίδης, 2η έκδοση, Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη 2002, Θεσσαλονίκη, σελ.
836



UNU – MERIT, “Study on the Economic impact of open source software on innovation and the
competitiveness of the Information and Communication Technologies (ICT) sector in the EU”,
draft final report at September 26, 2006, ημ.τελ.πρόσβ.: 7/6/2012
http://stuermer.ch/blog/documents/FLOSSImpactOnEU.pdf

104 σελ.

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας – Π.Μ.Σ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Διπλωματική εργασία: Δημιουργία ιστοτόπου παραγωγής αθλητικών στατιστικών στοιχείων με χρήση τεχνολ. HTML, CSS, Javascript, PHP, MySQL

Πηγές στο Internet


“ECMAScript Language Specification”, Edition 5.1, Ιούνιος 2001, Ημ.τελ.πρόσβ.: 14/4/2012,
http://www.ecma-international.org/publications/standards/Ecma-262.htm



Βοντικάκης, Β., “MyISAM vs InnoDB”, Σεπτέμβριος 2009, Ημ.τελ.πρόσβ.: 11/3/2012,



Blogger Tricks Blog, “100% CSS οριζόντιο Drop Down Menu”, Ιούνιος 2010, ημ.τελ.πρόσβ.:
14/4/2012,



http://bloggertrics.blogspot.com/2010/06/100-css-drop-down-menu.html

IDC Corporation, “Sustaining Innovations and Extending the Useful Life of Software Assets”,
BussinessWire, August 2006, Ημ.τελ.πρόσβ.: 4/3/2012,
http://www.businesswire.com/news/home/20060814005620/en/IDC-Reveals-Real-ImpactOpen-Source-Sustaining



MySql.com, “Why MySQL?”, Official Site, January 2012, ημ.τελ.πρόσβ.: 10/6/2012,
http://www.mysql.com/why-mysql/



Netcraft, “June 2012 Web Server Survey”, δημοσιεύτηκε στις 6/6/2012, ημ.τελ.πρόσβ.:
7/6/2012, http://news.netcraft.com/archives/2012/06/06/june-2012-web-server-survey.html



Netcraft, “The Netcraft Secure Server Survey”, στοιχεία Ιανουαρίου 2009, ημ.τελ.πρόσβ.:
7/6/2012, https://ssl.netcraft.com/ssl-sample-report/



Πιτουρά, Ευαγγελία (Δρ)., “Βάσεις Δεδομένων”, πανεπιστημιακές παραδόσεις, Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων, Σεπτέμβριος 2011, ημ.τελ.πρόσβ.: 2/3/2012,
http://www.cs.uoi.gr/~pitoura/courses/db/MySQL.html



PHP Documentation Group, “PHP 5.3.0 Release Announcement”,official website, Ιούνιος 2012,
ημ.τελ.πρόσβ.: 23/6/2012, http://php.net/releases/5_3_0.php



PHP Documentation Group, Διάφορες αναφορές σε συναρτήσεις και εντολές PHP, PHP Manual,
πρόσβ.: Ιούνιος 2012, http://www.php.net/manual/en/



Web Design Group, “Choosing a DOCTYPE”, WDG HTML Validators, Μάρτιος 2012,
ημ.τελ.πρόσβ.: 29/4/2012 http://htmlhelp.com/tools/validator/doctype.html



Wikipedia , “Crow’s foot notation”, on Entity-relationship model article, Ιούνιος 2012,
ημ.τελ.πρόσβ.: 2/6/2012
http://en.wikipedia.org/wiki/Entity%E2%80%93relationship_model#Crow.27s_Foot_Notation



World Wide Web Consortium (W3C), “A Reformulation of HTML 4 in XML 1.0”, XHTML™ 1.0
The Extensible HyperText Markup Language (Second Edition), August 2002, ημ.τελ.πρόσβ.:
3/6/2012, http://www.w3.org/TR/xhtml1/

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας – Π.Μ.Σ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

σελ.105

Διπλωματική εργασία: Δημιουργία ιστοτόπου παραγωγής αθλητικών στατιστικών στοιχείων με χρήση τεχνολ. HTML, CSS, Javascript, PHP, MySQL



World Wide Web Consortium (W3C), “HTML Training, What is HTML”, The Web Standards
Curriculum, November 2011, ημ.τελ.πρόσβ.: 6/6/2012,
http://www.w3.org/community/webed/wiki/HTML/Training/What_is_HTML%3F



World Wide Web Consortium (W3C), “CSS Basics, What is CSS?”, The Web Standards
Curriculum, January 2012, ημ.τελ.πρόσβ.: 6/6/2012,
http://www.w3.org/community/webed/wiki/CSS_basics

106 σελ.

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας – Π.Μ.Σ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Διπλωματική εργασία: Δημιουργία ιστοτόπου παραγωγής αθλητικών στατιστικών στοιχείων με χρήση τεχνολ. HTML, CSS, Javascript, PHP, MySQL

Ευρετήριο διαγραμμάτων
Διάγραμμα 1 – Απεικόνιση αγώνων με σύστημα (α) knockout για 16 παίκτες, (β) round robin για 4
παίκτες............................................................................................................................................9
Διάγραμμα 2 – Αρχικό διάγραμμα οντοτήτων συσχετίσεων (ER)...................................................17
Διάγραμμα 3 – Μερίδιο αγοράς λογισμικών εξυπηρέτησης για Top Servers σε όλα τα internet
domains (από Αυγ 1995 – Ιουν 2012) ..........................................................................................20
Διάγραμμα 4 – Συνολικός αριθμός ενεργών λογισμικών εξυπηρέτησης σε servers σε όλα τα
internet domains (από Σεπ 2008 έως Ιουν 2012) .........................................................................21
Διάγραμμα 5 – Λογισμικά εξυπηρέτησης που χρησιμοποιούν πρωτόκολλα SSL (στοιχεία Ιαν 2006
– Ιαν 2009)....................................................................................................................................22
Διάγραμμα 6 – Λειτουργικά συστήματα πάνω στα οποία είναι εγκατεστημένοι web servers που
χρησιμοποιούν πρωτόκολλα SSL (στοιχεία Ιαν 2006 – Ιαν 2009)..................................................22
Διάγραμμα 7 – Προηγμένο μοντέλο οντοτήτων συσχετίσεων (enhanced ER diagram) της βάσης
δεδομένων ....................................................................................................................................36

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας – Π.Μ.Σ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

σελ.107

Διπλωματική εργασία: Δημιουργία ιστοτόπου παραγωγής αθλητικών στατιστικών στοιχείων με χρήση τεχνολ. HTML, CSS, Javascript, PHP, MySQL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
Σύντομη περιγραφή αρχείων ιστοσελίδων και πρόσθετων
Βασικά αρχεία και φάκελοι
Τα παρακάτω αρχεία έχουν βασικό ρόλο για την όλη λειτουργία και εμφάνιση του
ιστοτόπου. Προέχει η κεντρική ιστοσελίδα (index.php) που είναι το πρώτο περιβάλλον διεπαφής
και βέβαια το css αρχείο που καθορίζουν την μορφή δηλ. το ολοκληρωμένο γραφικό περιβάλλον.
Στην κεντρική και τις υπόλοιπες ιστοσελίδες ενσωματώνονται επιμέρους στοιχεία μέσω των
παρακάτω php αρχείων.
Όνομα αρχείου / φακέλου
img (φάκελος)

Πρόσβαση
all

Περιγραφή
Περιέχει της εικόνες, φωτογραφίες, λογότυπα, γραφικά παντός είδους.
Πρόσθετο που βοηθά στη δημιουργία της φόρμας επικοινωνίας των
επισκεπτών και των υποψήφιων χρηστών του ιστοτόπου με τον administrator
μέσω email.
Πρόσθετο που βοηθά στην εισαγωγή της ημερομηνίας με τη χρήση
ενσωματωμένου στην ιστοσελίδα calendar control.

freecontactform (φάκελος)

all

tigra_cal (φάκελος)

all

.htaccess

all

Κρυφό αρχείο (για συστήματα unix / linux) ρύθμισης παραμέτρων συστήματος.

scrabble.css
index.php
database_elements.php

all
all
all

CSS αρχείο που καθορίζει την εμφάνιση του ιστοτόπου συνολικά.
H κεντρική σελίδα του ιστοτόπου.
Οι εντολές σύνδεσης του ιστοτόπου με την Β.Δ.
Εμφάνιση συνδέσμων εισόδου και εγγραφής μέλους (για τους μη
εξουσιοδοτημένους χρήστες).
Εμφάνιση συνδέσμου αποσύνδεσης χρήστη (για τους εξουσιοδοτημένους
χρήστες).
Προβολή των κορυφαίων 10 της πανελλήνιας κατάταξης (καλείται από την
κεντρική ιστοσελίδα index.php).
Προβολή των κορυφαίων 10 της πανελλήνιας κατάταξης (καλείται από όλες τις
υπόλοιπες ιστοσελίδες).
Προβολή πληροφοριών υποσέλιδου όλων των ιστοσελίδων.
Προβολή μενού με εικονίδια στην κορυφή όλων των ιστοσελίδων.
Προβολή του δεξιού division όλων των ιστοσελίδων (πλην της κεντρικής) με
εμφάνιση τυχαίων φωτογραφιών και κατάταξης top 10 ratings.
Προβολή τυχαίας φωτογραφίας (καλείται από όλες τις ιστοσελίδες).
Προβολή τυχαίου πόστερ τουρνουά (καλείται από την κεντρική σελίδα).
Προβολή πληροφοριών για τη δημιουργία του ιστοτόπου.
Στατική ιστοσελίδα under construction.
Προβολή στοιχείων του τελευταίου ολοκληρωμένου τουρνουά σκραμπλ
(εμφανίζονται στην κεντρική ιστοσελίδα index.php)
Φόρμα επικοινωνίας μέσω email των χρηστών της ιστοσελίδας με τον
administrator με τη βοήθεια της πρόσθετης φόρμας επικοινωνίας (φάκελος
freecontactform)
Ολοκλήρωση επικοινωνίας και αποστολή email στον administrator με την
βοήθεια της πρόσθετης φόρμας επικοινωνίας (φάκελος freecontactform)

login_menu.php
logout_menu.php

unauthorized
authorized

all_top10_ratings.php

all

all_top10_ratings2.php

all

all_footer.php
all_header_menu.php

all
all

all_page_right_div.php

all

all_random_photo.php
all_random_poster.php
all_about.php
all_under_const.php

all
all
all
all

all_view_last_tourn_with_stats.php

all

contact_form.php

no_admin

contact_form_reply.php

no_admin

Προβολή των αποθηκευμένων δεδομένων του ιστοτόπου
Οι παρακάτω ιστοσελίδες, είναι προσβάσιμες από όλους τους χρήστες (εξουσιοδοτημένους
και μη) και μέσω αυτών προβάλλονται όλα τα αποθηκευμένα δεδομένα και παραγόμενα στατιστικά
στοιχεία. Οι ιστοσελίδες αυτές (μαζί με τα παραπάνω αρχεία) αποτελούν ουσιαστικά την εικόνα του
ιστοτόπου στον έξω κόσμο. Ξεχωρίζει η προβολή των επιμέρους στατιστικών στοιχείων των
τουρνουά με την εμφάνιση των στατιστικών στοιχείων στις διάφορες επιμέρους κατηγορίες.
Όνομα αρχείου

Πρόσβαση

all_current_ratings.php

All

all_nonrated_players.php
all_older_ratings.php
all_view_cities.php
all_view_clubs.php
all_view_tourn.php

All
All
All
All
All
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Προβολή της τρέχουσας κατάταξης όλων των ενεργών βαθμολογημένων
παικτών.
Προβολή ενεργών αβαθμολόγητων παικτών.
Προβολή ανενεργών παικτών (που τα ratings της έχουν λήξει).
Προβολή πόλεων απ’ όπου προέρχονται παίκτες του αγωνιστικού σκραμπλ.
Προβολή ομίλων απ’ όπου προέρχονται παίκτες του αγωνιστικού σκραμολ.
Φόρμα επιλογής τουρνουά για προβολή στατιστικών στοιχείων. Επιτρέπεται η
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Όνομα αρχείου

Πρόσβαση

all_view_tourn_selected.php

all

all_view_tourn_final.php
all_view_tourn_maxWords.php

all
all

all_view_tourn_maxWords2.php

all

all_view_tourn_players.php
all_view_tourn_round_x.php
all_view_tourn_scores.php

all
all
all

all_view_tourn_scores2.php

all

all_view_tourn_scoresPlusAvg.php

all

all_view_tourn_scoresPlusAvg2.php

all

all_view_tourn_scrabble.php

all

all_view_tourn_scrabble2.php

all

all_view_tourn_smallfinal.php
all_view_tourn_standings.php
all_view_tourn_statistics.php
all_view_tourn_stats1.php

all
all
all
all

all_view_tourn_stats2.php

all

all_view_tourn_stats3.php

all

all_view_tourn_stats4.php

all

all_view_tourn_stats5.php

all

all_view_tourn_stats6.php
all_view_tourn_stats7.php

all
all

all_view_tourn_stats8.php

all

all_view_tourn_stats9.php

all

Περιγραφή
προβολή των στοιχείων ακόμα και για τα τουρνουά που δεν έχει ολοκληρωθεί η
καταχώρηση των στοιχείων της.
Φόρμα προβολής των στοιχείων του τουρνουά που επιλέχθηκε για εμφάνιση των
στατιστικών του στοιχείων και εμφάνιση των διαφόρων κουμπιών επιλογών για
προβολή των επιμέρους στατιστικών στοιχείων
Προβολή στοιχείων τελικού αγώνα τουρνουά (αν υπάρχει).
Προβολή πίνακα καταχωρ. Μεγ. λέξεων τουρνουά.
Προβολή πίνακα καταχωρ. Μεγ. λέξεων τουρνουά (για τουρνουά μεγαλύτερα των
8 γύρων – αφαιρείται το δεξιό division της ιστοσελίδας).
Προβολή πίνακα καταχωρημένων παικτών του επιλεγμένου τουρνουά.
Προβολή στοιχείων αγώνων επιλεγμένου γύρου του τουρνουά.
Προβολή πίνακα σκορ του επιλ. τουρνουά.
Προβολή πίνακα σκορ του επιλ. τουρνουά (για τουρνουά μεγαλύτερα των 8
γύρων – αφαιρείται το δεξιό division της ιστοσελίδας).
Προβολή πίνακα Μ.Ο. σκορ του επιλ. τουρνουά.
Προβολή πίνακα Μ.Ο. σκορ του επιλ. τουρνουά (για τουρνουά μεγαλύτερα των 8
γύρων – αφαιρείται το δεξιό division της ιστοσελίδας).
Προβολή πίνακα επιτυχιών σκραμπλ όλων των παικτών του τουρνουά.
Προβολή πίνακα επιτυχιών σκραμπλ όλων των παικτών του τουρνουά (για
τουρνουά μεγαλύτερα των 8 γύρων – αφαιρείται το δεξιό division της
ιστοσελίδας).
Προβολή στοιχείων αγώνα μικρού τελικού (αν υπάρχει).
Προβολή αναλυτικού πίνακα βαθμολογίας επιλ. τουρνουά.
Προβολή συνοπτικών στατιστικών 9 διαφορετικών κατηγοριών.
Προβολή υποκατηγορίας συνοπτικών στατιστικών 1: Μεγαλύτερο σκορ παίκτη.
Προβολή υποκατηγορίας συνοπτικών στατιστικών 2: Μεγαλύτερη διαφορά
πόντων.
Προβολή υποκατηγορίας συνοπτικών στατιστικών 3: Σύνολο σκραμπλ.
Προβολή υποκατηγορίας συνοπτικών στατιστικών 4: Μεγαλύτερος Μ.Ο.
σκραμπλ.
Προβολή υποκατηγορίας συνοπτικών στατιστικών 5: Μεγαλύτερος Μ.Ο. σκορ
παίκτη.
Προβολή υποκατηγορίας συνοπτικών στατιστικών 6: Μεγαλύτερη λέξη.
Προβολή υποκατηγορίας συνοπτικών στατιστικών 7: Μεγαλύτερο σκορ αγώνα.
Προβολή υποκατηγορίας συνοπτικών στατιστικών 8: Περισσότερα σκραμπλ
παίκτη σε έναν αγώνα.
Προβολή υποκατηγορίας συνοπτικών στατιστικών 9: Περισσότερα συνολικά
σκραμπλ αγώνα.

Μενού ιστοτόπου
Η επιλογή των διαφόρων ενεργειών της κάθε κατηγορίας χρηστών στον ιστότοπο
επιτυγχάνεται μέσω των πτυσσόμενων μενού του ιστοτόπου. Ο τρόπος εμφάνισης των μενού
καθορίζεται από το αρχείο menu.css.
Όνομα αρχείου
menu.css
unauth_help_cc_menu.php
unauth_help_players_menu.php

Πρόσβαση
all
unauthorized
unauthorized

unauth_index_menu.php

unauthorized

user_help_cc_menu.php
user_help_players_menu.php
user_help_trn_menu.php
user_index_menu.php

user
user
user
user

admin_help_cc_menu.php
admin_help_players_menu.php
admin_help_trn_menu.php
admin_help_users_menu.php

admin
admin
admin
admin

admin_index_menu.php

admin

Περιγραφή
CSS αρχείο που ρυθμίζει την εμφάνιση των πτυσσόμενων μενού.
Βοήθεια για τις επιλογές του μενού «Όμιλοι».
Βοήθεια για τις επιλογές του μενού «Παίκτες».
Εμφάνιση των επιλογών του μενού για τους μη εξουσιοδοτημένους χρήστες
(ενσωμάτωση στο γραφικό περιβάλλον όλων των ιστοσελίδων)
Βοήθεια για τις επιλογές του μενού «Όμιλοι».
Βοήθεια για τις επιλογές του μενού «Παίκτες».
Βοήθεια για τις επιλογές του μενού «Τουρνουά».
Εμφάνιση των επιλογών του μενού για τους εξουσιοδοτημένους χρήστες (πλην
του administrator) (ενσωμάτωση στο γραφικό περιβάλλον όλων των ιστοσελίδων)
Βοήθεια για τις επιλογές του μενού «Όμιλοι».
Βοήθεια για τις επιλογές του μενού «Παίκτες».
Βοήθεια για τις επιλογές του μενού «Τουρνουά».
Βοήθεια για τις επιλογές του μενού «Χρήστες».
Εμφάνιση των επιλογών του μενού για τον διαχειριστή. (ενσωμάτωση στο
γραφικό περιβάλλον όλων των ιστοσελίδων)

Διαχείριση – τροποποίηση των δεδομένων του ιστότοπου
Οι παρακάτω ιστοσελίδες αφορούν τους εξουσιοδοτημένους χρήστες. Μέσω αυτών,
προστίθενται, διαγράφονται και γενικά τροποποιούνται τα δεδομένα του ιστότοπου. Έχουν
υλοποιηθεί ιστοσελίδες μέσω των οποίων επηρεάζονται τα δεδομένα των επιμέρους πινάκων
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(όμιλοι, παίκτες, τουρνουά, χρήστες). Ξεχωρίζουν, οι ιστοσελίδες τροφοδότησης των τουρνουά με
δεδομένα παικτών και αγώνων όπως επίσης και το αρχείο υπολογισμού των στατιστικών
στοιχείων όπου παράγονται όλα τα αθροίσματα σύνολα των παικτών στο συγκεκριμένο τουρνουά.
Όνομα αρχείου
admin_new_club_form.php
admin_new_club_complete.php
auth_new_city_form.php

Πρόσβαση
admin
admin
authorized

auth_new_city_complete.php

authorized

admin_update_cc_select.php
admin_update_cc_form.php
admin_update_cc_complete.php
admin_delete_cc_select.php
admin_delete_cc_form.php

admin
admin
admin
admin
admin

admin_delete_cc_complete.php

admin

admin_add_players_tourn_select.php

admin

user_add_players_tourn_select.php

user

auth_add_players_tourn_form.php

authorized

auth_add_players_tourn_complete.php

authorized

admin_new_player_form.php
user_new_player_form.php
auth_new_player_complete.php
admin_update_player_select.php
admin_update_player_form.php
admin_update_player_complete.php
admin_delete_player_select.php
user_delete_player_select.php
auth_delete_player_form.php

admin
user
authorized
admin
admin
admin
admin
user
authorized

auth_delete_player_complete.php

authorized

admin_update_ratings_form.php

admin

admin_update_ratings_complete.php

admin

auth_new_tourn_form.php

authorized

auth_new_tourn_complete.php

authorized

admin_update_tourn_select.php

admin

admin_update_tourn_form.php
admin_update_tourn_complete.php

admin
admin

user_update_tourn_select.php

user

user_update_tourn_form.php
user_update_tourn_complete.php

user
user

admin_delete_tourn_select.php

admin

admin_delete_tourn_form.php
admin_delete_tourn_complete.php

admin
admin

user_delete_tourn_select.php

user

user_delete_tourn_form.php

user

user_delete_tourn_complete.php

user

admin_update_rnds_tourn_select.php

user_update_rnds_tourn_select.php

auth_update_rnds_tourn_selected.php
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admin

user

authorized

Περιγραφή
Φόρμα δημιουργίας νέου ομίλου προέλευσης παίκτη.
Ολοκλήρωση δημιουργίας φόρμας νέου ομίλου στην Β.Δ.
Φόρμα δημιουργίας νέας πόλης προέλευσης παίκτη.
Ολοκλήρωση δημιουργίας νέας πόλης προέλευσης παίκτη και
καταχώρηση στοιχείων στην Β.Δ.
Φόρμα επιλογής πόλης / ομίλου για ενημέρωση.
Φόρμα επιβεβαίωσης ενημέρωσης στοιχείων πόλης / ομίλου.
Ολοκλήρωση ενημέρωσης στοιχείων πόλης / ομίλου στη Β.Δ.
Φόρμα επιλογής πόλης / ομίλου για διαγραφή.
Φόρμα επιβεβαίωσης διαγραφής πόλης / ομίλου.
Ολοκλήρωση διαγραφής πόλης / ομίλου. Η διαγραφή επιτρέπεται
μόνο όταν δεν έχουν καταχωρηθεί παίκτες ή τουρνουά που να
συσχετίζονται με την επιλεγμένη πόλη / όμιλο.
Φόρμα επιλογής τουρνουά για την καταχώρηση παικτών που θα
αγωνιστούν σ’αυτό.
Φόρμα επιλογής τουρνουά για την καταχώρηση παικτών που θα
αγωνιστούν σ’αυτό.
Φόρμα επιλογής καταχώρησης ενεργών παικτών που θα
αγωνιστούν στο τουρνουά.
Ολοκλήρωση καταχώρησης επιλεγμένων παικτών στο συγκεκριμένο
τουρνουά. Αν έχουν καταχωρηθεί νωρίτερα και άλλα αγωνιστικά
στοιχεία (παίκτες ή δεδομένα) αυτά διαγράφονται.
Φόρμα δημιουργίας νέου παίκτη.
Φόρμα δημιουργίας νέου αβαθμολόγητου παίκτη.
Ολοκλήρωση καταχώρησης στοιχείων νέου παίκτη στην Β.Δ.
Φόρμα επιλογής παίκτη για ενημέρωση στοιχείων.
Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων παίκτη.
Ολοκλήρωση ενημέρωσης στοιχείων παίκτη στην Β.Δ.
Φόρμα επιλογής παίκτη για διαγραφή.
Φόρμα επιλογής αβαθμολόγητου παίκτη για διαγραφή.
Φόρμα προβολής στοιχείων παίκτη που επιλέχθηκε για διαγραφή.
Ολοκλήρωση διαγραφής στοιχείων παίκτη από την Β.Δ. Η διαγραφή
επιτρέπεται αν και μόνο αν ο παίκτης δεν συμμετέχει σε κανένα
τουρνουά.
Φόρμα ενημέρωσης κατάταξης ratings των βαθμολογημένων
ενεργών παικτών.
Ολοκλήρωση ενημέρωσης κατάταξης ratings.
Φόρμα δημιουργίας νέου τουρνουά με καταχώρηση των βασικών
του στοιχείων.
Ολοκλήρωση καταχώρησης βασικών στοιχείων νέου τουρνουά στη
Β.Δ.
Φόρμα επιλογής τουρνουά για ενημέρωση των βασικών στοιχείων
του.
Φόρμα ενημέρωσης βασικών στοιχείων τουρνουά.
Ολοκλήρωση ενημέρωσης βασικών στοιχείων τουρνουά στην Β.Δ.
Φόρμα επιλογής τουρνουά ανοιχτού για τροποποιήσεις του ομίλου
που ανήκει ο χρήστης για ενημέρωση των βασικών στοιχείων του.
Φόρμα ενημέρωσης βασικών στοιχείων τουρνουά.
Ολοκλήρωση ενημέρωσης βασικών στοιχείων τουρνουά στη Β.Δ.
Φόρμα επιλογής τουρνουά για ολοκληρωτική διαγραφή. Η επιλογή
επιτρέπεται μόνο για τα τροποποιήσιμα τουρνουά.
Φόρμα επιβεβαίωσης ολοκληρωτικής διαγραφής τουρνουά.
Ολοκλήρωση διαγραφής τουρνουά από τη Β.Δ.
Φόρμα επιλογής τουρνουά ανοιχτού για τροποποιήσεις για διαγραφή
των βασικών του στοιχείων.
Φόρμα προβολής βασικών στοιχείων τουρνουά για επιβεβαίωση
διαγραφής.
Ολοκλήρωση διαγραφής βασικών στοιχείων τουρνουά στη Β.Δ. Η
διαγραφή επιτρέπεται μόνο αν δεν έχουν καταχωρηθεί παίκτες και
δεδομένα στο τουρνουά.
Φόρμα επιλογής τουρνουά για ενημέρωση των στατιστικών του
στοιχείων. Η επιλογή επιτρέπεται μόνο για τα τροποποιήσιμα
τουρνουά.
Φόρμα επιλογής τουρνουά (που διοργανώνει ο όμιλος του χρήστη)
για ενημέρωση των στατιστικών του στοιχείων. Η επιλογή
επιτρέπεται μόνο για τα τροποποιήσιμα τουρνουά.
Φόρμα προβολής των στοιχείων του τουρνουά που επιλέχθηκε και
επιλογή επιμέρους εργασιών ενημέρωσης δεδομένων τουρνουά
(καταχώρισης ζευγαριών, σκορ, σκραμπλ, μεγ. λέξεων για κάθε γύρο
αγώνων και υπολογισμού των στατιστικών στοιχείων) μέσω των
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Όνομα αρχείου

Πρόσβαση

auth_update_rnds_maxwords_form.php

authorized

auth_update_rnds_maxwords_complete.php

authorized

auth_update_rnds_pairings_form.php

authorized

auth_update_rnds_pairings_complete.php

authorized

auth_update_rnds_scores_form.php

authorized

auth_update_rnds_scores_complete.php

authorized

auth_update_rnds_scrabble_form.php

authorized

auth_update_rnds_scrabble_complete.php

authorized

auth_update_final_form.php

authorized

auth_update_final_complete.php

authorized

auth_update_smallfinal_form.php

authorized

auth_update_smallfinal_complete.php

authorized

auth_update_buchholz_form.php

authorized

auth_update_buchholz_complete.php

authorized

auth_update_statistics.php

authorized

user_login_form.php

unauthorized

user_login_complete.php

unauthorized

user_registration_form.php

unauthorized

user_registration_complete.php

unauthorized

user_logout.php
admin_delete_user_select.php
admin_delete_user_form.php
admin_delete_user_complete.php
admin_change_passwd_form.php
admin_change_passwd_complete.php
admin_update_user_select.php
admin_update_user_form.php
admin_update_user_complete.php
admin_view_users.php

authorized
admin
admin
admin
admin
admin
admin
admin
admin
admin

Περιγραφή
κατάλληλων κουμπιών επιλογής.
Φόρμα ενημέρωσης μέγιστων λέξεων αγώνων γύρου τουρνουά.
Ολοκλήρωση ενημέρωσης μέγιστων λέξεων αγώνων γύρου
τουρνουά – αποθήκευση αλλαγών στη Β.Δ.
Φόρμα ζευγοποίησης παικτών γύρου τουρνουά.
Ολοκλήρωση ζευγοποίησης παικτών γύρου τουρνουά. Αν έχουν
καταχωρηθεί στοιχεία σε επόμενους γύρους από αυτόν, τότε τα
στοιχεία αυτά διαγράφονται.
Φόρμα ενημέρωσης σκορ αγώνων γύρου τουρνουά.
Ολοκλήρωση ενημέρωσης σκορ αγώνων γύρου τουρνουά –
αποθήκευση αλλαγών στη Β.Δ.
Φόρμα ενημέρωσης επιδόσεων σκραμπλ αγώνων γύρου τουρνουά.
Ολοκλήρωση ενημέρωσης επιδόσεων σκραμπλ αγώνων γύρου
τουρνουά – αποθήκευση αλλαγών στη Β.Δ.
Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τελικού αγώνα.
Ολοκλήρωση ενημέρωσης στοιχείων τελικού αγώνα – αποθήκευση
στοιχείων στη Β.Δ.
Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων μικρού τελικού αγώνα.
Ολοκλήρωση ενημέρωσης στοιχείων μικρού τελικού αγώνα –
αποθήκευση στοιχείων στη Β.Δ.
Φόρμα ενημέρωσης κριτηρίου ισοβαθμίας Buchholz για το
επιλεγμένο τουρνουά.
Ολοκλήρωση ενημέρωσης κριτηρίου ισοβαθμίας Buchholz –
αποθήκευση ενημερωμένων στοιχείων στη Β.Δ.
Ενημέρωση στατιστικών στοιχείων τουρνουά. Υπολογισμός ή
επανυπολογισμός όλων των βαθμολογιών – αθροισμάτων –
μετρητών ανά παίκτη.
Φόρμα σύνδεσης εξουσιοδοτημένου χρήστη στο σύστημα.
Ολοκλήρωση σύνδεσης εξουσιοδοτημένου χρήστη στο σύστημα
(μόνο αν τα στοιχεία σύνδεσης που θα δώσει είναι σωστά)
Φόρμα εγγραφής νέου χρήστη – συντάκτη στο σύστημα.
Ολοκλήρωση εγγραφής νέου χρήστη – συντάκτη με ταυτόχρονη
ενημέρωση (μέσω email) του διαχειριστή. Ο συντάκτης είναι
ανενεργός μέχρι να ενεργοποιηθεί από τον διαχειριστή.
Αποσύνδεση εξουσιοδοτημένου χρήστη από το σύστημα.
Φόρμα επιλογής χρήστη για διαγραφή.
Φόρμα επιβεβαίωσης διαγραφής χρήστη.
Ολοκλήρωση διαγραφής χρήστη από τη Β.Δ.
Φόρμα αλλαγής password διαχειριστή.
Ολοκλήρωση αλλαγής password διαχειριστή στη Β.Δ.
Φόρμα επιλογής χρήστη για ενημέρωση στοιχείων.
Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων επιλεγμένου χρήστη.
Ολοκλήρωση ενημέρωσης στοιχείων χρήστη στη Β.Δ.
Προβολή στοιχείων χρηστών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’
Η βάση δεδομένων
--------

phpMyAdmin SQL Dump
version 3.4.7
http://www.phpmyadmin.net
Φιλοξενητής: 50webs.biz
Έκδοση Διακομιστή: 5.0.32
Έκδοση PHP: 5.2.13

--- Βάση: `scrabble_scr`
-USE scrabble_scr;
--- Δομή Πίνακα για τον Πίνακα `CitiesClubs`
-CREATE TABLE `CitiesClubs` (
`ccId` varchar(3) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL COMMENT 'Κωδικός πόλης ή ομίλου',
`ccName` varchar(20) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL COMMENT 'Όνομα πόλης',
`ccDetails` varchar(50) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL COMMENT 'Αναλυτικό όνομα
ομίλου (αν υπάρχει)', `ccWebLink` varchar(50) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL
COMMENT 'Η διεύθυνση της ιστοσελίδας του ομίλου (αν υπάρχει)', `ccEmail` varchar(45)
COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL COMMENT 'Email επικοινωνίας', `ccIsClub`
tinyint(1) NOT NULL COMMENT 'Σημαία ομίλου (1: Είναι, 0: Δεν είναι)', `ccLogo`
varchar(50) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL COMMENT 'Το όνομα αρχείου του logo
του ομίλο (αν υπάρχει)', PRIMARY KEY (`ccId`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci COMMENT='Στοιχεία ομίλων ή
πόλεων προέλευσης παικτών';
--- Τοποθέτηση απαραίτητων δεδομένων στον πίνακα `CitiesClubs`
-LOCK TABLES `CitiesClubs` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `CitiesClubs` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `CitiesClubs` VALUES ('---', '---', '', '', '', 1, NULL), ('ΠΕΣ', 'Ελλάδα',
'Πανελλήνια Ένωση Σκραμπλ', 'http://www.greekscrabble.gr', 'mail@greekscrabble.gr', 1,
'pes_logo.jpg');
/*!40000 ALTER TABLE `CitiesClubs` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;
-- ---------------------------------------------------------- Δομή Πίνακα για τον Πίνακα `FinalMatches`
-CREATE TABLE `FinalMatches` (
`trnNameSh` varchar(6) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL COMMENT 'Το συνεπτιγμένο
όνομα του τουρνουά (μετέχει στο κύριο κλειδί)', `pIdA` smallint(5) NOT NULL COMMENT
'Ο κωδικός του παίκτη που αγωνίζεται πρώτος (μετέχει στο κύριο κλειδί)', `pIdB`
smallint(5) NOT NULL COMMENT 'Ο κωδικός του παίκτη που αγωνίζεται δεύτερος (μετέχει
στο κύριο κλειδί)', `mtScoreA` smallint(4) unsigned NOT NULL COMMENT 'To σκορ του
παίκτη Α (πόντοι)', `mtScoreB` smallint(4) unsigned NOT NULL COMMENT 'To σκορ του
παίκτη Β (πόντοι)', `mtScrabbleA` tinyint(2) unsigned NOT NULL COMMENT 'Τα σκραμπλ
του παίκτη Α', `mtScrabbleB` tinyint(2) unsigned NOT NULL COMMENT 'Τα σκραμπλ του
παίκτη Β', `mtMaxWordA` smallint(3) unsigned NOT NULL COMMENT 'H μέγιστη λέξη του
παίκτη Α στο συγκεκριμένο αγώνα', `mtMaxWordB` smallint(3) unsigned NOT NULL COMMENT
'H μέγιστη λέξη του παίκτη Β στο συγκεκριμένο αγώνα', `mtIsFinal` tinyint(1) NOT NULL
DEFAULT '1' COMMENT 'O αγώνας είναι: τελικός (1) μικρός τελικός (0)', PRIMARY KEY
(`trnNameSh`,`pIdA`,`pIdB`), KEY `pIdA` (`pIdA`), KEY `pIdB` (`pIdB`), CONSTRAINT
`FinalMatches_ibfk_1`
FOREIGN
KEY
(`trnNameSh`)
REFERENCES
`Tournaments`
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(`trnNameSh`), CONSTRAINT `FinalMatches_ibfk_2` FOREIGN KEY (`pIdA`) REFERENCES
`Players` (`pId`), CONSTRAINT `FinalMatches_ibfk_3` FOREIGN KEY (`pIdB`) REFERENCES
`Players` (`pId`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci COMMENT='Περιέχει τους
τελικούς αγώνες των τουρνουά (αν υπάρχουν)';
-- ---------------------------------------------------------- Δομή Πίνακα για τον Πίνακα `Matches`
-CREATE TABLE `Matches` (
`trnNameSh` varchar(6) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL COMMENT 'Το συμπτυγμένο όνομα
του τουρνουά (μετέχει στο κύριο κλειδί)', `mtRound` tinyint(2) unsigned NOT NULL
COMMENT 'Ο γύρος στον οποίο ανήκει ο αγώνας (μετέχει στο κύριο κλειδί)', `mtTable`
tinyint(2) NOT NULL COMMENT 'O αριθμός τραπεζιού του αγώνα', `pIdA` smallint(5) NOT
NULL COMMENT 'Ο κωδικός του παίκτη που αγωνίζεται πρώτος (μετέχει στο κύριο κλειδί)',
`pIdB` smallint(5) NOT NULL COMMENT 'Ο κωδικός του παίκτη που αγωνίζεται δεύτερος
(μετέχει στο κύριο κλειδί)', `mtScoreA` smallint(4) unsigned NOT NULL DEFAULT '0'
COMMENT 'To σκορ του παίκτη Α (πόντοι)', `mtScoreB` smallint(4) unsigned NOT NULL
DEFAULT '0' COMMENT 'To σκορ του παίκτη Β (πόντοι)', `mtScrabbleA` tinyint(2)
unsigned NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Τα σκραμπλ του παίκτη Α', `mtScrabbleB`
tinyint(2) unsigned NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Τα σκραμπλ του παίκτη Β',
`mtMaxWordA` smallint(3) unsigned NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT 'H μέγιστη λέξη του
παίκτη Α στο συγκεκριμένο αγώνα', `mtMaxWordB` smallint(3) unsigned NOT NULL DEFAULT
'0' COMMENT 'H μέγιστη λέξη του παίκτη Β στο συγκεκριμένο αγώνα', `mtStatus`
tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Κατάσταση αγώνα: (0: Δεν έχει ολοκληρωθεί,
1: 0-0 α.α. (και οι δύο παίκτες αποχώρησαν ) 2: Ολοκληρώθηκε κανονικά, 3: 150-0 α.α.,
4: 0-150 α.α.) ', PRIMARY KEY
(`trnNameSh`,`mtRound`,`mtTable`), KEY `pIdA`
(`pIdA`), KEY `pIdB` (`pIdB`), CONSTRAINT `Matches_ibfk_1` FOREIGN KEY (`trnNameSh`)
REFERENCES `Tournaments` (`trnNameSh`), CONSTRAINT `Matches_ibfk_2` FOREIGN KEY
(`pIdA`) REFERENCES `Players` (`pId`), CONSTRAINT `Matches_ibfk_3` FOREIGN KEY
(`pIdB`) REFERENCES `Players` (`pId`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci COMMENT='Περιέχει όλους τους
αγώνες που γίνονται στα τουρνουά κατά τη διάρκεια των γύρων τους';
-- ---------------------------------------------------------- Δομή Πίνακα για τον Πίνακα `Players`
-CREATE TABLE `Players` (
`pId` smallint(5) NOT NULL COMMENT 'Κωδικός παίκτη (κύριο κλειδί)',`pName`
varchar(60) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL COMMENT 'Επώνυμο παίκτη', `ccId`
varchar(3) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL COMMENT 'Κωδικός πόλης απ'' όπου
προέρχεται ή ομίλου απ'' όπου ανήκει (ξένο κλειδί)', `pRatings` smallint(5) unsigned
NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Βαθμολογία (Ratings) παίκτη', `pExpire` date NOT NULL
COMMENT 'Λήξη ισχύος Ratings', `pStatus` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT
'Κατἀσταση παίκτη (1: βαθμολογημένος! 0: αβαθμολόγητος)', PRIMARY KEY (`pId`), KEY
`ccId` (`ccId`), CONSTRAINT `Players_ibfk_1` FOREIGN KEY (`ccId`) REFERENCES
`CitiesClubs` (`ccId`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci COMMENT='Περιέχει τους
παίκτες που συμμετέχουν στα τουρνουά';
--- Τοποθέτηση απαραίτητων δεδομένων στον πίνακα `Players`
-LOCK TABLES `Players` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `Players` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `Players` VALUES (-1,'Bye','---',0,'0000-00-00',1);
/*!40000 ALTER TABLE `Players` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;
-- ---------------------------------------------------------- Δομή Πίνακα για τον Πίνακα `StatisticsTourn`
--
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CREATE TABLE `StatisticsTourn` (
`trnNameSh` varchar(6) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, `pId` smallint(5) NOT NULL
COMMENT 'Ο κωδικός του παίκτη (μετέχει στο κύριο κλειδί)', `stPlGames` tinyint(2)
unsigned NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Ο αριθμός των αγώνων του παίκτη στο τουρνουά',
`stPlGamesComp` tinyint(2) unsigned NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Ο αριθμός των
αγώνων του παίκτη στο τουρνουά που πραγματοποιήθηκαν κανονικά (που δεν αναβλήθηκαν
λόγω απουσίας του ιδίου ή του αντιπάλου του)', `stPlPoints` float(3,1) unsigned NOT
NULL DEFAULT '0.0' COMMENT 'Οι πόντοι στον πίνακα βαθμολογίας του τουρνουά',
`stPlBuchholz` float(4,1) unsigned NOT NULL DEFAULT '0.0' COMMENT 'Οι πόντοι της
κλίμακας Buchholz του παίκτη στον πίνακα βαθμολογίας', `stPlScorePlus` smallint(5)
unsigned NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Οι θετικοί πόντοι (επίθεση) του παίκτη
συνολικά στο τουρνουά', `stPlScoreMinus` smallint(5) unsigned NOT NULL DEFAULT '0'
COMMENT
'Οι
αρνητικοί
πόντοι
(άμυνα)
του
παίκτη
συνολικά
στο
τουρνουά',
`stPlScrabbleSum` tinyint(2) unsigned NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Το άθροισμα των
scrabble του παίκτη στο τουρνουά', `stPlScrabbleMax` tinyint(2) unsigned NOT NULL
DEFAULT '0' COMMENT 'Μέγιστος αριθμός σκραμπλ του παίκτη στο τουρνουά', `stPlWordMax`
tinyint(3) unsigned NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Η μέγιστη λέξη του παίκτη στο
τουρνουά (αν έχει καταχωρηθεί)', `stPlScorePlusAvg` smallint(5) unsigned NOT NULL
DEFAULT '0' COMMENT 'Ο στρογγυλοποιημένος μέσος όρος των θετικών πόντων του παίκτη
(αν ο αγώνας ολοκληρώθηκε κανονικά)', PRIMARY KEY
(`trnNameSh`,`pId`), KEY `pId`
(`pId`), CONSTRAINT `StatisticsTourn_ibfk_1` FOREIGN KEY (`trnNameSh`) REFERENCES
`Tournaments` (`trnNameSh`), CONSTRAINT `StatisticsTourn_ibfk_2` FOREIGN KEY (`pId`)
REFERENCES `Players` (`pId`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci COMMENT='Περιέχει τα
υπολογισμένα στατιστικά στοιχεία και αθροίσματα του τουρνουά ανά παίκτη';
-- ---------------------------------------------------------- Δομή Πίνακα για τον Πίνακα `Tournaments`
-CREATE TABLE `Tournaments` (
`trnNameSh` varchar(6) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL COMMENT 'Μικρό όνομα τουρνουά
π.χ. 7οΠΤΟ (κύριο κλειδί)', `trnName` varchar(50) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL
COMMENT 'Πλήρες όνομα τουρνουά', `trnPlace` varchar(50) COLLATE utf8_unicode_ci NOT
NULL COMMENT 'Τοποθεσία τουρνουά', `trnDateStart` date NOT NULL COMMENT 'Ημερομηνία
έναρξης τουρνουά', `trnDateEnd` date NOT NULL COMMENT 'Ημερομηνία λήξης τουρνουά',
`trnRounds` tinyint(2) NOT NULL COMMENT 'Ο αριθμός γύρων του τουρνουά (χωρίς
τελικό)', `trnWithFinal` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Στο τουρνουά
υπάρχει δυνατότητα να διεξαχθεί τελικός; (0: όχι, 1: ναι τελικός, 2: ναι τελικός και
μικρός τελικός)', `ccId` varchar(3) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL COMMENT 'Κωδικός
διοργανωτή ομίλου (ξένο κλειδί)', `trnPoster` varchar(50) COLLATE utf8_unicode_ci
DEFAULT NULL COMMENT 'Το πόστερ του τουρνουά (αν υπάρχει)', `trnLocked` tinyint(1)
NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Σημαία τροποποίησης στοιχείων τουρνουά (1: Κλειδωμένο,
0:
Ανοιχτό)',
PRIMARY
KEY
(`trnNameSh`),
KEY
`ccId`
(`ccId`),
CONSTRAINT
`Tournaments_ibfk_1`
FOREIGN
KEY (`ccId`)
REFERENCES
`CitiesClubs` (`ccId`),
CONSTRAINT `Tournaments_ibfk_2` FOREIGN KEY (`ccId`) REFERENCES `CitiesClubs`
(`ccId`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci COMMENT='Περιέχει τα γενικά
στοιχεία των διαφόρων τουρνουά';
-- ---------------------------------------------------------- Δομή Πίνακα για τον Πίνακα `Users`
-CREATE TABLE `Users` (
`usrLoginName` varchar(20) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL COMMENT 'Όνομα χρήστη',
`usrPassword` varchar(20) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL COMMENT 'Kωδικός πρόσβασης
χρήστη', `usrLastName` varchar(30) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL COMMENT 'Επώνυμο
χρήστη', `usrFirstName` varchar(20) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL COMMENT 'Όνομα
χρήστη', `usrPhone` varchar(10) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL COMMENT
'Τηλέφωνο χρήστη', `usrMobile` varchar(10) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL
COMMENT 'Κινητό χρήστη', `usrEmail` varchar(30) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL
COMMENT 'Email χρήστη', `ccId` varchar(3) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL COMMENT
'Κωδικός ομίλου (ένας χρήστης υποχρεωτικά ανά όμιλο)', `usrAprooved` tinyint(1) NOT
NULL COMMENT 'Εγγεκριμένος χρήστης (0 όχι, 1 ναι)', PRIMARY KEY
(`usrLoginName`),
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UNIQUE KEY `ccId` (`ccId`), CONSTRAINT `Users_ibfk_1` FOREIGN KEY (`ccId`) REFERENCES
`CitiesClubs` (`ccId`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci COMMENT='Περιέχει τους
χρήστες που διαχειρίζονται τον ιστότοπο';
--- Τοποθέτηση απαραίτητων δεδομένων στον πίνακα `Users`
-LOCK TABLES `Users` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `Users` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `Users` VALUES ('admin', 'ΧΧΧΧΧΧ',
'nikfust@yahoo.gr', '---',1);
/*!40000 ALTER TABLE `Users` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;

'admin',

'admin',

NULL,

NULL,

--- Περιορισμοί για πίνακα `FinalMatches`
-ALTER TABLE `FinalMatches`
ADD CONSTRAINT `FinalMatches_ibfk_1` FOREIGN KEY (`trnNameSh`) REFERENCES `Tournaments`
(`trnNameSh`),
ADD CONSTRAINT `FinalMatches_ibfk_2` FOREIGN KEY (`pIdA`) REFERENCES `Players` (`pId`),
ADD CONSTRAINT `FinalMatches_ibfk_3` FOREIGN KEY (`pIdB`) REFERENCES `Players` (`pId`);
--- Περιορισμοί για πίνακα `Matches`
-ALTER TABLE `Matches`
ADD CONSTRAINT `Matches_ibfk_1` FOREIGN KEY (`trnNameSh`) REFERENCES `Tournaments`
(`trnNameSh`),
ADD CONSTRAINT `Matches_ibfk_2` FOREIGN KEY (`pIdA`) REFERENCES `Players` (`pId`),
ADD CONSTRAINT `Matches_ibfk_3` FOREIGN KEY (`pIdB`) REFERENCES `Players` (`pId`);
--- Περιορισμοί για πίνακα `StatisticsTourn`
-ALTER TABLE `StatisticsTourn`
ADD CONSTRAINT `StatisticsTourn_ibfk_1` FOREIGN KEY (`trnNameSh`) REFERENCES
`Tournaments` (`trnNameSh`),
ADD CONSTRAINT `StatisticsTourn_ibfk_2` FOREIGN KEY (`pId`) REFERENCES `Players`
(`pId`);
--- Περιορισμοί για πίνακα `Players`
-ALTER TABLE `Players`
ADD CONSTRAINT `Players_ibfk_1` FOREIGN KEY (`ccId`) REFERENCES `CitiesClubs` (`ccId`);
--- Περιορισμοί για πίνακα `Tournaments`
-ALTER TABLE `Tournaments`
ADD CONSTRAINT `Tournaments_ibfk_1` FOREIGN KEY (`ccId`) REFERENCES `CitiesClubs`
(`ccId`),
ADD CONSTRAINT `Tournaments_ibfk_2` FOREIGN KEY (`ccId`) REFERENCES `CitiesClubs`
(`ccId`);
--- Περιορισμοί για πίνακα `Users`
-ALTER TABLE `Users`
ADD CONSTRAINT `Users_ibfk_1` FOREIGN KEY (`ccId`) REFERENCES `CitiesClubs` (`ccId`);
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