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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο τη δημιουργία μιας εφαρμογής η οποία θα διαχειρίζεται και θα

προβάλει δεδομένα τα οποία καταχωρούνται σε μια βάση δεδομένων με απώτερο σκοπό να διαχειριστούμε και να

επιβλέψουμε πολλές διαφορετικές ροές εργασιών δίχως να προκληθεί σύγχυση και με τη δυνατότητα να

πληροφορείτε ο διαχειριστής ταχύτατα και αξιόπιστα. Η εφαρμογή γίνετε ποιο συγκεκριμένη και κατασκευάστηκε

για να έχει εφαρμογή σε επαγγελματικούς χώρους ή χώρους παραγωγής προϊόντων όπου η ροές εργασίας

χωρίζονται λόγο των διάφορων καθηκόντων που υπάρχουν μέσα σε αυτούς και ο έλεγχος τους είναι καθημερινή

ανάγκη .Τα δεδομένα που είναι καταχωρημένα και η βάση στη συγκεκριμένη εφαρμογή έχουν να κάνουν με μια

γραμμή παραγωγής επίπλων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΓΛΩΣΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Γλώσσα προγραμματισμού λέγεται μια τεχνητή γλώσσα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο μιας

μηχανής, συνήθως ενός υπολογιστή. Οι γλώσσες προγραμματισμού ορίζονται από ένα σύνολο συντακτικών και

εννοιολογικών κανόνων, που ορίζουν τη δομή και το νόημα, αντίστοιχα, των προτάσεων της γλώσσας.

Οι γλώσσες προγραμματισμού χρησιμοποιούνται για να διευκολύνουν την οργάνωση και διαχείριση πληροφοριών,

αλλά και για την ακριβή διατύπωση αλγορίθμων. Ορισμένοι ειδικοί χρησιμοποιούν τον όρο γλώσσα

προγραμματισμού μόνο για τυπικές γλώσσες που μπορούν να εκφράσουν όλους τους πιθανούς αλγορίθμους. Μη-

υπολογιστικές γλώσσες όπως η HTML ή τυπικές γραμματικές όπως η BNF δεν λέγονται συνήθως γλώσσες

προγραμματισμού.

Υπάρχουν χιλιάδες διαφορετικές γλώσσες προγραμματισμού, και κάθε χρόνο δημιουργούνται περισσότερες.
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1.2 ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Αρχικά για να μπορέσει ο υπολογιστής να εκτελέσει μία οποιαδήποτε λειτουργία, έπρεπε να δοθούν κατευθείαν οι

κατάλληλες ακολουθίες από 0 και 1, δηλαδή εντολές σε μορφή κατανοητή από τον υπολογιστή αλλά πολύ

δύσκολα κατανοητές από τον άνθρωπο. Ο τρόπος αυτός ήταν επίπονος και ελάχιστοι μπορούσαν να τον

υλοποιήσουν, αφού απαιτούσε βαθιά γνώση του υλικού και της αρχιτεκτονικής του υπολογιστή.

Οι εντολές που δέχεται ένας υπολογιστής μετατρέπονται σε ακολουθίες που αποτελούνται από 0 και 1, γίνονται

δηλαδή εντολές σε γλώσσα μηχανής όπως ονομάζονται, έτσι ώστε να γίνουν κατανοητές από τον υπολογιστή και

στη συνέχεια να μπορέσει να τις εκτελέσει.

Από τα πρώτα χρόνια άρχισαν να γίνονται προσπάθειες για τη δημιουργία μιας συμβολικής γλώσσας, η οποία ενώ

θα έχει έννοια για τον άνθρωπο θα μετατρέπεται εσωτερικά από τους υπολογιστές στις αντίστοιχες ακολουθίες

από 0 και 1. Για παράδειγμα η λέξη ADD (πρόσθεσε) ακολουθούμενη από δυο αριθμούς, είναι κατανοητή από τον

άνθρωπο και απομνημονεύεται σχετικά εύκολα. Η εντολή αυτή θα μεταφραστεί από τον υπολογιστή σε μία

ακολουθία δυαδικών ψηφίων και στη συνέχεια μπορεί να εκτελεστεί. Το έργο της μετάφρασης το αναλαμβάνει

ένα ειδικό πρόγραμμα, ο συμβολομεταφραστής (assembler).

Οι ανεπάρκειες των συμβολικών γλωσσών και η προσπάθεια για καλύτερη επικοινωνία ανθρώπου μηχανής

οδήγησαν στα τέλη της δεκαετίας του 50 στην εμφάνιση των πρώτων γλωσσών προγραμματισμού υψηλού

επιπέδου.

Το 1957 η IBM ανάπτυξε την πρώτη γλώσσα υψηλού επιπέδου τη FORTRAN. Το όνομα FORTRAN προέρχεται

από τις λέξεις FORmula TRANslation που σημαίνουν μετάφραση τύπων. Η FORTRAN αναπτύχθηκε ως γλώσσα

κατάλληλη για την επίλυση μαθηματικών και επιστημονικών προβλημάτων.

Το 1960 αναπτύχθηκε μία άλλη γλώσσα, σταθμός στον προγραμματισμό η γλώσσα COBOL. Η COBOL όπως

δηλώνει και το όνομα της (COmmon Business Oriented Language-Κοινή γλώσσα προσανατολισμένη στις
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επιχειρήσεις) είναι κατάλληλη για ανάπτυξη εμπορικών εφαρμογών, και γενικότερα διαχειριστικών εφαρμογών,

τομέας όπου η FORTRAN υστερούσε.

Μια από τις σημαντικότερες γλώσσα προγραμματισμού με ελάχιστη πρακτική εφαρμογή αλλά που επηρέασε

ιδιαίτερα τον προγραμματισμό και τις επόμενες γλώσσες είναι η ALGOL (Algorithmic Language-Αλγοριθμική

γλώσσα).

Στο χώρο της Τεχνητής Νοημοσύνης αναπτύχθηκαν δυο γλώσσες διαφορετικές από τις άλλες. Στα μέσα του 60

αναπτύχθηκε η LISP (LISt Processor- Επεξεργαστής λίστας), γλώσσα η οποία προσανατολίζεται σε χειρισμό

λιστών από τα σύμβολα και η PROLOG (PROgramming LOGic- Λογικός Προγραμματισμός) στις αρχές του 70.

Δύο σημαντικότατες γλώσσες γενικού σκοπού, οι οποίες αναπτύχθηκαν τη δεκαετία του 60 αλλά

χρησιμοποιούνται πάρα πολύ στις ημέρες μας, είναι η BASIC και η PASCAL.

Η γλώσσα προγραμματισμού BASIC (Beginner’s All Purpose Symbolic Code- Συμβολικός Κώδικας Εντολών

Γενικής Χρήσης για Αρχάριους) αρχικά αναπτύχθηκε, όπως δηλώνει και το όνομα της, ως γλώσσα για την

εκπαίδευση αρχαρίων στον προγραμματισμό. Σχεδιάστηκε για να γράφονται σύντομα προγράμματα, τα οποία

εκτελούνται με τη βοήθεια διερμηνευτή (interpreter).

Η γλώσσα PASCAL έφερε μεγάλες αλλαγές στον προγραμματισμό. Παρουσιάστηκε το 1970 και στηρίχθηκε

πάνω στην ALGOL. Είναι μια γλώσσα γενικής χρήσης, η οποία είναι κατάλληλη τόσο για την εκπαίδευση όσο και

τη δημιουργία ισχυρών προγραμμάτων κάθε τύπου. Χαρακτηριστικό της γλώσσας είναι η καταλληλότητα για τη

δημιουργία δομημένων προγραμμάτων.

Μία ακόμη γλώσσα που γνώρισε μεγάλη διάδοση είναι η γλώσσα C. Η C χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη του

λειτουργικού συστήματος Unix γλώσσα με ισχυρά χαρακτηριστικά, μερικά από αυτά κοινά με την Pascal

κατάλληλη για την ανάπτυξη δομημένων εφαρμογών αλλά και με πολλές δυνατότητες γλώσσας χαμηλού επιπέδου.

Η C εξελίχτηκε στη γλώσσα C++, που είναι αντικειμενοστραφής.

Τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται ιδιαίτερα, ειδικά για προγραμματισμό στο Διαδίκτυο (Internet), η JAVA. Η

JAVA είναι μια αντικειμενοστραφής γλώσσα που αναπτύχθηκε από την εταιρία SUN με σκοπό την ανάπτυξη

εφαρμογών, που θα εκτελούνται σε κατανεμημένα περιβάλλοντα, δηλαδή σε διαφορετικούς υπολογιστές οι οποίοι

είναι συνδεδεμένοι με το Διαδίκτυο.

Στα πλεονεκτήματα των γλωσσών προγραμματισμού υψηλού επιπέδου σε σχέση με τις συμβολικές μπορούν να

αναφερθούν:

 Ο φυσικότερος και πιο «ανθρώπινος» τρόπος έκφρασης των προβλημάτων. Τα προγράμματα σε

γλώσσα υψηλού επιπέδου είναι πιο κοντά στα προβλήματα που επιλύουν.
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 Η ανεξαρτησία από τον τύπο του υπολογιστή. Προγράμματα σε μία γλώσσα υψηλού επιπέδου

μπορούν να εκτελεστούν σε οποιονδήποτε υπολογιστή με ελάχιστες ή καθόλου μετατροπές. Η δυνατότητα της

μεταφοράς των προγραμμάτων είναι σημαντικό προσόν.

 Η ευκολία της εκμάθησης και εκπαίδευσης ως απόρροια των προηγούμενων.

 Η διόρθωση λαθών και η συντήρηση προγραμμάτων σε γλώσσα υψηλού επιπέδου είναι πολύ

ευκολότερο έργο.

Συνολικά οι γλώσσες υψηλού επιπέδου ελάττωσαν σημαντικά το χρόνο και το κόστος παραγωγής νέων

προγραμμάτων, αφού λιγότεροι προγραμματιστές μπορούν σε μικρότερο χρόνο να αναπτύξουν προγράμματα που

χρησιμοποιούνται σε περισσότερους υπολογιστές.

1.3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Κάθε γλώσσα προγραμματισμού έχει το δικό της σύνολο τυπικών προδιαγραφών (ή κανόνων) που αφορούν το

συντακτικό, το λεξιλόγιο και το νόημα της.

Όπως κάθε ομιλούμενη γλώσσα (π.χ., ελληνική, αγγλική, κ.λπ.) χρησιμοποιεί τους χαρακτήρες του αλφαβήτου

της για να σχηματίσει λέξεις, έτσι και κάθε γλώσσα προγραμματισμού έχει το δικό της αλφάβητο. Με τους

χαρακτήρες του αλφαβήτου της, η γλώσσα σχηματίζει τις λέξεις ή τα σύμβολα που αποτελούν το λεξιλόγιο της

γλώσσας. Το αλφάβητο της γλώσσας C, σύμφωνα με το ANSI πρότυπο [ANSI ’88],

αποτελείται από 96 χαρακτήρες. Οι χαρακτήρες αυτοί είναι ο χαρακτήρας του κενού, οι χαρακτήρες ελέγχου

οριζόντιου στηλοθέτη (tab), κάθετου στηλοθέτη, αλλαγής σελίδας (form feed) και νέας γραμμής (new–line), και οι

παρακάτω 91 γραφικοί χαρακτήρες:

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

_ { } [ ] # ( ) < > % : ; . ? * + – / ^ & | ~ ! = , \ " '

Οι χαρακτήρες αυτοί, χρησιμοποιούνται από τη C για τη δημιουργία των λέξεων και των ειδικών συμβόλων που

αποτελούν το λεξιλόγιό της. Αποτελούν δε, μέρος ενός ευρύτερου συνόλου χαρακτήρων που είναι γνωστό σαν

ASCII (American Standard Code for Information Interchange) κώδικας. Ένα εναλλακτικό σύνολο χαρακτήρων

που χρησιμοποιείται κύρια από την IBM στους μεγάλους υπολογιστές της, είναι το EBCDIC (Extended Binary

Coded Decimal Interchange Code), ενώ ένα τρίτο, το πλέον σύγχρονο, έχει το όνομα unicode και λύνει πολλά από

τα προβλήματα που δημιούργησαν τα προηγούμενα.
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Ένα σύνολο κανόνων ορίζει τον τρόπο με τον οποίο οι λέξεις μιας γλώσσας προγραμματισμού μπορούν να

συγκροτήσουν προτάσεις και να δημιουργήσουν προγράμματα. Οι κανόνες αυτοί, γνωστοί με το όνομα

συντακτικοί κανόνες, αποτελούν το συντακτικό της γλώσσας. H ακριβής εφαρμογή του συντακτικού της γλώσσας

έχει δραματική επίδραση στην αξιοπιστία των προγραμμάτων. Η κάθε γλώσσα σχηματίζει με τους χαρακτήρες

του αλφαβήτου της, τις λέξεις ή τα σύμβολα που αποτελούν το λεξιλόγιό της. Οι λέξεις του λεξιλογίου μπορούν

να διακριθούν σε επί μέρους κατηγορίες, μεταξύ των οποίων σημαντικότερες είναι οι εξής:

• δεσμευμένες λέξεις (reserved words)

• λέξεις–κλειδιά (keywords)

• τελεστές (operators)

• αναγνωριστές (identifiers)

Για πολλές γλώσσες που χρησιμοποιούνται ευρέως και έχουν χρησιμοποιηθεί για αρκετό χρονικό διάστημα (π.χ.

C, C++, Java, Scheme), υπάρχουν ειδικοί φορείς τυποποίησης, οι οποίοι μέσα από τακτές συναντήσεις

δημιουργούν, τροποποιούν ή επεκτείνουν τις τυπικές προδιαγραφές που διέπουν τη χρήση μιας γλώσσας

προγραμματισμού. Άλλες γλώσσες δεν περιγράφονται σε κάποιο επίσημο πρότυπο αλλά ορίζονται μόνο με βάση

κάποια υλοποίησή τους, όπως η Python που περιγράφεται από την υλοποίηση CPython.
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1.4 ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Δεν υπάρχει απλός τρόπος να κατηγοριοποιηθούν οι γλώσσες προγραμματισμού. Αυτό συμβαίνει γιατί συνήθως

κάθε γλώσσα προγραμματισμού περιέχει επιρροές από πολλές προηγούμενες γλώσσες, συνδυάζοντας θετικά

στοιχεία και προσθέτοντας νέα. Χαρακτηριστικά που εμφανίζονται σε μια γλώσσα και έχουν θετική αποδοχή,

συνήθως υιοθετούνται από μεταγενέστερες γλώσσες ακόμα και αν πρόκειται για γλώσσες που ανήκουν σε

διαφορετική κατηγορία.

Η κατηγοριοποίηση είναι ακόμα πιο περίπλοκη για το λόγο ότι πολλές γλώσσες συνήθως ανήκουν σε παραπάνω

από μία κατηγορίες. Για παράδειγμα, η Java είναι τόσο αντικειμενοστρεφής όσο και παράλληλη γλώσσα,

δεδομένου ότι υποστηρίζει την οργάνωση των δεδομένων και υπολογισμών σε αντικείμενα, αλλά επιτρέπει επίσης

και την δημιουργία προγραμμάτων με ταυτόχρονα νήματα (threads) που εκτελούνται παράλληλα.

Δεδομένης της δυσκολίας στην κατηγοριοποίηση, μπορούμε να κατηγοριοποιήσουμε τις γλώσσες

προγραμματισμού με διάφορους τρόπους. Οι συνηθέστεροι τρόποι είναι:

 με βάση τον τρόπο οργάνωσης του προγράμματος

 με βάση τον στόχο που έχει η γλώσσα

 με βάση τον τρόπο που περιγράφουν το ζητούμενο αποτέλεσμα

Στην πρώτη περίπτωση προκύπτουν κατηγορίες όπως:

 Διαδικαστικές γλώσσες (procedural) όπου το πρόγραμμα είναι οργανωμένο σε διαδικασίες, που

αποτελούνται από σειρές εντολών που περιγράφουν αλγορίθμους. Παραδείγματα γλωσσών που ανήκουν σε αυτή

την κατηγορία είναι η Pascal ή η C.
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 Αντικειμενοστρεφείς γλώσσες (object-oriented) όπου το πρόγραμμα είναι οργανωμένο σε

αντικείμενα. Ένα αντικείμενο είναι μια μονάδα που αποτελείται από την περιγραφή κάποιων δεδομένων και την

περιγραφή των αλγορίθμων που τα επεξεργάζονται. Ένα αντικειμενοστρεφές πρόγραμμα αποτελείται από

διάφορα αντικείμενα που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Παραδείγματα αντικειμενοστρεφών γλωσσών είναι η Java

ή η C++.

 Συναρτησιακές γλώσσες (functional) όπου οι υπολογισμοί εκφράζονται ως εφαρμογές μαθηματικών

συναρτήσεων, σε αντίθεση με τα άλλα είδη προγραμματισμού όπου οι υπολογισμοί εκφράζονται ως σειρές

εντολών, όπου η κάθε μία αλλάζει με κάποιο τρόπο την κατάσταση του συστήματος. Θεωρητικό τους υπόβαθρο

είναι ο λ-λογισμός. Χαρακτηριστικές συναρτησιακές γλώσσες είναι η Lisp, η Haskell και η OCaml.

Στην περίπτωση που οι κατηγοριοποίηση των γλωσσών προγραμματισμού γίνει με βάση το στόχο που έχει η

γλώσσα, υπάρχουν οι παρακάτω κατηγορίες:

 Γλώσσες γενικής χρήσης. Σε αυτήν την κατηγορία ταξινομούνται γλώσσες που δημιουργήθηκαν για

τον προγραμματισμό γενικών εφαρμογών, καθώς και πολλές εκπαιδευτικές γλώσσες που αποδείχτηκαν χρήσιμες

για την ανάπτυξη γενικών εφαρμογών, όπως η Pascal.

 Γλώσσες προγραμματισμού συστημάτων, που χρησιμοποιούνται συνήθως για τον προγραμματισμό

λειτουργικών συστημάτων ή οδηγών (drivers) υλικού, όπου χρειάζεται πολλές φορές ο προγραμματιστής να έχει

έλεγχο και γνώση του πως λειτουργεί το υλικό. Η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη γλώσσα προγραμματισμού

συστημάτων είναι η C.

 Γλώσσες σεναρίων (scripting). Αυτές οι γλώσσες χρησιμοποιούνται συνήθως για τη γρήγορη

ανάπτυξη μικρών προγραμμάτων, σε περιπτώσεις που ο χρόνος του προγραμματιστή είναι πιο πολύτιμος από την

ταχύτητα εκτέλεσης του προγράμματος, όπως για παράδειγμα συμβαίνει όταν το πρόγραμμα απλά αυτοματοποιεί

απλές λειτουργίες. Παραδείγματα γλωσσών σεναρίων (scripting) είναι η Perl, η Python, η Ruby ή τα κελύφη του

λειτουργικού συστήματος Unix (shells).

 Γλώσσες ειδικών εφαρμογών. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν γλώσσες που αναπτύχθηκαν ειδικά

για μια συγκεκριμένη εφαρμογή. Για παράδειγμα, η γλώσσα PostScript είναι σχεδιασμένη ειδικά για να

περιγράφονται με λεπτομέρεια κείμενα προς εκτύπωση, ενώ η γλώσσα Matlab είναι σχεδιασμένη για την

επεξεργασία πινάκων από αριθμητικά δεδομένα.

 Παράλληλες ή κατανεμημένες γλώσσες. Στη συγκεκριμένη κατηγορία ταξινομούνται γλώσσες που

επιτρέπουν τη ανάπτυξη παράλληλων προγραμμάτων, όπου πολλές εντολές εκτελούνται ταυτόχρονα σε πολλούς

υπολογιστές, έτσι ώστε το τελικό αποτέλεσμα να προκύψει γρηγορότερα. Οι παράλληλες γλώσσες προσφέρουν

συνήθως εύκολους τρόπους επικοινωνίας μεταξύ των νημάτων που εκτελούνται παράλληλα, καθώς και τρόπους
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ώστε να δημιουργούνται καινούριες παράλληλες εκτελέσεις. Παραδείγματα γλωσσών που ανήκουν (και) σε αυτή

την κατηγορία είναι η Java, η Erlang, η MultiLisp ή η Cilk.

Τέλος, στην περίπτωση που η κατηγοριοποίηση γίνεται με βάση τον τρόπο που περιγράφεται το ζητούμενο,

υπάρχουν οι παρακάτω κατηγορίες:

 Προστακτικές γλώσσες προγραμματισμού (imperative) είναι οι γλώσσες που περιγράφουν το

ζητούμενο αποτέλεσμα κατασκευαστικά, δίνοντας μια σειρά εντολών που όταν εκτελεστούν παράγουν το

ζητούμενο αποτέλεσμα. Τέτοιες γλώσσες είναι η C, η Java αλλά και η OCaml.

 Δηλωτικές γλώσσες προγραμματισμού (declarative) είναι οι γλώσσες που περιγράφουν το ζητούμενο

αποτέλεσμα χρησιμοποιώντας τις ιδιότητες που έχει, και όχι τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζεται. Παραδείγματα

δηλωτικών γλωσσών είναι η Haskell, η SQL και η Prolog.

1.5 JAVASCRIPT

Η JavaScript είναι γλώσσα προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, 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 ECMAscript.

Η γλώσσα προγραμματισμού JavaScript δημιουργήθηκε αρχικά από τον Brendan Eich της εταιρείας Netscape με

την επωνυμία Mocha. Αργότερα, Mocha μετονομάστηκε σε LiveScript, και τελικά σε JavaScript, κυρίως επειδή η

ανάπτυξή της επηρεάστηκε περισσότερο από τη γλώσσα προγραμματισμού Java. LiveScript ήταν το επίσημο

όνομα της γλώσσας όταν για πρώτη φορά κυκλοφόρησε στην αγορά σε βήτα (beta) εκδόσεις με το πρόγραμμα

περιήγησης στο Web, Netscape Navigator εκδοχή 2.0 τον Σεπτέμβριο του 1995. Η LiveScript μετονομάστηκε σε

JavaScript σε μια κοινή ανακοίνωση με την εταιρεία Sun Microsystems στις 4 Δεκεμβρίου, 1995 , όταν

επεκτάθηκε στην έκδοση του προγράμματος περιήγησης στο Web, Netscape εκδοχή 2.0B3.

Η JavaScript απέκτησε μεγάλη επιτυχία ως γλώσσα στην πλευρά του πελάτη (client-side) για εκτέλεση κώδικα σε

ιστοσελίδες, και περιλήφθηκε σε διάφορα πρόγραμματα περιήγησης στο Web. Κατά συνέπεια, η εταιρεία

Microsoft ονόμασε την εφάρμογή της σε JScript για να αποφύγει δύσκολα θέματα εμπορικών σημάτων. JScript

πρόσθεσε νέους μεθόδους για να διορθώσει τα Y2K-προβλήματα στην JavaScript, οι οποίοι βασίστηκαν στην

java.util.Date τάξη της Java. Η JScript περιλήφθηκε στο πρόγραμμα Internet Explorer εκδοχή 3.0, το οποίο

κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 1996.
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Τον Νοέμβριο του 1996, η Netscape ανακοίνωσε ότι είχε υποβάλει τη γλώσσα JavaScript στο Ecma International

(μια οργάνωση της τυποποίησης των γλωσσών προγραμματισμού) για εξέταση ως βιομηχανικό πρότυπο, και στη

συνέχεια το έργο είχε ως αποτέλεσμα την τυποποιημένη μορφή που ονομάζεται ECMAScript.

Η JavaScript έχει γίνει μία από τις πιο δημοφιλείς γλώσσες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών στον

Παγκόσμιο Ιστό (Web). Αρχικά, όμως, πολλοί επαγγελματίες προγραμματιστές υποτίμησαν τη γλώσσα διότι το

κοινό της ήταν ερασιτέχνες συγγραφείς ιστοσελίδων και όχι επαγγελματίες προγραμματιστές. Με με τη χρήση της

τεχνολογίας Ajax, η JavaScript γλώσσα επέστρεψε στο προσκήνιο και έφερε πιο επαγγελματική προσοχή

προγραμματισμού. Το αποτέλεσμα ήταν ένα καινοτόμο αντίκτυπο στην εξάπλωση των πλαισίων και των

βιβλιοθηκών, τη βελτίωση προγραμματισμού με JavaScript, καθώς και αυξημένη χρήση της JavaScript έξω από

τα προγράμματα περιήγησης στο Web.

Τον Ιανουάριο του 2009, το έργο CommonJS ιδρύθηκε με στόχο τον καθορισμό ενός κοινού προτύπου

βιβλιοθήκης κυρίως για την ανάπτυξη της JavaScript έξω από το πρόγραμμα περιήγησης και μέσα σε άλλες

τεχνολογίες (π.χ. server-side). Η αρχική έκδοση της Javascript βασίστηκε στη σύνταξη στη γλώσσα

προγραμματισμού C, αν και έχει εξελιχθεί, ενσωματώνοντας πια χαρακτηριστικά από νεότερες γλώσσες. Αρχικά

χρησιμοποιήθηκε για προγραμματισμό από την πλευρά του πελάτη (client), που ήταν ο φυλλομετρητής (browser)

του χρήστη, και χαρακτηρίστηκε σαν client-side γλώσσα προγραμματισμού. Αυτό σημαίνει ότι η επεξεργασία του

κώδικα Javascript και η παραγωγή του τελικού περιεχομένου HTML δεν πραγματοποιείται στο διακομιστή, αλλά

στο πρόγραμμα περιήγησης των επισκεπτών, ενώ μπορεί να ενσωματωθεί σε στατικές σελίδες HTML. Αντίθετα,

άλλες γλώσσες όπως η PHP εκτελούνται στο διακομιστή (server-side γλώσσες προγραμματισμού).

Παρά την ευρεία χρήση της Javascript για συγγραφή προγραμμάτων σε περιβάλλον φυλλομετρητή, αξίζει να

σημειωθεί ότι από την αρχή χρησιμοποιήθηκε και για τη συγγραφή κώδικα από την πλευρά του διακομιστή, από

την ίδια τη Netscape στο προϊόν LiveWire, με μικρή επιτυχία. Η χρήση της Javascript στο διακομιστή εμφανίζεται

πάλι σήμερα, με τη διάδοση του Node.js, ενός μοντέλου προγραμματισμού βασισμένο στα γεγονότα (events).

Η Javascript δεν θα πρέπει να συγχέεται με τη Java, που είναι διαφορετική γλώσσα προγραμματισμού και με

διαφορετικές εφαρμογές. Η χρήση της λέξης "Java" στο όνομα της γλώσσας έχει περισσότερη σχέση με το προφίλ

του προϊόντος που έπρεπε να έχει και λιγότερο με κάποια πιθανή συμβατότητα ή άλλη στενή σχέση με τη Java.

Ρόλο σε αυτήν τη σύγχυση έπαιξε και ότι η Java και η Javascript έχουν δεχτεί σημαντικές επιρροές από τη

γλώσσα C, ειδικά στο συντακτικό, ενώ είναι και οι δύο αντικειμενοστρεφείς γλώσσες. Τονίζεται ότι ο σωστός

τρόπος γραφής της είναι "Javascript" και όχι 'Java script' σαν δύο λέξεις, όπως λανθασμένα γράφεται ορισμένες

φορές.
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1.6 PHP

H PHP είναι μια γλώσσα προγραμματισμού για τη δημιουργία σελίδων web με δυναμικό περιεχόμενο. Μια σελίδα

PHP περνά από επεξεργασία από ένα συμβατό διακομιστή 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.

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

και να μεταγλωτίζει τον κώδικα PHP σε HTML που καταλαβαίνει το πρόγραμμα πελάτη. Ο διακομιστής Apache,

που χρησιμοποιείται σήμερα ευρέως σε συστήματα με τα λειτουργικά συστήματα GNU/Linux, Microsoft

Windows, Mac OS X υποστηρίζει εξ ορισμού την εκτέλεση κώδικα PHP, είτε με την χρήση ενός πρόσθετου

(mod_php) ή με την αποστολή του κώδικα προς εκτέλεση σε εξωτερική διεργασία CGI ή FCGI ή με την έλευση

της php5.4 υποστηρίζονται η εκτέλεση σε πολυάσχολους ιστοχώρους, FastCGI Process Manager (FPM).

Ο συνδυασμός Linux/Apache/PHP/MySQL, που είναι η πιο δημοφιλής πλατφόρμα εκτέλεσης ιστοσελίδων είναι

γνωστός και με το ακρωνύμιο LAMP. Παρόμοια, ο συνδυασμός */Apache/PHP/MySQL ονομάζεται *AMP, όπου
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το πρώτο αρχικό αντιστοιχεί στην πλατφόρμα, στην οποία εγκαθίστανται ο Apache, η PHP και η MySQL (π.χ.

Windows, Mac OS X).

Ο LAMP συνήθως εγκαθίσταται και ρυθμίζεται στο Linux με τη βοήθεια του διαχειριστή πακέτων της εκάστοτε

διανομής. Στην περίπτωση άλλων λειτουργικών συστημάτων, επειδή το κατέβασμα και η ρύθμιση των

ξεχωριστών προγραμμάτων μπορεί να είναι πολύπλοκη, υπάρχουν έτοιμα πακέτα προς εγκατάσταση, όπως το

XAMPP και το WAMP για τα Windows και το MAMP για το Mac OS X.

Η ιστορία της PHP ξεκινά από το 1994, όταν ένας φοιτητής, ο Rasmus Lerdorf δημιούργησε χρησιμοποιώντας τη

γλώσσα προγραμματισμού Perl ένα απλό script με όνομα php.cgi, 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. Οι περισσότεροι ιστότοποι

επί του παρόντος χρησιμοποιούν κυρίως τις εκδόσεις 4 και 5 της PHP.
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1.7 HTML

Η HTML (HyperText Markup Language), είναι η κύρια γλώσσα σήμανσης για τις ιστοσελίδες, και τα στοιχεία της

είναι τα βασικά δομικά στοιχεία των ιστοσελίδων.

Η HTML γράφεται υπό μορφή στοιχείων HTML τα οποία αποτελούνται από ετικέτες, οι οποίες περικλείονται

μέσα σε σύμβολα «μεγαλύτερο από» και «μικρότερο από» (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.

Ο σκοπός ενός web browser είναι να διαβάζει τα έγγραφα HTML και 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 του 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)
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καθορίζοντας δομικά σημαντικά στοιχεία για το κείμενο, όπως κεφαλίδες, παραγράφους, λίστες, συνδέσμους,

παραθέσεις και άλλα. Μπορούν επίσης να ενσωματώνονται σενάρια εντολών σε 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.

Το 1980, ο φυσικός Τιμ Μπέρνερς Λι, ο οποίος εργαζόταν στο CERN, επινόησε το ENQUIRE, ένα σύστημα

χρήσης και διαμοιρασμού εγγράφων για τους ερευνητές του CERN, και κατασκεύασε ένα πρωτότυπό του.

Αργότερα, το 1989, πρότεινε ένα σύστημα βασισμένο στο διαδίκτυο, το οποίο θα χρησιμοποιούσε

υπερκείμενο.Έτσι, έφτιαξε την προδιαγραφή της HTML και έγραψε τον browser και το λογισμικό εξυπηρετητή

στα τέλη του 1990. Τον ίδιο χρόνο, ο Μπέρνερς Λι και ο μηχανικός συστημάτων πληροφορικής του CERN Robert

Cailliau συνεργάστηκαν σε μια κοινή προσπάθεια εύρεσης χρηματοδότησης, αλλά το έργο δεν υιοθετήθηκε ποτέ

επίσημα από το CERN. Στις προσωπικές του σημειώσεις από το 1990, ο Μπέρνερς Λι αριθμεί «μερικές από τις

πολλές χρήσεις του υπερκειμένου», και αναφέρει πρώτα από όλες μια εγκυκλοπαίδεια.

Η πρώτη δημόσια διαθέσιμη περιγραφή της HTML ήταν ένα έγγραφο με το όνομα Ετικέτες HTML, το οποίο

πρωτοαναφέρθηκε στο Διαδίκτυο από τον Μπέρνερς Λι στα τέλη του 1991. Περιέγραφε τα 20 στοιχεία τα οποίο

αποτελούσαν τον αρχικό και σχετικά απλό σχεδιασμό της HTML. Εκτός από την ετικέτα υπερσυνδέσμου, οι

υπόλοιπες ήταν έντονα επηρεασμένες από την SGMLguid, μια μορφή δημιουργίας τεκμηρίωσης, φτιαγμένη στο

CERN και βασισμένη στην SGML. Δεκατρία από εκείνα τα αρχικά στοιχεία υπάρχουν ακόμα σήμερα στην

HTML 4.

Το ίδιο το πρότυπο SGML αναπαράγει μερικές από τις τεχνικές των τυπογράφων, αλλά εκτός από απλή μίμηση

της τυπογραφίας προσθέτει γενικευμένη σήμανση βασισμένη σε στοιχεία, τα οποία μπορούν να εμφωλεύονται το

ένα μέσα στο άλλο και να φέρουν ιδιότητες. Ακόμα, το SGML διαχωρίζει τη δομή από το περιεχόμενο,

κατεύθυνση προς την οποία αργότερα κινήθηκε και η HTML, με τα CSS. Πολλά από τα στοιχεία κειμένου

προέρχονται από την τεχνική αναφορά ISO TR 9537, Techniques for using SGML (τεχνικές χρήσης της SGML),

η οποία με τη σειρά της καλύπτει τα χαρακτηριστικά των πρώιμων γλωσσών μορφοποίησης κειμένου που

χρησιμοποιούνταν από τα TYPSET και RUNOFF, και είχαν αναπτυχθεί στις αρχές της δεκαετίας του 1960 για το

λειτουργικό σύστημα CTSS.

Ο Μπέρνερς Λι θεώρησε την HTML ως μια υλοποίηση του SGML. Αυτό ορίστηκε και επίσημα από το Internet

Engineering Task Force (IETF) με τη δημοσίευση της πρώτης πρότασης για μια προδιαγραφή της HTML, στα
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μέσα του 1993, η οποία περιλάμβανε και έναν Ορισμό τύπου εγγράφου (DTD, Document Type Definition) της

SGML, ο οποίος όριζε την γραμματική. Αυτό το πρόχειρο έληξε μετά την πάροδο έξι μηνών, αλλά περιέχει κάτι

αξιοσημείωτο: την αναγνώριση της ετικέτας του NCSA Mosaic για την ενσωμάτωση εικόνων μέσα στο κείμενο, η

οποία αντικατοπτρίζει την φιλοσοφία του IETF για ενσωμάτωση επιτυχημένων πρωτότυπων μέσα στα πρότυπα.

Κάτι παρόμοιο περιείχε και το ανταγωνιστικό πρόχειρο του Dave Raggett, «HTML+ (Hypertext Markup Format)»,

από τα τέλη του, το οποίο πρότεινε την προτυποποίηση μερικών ήδη υλοποιημένων δυνατοτήτων, όπως οι πίνακες

και οι φόρμες.

Μετά που τα πρόχειρα HTML και HTML+ έληξαν, στις αρχές του 1994, το IETF δημιούργησε την Ομάδα

Εργασίας για την HTML, η οποία το 1995 ολοκλήρωσε την «HTML 2.0», με την πρόθεση να αποτελέσει την

πρώτη προδιαγραφή πάνω στην οποία θα βασίζονταν οι μελλοντικές υλοποιήσεις. Η HTML 2.0 δημοσιεύτηκε ως

RFC 1866, και περιείχε ιδέες από τα πρόχειρα HTML και HTML+. Η αρίθμηση 2.0 σκόπευε απλά να ξεχωρίσει

την νέα έκδοση από τα πρόχειρα που προηγήθηκαν. Η περαιτέρω ανάπτυξη κάτω από την επίβλεψη του IETF

καθυστέρησε λόγω σύγκρουσης ενδιαφερόντων. Από το 1996 και μετά, οι προδιαγραφές της HTML τηρούνται,

μαζί με ανάδραση από τους δημιουργούς λογισμικού, από το World Wide Web Consortium (W3C). Ωστόσο, το

2000 η HTML έγινε επίσης παγκόσμιο πρότυπο (ISO/IEC 15445:2000). Η τελευταία προδιαγραφή της HTML, η

HTML 4.01 δημοσιεύτηκε από το W3C το 1999, και το 2001 δημοσιεύτηκαν επίσης και τα λάθη και οι

παραλείψεις της (errata).

Η σήμανση HTML αποτελείται από μερικά βασικά συστατικά, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων (και των

ιδιοτήτων τους), τους βασισμένους σε χαρακτήρες τύπους δεδομένων, τις αναφορές χαρακτήρων και τις αναφορές

οντοτήτων. Ένα ξεχωριστό σημαντικό συστατικό είναι η δήλωση τύπου εγγράφου (document type declaration), η

οποία ορίζει στον browser τον τρόπο εμφάνισης της σελίδας.

Στην HTML, το πρόγραμμα Hello world, ένα συνηθισμένο πρόγραμμα υπολογιστή που χρησιμεύει για τη

σύγκριση γλωσσών προγραμματισμού, γλωσσών σεναρίων και γλωσσών σήμανσης, φτιάχνεται με 9 γραμμές

κώδικα, παρότι οι νέες γραμμές είναι προαιρετικές στης HTML.

Τα έγγραφα HTML αποτελούνται από στοιχεία HTML τα οποία στην πιο γενική μορφή τους έχουν τρία

συστατικά: ένα ζεύγος από ετικέτες, την «ετικέτα εκκίνησης» και την «ετικέτα τερματισμού», μερικές ιδιότητες

μέσα στην ετικέτα εκκίνησης, και τέλος το κείμενο ή το γραφικό περιεχόμενο μεταξύ των ετικετών, το οποίο

μπορεί να περιλαμβάνει και άλλα στοιχεία εμφωλευμένα μέσα του. Το στοιχείο HTML μπορεί να είναι οτιδήποτε

ανάμεσα στις ετικέτες εκκίνησης και τερματισμού. Τέλος, κάθε ετικέτα περικλείεται σε σύμβολα «μεγαλύτερο

από» και «μικρότερο από», δηλαδή < και >.
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Επομένως, η γενική μορφή ενός στοιχείου HTML είναι: <tag attribute1="value1"

attribute2="value2">content</tag>. Μερικά στοιχεία HTML περιγράφονται ως άδεια στοιχεία, έχουν τη μορφή

<tag attribute1="value1" attribute2="value2" >, και δεν έχουν καθόλου περιεχόμενο. Το όνομα κάθε στοιχείου

HTML είναι το ίδιο όνομα που χρησιμοποιείται στις αντίστοιχες ετικέτες. Το όνομα της ετικέτας τερματισμού

ξεκινά με μια κάθετο «/», η οποία παραλείπεται στα άδεια στοιχεία. Τέλος, αν δεν αναφέρονται ρητά οι ιδιότητες

ενός στοιχείου, τότε χρησιμοποιούνται οι προεπιλογές σε κάθε περίπτωση.

Οι περισσότερες ιδιότητες των στοιχείων είναι ζεύγη ονομάτων και τιμών, τα οποία διαχωρίζονται με ένα «=» και

γράφονται μέσα στην ετικέτα εκκίνησης ενός στοιχείου, μετά το όνομα του στοιχείου. Η τιμή μπορεί να

περικλείεται σε μονά ή διπλά εισαγωγικά, παρότι τιμές που αποτελούνται από συγκεκριμένους χαρακτήρες

μπορούν να γράφονται χωρίς εισαγωγικά στην HTML, αλλά όχι στην XHTML. Το να μένουν οι τιμές των

ιδιοτήτων χωρίς εισαγωγικά θεωρείται ανασφαλέςΕκτός από τις ιδιότητες που γράφονται ως ζεύγη ονομάτων και

τιμών, υπάρχουν και μερικές οι οποίες επηρεάζουν το στοιχείο απλά με την παρουσία τους μέσα στην ετικέτα

εκκίνησης, όπως η ιδιότητα ismap του στοιχείου img.

Υπάρχουν και μερικές κοινές ιδιότητες οι οποίες εμφανίζονται σε πολλά στοιχεία:

 Η ιδιότητα id παρέχει ένα αναγνωριστικό για ένα στοιχείο το οποίο είναι μοναδικό σε ολόκληρο το

έγγραφο. Χρησιμοποιείται για να ταυτοποιεί το στοιχείο ώστε τα CSS να μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο που

αυτό εμφανίζεται, καθώς και τα σενάρια μπορούν να αλλάξουν, να μετακινήσουν ή να διαγράψουν τα

περιεχόμενα ή την εμφάνισή του. Ακόμα, αν ένα id προστεθεί στο URL μιας σελίδας, παρέχει ένα μοναδικό

αναγνωριστικό για ένα τμήμα της σελίδας, για παράδειγμα: http://en.wikipedia.org/wiki/HTML#Attributes

 Η ιδιότητα class παρέχει τη δυνατότητα ταξινόμησης παρόμοιων αντικειμένων στην ίδια κλάση.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να να αποδώσει κάποια σημασία στο στοιχείο, ή για σκοπούς εμφάνισης. Για

παράδειγμα, ένα έγγραφο HTML μπορεί να χρησιμοποιεί την επισήμανση class="notation" σε μερικά στοιχεία για

να ξεχωρίσει από το υπόλοιπο κείμενο του εγγράφου. Κατά την εμφάνιση του εγγράφου, αυτά τα στοιχεία μπορεί

-για παράδειγμα- να εμφανίζονται όλα μαζί στο τέλος της σελίδας ως υποσημειώσεις, άσχετα με την θέση που

εμφανίζονται μέσα στον κώδικα. Επίσης οι ιδιότητες class χρησιμοποιούνται σημασιολογικά στα microformat.

Ένα στοιχείο μπορεί να έχει πολλαπλές κλάσεις, για παράδειγμα το class="notation important" βάζει το στοιχείο

τόσο στην κλάση «notation» όσο και στην «important».

 Η ιδιότητα style εφαρμόζει στυλ εμφάνισης σε συγκεκριμένα στοιχεία. Θεωρείται καλύτερη τακτική

να χρησιμοποιούνται οι ιδιότητες id ή class ώστε να επιλέγεται το στοιχείο μέσα σε ένα CSS, αλλά μερικές φορές

μπορεί να είναι πιο απλό να ανατεθούν style κατευθείαν στο στοιχείο.
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 Η ιδιότητα title προσθέτει μια εξήγηση στο στοιχείο στο οποίο εφαρμόζεται. Στους περισσότερους

browser αυτή η ιδιότητα εμφανίζεται ως αναδυόμενο παράθυρο βοήθειας.

 Η ιδιότητα lang ταυτοποιεί την φυσική γλώσσα των περιεχομένων του στοιχείου, η οποία μπορεί να

είναι διαφορετική από το υπόλοιπο έγγραφο.

Από την έκδοση 4.0 και μετά, στην HTML ορίζεται ένα σύνολο από 252 αναφορές οντοτήτων χαρακτήρων

και ένα σύνολο από 1.114.050 αναφορές οντοτήτων αριθμών. Και τα δύο σύνολα επιτρέπουν τη γραφή μοναδικών

χαρακτήρων ως σήμανση, αντί χρησιμοποιώντας τους ίδιους τους χαρακτήρες. Ένας χαρακτήρας και η αντίστοιχη

σήμανση γι' αυτόν θεωρούνται ισοδύναμες οντότητες, και εμφανίζονται ίδια.

Αυτή η δυνατότητα διαφυγής χαρακτήρων με αυτόν τον τρόπο επιτρέπει την ερμηνεία χαρακτήρων όπως < και &

(όταν γράφονται ως &lt; και &amp;, αντίστοιχα) ως κείμενο και όχι ως σήμανση. Για παράδειγμα, ο χαρακτήρας

< κανονικά σημαίνει την έναρξη μιας ετικέτας, και το & σημαίνει την έναρξη μιας αναφοράς οντότητας

χαρακτήρα ή αριθμού. Η γραφή τους ως &amp; ή &#x26; ή &#38; επιτρέπει στο & να συμπεριλαμβάνεται μέτα

στο περιεχόμενο ενός στοιχείου ή μέσα στην τιμή μιας ιδιότητας. Επίσης, ο χαρακτήρας διπλών εισαγωγικών ("),

ο οποίος χρησιμοποιείται για να περιβάλει την τιμή μιας ιδιότητας, πρέπει να γράφεται ως &quot; ή &#x22; ή

&#34; όταν εμφανίζεται μέσα στην ίδια την τιμή της ιδιότητας. Ομοίως, ο χαρακτήρας μονών εισαγωγικών ('),

πρέπει να γράφεται ως &#x27; ή &#39; (αλλά όχι ως &apos; εκτός στην XHTML) όταν εμφανίζεται μέσα στην

ίδια την τιμή της ιδιότητας. Αν ένας δημιουργός εγγράφου HTML παραβλέψει να γράψει αυτά τα σύμβολα ως

οντότητες χαρακτήρων ή αριθμών, τότε μερικοί browser μπορούν να είναι αρκετά επιηκείς και προσπαθούν να

χρησιμοποιήσουν το παραπλήσιο περιεχόμενο για να μαντέψουν την πρόθεση του χρήστη. Το αποτέλεσμα δεν

παύει να είναι άκυρη σήμανση, η οποία κάνει το έγγραφο λιγότερο προσιτό σε άλλους browser οι οποίοι μπορεί

να προσπαθήσουν να αναλύσουν το έγγραφο για άλλους σκοπούς, όπως για παράδειγμα για την καταχώρηση του

περιεχομένου του σε μηχανές αναζήτησης.

Η διαφυγή διευκολύνει επίσης τη χρήση χαρακτήρων που είτε είναι δύσκολο να δακτυλογραφηθούν, είτε δεν

συμπεριλαμβάνονται καν στην κωδικοποίηση χαρακτήρων του εγγράφου. Για παράδειγμα, ο τονισμένος

χαρακτήρας e (δηλαδή το é), ο οποίος τυπικά συναντάται σε μερικές ευρωπαϊκές γλώσσες, μπορεί να γραφτεί σε

οποιοδήποτε έγγραφο HTML ως η οντότητα &eacute; ή ως η αριθμητική αναφορά &#233; ή &#xE9;,

χρησιμοποιώντας χαρακτήρες οι οποίοι είναι διαθέσιμοι σε όλα τα πληκτρολόγια και υποστηρίζονται σε όλες τις

κωδικοποιήσεις χαρακτήρων. Οι κωδικοποιήσεις Unicode, όπως η UTF-8, είναι συμβατές με όλους τους

σύγχρονους browser και επιτρέπουν την πρόσβαση σε σχεδόν όλους τους χαρακτήρες όλων των συστημάτων

γραφής του κόσμου.



20

Στην HTML ορίζονται μερικοί τύποι δεδομένων για το περιεχόμενο των στοιχείων, όπως σενάρια εντολών ή

stylesheet, και μια πληθώρα τύπων για τις τιμές των ιδιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των ID, των name, των

URI, διαφόρων αριθμών και μονάδων μήκους, γλωσσών, τύπων αρχείων πολυμέσων, χρωμάτων, κωδικοποιήσεων

χαρακτήρων, ημερομηνιών κλπ.

Τα έγγραφα HTML πρέπει να αρχίζουν με μια Δήλωση τύπου εγγράφου (Document Type Declaration, ανεπίσημα

λέγεται και «doctype»). Αυτή η δήλωση βοηθά τους browser να καταλάβουν πώς πρέπει να διαβάσουν το

περιεχόμενο του εγγράφου και πώς να το παρουσιάσουν μετά, και ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιείται το quirks mode.

Ο αρχικός σκοπός του doctype ήταν να επιτρέπει την ανάλυση και επιβεβαίωση των εγγράφων HTML από

εργαλεία SGML τα οποία ήταν βασισμένα στο Document Type Definition (DTD). Το DTD στο οποίο αναφέρεται

το DOCTYPE περιέχει μια γραμματική σε γλώσσα μηχανής, η οποία καθορίζει τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται

να υπάρχει μέσα στο έγγραφο. Οι browser, από την άλλη, δεν υλοποιούν την HTML ως εφαρμογή της SGML και

συνεπώς δεν διαβάζουν το DTD. Στην HTML5 δεν ορίζεται κανένα DTD, λόγω εγγενών τεχνολογικών

περιορισμών. Έτσι το doctype <!doctype html> δεν αναφέρεται σε κανένα.

Η Σημασιολογική HTML είναι ένας τρόπος γραφής της HTML με έμφαση στο νόημα της σημασμένης

πληροφορίας παρά στην εμφάνισή της. Η HTML συμπεριλαμβάνει σημασιολογικά στοιχεία από την σύλληψή της,

συμπεριλαμβάνει όμως και στοιχεία αποκλειστικά εμφανισιακά, όπως τις ετικέτες <font>, <i> και <center>.

Υπάρχουν επίσης και τα σημασιολογικά ουδέτερα span και div. Από τα τέλη της δεκαετίας του 1990, όταν τα CSS

άρχισαν να δουλεύουν στους περισσότερους browser, οι σχεδιαστές ιστοσελίδων ενθαρρύνονταν να αποφεύγουν

τη χρήση των εμφανισιακών ετικετών της HTML και να προτιμούν να διαχωρίζουν το περιεχόμενο από την

παρουσίαση.

Σε μια συζήτηση για τον Σημασιολογικό ιστό, ο Τιμ Μπέρνερς Λι και άλλοι έδωσαν παραδείγματα τρόπων με

τους οποίους έξυπνα λογισμικά πελάτη ιστού θα μπορούν μια μέρα να περιηγούνται στον Ιστό και να βρίσκουν,

να φιλτράρουν και να συσχετίζουν τα προηγουμένως άσχετα και αδημοσίευτα δεδομένα, προς όφελος των

ανθρώπων χρηστών. Δέκα χρόνια μετά, δεν είναι ακόμα κοινή η χρήση τέτοιων προγραμμάτων, αλλά μερικές από

τις ιδέες του Web 2.0, των mashups και των ιστοσελίδων σύγκρισης τιμών προϊόντων μπορεί να πλησιάζουν στο

σκεπτικό εκείνο. Η βασική διαφορά μεταξύ αυτών των εφαρμογών και των έξυπνων λογισμικών του Μπέρνερς Λι,

είναι ότι η τρέχουσες μέθοδοι συγκέντρωσης πληροφοριών συνήθως σχεδιάζεται από προγραμματιστές ιστού, οι

οποίοι ήδη ξέρουν τις τοποθεσίες ιστού και τα API των δεδομένων που θέλουν να συνενώσουν, να συγκρίνουν και

να συνδυάσουν.

Ένας σημαντικός τύπος λογισμικοί που περιηγείται αυτόματα το διαδίκτυο και διαβάζει ιστοσελίδες, χωρίς

προηγούμενη γνώση του περιεχομένου τους, είναι και τα προγράμματα των μηχανών αναζήτησης. Αυτά τα
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λογισμικά εξαρτούνται από την σημασιολογική σαφήνεια των ιστοσελίδων που βρίσκουν, καθώς χρησιμοποιούν

διάφορες τεχνικές και αλγόριθμους για να διαβάζουν και να ταξινομούν εκατομμύρια σελίδων καθημερινά, και να

παρέχουν στους επισκέπτες τους τη δυνατότητα αναζήτησης, χωρίς την οποία ο Παγκόσμιος Ιστός θα είχε μόνο

ένα μικρό κλάσμα της χρησιμότητάς του.

Οι σημασιολογικές δομές που ήδη υπάρχουν στην HTML, είναι σημαντικό να εφαρμόζονται καθολικά, για να

βοηθούν το περιεχόμενο του δημοσιευμένου κειμένου να γίνεται καλύτερα αντιληπτό. Με αυτό τον τρόπο, τα

λογισμικά των μηχανών αναζήτησης, αλλά και άλλα λογισμικά που φτιάχνουν mashup ή άλλα υβρίδια από το

περιεχόμενο των ιστότοπων θα μπορούν καλύτερα να εκτιμούν τη σημασία του κειμένου που βρίσκουν στα

έγγραφα HTML. Προς το σκοπό αυτό, οι ετικέτες της HTML που εξυπηρετούσαν μόνο εμφανισιακό σκοπό

θεωρούνται ξεπερασμένες στην XHTML, και απαγορεύονται στην HTML5.

Τέλος, η σημασιολογικά γραμμένη HTML βελτιώνει την προσιτότητα των εγγράφων στον ιστό. Για παράδειγμα,

στους browser για χρήστες με προβλήματα όρασης ή ακοής, είναι πιο έυκολη η σωστή απόδοση της δομής του

εγγράφου με τρόπο άλλο από τον οπτικό, όταν αυτό είναι σωστά σημασιολογικά σημασμένο.

Τα αρχεία HTML, όπως συμβαίνει και με τους υπόλοιπους τύπους αρχείων του υπολογιστή, μπορούν να

μεταφερθούν με πολλούς τρόπους. Ωστόσο, λόγω της λειτουργίας της HTML, οι δύο πιο συνηθισμένοι τρόποι

είναι μέσω HTTP από έναν εξυπηρετητή, ή μέσω E-mail.

O Παγκόσμιος Ιστός αποτελείται κυρίως από αρχεία HTML τα οποία μεταφέρονται από εξυπηρετητές προς

browsers χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο HTTP. Ωστόσο, μια που το ίδιο πρωτόκολλο μπορεί επιπλέον να

μεταφέρει εικόνες, ήχο και άλλο περιεχόμενο, χρειάζεται ένας τρόπος αναγνώρισης του τύπου του περιεχομένου

που μεταφέρεται. Έτσι, μαζί με το ίδιο το αρχείο, μεταφέρονται και μερικές επιπλέον πληροφορίες, ή

μεταδεδομένα, μεταξύ αυτών και ο τύπος ΜΙΜΕ (για παράδειγμα text/html ή application/xhtml+xml) καθώς και η

κωδικοποίηση χαρακτήρων που χρησιμοποιείται.

Στους σύγχρονους browser, ο τύπος MIME που συνοδεύει το αρχείο HTML μπορεί να επηρεάζει τον τρόπο που

αυτό εμφανίζεται. Για παράδειγμα, ένα αρχείο το οποία συνοδεύεται από έναν τύπο XHTML MIME, αναμένεται

να είναι γραμμένο σε γλώσσα σωστά διατυπωμένη, κατά τα πρότυπα της XML. Αν δεν είναι, τότε τα σφάλματα

στον κώδικα μπορεί να αποτρέψουν την ορθή απεικόνιση του αρχείου. Επειδή η XHTML 1.0 και η XHTML 1.1

είναι πάντα συμβατές με την XML, το W3C υποστηρίζει ότι δεν παίζει ρόλο ποιός τύπος MIME θα

χρησιμοποιηθεί.

Αρκετά προγράμματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ενσωματώνουν δυνατότητες της HTML, ώστε να επιτρέπουν

στους χρήστες να χρησιμοποιούν την σήμανση της HTML στα μηνύματά τους, για να στέλνουν κείμενο με χρώμα,

με μορφοποίσης, ή και με ενσωματωμένες εικόνες και διαγράμματα. Ωστόσο, η μέθοδοι αυτές προκαλούν μερικά
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προβλήματα, τα οποία προκαλούνται αφ' ενός από την έλλειψη κάποιου προτύπου για την περίληψη HTML σε E-

mail (με αποτέλεσμα ο κάθε προγραμματιστής να ενεργεί κατά βούληση), και αφ' ετέρου από τη δυνατότητα

εκμετάλλευσης αυτών των δυνατοτήτων από κακόβουλους χρήστες.

Ο πιο κοινός τύπος αρχείο για έγγραφα HTML είναι .html, όμως έχει επιβιώσει και η συντόμευση .htm, από

μερικά παλαιότερα λειτουργικά συστήματα που δεν αναγνώριζαν επεκτάσεις αρχείων με περισσότερα από τρία

γράμματα. Επιπλέον, στα Microsoft Windows χρησιμοποιείται ο τύπος .hta (από το HTML Application) ο οποίος

δείχνει ότι το αρχείο συμπεριλαμβάνει HTML μαζί με κάποια δυναμικά στοιχεία που το κάνουν να εκτελείται ως

εφαρμογή.

Ένα θέμα αντιπαράθεσης στις κοινότητες των δημιουργών περιεχομένου για τον Ιστό είναι η χρήση

προγραμμάτων WYSIWIG (What You See Is What You Get), δηλαδή προγραμμάτων στα οποία ο χρήστης

σχεδιάζει οπτικά τη σελίδα όπως θα φαίνεται μετά στον browser του επισκέπτη. Αυτό κάνει τη γνώση της HTML

προαιρετική για την κατασκευή μιας ιστοσελίδας. Αυτό το μοντέλο δημιουργίας με προγράμματα WYSIWIG έχει

γνωρίσει έντονες κριτικές, κυρίως λόγω της κακής ποιότητας του κώδικα που δημιουργείται αυτόματα.

Παρόλα αυτά, οι επεξεργαστές ιστοσελίδων WYSIWYG είναι δημοφιλείς λόγω της ευκολίας που παρέχουν.

1.8 CSS

Η CSS (Cascading Style Sheets-Διαδοχικά Φύλλα Στυλ) ή ( αλληλουχία φύλλων στύλ) είναι μια γλώσσα

υπολογιστή που 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 υπολογιστή προορισμένη να

αναπτύσσει στυλιστικά μια ιστοσελίδα δηλαδή να διαμορφώνει περισσότερα χαρακτηριστικά, χρώμματα,

στοίχιση και δίνει περισσότερες δυνατότητες σε σχέση με την HTML. Για μια όμορφη και καλοσχεδιασμένη

ιστοσελίδα η χρήση της CSS κρίνεται ως απαραίτητη.

Για ένα έγγραφο πχ XHTML θα υπάρχουν παραπάνω από ένα φύλλα στυλ τα οποία περιέχουν δηλώσεις για την

εμφάνιση ενός συγκεκριμένου στοιχείου. Το στύλ Φύλλο που εφαρμόζεται σε ένα έγγραφο μπορεί να προέρχεται

από :

 το συγγραφέα μιας ιστοσελίδας

 το χρήστη του πλοηγού
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 τον ίδιο τον πλοηγό, αν έχει το δικό του προκαθορισμένο φύλλο στυλ

Συνεπώς για ένα XHTML στοιχείο θα υπάρχουν παραπάνω από μια δηλώσεις που πιθανόν να είναι

συγκρουόμενες. Το πρότυπο CSS για να επιλύσει παρόμοιες συγκρούσεις έχει καθορίσει μια αλληλουχία-σειρά

στην οποία θα μπουν αυτές οι δηλώσεις και με βάση την οποία θα επιλεγεί πχ η δήλωση που είναι πρώτη στη

σειρά.

Ο αλγόριθμος δημιουργίας αυτής της σειράς-αλληλουχίας είναι ο ακόλουθος:

 Βρες όλες τις δηλώσεις που εφαρμόζονται στο στοιχείο που μας ενδιαφέρει. Οι δηλώσεις

εφαρμόζονται στο στοιχείο αν ο επιλογέας του το επιλέξει (ταιριάζει με αυτό).

 Ταξινόμησε με βάση τη σημασία (κανονική ή σημαντική) και προέλευση ( συγγραφέας , χρήστη ή

πλοηγός χρήστη). Με αύξουσα σειρά προτεραιότητας:

 Δηλώσεις πλοηγού χρήστη

 Κανονικές δηλώσεις χρήστη

 Κανονικές δηλώσεις συγγραφέα

 Σημαντικές δηλώσεις συγγραφέα

 Σημαντικές δηλώσεις χρήστη

 Ταξινόμησε τις δηλώσεις ίδιας σημασίας και προέλευσης με κριτήριο την εξειδίκευση του επιλογέα:

οι πιο εξειδικευμένοι επιλογείς υπερισχύουν των πιο γενικών. Τα ψευδό-στοιχεία και οι ψευδο-κλάσεις

λογαριάζονται σαν κανονικά στοιχεία και κλάσεις αντίστοιχα.

 Τέλος ταξινόμησε ανάλογα με τη σειρά καθορισμού: αν δύο δηλώσεις έχουν το ίδιο βάρος ,

προέλευση και εξειδίκευση , αυτή που προσδιορίστηκε τελευταία επικρατεί. Οι δηλώσεις σε εισαγώμενα φύλλα

στυλ θεωρούνται ότι δηλώνονται πριν από τις δηλώσεις στο ίδιο το φύλλο στυλ .

Αφού λοιπόν προκύψει μια σειρά-αλληλουχία κανόνων εμφάνισης που αφορούν το ίδιο στοιχείο θα επιλεγεί

προς εφαρμογή (για την αποφυγή συγκρούσεων ) η δήλωση που θα είναι τελευταία στην σειρά που αναλύθηκε πιο

πάνω.
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1.9 APACHE

Ο Apache Web Server είναι ένας εξυπηρετητής του παγκόσμιου Ιστού (Web). Ο Apache εγκαθίσταται σε έναν

υπολογιστή ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιεί διάφορα λειτουργικά συστήματα όπως Linux, Unix, Microsoft

Windows, GNU, FreeBSD, Solaris, Novell NetWare, Mac OS X, OS/2, TPF. Ο ρόλος του Apache είναι να

αναμένει αιτήσεις από διάφορα προγράμματα – χρήστες όπως είναι ένας ο φυλλομετρητής ενός χρήστη και στη

συνέχεια να εξυπηρετεί αυτές τις αιτήσεις δίνοντας τις σελίδες που ζητούν είτε απευθείας μέσω μιας ηλεκτρονικής

διεύθυνσης, είτε μέσω ενός συνδέσμου. Ο Apache ακολουθεί τα πρότυπα που ορίζει το πρωτόκολλο HTTP.

Η εμφάνιση του Apache χρονολογείται στις αρχές του 1990, όταν άρχισε να αναπτύσσεται από τον Robert

McCool, ως ένα project με το όνομα HTTPd (HTTP daemon). Το 1994 ο Robert McCool εγκατέλειψε το HTTPd

με αποτέλεσμα να μείνει στάσιμο εκτός από κάποιες διορθώσεις που ανέπτυσσαν και διένειμαν εκτός από τον

McCool και άλλοι προγραμματιστές,. Το 1995 ανέλαβε το πρόγραμμα το Ίδρυμα Λογισμικού Apache (Apache

Software Foundation), το οποίο διατηρεί την εποπτεία του έως και σήμερα.

Το πρόγραμμα είναι ανοιχτού κώδικα που σημαίνει ότι διατίθεται δωρεάν και μπορούν να γίνουν ελεύθερα από το

χρήστη προσθήκες και τροποποιήσεις στον κώδικα του.
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Ένα από τα χαρακτηριστικά του είναι ότι μπορεί να προσαρμόσει επάνω του πολλές προσθήκες προγραμμάτων,

τα οποία με τη σειρά τους παρέχουν διαφορετικές λειτουργίες. Μερικά από τα πιο γνωστά modules του Apache

HTTP είναι τα modules πιστοποίησης, όπως για παράδειγμα τα mod_access, mod_auth, mod_digest κ.λπ. Επίσης,

πραγματοποιεί ανακατευθύνσεις διευθύνσεων μέσω του mod_rewrite, καταγραφές συνδέσεων μέσω του

mod_log_config, συμπίεση αρχείων μέσω του mod_gzip και πολλά άλλα modules τα οποία διατίθενται είτε από

το Apache Software Foundation, είτε από τρίτες εταιρίες λογισμικού.

Χάρη στα παραπάνω χαρακτηριστικά, περισσότερο από το 50% των ιστοχώρων του παγκόσμιου ιστού,

χρησιμοποιεί τον Apache ως εξυπηρετητή.

1.10 mySQL

Η MySQL είναι ένα σύστημα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων της οποίας ο πηγαίος κώδικας είναι

διαθέσιμος με ελεύθερη άδεια χρήσης.

Η ονομασία MySQL περιέχει δύο στοιχεία. Το My είναι το όνομα της κόρης του συνιδρυτή του συστήματος

Monty Widenius και το SQL αναφέρεται στη γλώσσα SQL, μια γλώσσα υπολογιστών που σχεδιάστηκε

ανεξάρτητα από την MySQL για τη διαχείριση δεδομένων, σε ένα σύστημα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων

δεδομένων (MySQL, PostgreSQL, Oracle κλπ). Το πρότυπο της γλώσσας SQL αναπτύχθηκε ξεχωριστά από τις

υλοποιήσεις συστημάτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων (όπως της MySQL, της PostgreSQL, της Oracle κλπ).

Μια βάση δεδομένων επιτρέπει την αποθήκευση, την αναζήτηση, την ταξινόμηση και την αποτελεσματική

ανάκληση των δεδομένων. Ο MySQL διακομιστής ελέγχει την πρόσβαση στα δεδομένα, για να μπορούν να

δουλεύουν πολλοί χρήστες ταυτόχρονα, για να παρέχει γρήγορη πρόσβαση και να διασφαλίζει ότι μόνο

πιστοποιημένοι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση. Έτσι, η mySQL είναι πολυνηματική και πολυχρηστική και

υποστηρίζει τα τελευταία standards της SQL. Θεωρητικά ένας κώδικας SQL θα πρέπει να τρέχει με τον ίδιο τρόπο

και σε μια βάση MySQL όπως και σε μια βάση PostgreSQL. Κάθε υλοποίηση ενός συστήματος διαχείρισης
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σχεσιακών βάσεων δεδομένων μπορεί να διαφέρει με κάποιο άλλο παρέχοντας επιπλέον δυνατότητες, βελτιωμένα

χαρακτηριστικά. Η μετακόμιση ενός κώδικα SQL από μια βάση σε μια διαφορετική υλοποίηση μπορεί να

παρουσιάσει ασυμβατότητες ή θα πρέπει να γίνουν τροποποιήσεις στον κώδικα.

Πιστεύεται ότι δουλεύει καλύτερα όταν διαχειρίζεται περιεχόμενο και όχι όταν εκτελεί συναλλαγές. Η MySQL

αυτή τη στιγμή μπορεί να λειτουργήσει σε περιβάλλον Linux, Unix, και Windows.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2.1 Η ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η βάση δεδομένων έχει τους εξής πίνακες:

α. pm.history
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β. pm.se
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γ. pm.products

δ. pm.orders
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ε. pm.clients

2.2 ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ core.php
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Για την υλοποίηση του προγράμματος, χρησιμοποιούνται 2 συναρτήσεις οι οποίες βρίσκονται στο αρχείο

core.php. Οι συναρτήσεις αυτές είναι:

α. η συνάρτηση return_info($table,$key,$key_value,$column) η οποία έχει 2 χρήσεις. Πρώτον, επιστρέφει μια

τιμή κάποιας συγκεκριμένης στήλης δίνοντας το κύριο κλειδί σαν κριτήριο αναζήτησης και, δεύτερον, βοηθάει

στη διενέργεια ελέγχων σχετικά με την ύπαρξη ή όχι κάποιων εγγραφών.

β. η συνάρτηση reverce_date($date) η οποία χρησιμοποιείται για την προβολή της ημερομηνίας σε μορφή μέρα-

μήνας-έτος και όχι στην μορφή που είναι αποθηκευμένη στη βάση δεδομένων.

Στην αρχή αυτού του αρχείου, το οποίο φορτώνεται έμμεσα μέσω του αρχείου index.php. σε όλα τα αρχεία .php,

υπάρχει ο κώδικας σύνδεσης με την βάση δεδομένων "pm".

Παρακάτω παρουσιάζεται ο κώδικας που χρησιμοποιήθηκε για την δημιουργία του αρχείου core.php.

core.php
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2.3 ΛΙΣΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ
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Στο αριστερό μέρος της εικόνας υπάρχει η φόρμα παραγγελίας η οποία αποτελείται από ένα πλαίσιο με 6 πεδία.

Στο πρώτο πεδίο παρουσιάζεται μια λίστα των ονομάτων των πελατών που είναι αποθηκευμένοι στη βάση

δεδομένων και, συγκεκριμένα, τον πίνακα pm.clients. Στο δεύτερο πεδίο συμπληρώνεται το όνομα του πελάτη

που δεν υπάρχει στον παραπάνω πίνακα ενώ στο τρίτο πεδίο καταγράφεται η ημερομηνία παράδοσης της

παραγγελίας στον πελάτη. Στο τέταρτο πεδίο παρουσιάζεται μια λίστα των ονομάτων των προϊόντων που είναι

αποθηκευμένα στη βάση δεδομένων και, συγκεκριμένα, στον πίνακα pm.products και στο πέμπτο πεδίο δίνεται η

ποσότητα των προϊόντων. Τέλος, στο έκτο πεδίο καταγράφονται οποιασδήποτε μορφής σχόλια σχετικά με την

παραγγελία.

Στο τέλος του πλαισίου υπάρχει η επιλογή "Προσθήκη". Προκειμένου να γίνει η προσθήκη της παραγγελίας, θα

πρεέπει να καταχωρίσουμε όλα τα στοιχεία στα προαναφερθέντα πεδία (μόνο το πεδίο που αφορά τις

λεπτομέρειες είναι προαιρετικό). Σε περίπτωση που δεν καταχωρηθούν τα στοιχεία, εμφανίζεται ένα μήνυμα το

οποίο μας ενημερώνει για τα πεδία που δεν έχουν στοιχεία. Ο έλεγχος γίνεται μέσω Javascript στην αρχή του
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αρχείου table_insert.php. εφόσον τα στοιχεία που καταχωρήθηκαν είναι σωστά, οι τιμές των πεδίων της φόρμας

περνάνε στο αρχείο form_insert.php από όπου καταχωρούνται στον πίνακα pm.orders.

Στο δεξί μέρος υπάρχει ένας πίνακας ο οποίος περιέχει μια λίστα με τις παραγγελίες οι οποίες έχουν καταχωρηθεί

με την χρήση της φόρμας παραγγελιών. Η λίστα χωρίζει τις εργασίες ή προϊόντα ανά ημερομηνία και ανά πελάτη.

Κάθε εργασία ή προϊόν έχει διάφορα στάδια υλοποίησης και η λίστα βοηθάει στην καταγραφή της προόδου μέσω

μιας μπάρας πλήρωσης με πράσινο χρώμα ελέγχοντας κάποια πεδία από τον πίνακα pm.orders.

Κάθε εργασία ή προϊόν περιλαμβάνει τρεις επιλογές στα δεξιά της οθόνης. Η πρώτη επιλογή είναι η "Έτοιμο"

η οποία, εφόσον προτιμηθεί, μεταφέρει στο αρχείο form_ready.php την τιμή του αναγνωριστικού της

συγκεκριμένης καταχώρισης και αλλάζει την τιμή του πεδίου state από NULL σε done οπότε αλλάζει το text -

decoration σε line - through.

H δεύτερη επιλογή είναι η "Εστάλει" η οποία όπως και με την πρώτη επιλογή αλλάζει το state σε sent και η

συγκεκριμένη καταχώριση μεταφέρεται από τον πίνακα pm.orders στον πίνακα pm.history pm.orders.

H τρίτη επιλογή είναι ένα εικονίδιο του κάδου ανακύκλωσης το οποίο μέσω του αρχείου form_delete.php

διαγράφει την συγκεκριμένη καταχώριση από τον πίνακα pm.orders.

Τέλος, επιλέγοντας το όνομα της εργασίας ή του προϊόντος, εμγανίζεται ένα νέο παράθυρο στο οποίο δίνεται η

δυνατότητα επεξεργασίας των δεδομένων της εργασίας ή του προϊόντος.

Παρακάτω παρουσιάζονται οι κώδικες που χρησιμοποιήθηκαν για την δημιουργία της λίστας παραγγελιών:

α. index_orders.php

β. table_insert.php



34
γ. table_orders.php
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δ.
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form_delete.php

ε. form_edit.php

στ. form_insert.php
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ζ. form_ready.php

η. form_send.php
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2.4 ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η παραπάνω εικόνα είναι αποτέλεσμα του αρχείου history.php. Όπως παρατηρούμε στην εικόνα, υπάρχει ένα

πλαίσιο με κουμπιά όπου αναγράφονται τα έτη στην πρώτη σειρά και οι μήνες στην δεύτερη σειρά. Αφού

επιλέξουμε την επιθυμητή χρονολογία πατώντας στα αντίστοιχα κουμπιά, παρουσιάζεται μια λίστα με τις

εργασίες που εκτελέστηκαν την επιθυμητή χρονική περίοδο. Η λίστα που δημιουργείται από τον πίνακα

pm.history προβάλλεται με ημερολογιακή σειρά. Παρακάτω παρουσιάζεται ο κώδικας που χρησιμοποιήθηκε για

την δημιουργία του αρχείου history.php.

history.php
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2.5 LIVE (ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΤΩΡΑ)

Η παραπάνω εικόνα είναι αποτέλεσμα του αρχείου index.php. Εδώ παρουσιάζεται μια σειρά από λίστες όπου

απεικονίζονται οι σταθμοί εργασίας. Κάθε σταθμός εργασίας δίνει πληροφορίες για τα προϊόντα που πρέπει να

περάσουν από το συγκεκριμένο σταθμό εργασίας προκειμένου να μεταφερθούν σε άλλο σταθμό εργασίας.

Επομένως, υπάρχει η δυνατότητα της γνώσης των εργασιών που υπολείπονται πριν την ολοκλήρωση της

παραγωγής των προϊόντων. Τα δεδομένα προκύπτουν από τον πίνακα orders με κριτήριο τον αντίστοιχο σταθμό

εργασίας. Παρακάτω παρουσιάζεται ο κώδικας που χρησιμοποιήθηκε για την δημιουργία του αρχείου index.php.
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index.php
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2.6 ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η παραπάνω εικόνα είναι αποτέλεσμα του αρχείου table_se.php το οποίο δημιουργεί μια δυναμική λίστα από τον

πίνακα se και παρέχεται η δυνατότητα επεξεργασίας των δεδομένων του πίνακα. Επομένως, δεν είναι δυνατή η

δημιουργία και η διαγραφή σταθμών εργασίας καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος εμφάνισης της σύγχυσης στην

παραγωγική διαδικασία. Η οποιαδήποτε προσθαφαίρεση μπορεί να γίνει μέσω του αρχείου table_edit_ajax.php.

Παρακάτω παρουσιάζεται ο κώδικας που χρησιμοποιήθηκε για την δημιουργία των αρχείων delete_ajax.php,

table_edit_ajax.php, table_se.php.

α. delete_ajax.php
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β.table_edit_ajax.php

γ. table_se.php
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Παρακάτω παρουσιάζεται ο κώδικας που χρησιμοποιήθηκε για την δημιουργία των αρχείων form_se.php,

se0.php.

α. form_se.php
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β. se0.php
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2.7 ΛΙΣΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ

Στο επάνω μέρος της οθόνης υπάρχει ένα πεδίο με τίτλο "Search" στο οποίο γίνεται η πληκτρολόγηση του

ονόματος και, στη συνέχεια, η αναζήτηση στη λίστα των ονομάτων όπως έχει διαμορφωθεί στον πίνακα

pm.clients.

Έπειτα, υπάρχουν άλλα 2 πεδία με τον τίτλο "Επωνυμία" και "Α.Φ.Μ." τα οποία είναι απαραίτητο να

συμπληρωθούν προκειμένου να είναι εφικτή η επιλογή της "Προσθήκη". Στη συνέχεια, γίνεται η αποστολή των

δεδομένων στο αρχείο form_insert.php το οποίο διενεργεί ελέγχους προκειμένου να μην υπάρχουν

διπλοεγγραφές και, τέλος, γινεται η καταχώριση της νέας σειράς στη βάση δεδομένων.

Η επιλογή ενός ονόματος/σειράς δίνει την δυνατότητα επεξεργασίας και αποθήκευσης των καταχωρηθέντων

στοιχείων.

Στο δεξί μέρος της οθόνης υπάρχει η επιλογή "Διαγραφή" η οποία στέλνει το κύριο κλειδί στο αρχείο

form_delete.php όπου γίνεται έλεγχος σχετικά με την ύπαρξη εγγραφή του συγκεκριμένου πελάτη στους πίνακες

pm.history και pm.orders. Η διαγραφή είναι εφικτή σε περίπτωση που δεν υπάρχουν σχετικές εγγραφές αλλιώς

εμφανίζεται μήνυμα που αποτρέπει την διαγραφή.
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Παρακάτω παρουσιάζεται ο κώδικας που χρησιμοποιήθηκε για την δημιουργία των αρχείων table_clients.php,

table_edit_ajax.php, form_delete.php και form_insert.php.

α. table_clients.php
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β. table_edit_ajax.php

γ. form_delete.php
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δ. form_insert.php
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2.8 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Όλα τα στοιχεία της εικόνας είναι κοινά με αυτά της Λίστας Πελατών. Η διαφορά είναι ότι, πέρα από τις στήλες

που περιέχουν τον κωδικό, την κατηγορία και το όνομα, συμπεριλαμβάνονται και 9 επιπλέον στήλες (1 για κάθε

σταθμό εργασίας). Έτσι, είναι εφικτή η δήλωση της κατάστασης του προϊόντας - εργασίας ανάλογα με τον σταθμό

εργασίας στον οποίο πρέπει να εισαχθεί. Η συγκεκριμένη λίστα προκύπτει από τον πίνακα pm.products της

βάσης δεδομένων.

Παρακάτω παρουσιάζεται ο κώδικας που χρησιμοποιήθηκε για την δημιουργία των αρχείων table_edit_ajax.php,

table_products.php, form_delete.php και form_insert.php.
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α. table_edit_ajax.php

β. table_products.php
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γ. form_delete.php
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δ. form_insert.php
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2.9 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Από τον πίνακα pm.history παράγεται ένα γράφημα μέσω του αρχείου mysql_graph_bar.php το οποίο μας

δείχνει την παραγωγικότητα ανά μήνα.

Παρακάτω παρουσιάζεται ο κώδικας που χρησιμοποιήθηκε για την δημιουργία των αρχείων index.php και

mysql_graph_bar.php.

α. index.php

β. mysql_graph_bar.php
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Σήμερα, η τεχνολογία αναπτύσσεται ραγδαία με αποτέλεσμα η παραγωγική διαδικασία να κάνει συνεχώς μεγάλα

βήματα εκσυγχρονισμού. Οπότε, είναι αναπόφευκτο η καταγραφή της παραγωγικής διαδικασίας να γίνεται με

ηλεκτρονικό τρόπο με τη χρήση εφαρμογών όπου γίνεται η ανάλυσή της.

Ευελπιστώ ότι η παρούσα εφαρμογή, η οποία είναι αποτέλεσμα της προσωπικής και μεγάλης από άποψη χρόνου

και δυνάμεων προσπάθειας, θα γίνει ένα πολύτιμο εργαλεία στη διάθεση των επιχειρήσεων καθώς γίνεται εφικτή

η εξοικονόμηση ενός σημαντικού χρόνου εργασίας ο οποίος θα ήταν αυξημένος αφού, σύμφωνα με τις

προηγούμενες και ξεπερασμένες μεθόδους, η καταγραφή έπρεπε να γίναι στο χαρτί, επιτρέπει την λεπτομερή

ανάλυση της παραγωγικής διαδικασίας με έναν κατανοητό και γρήγορο τρόπο και το κυριότερο, που αποτελεί και

το σημαντικό πλεονέκτημα, η εκμάθηση και η χρήση της εφαρμογής είναι αρκετά απλή και κατανοητη.
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