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Περίληψη 

Η παρούσα διπλωματική εργασία αφορά την κατάστρωση και δημιουργία 

ερωτημάτων σε μία βάση δεδομένων με οπτικό τρόπο για αρχάριους χρήστες, δηλαδή για 

χρήστες που δεν έχουν καμία προηγούμενη γνώση σε βάσεις δεδομένων. Σκοπός λοιπόν 

της εργασίας είναι να δημιουργηθεί ένα σύστημα με το οποίο οποιοσδήποτε χρήστης να 

μπορεί να δημιουργήσει ένα ερώτημα σε μία βάση δεδομένων οπτικά, με απλό τρόπο 

καθώς και να βλέπει τα αποτελέσματα αυτού του ερωτήματος. Τα περισσότερα 

συστήματα δημιουργίας ερωτημάτων απαιτούν απαραιτήτως μια υποτυπώδη γνώση 

αυτής, γι’ αυτό στόχος μας εδώ είναι η δημιουργία αυτή να γίνεται εύκολα. Ο καθένας 

λοιπόν θα μπορεί να δημιουργήσει ένα ερώτημα με βάση ορισμένους απλούς κανόνες 

που θα δίνονται κατά την κατάστρωσή του. 

Κατά την βιβλιογραφική επισκόπηση θα εξεταστούν προηγούμενες μελέτες 

σχετικά με τη δημιουργία τέτοιων συστημάτων και στο στάδιο της ανάπτυξης του 

λογισμικού θα παρουσιαστεί η δομή και η λειτουργία του συστήματος καθώς και η 

ανάπτυξη κώδικα με βάση το διαδικτυακό περιβάλλον και το σύστημα Spring 

Framework - Model View Controller. 

Συγκεκριμένα, το διαδικτυακό σύστημα «Friendly User Query Creator», το οποίο 

σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε, δίνει την δυνατότητα σε έναν αρχάριο χρήστη σε βάσεις 

δεδομένων, αφού επιλέξει μία βάση από έναν server που την φιλοξενεί, να δει τους 

πίνακές της καθώς και τις σχέσεις της. Κατόπιν, έχει την δυνατότητα επιλογής των 

χαρακτηριστικών που θέλει να προσθέσει στο ερώτημά του και τέλος μπορεί να επιλέξει 

μέσα από μία επιλογή φίλτρων, ώστε να τα προσθέσει στο τελικό του ερώτημα. 

Επομένως, το σύστημά μας μπορεί να γίνει ένας προπομπός για χρήστες που θέλουν να 

ξεκινήσουν την μελέτη τους σε συστήματα βάσεων δεδομένων, δηλαδή μπορεί να 

αποτελέσει ένα έναυσμα για την έναρξη της μελέτης στο μεγάλο κεφάλαιο των βάσεων 

δεδομένων. 

 

Λέξεις Κλειδιά: δημιουργία ερωτημάτων, δομημένα ερωτήματα, φιλική διεπαφή 

και βάσεις δεδομένων, διαδικτυακός προγραμματισμός, Spring MVC, Mysql. 
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Abstract 

This thesis deals with the development and creation of queries in a database in a 

visual way for novice people or for users who have no previous knowledge on database. 

The aim of this thesis is to create a system whereby every user can create a query to a 

database visually in a simple way and to see the results of this. 

Specifically, the system «Friendly User Query Creator» which was designed and 

developed enables a novice user to select a database, as a purpose to see entities and 

correlations. Then the user is offered the choice to choose the desired attributes, to add to 

the desired query and then to choose the filter to add in the query. Therefore, our system 

can be a precursor for users who want to start their study in database systems and it can 

be a trigger for someone to start a study in the field of databases. 

 

Keywords: create queries, structured questions, friendly interface and databases, 

web programming, Spring MVC, Mysql. 
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 1 Εισαγωγή 

 1.1  Πρόβλημα – Σημαντικότητα του θέματος 

Πολλοί είναι οι χρήστες που θέλουν να αναζητήσουν δεδομένα μέσα από βάσεις 

δεδομένων με σκοπό την εξόρυξή τους, ώστε να τα αξιοποιήσουν κατά το δοκούν. Όμως 

είναι συχνό το φαινόμενο της έλλειψης ιδιαίτερων γνώσεων πάνω σε συστήματα βάσεων 

δεδομένων και αυτό αποτελεί τροχοπέδη για την επιθυμητή αναζήτησή τους. Οι 

περισσότερες εμπορικές ή ελεύθερου λογισμικού εφαρμογές που ασχολούνται με την 

εξόρυξη δεδομένων από μια βάση απαιτούν κάποια έστω ελάχιστη γνώση θεωρίας 

βάσεων δεδομένων. 

Υπάρχουν πολλοί ερευνητές που ασχολήθηκαν με την απλούστευση του θέματος 

εξόρυξης δεδομένων και δημιουργίας ερωτημάτων με σκοπό να διευκολύνει κάθε χρήστη 

ανεξαρτήτου γνώσεων να επικοινωνεί και να αλληλεπιδρά με μια βάση δεδομένων. Ο πιο 

αντιπροσωπευτικός τρόπος αλληλεπίδρασης είναι οι εικονικές γλώσσες ερωτημάτων, 

δηλαδή γλώσσες ερωτημάτων που το λεξιλόγιο τους βασίζεται σε εικονικά σύμβολα. 

Εάν αναλογιστεί κανείς ότι ζούμε στην εποχή της ραγδαίας ανάπτυξης των νέων 

τεχνολογιών, είναι μεγάλης σημασίας το γεγονός να εκμεταλλευτούμε την δύναμή τους, 

ώστε να επιτευχθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και το καλύτερο αποτέλεσμα, η 

οπτική αναπαράσταση δόμησης ενός ερωτήματος με εύκολο και κατανοητό τρόπο. 

 1.2  Σκοπός – Στόχοι 

Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάπτυξη μιας 

διαδικτυακής εφαρμογής με τη χρήση νέων τεχνολογιών και τεχνικών προγραμματισμού. 

Στόχος είναι η οπτική δημιουργία ερωτημάτων προς βάσεις δεδομένων με απλό, εύκολο 

και κατανοητό τρόπο, ώστε ένας αρχάριος χρήστης να μπορεί, τόσο να εξάγει τα 

επιθυμητά αποτελέσματα, όσο και να βλέπει την κανονική μορφή των ερωτημάτων σε 

φυσική γλώσσα τεχνολογιών βάσεων δεδομένων. Απώτερος στόχος της εργασίας αυτής 

είναι να είναι σε θέση τελικά ο χρήστης να καταλαβαίνει και να αντιλαμβάνεται το 

λεξιλόγιο, την μορφή και την δόμηση των ερωτημάτων μιας τέτοιας φυσικής γλώσσας. 

 1.3  Συνεισφορά 

Αφού έχουμε ερευνήσει την βιβλιογραφική αναφορά για το ζήτημα αυτό, όπως 

και τα σημερινά λογισμικά που ασχολούνται με το συγκεκριμένο πεδίο, διαπιστώθηκε ότι 
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ουσιαστικά δεν υπάρχει μια σύγχρονη εφαρμογή με χρήση των πλούσιων νέων τεχνικών, 

η οποία να είναι ιδιαίτερα φιλική προς τον χρήστη. Εκμεταλλευόμενοι λοιπόν το γεγονός 

αυτό αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε μια τέτοια εφαρμογή. 

Το σύστημα αναπτύχθηκε με την βοήθεια του διακομιστή ιστοσελίδων Apache 

Tomcat δηλαδή server για φιλοξενία Java σελίδων, το σύστημα Spring Framework για 

την επικοινωνία μεταξύ χρήστη και συστήματος επεξεργασίας των εντολών του, την 

γλώσσα προγραμματισμού Java για την λειτουργία του συστήματος αυτού, των Java 

Server Pages για την δόμηση των σελίδων που βλέπει ο χρήστης στο frontend, την 

HTML, CSS και JavaScript, JQuery για την λειτουργικότητα των σελίδων. 

 1.4  Διάρθρωση της μελέτης 

Η εργασία περιλαμβάνει επτά κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια 

εισαγωγή στο θέμα του προβλήματος της οπτικής αναπαράστασης δομημένων 

ερωτημάτων. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μία θεωρητική και βιβλιογραφική 

επισκόπηση στις τεχνικές οπτικής αναπαράστασης δημιουργίας ερωτημάτων προς βάσεις 

δεδομένων. Στο τρίτο γίνεται αναφορά στην λειτουργικότητα και τις απαιτήσεις του 

συστήματος που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της εργασίας. Στο τέταρτο κεφάλαιο 

παρουσιάζονται το σύνολο των τεχνολογιών που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη 

του συστήματός μας. Με το πέμπτο κεφάλαιο γίνεται εκτενής αναφορά στην σχεδίαση 

και την υλοποίηση του συστήματος, ενώ με το έκτο γίνεται επίδειξη της 

λειτουργικότητάς του. Τέλος, στο έβδομο κεφάλαιο εξάγονται τα συμπεράσματα από την 

υλοποίηση του συστήματος και παρουσιάζονται προτάσεις για επέκταση των 

δυνατοτήτων της εφαρμογής μας. 
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 2 Βιβλιογραφική Επισκόπηση – Θεωρητικό Υπόβαθρο 

 2.1  Τo GraphSQL σύστημα ως μέσω για τη δημιουργία ερωτημάτων 

με οπτικό τρόπο (Database Visual Querying) 

 2.1.1 Γλώσσα GraphSQL – GraphSQL Language 

Οι Cerullo και Porta [1], δημιούργησαν το σύστημα GraphSQL μέσω του οποίου 

ερωτήματα SQL μπορούν να εκφραστούν γραφικά, διαδικασία η οποία είναι χρήσιμη στο 

να βοηθά κυρίως άπειρους χρήστες να μάθουν βασικές αρχές αλληλεπίδρασης με 

σχεσιακές βάσεις δεδομένων, καθώς και να επιτρέψει έμπειρους χρήστες να εκφράσουν 

καλύτερα μη τετριμμένα ερωτήματα. Από την άλλη πλευρά, μέσω της αυτόματης 

λειτουργίας μετάφρασης, κλασικά SQL ερωτήματα μπορούν να μετατραπούν σε 

GraphSQL γραφικές παραστάσεις, αναδεικνύοντας έτσι τα τμήματα από τα οποία 

αποτελούνται και τις μεταξύ τους ενδεχόμενες σχέσεις. 

Ακόμη και για τους έμπειρους χρήστες, οι οποίοι αλληλεπιδρούν με μεγάλες 

βάσεις δεδομένων, η "textual nature" (λεκτική φύση) δόμηση ενός SQL ερωτήματος 

ενδέχεται μερικές φορές να εμποδίσει την ορθή διατύπωσή του. Λόγω αυτής της φύσης 

της γλώσσας δόμησης ερωτημάτων, η οποία προϋποθέτει μια ακριβή συντακτική και 

σημασιολογική ανάλυση, για να καθοριστεί ένα σαφές ερώτημα και μόνο σε πολύ απλές 

περιπτώσεις, ένα «quick glance perception» είναι πραγματικά δυνατό [2]. Επιπλέον, οι 

δισδιάστατες αναπαραστάσεις χαρακτηρίζονται από μεγάλη εκφραστική δύναμη για την 

δημιουργία ενός ερωτήματος. 

Αρκετές οπτικές γλώσσες ερωτημάτων (VQL) αναπτύχθηκαν κυρίως κατά το 

παρελθόν ώστε να επωφεληθούν από το μεγαλύτερο εύρος ζώνης της ανθρώπινης 

όρασης και από το πώς αυτή αντιλαμβάνεται μία γραφική παράσταση σε σχέση με ένα 

απλό κείμενο (π.χ. QbD [3], Iconic SQL [4]). 

Το σύστημα GraphSQL και η γλώσσα επικοινωνίας, που αυτό χρησιμοποιεί, σε 

αντίθεση με τις υπόλοιπες γλώσσες VQL, μπορεί να θεωρηθεί μια γραφική μεταφορά της 

SQL και απορρέει από την πεποίθηση ότι η σχεσιακή άλγεβρα είναι ζωτικής σημασίας 

για τη διαμόρφωση μη τετριμμένων, δομημένων ερωτημάτων για τις σχεσιακές βάσεις 

δεδομένων. 

Ο σκοπός του συστήματος αυτού είναι διπλός. Από τη μία πλευρά, ο χρήστης να 

είναι σε θέση να κατασκευάσει γραφικά τα ερωτήματά του, συνθέτοντας στοιχεία 
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GraphSQL. Η χωρική διάταξη των γραφικών αντικειμένων είναι σε θέση στην 

πραγματικότητα να τονίσει την ορθότερη διάρθρωση των ερωτημάτων, παρέχοντας μια 

"global outlook" που σπάνια μπορεί να επιτευχθεί από μια απλή λεκτική περιγραφή. 

Αυτό θα ήταν χρήσιμο κυρίως στους άπειρους χρήστες, οι οποίοι μπορούν να 

επωφεληθούν από τη δισδιάστατη παράσταση, ώστε να κατανοήσουν καλύτερα τα 

βασικά στοιχεία μιας σχεσιακής βάσης δεδομένων, αλλά και στους έμπειρους χρήστες, οι 

οποίοι μπορούν να ορίσουν πολύπλοκα ερωτήματα με έναν οπτικό τρόπο. Από την άλλη 

πλευρά, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει αυτόματα γραφικές περιγραφές ενός 

"text based"  SQL ερωτήματος, ώστε να αναδειχθεί η δομή και η σύνθεσή του [1]. 

Στην παρακάτω Εικόνα 2-1 παρουσιάζεται παράδειγμα ενός γραφικού 

συστήματος δημιουργίας ερωτημάτων GraphSQL: 

 

Εικόνα 2-1: Δομή ερωτήματος σε GraphSQL 

Όπως φαίνεται παραπάνω, οι πίνακες μιας βάσης δεδομένων συμβολίζονται με 

πλέγματα, ενώ η προβολή των χαρακτηριστικών των επιθυμητών αποτελεσμάτων 

(selection attributes) με κύκλους. Το ορθογώνιο (selection component) περιέχει τις 

συνθήκες του ερωτήματος, οι οποίες μπορούν να εκφραστούν τόσο λεκτικά όσο και 

γραφικά. Εφόσον υπάρχουν τέτοιες συνθήκες αναπαρίστανται με κύκλους μέσα στο 

ορθογώνιο, όπως φαίνεται στην παρακάτω Εικόνα 2-2: 

 

Εικόνα 2-2: Παράδειγμα ενός GraphSQL ερωτήματος 

Εδώ μπορούμε να καταλάβουμε ότι από τον πίνακα Authors θέλουμε να 

εμφανίσουμε το χαρακτηριστικό Author με συνθήκη τους «Authors» που γεννήθηκαν 

μετά το 1950 (με την στήλη Year_Born > 1950). Στην Εικόνα 2-3 ακολουθεί 

παρουσιάζεται ένα πιο περίπλοκο παράδειγμα: 
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Εικόνα 2-3: Παράδειγμα ερωτήματος λογικού AND 

Εδώ οι τελεστές, π.χ. <>, εκπροσωπούνται από παραλληλόγραμμα και 

χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των προϋποθέσεων που αφορούν διαφορετικά 

χαρακτηριστικά (Company_Name and Name). Οι διακεκομμένες γραμμές δείχνουν τα 

χαρακτηριστικά που εμπλέκονται με τον τελεστή. Στην περίπτωσή μας πρέπει αυτά τα 

δύο χαρακτηριστικά να είναι διαφορετικά μεταξύ τους. Από τον τελεστή υπάρχει μια 

συνεχής γραμμή που καταλήγει με ένα μικρό ορθογώνιο εντός του ορθογωνίου των 

συνθηκών. 

Το ορθογώνιο αυτό δηλώνει τον λογικό τελεστή <AND>, που ενώνει δύο ή 

περισσότερες συνθήκες ενός ερωτήματος, μια έλλειψη, αντίθετα, χρησιμοποιείται για τον 

λογικό τελεστή <OR>. Εάν θέλουμε να συνδέσουμε δύο πίνακες τότε κάνουμε χρήση 

ενός εξαγώνου όπως φαίνεται παρακάτω, στην Εικόνα 2-4: 

 

Εικόνα 2-4: Παράδειγμα σύνδεσης δύο συνθηκών JOIN 

Οι οντότητες Authors και Τitle_Author συνδέονται μεταξύ τους με το κλειδί 

Au_ID.  

Φυσικά με το GraphSQL μπορούν να δημιουργηθούν αρκετά πολύπλοκα 

ερωτήματα, όπως δείχνει η Εικόνα 2-5: 
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Εικόνα 2-5: Σύνθετο ερώτημα σε GraphSQL 

Όπως διαπιστώνεται, έχουμε ένα ερώτημα στο ορθογώνιο των συνθηκών, με τις 

επιθυμητές συνθήκες να προέρχονται από δύο άλλα ερωτήματα. Είναι απολύτως 

κατανοητό ότι, εάν κάποιος γνωρίζει τα γραφικά στοιχεία του συστήματος, είναι 

σαφέστατα πιο εύκολο να δημιουργήσει ένα πολύπλοκο ερώτημα αντί να το περιγράψει 

με τον απλό λεκτικό τρόπο. 

 2.1.2 Περιβάλλον GraphSQL Builder 

Το βασικό σύστημα πάνω στο οποίο κάποιος δημιουργεί τα ερωτήματά του είναι 

το GraphSQL Builder, ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης (IDE) που έχει 

αναπτυχθεί σε C#. Με την εφαρμογή αυτή είναι δυνατόν να αναπτύξει κάποιος γραφικά 

τα επιθυμητά ερωτήματα και στη συνέχεια να αποκτήσει το SQL κείμενο που εκφράζεται 

από την γραφική απεικόνιση αλλά και αντιστρόφως. Το περιβάλλον αυτής της 

εφαρμογής φαίνεται στην Εικόνα 2-6 που ακολουθεί: 
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Εικόνα 2-6: Παράθυρο περιβάλλοντος GraphSQL Builder 

Οι Cerullo και Porta [1], διεξήγαγαν πειράματα για το σύστημά τους με δείγμα 

δέκα ατόμων, που είχαν βασικές γνώσεις SQL, παίρνοντας αποτελέσματα από 

πραγματικά δεδομένα. Αφού έκαναν μια εισαγωγή στο GraphSQL και δόθηκε βαρύτητα 

στην κατανόηση των γραφικών ερωτημάτων, πραγματοποίησαν το πείραμα σε δύο 

στάδια. Στο πρώτο, ο κάθε χρήστης δημιούργησε 4 γραφικά ερωτήματα (διάφορα 

επίπεδα πολυπλοκότητας) όπου και έπρεπε να παρουσιάσει το SQL κείμενο. Μέτρησαν 

το χρόνο που απαιτήθηκε, για να ολοκληρωθούν αυτές οι διαδικασίες  και διαπίστωσαν 

ότι ο μέσος όρος των αποτελεσμάτων κυμάνθηκε από 16 δευτερόλεπτα για τα πιο απλά 

ερωτήματα έως 68 δευτερόλεπτα για τα πιο περίπλοκα. Κατά τη δεύτερη φάση υπέβαλαν 

ένα αρκετά σύνθετο ερώτημα, ώστε οι 5 συμμετέχοντες να το γράψουν σε SQL (με 

συνθήκες που να ικανοποιούν 3 υποερωτήματα) και το ίδιο ερώτημα να το απεικονίσουν 

οι άλλοι 5 χρήστες γραφικά μέσω του συστήματός τους. Από τους συμμετέχοντες, 

έλαβαν τα παρακάτω ποσοστά σωστών απαντήσεων για κάθε ομάδα ξεχωριστά, όπως 

απεικονίζονται στην Εικόνα 2-7: 

 

Εικόνα 2-7: Αποτελέσματα σωστών απαντήσεων στα ζητούμενα ερωτήματα 
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Από το παραπάνω διάγραμμα, φαίνεται να επιβεβαιώνεται η αποτελεσματικότητα 

του GraphSQL για την σωστότερη και κατανοητότερη αντίληψη ενός SQL ερωτήματος. 

 2.2  Οι οπτικές γλώσσες ερωτημάτων (VQL) και το σύστημα Keiron 

 2.2.1 Τι είναι οι οπτικές γλώσσες ερωτημάτων – Visual Query Languages 

Το GraphSQL σύστημα των Cerullo και Porta, που είδαμε προηγουμένως, είναι 

μια γλώσσα οπτικών ερωτημάτων, η περιγραφή της οποίας γίνεται από τους Aversano, 

Canfora κτλ [5]. 

Οι οπτικές γλώσσες ερωτημάτων (VQLs) αντιπροσωπεύουν την εξέλιξη των 

παραδοσιακών γλωσσών ερωτημάτων κειμένου. Σκοπός μίας τέτοιας γλώσσας είναι να 

επιτρέψει την αλληλεπίδραση ενός αρχάριου χρήστη με μία σχεσιακή βάση δεδομένων 

με στόχο να τον βοηθήσει να μάθει και να κατανοήσει το σχεσιακό μοντέλο δεδομένων 

και τη γλώσσα δομημένων ερωτημάτων, με τη χρήση εικονικών συμβόλων [5]. 

Πράγματι, οι οπτικές γλώσσες εκμεταλλεύονται τη δύναμη των νέων 

τεχνολογιών, ιδίως τις πολυδιάστατες εικόνες και παραστάσεις, χρώματα, πολλαπλά 

παράθυρα και φόρμες. Η χρήση των οπτικών τεχνολογιών επιτρέπει την καλύτερη 

αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή παρουσιάζοντας τα στοιχεία μιας βάσης 

δεδομένων με ένα πιο φυσικό τρόπο, δημιουργώντας έτσι μια αισθητική οπτική 

αντιστοίχιση μεταξύ της οπτικής αναπαράστασης και του επιθυμητού ερωτήματος. 

Υπάρχουν αρκετά παραδείγματα τέτοιων εικονικών γλωσσών ερωτημάτων, τα 

οποία και μπορούν να ταξινομηθούν ως εξής: 

• αναπαραστάσεις πινάκων, όπου πίνακες χρησιμοποιούνται για να 

αναπαραστήσουν δεδομένα [9], 

• διαγραμματικές αναπαραστάσεις, με τη χρήση γραφημάτων και 

διαγραμμάτων για τη μοντελοποίηση [10, 11], 

• εικονικές αναπαραστάσεις, όπου εικόνες αντιπροσωπεύουν τα δεδομένα 

που είναι αποθηκευμένα στη βάση δεδομένων [12, 13] 

Ένα τυπικό παράδειγμα της πρώτης περίπτωσης είναι η VISUAL [14]. Η γλώσσα 

αυτή είναι μια γραφική γλώσσα ερωτημάτων που βασίζεται σε εικόνες (icon based) και 

έχει σχεδιαστεί για επιστημονικές βάσεις δεδομένων, για τις οποίες η οπτικοποίηση των 

σχέσεων είναι σημαντική από επιστημονική άποψη για την δόμηση ερωτημάτων, επειδή 

τα ερωτήματα είναι διερευνητικού χαρακτήρα. 
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Για την δεύτερη περίπτωση υπάρχει το σύστημα ερωτημάτων με διαγράμματα 

(Query By Diagram) [10, 11], το οποίο και περιλαμβάνει μια οθόνη διεπαφής που 

επιτρέπει στον εκάστοτε χρήστη να αλληλεπιδρά με το διάγραμμα Οντοτήτων-

Συσχετίσεων μιας βάσης δεδομένων χρησιμοποιώντας το ποντίκι και το πληκτρολόγιο. 

Το QBD επιτρέπει στον χρήστη τη δημιουργία ερωτημάτων μέσω περιήγησης στο 

διάγραμμα ΟΣ. Με άλλα λόγια, ο χρήστης, μέσω της διεπαφής που διαθέτει, έχει 

διαθέσιμο το διάγραμμα ΟΣ και μπορεί να περιηγηθεί και να ανακαλύψει τις σχέσεις 

μεταξύ των πινάκων και να δημιουργήσει ερωτήματα με μεγαλύτερη ευκολία. 

Οι Catarci και Santucci [15] σύγκριναν το σύστημα QBD με την κλασική γλώσσα 

δομημένων ερωτημάτων SQL. Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι μια οπτική 

γλώσσα είναι πιο εύκολο να κατανοηθεί και να χρησιμοποιηθεί από μια παραδοσιακή 

"textual" γλώσσα. 

Όσον αφορά την τρίτη περίπτωση, οι Massari, Chrysanthis [12, 13] ανέπτυξαν το 

σύστημα ερωτημάτων μέσω εικόνων (Query By Icons). Ένα σύστημα το οποίο επιτρέπει 

στους χρήστες να δημιουργούν ερωτήματα χρησιμοποιώντας εικονίδια. Ο στόχος του 

συστήματος ήταν να παρέχει μια εύχρηστη γλώσσα για μη έμπειρους χρήστες, καθώς δεν 

απαιτεί ειδικές γνώσεις του περιεχομένου της υποκείμενης βάσης δεδομένων ή της 

κατανόησης του διαγράμματος ΟΣ της. H κύρια διαφορά μεταξύ του QΒΙ και των άλλων 

συστημάτων αυτής της κατηγορίας [16] είναι ο τρόπος με τον οποίο δημιουργούνται και 

καθορίζονται τα εικονίδια. Σε αντίθεση με το QBI, τα άλλα συστήματα συνήθως δεν 

καθορίζουν ομοιόμορφα τα δεδομένα σε εικόνες ώστε να υιοθετήσουν μια στρατηγική 

άμεσης περιήγησης στα δεδομένα. 

Ένα άλλο σύστημα αυτής της κατηγορίας είναι το Keiron1 που επιτρέπει την 

αλληλεπίδραση του χρήστη με μια βάση δεδομένων [5]. Στόχος του συστήματος είναι 

μέσω του περιβάλλοντος επαφής και του συστήματος εικόνων να βοηθήσει αρχάριους 

χρήστες να μάθουν και να κατανοήσουν την γλώσσα δομημένων ερωτημάτων SQL. 

                                                 
1 Ο κένταυρος Χείρων, γιος του Κρόνου και της νύμφης Φιλύρας είναι μια σημαντική μορφή της 

ελληνικής μυθολογίας, τόσο για τη σχέση του με τη θεραπεία και άλλες υποδιαμόρφωσιν φυσικές 

επιστήμες του αρχαίου κόσμου, όσο και για τη σχέση του με τη διδασκαλία των ηρώων 

[https://el.wikipedia.org/wiki/Χείρων, 2/1/17] 
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 2.2.2 Το σύστημα Keiron 

Το Keiron δημιουργεί το διάγραμμα ΟΣ μιας βάσης δεδομένων μέσα από τα 

μεταδεδομένα (metadata) και τα χρησιμοποιεί για να χαρτογραφήσει όλες τις οντότητες 

αυτής, δηλαδή πίνακες, χαρακτηριστικά, τύπους, τιμές και σχέσεις μέσω οπτικής 

αναπαράστασης. Κατά συνέπεια, το σύστημα δεν απαιτεί λεπτομερή γνώση σχετικά με 

τη δομή της βάσης δεδομένων, ούτε απαιτεί γνώσεις SQL. Τα ερωτήματα μπορούν να 

διατυπωθούν με απλά κλικ και drag & drop εικόνων που αντιπροσωπεύουν οντότητες και 

χαρακτηριστικά της βάσης δεδομένων. Τα κύρια πλεονεκτήματα του συστήματος αυτού 

μπορούν να τα συνοψίσουμε ως ακολούθως: 

• τα δομικά στοιχεία μιας βάσης δεδομένων αναπαριστώνται σαν εικόνες 

(icons). Λεπτομέρειες σχετικά με την λογική που διέπει αυτήν (σχετικά με πίνακες, 

χαρακτηριστικά και σχέσεις) δεν παρέχονται στον τελικό χρήστη. Με αυτόν τον τρόπο, 

ένας χρήστης μπορεί απλά να αναγνωρίσει τα αντικείμενα με τα οποία θέλει να ξεκινήσει 

να συνθέτει το ερώτημα του, 

• το σύστημα μεταφράζει τα ερωτήματα εικόνων σε SQL ερωτήματα, 

δίνοντας έτσι τη δυνατότητα  σε μη ειδικευμένους χρήστες να κατανοήσουν και να 

μάθουν την σύνταξη της SQL κατά τη σύνταξη απλών οπτικών ερωτημάτων, 

• το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα αποθήκευσης των οπτικών 

ερωτημάτων, ώστε να είναι σε θέση ο χρήστης να επιλέξει και να εκτελέσει κάποιο 

προηγούμενο ερώτημα. 

Οι Canfora, A. De Lucia, and S. Stefanucci [5] χρησιμοποιώντας το σύστημα 

Keiron διεξήγαγαν έρευνα, ώστε να εκτιμήσουν την αποτελεσματικότητα και την 

χρηστικότητά του, συγκρίνοντας το Keiron με την κλασική SQL και την διαγραμματική 

γλώσσα ερωτημάτων της MS-ACCESS. 

 Στο Keiron, περιοχές της οθόνης χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό 

του ρόλου των εικόνων μέσα σε ένα ερώτημα. Στο παρακάτω σχήμα 2-8 φαίνεται ένα 

στιγμιότυπο ενός ερωτήματος: 
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Εικόνα 2-8: Παράθυρο εφαρμογής Keiron 

Στην περιοχή 1 της οθόνης, υπάρχουν οι διαθέσιμοι πίνακες της βάσης δεδομένων 

με τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά τους. Τα χαρακτηριστικά που θα εμφανιστούν στον 

πίνακα αποτελεσμάτων, τοποθετούνται στην περιοχή 3, ενώ η περιοχή 4 περιέχει την 

δυνατότητα δημιουργίας των συνθηκών του ερωτήματος. Για αυτό τον σκοπό το Keiron 

παρέχει ένα επιπλέον παράθυρο επιλογής, όπως αυτό της Εικόνας 2-9: 

 

Εικόνα 2-9: Παράθυρο επιλογής συνθηκών ερωτήματος 

Όπως επίσης και ένα ακόμη παράθυρο για την δημιουργία συνδέσεων μεταξύ των 

πινάκων (join), Εικόνα 2-10: 
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Εικόνα 2-10: Παράθυρο δημιουργίας συνδέσεων JOIN 

Στις περιοχές 2 και 5 απεικονίζονται οι συναρτήσεις συγκέντρωσης (count, sum 

κ.τ.λ.) και ταξινόμησης. Τέλος, η περιοχή 6 δείχνει δυναμικά το SQL ερώτημα που 

αντιστοιχεί στο οπτικό. Η σύνθεση του ερωτήματος ξεκινά με drag & drop των 

αντίστοιχων πινάκων και χαρακτηριστικών που πλέον αναπαρίστανται ως εικονίδια στις 

αντίστοιχες περιοχές. 

Ένα τυπικό παράδειγμα για το πως λειτουργεί το Keiron είναι μία βάση 

δεδομένων με βιβλία (θα χρησιμοποιήσουμε κι εμείς το ίδιο παράδειγμα βάσης με βιβλία 

για την κατάστρωση του δικού μας συστήματος) από την οποία θέλουμε να εμφανίσουμε 

τους τίτλους των βιβλίων που έχουν εκδοθεί το 1998. Η δημιουργία του ερωτήματος 

φαίνεται στο σχήμα 2-10. Από την περιοχή 1 επιλέγουμε το εικονίδιο που αντιστοιχεί στο 

χαρακτηριστικό "TITLE" και το μεταφέρουμε στην περιοχή 3. Έπειτα μεταφέρουμε 

αντίστοιχα από την περιοχή 1 στην 4 το εικονίδιο που αντιστοιχεί στο χαρακτηριστικό 

"YEAR" κι εκεί ανοίγει το παράθυρο δημιουργίας συνθηκών του ερωτήματος. Για το 

συγκεκριμένο χαρακτηριστικό επιλέγουμε και μεταφέρουμε το εικονίδιο "=" στην 

κεντρική περιοχή της οθόνης και τέλος συμπληρώνονται το κριτήριο της ισότητας. 

Πατώντας το πλήκτρο αποδοχής επιστρέφουμε στο κεντρικό παράθυρο όπου αυτόματα 

έχει δημιουργηθεί το SQL ερώτημα στην περιοχή 6: 

SELECT book.title 

FROM book 

WHERE book.year='1998' 
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Ένα παράδειγμα δημιουργίας ένωσης μεταξύ δύο πινάκων είναι η εμφάνιση των 

τίτλων των βιβλίων που εκδόθηκαν από τον "Mondadori". Εφόσον πρέπει να συνδέσουμε 

τους πίνακες "books" και "publisher" επιλέγουμε το κουμπί "Join" κι έτσι ανοίγει το 

παράθυρο του παραπάνω σχήματος. Για να δημιουργήσουμε την επιθυμητή ένωση, 

μεταφέρουμε τους πίνακες από το αριστερό μέρος της α περιοχής στο δεξιό και το 

εικονίδιο που αντιστοιχεί στο χαρακτηριστικό ένωσης, "idpublisher", των πινάκων στην 

β περιοχή. Έπειτα ανοίγει πάλι το παράθυρο επιλογής συνθηκών, από το οποίο 

επιλέγουμε το αντίστοιχο κριτήριο επιλογής και δημιουργούμε τις επιθυμητές συνθήκες. 

Στο τέλος εμφανίζεται έτοιμο το SQL ερώτημα έτοιμο στον χρήστη: 

SELECT book.title 

FROM book INNER JOIN publisher ON  

(book.idpublisher=publisher.idpublisher) 

WHERE publisher.name='Mondadori' 

Το συγκεκριμένο σύστημα είναι μια Web based εφαρμογή που, σύμφωνα με την 

Εικόνα 2-11, αποτελείται από τρία δομημένα μέρη: 

 

Εικόνα 2-11: Αρχιτεκτονική συστήματος Keiron 

1. το εργαλείο της βάσης δεδομένων, το οποίο περιλαμβάνει την βάση 

δεδομένων από την οποία πρόκειται να ζητήσουμε πληροφορίες και να δημιουργήσουμε 

2ο 

Μέρος 

3ο 

Μέρος 

1ο 

Μέρος 
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τα ερωτήματα καθώς και όλες οι πληροφορίες που την χαρακτηρίζουν, όπως είναι οι 

πίνακες (σχέσεις) και τα χαρακτηριστικά (γνωρίσματα) τους. 

2. το εργαλείο διεπαφής του χρήστη με την βάση δεδομένων, το οποίο 

περιλαμβάνει το σύνολο των εργαλείων που διατίθενται στον χρήστη. 

3. το εργαλείο του διακομιστή (Server), το οποίο επεξεργάζεται τα δεδομένα 

από τον χρήστη, τα στέλνει στη βάση δεδομένων και επικοινωνεί με αυτήν, ώστε να 

λάβει πίσω ο χρήστης το τελικό αποτέλεσμα του ερωτήματός του. 

Το σύστημα αυτό όπως φαίνεται και από το παραπάνω σχήμα αποτελείται από 4 

βασικά συστατικά: 

 το Graphical User Interface, το οποίο είναι υπεύθυνο για την διαχείριση 

των εικόνων που χρησιμοποιεί ο χρήστης στην διεπαφή του. 

 το Query Manager, το οποίο μετασχηματίζει τα εικονίδια σε γλώσσα SQL, 

ώστε να δομηθεί το ερώτημα προς την βάση δεδομένων αλλά και το 

αντίστροφο, 

 το Client Access Interface και το Server Access Interface, τα οποία 

ευθύνονται για την μεταφορά και την φόρτωση του ερωτήματος SQL προς 

την βάση δεδομένων προκειμένου να εκτελεστεί αλλά και να φορτώσει το 

αποτέλεσμα του ερωτήματος πίσω στον χρήστη, 

 τον Server, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την πρόσβαση και την διαχείριση 

της βάσης δεδομένων. 

Όπως αναφέραμε, οι Canfora, A. De Lucia, και S. Stefanucci πραγματοποίησαν 

ένα πείραμα για να τεστάρουν το σύστημά τους. Σε αυτό έλαβαν μέρος 88 πρωτοετής 

φοιτητές του τμήματος Μηχανικών Τηλεπικοινωνιών στο μάθημα της επιστήμης 

υπολογιστών του Πανεπιστημίου του Sannio2. Αφού τους έγινε μία εισαγωγή στην SQL 

και στον τρόπο λειτουργίας του Keiron και της MS-ACCESS, δόθηκαν στον καθένα 3 

απλές βάσεις δεδομένων από τις οποίες θα έπρεπε να δημιουργήσουν 3 γκρουπ 

ερωτημάτων, ένα από κάθε βάση. Οι φοιτητές έπρεπε να υλοποιήσουν το πρώτο γκρουπ 

στην MS-ACCESS, το δεύτερο στο Keiron και στο τρίτο απλά να καταγράψουν στο 

χαρτί τους το ερώτημά τους με την κλασική μορφή  SQL. Για να περάσουν το τεστ αυτό, 

έπρεπε να απαντήσουν ορθά στα 6 από τα 9 ερωτήματα και πέτυχαν αυτόν το σκοπό 70 

συνολικά μαθητές.  Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 2-1 και ήταν τα 

εξής: 
                                                 
2 Το Πανεπιστήμιο του Sannio βρίσκεται στο Μπενεβέντο της Ιταλίας κοντά στην Νάπολη. 
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Πίνακας 2-1: Αποτελέσματα πειράματος Keiron 

 Σωστές Απαντήσεις 

Απλών Ερωτημάτων 

Σωστές Απαντήσεις 

Ερωτημάτων με σύνδεση πινάκων 

MS-ACCESS 85,2% 77,3% 

Keiron 86,4% 55,7% 

SQL 83,0% 26,1% 

Βλέπουμε λοιπόν ότι η MS-ACCESS υπερτερεί του συστήματος Keiron στα όχι 

και τόσο απλά ερωτήματα λόγω της αυτόματης εισαγωγής πινάκων, αυτόματης 

δημιουργίας ενώσεων μεταξύ των πινάκων και της αυτόματης εμφάνισης των 

πρωτευόντων και ξένων κλειδιών. Αντιθέτως, το Keiron στα απλά ερωτήματα υπερτερεί 

λόγω της απλότητας στην δημιουργία ερωτημάτων. Πάνω σε αυτό το σύστημα θα 

βασιστούμε και εμείς για να δημιουργήσουμε το δικό μας σύστημα και την ανάπτυξη της 

εφαρμογής μας. 

 2.3  Δημιουργία ερωτημάτων σε κινητές συσκευές 

Την τελευταία δεκαετία που χαρακτηρίζεται από την ραγδαία χρήση κινητών 

συσκευών, θα ήταν αδύνατο να μην ασχοληθούν οι επιστήμονες με την αλληλεπίδραση 

χρηστών σε σχεσιακές βάσεις δεδομένων και τη δημιουργία ερωτημάτων με την βοήθεια 

των οθόνων αφής. 

Οι Hendrick και Pu [17], ανέπτυξαν ένα γραφικό περιβάλλον αναπαράστασης της 

SQL με την χρήση οθόνων αφής για Android συσκευές. Για τη γραφική αναπαράσταση 

της SQL χρησιμοποίησαν δομή δέντρου όπου υπάρχουν δύο τύποι κόμβων: τελεστές 

(operators) και χειριστές (handles). Στους τελεστές περιλαμβάνονται: select, join, natural 

join, table, column, and, or κτλ., ενώ στους χειριστές οι παράμετροι των τελεστών, 

συμπεριλαμβανομένων των from, where, columns. Όλα τα ερωτήματα δημιουργούνται 

σε έναν καμβά (canvas). Για παράδειγμα στο παρακάτω σχήμα 2-12 υπάρχουν δύο 

πίνακες που ενώνονται μεταξύ τους χρησιμοποιώντας τον τελεστή natural join: 
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Εικόνα 2-12: Ερώτημα σε κινητές συσκευές 

Για να απλοποιηθεί η διαδικασία, οι σκουρόχρωμοι κόμβοι του δέντρου μπορούν 

να συνδέονται μόνο με τους ανοιχτόχρωμους και οι ανοιχτόχρωμοι μόνο με τους 

σκουρόχρωμους αντιστοίχως. Ο κόμβος που ξεκινάει ένα ερώτημα ονομάζεται ριζικός 

κόμβος και σημειώνεται με έναν κύκλο και χρησιμοποιείται προκειμένου ο χρήστης να 

δημιουργήσει και να εκτελέσει τα ερωτήματα του. 

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να προσθέσει κόμβους στον καμβά πατώντας το 

κουμπί (+) (όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα) με τον οποίο εμφανίζεται το μενού 

προσθήκης κόμβου (όπως φαίνεται παρακάτω 2-13): 

 

Εικόνα 2-13: Προσθήκη πινάκων και τελεστών μέσω οθόνης αφής 

Εδώ ο χρήστης, εάν επιθυμεί, μπορεί να εισάγει έναν πίνακα πατώντας το κουμπί 

Table με ένα νέο μενού εμφανίζεται όπου και μπορεί να επιλέξει από μία drop & down 
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λίστα με το σύνολο των πινάκων της τοπικής βάσης δεδομένων. Επιπλέον, είναι δυνατόν 

να επιλεχθούν οι στήλες που θα εμφανιστούν στο ερώτημα και, εφόσον ο χρήστης κάνει 

όλες τις επιλογές του, επανέρχεται στον αρχικό καμβά της οθόνης του. Όλες οι επιλογές 

φυσικά γίνονται με την χρήση της οθόνης αφής. Ένα τυπικό αποτέλεσμα χρήσης του 

παραπάνω συστήματος είναι η Εικόνα 2-14: 

 

Εικόνα 2-14: Αποτέλεσμα ερωτήματος σε κινητές συσκευές 

 2.4  Εφαρμογές Software για την δημιουργία ερωτημάτων 

Πολλές είναι οι εφαρμογές που ασχολούνται με την δημιουργία ερωτημάτων σε 

βάσεις δεδομένων όμως οι περισσότερες απαιτούν έστω και μια ελάχιστη γνώση βάσεων 

δεδομένων και του σχεσιακού μοντέλου. Μερικές τέτοιες εφαρμογές είναι οι εξής: 

Microsoft Access, Oracle Sql Developer, DevArt SQL Builder for MySQL. Ακόμη και 

σε αυτές τις εφαρμογές με τις οποίες δίνεται η δυνατότητα οπτικής αναπαράστασης, 

παρόλο που η δημιουργία πινάκων γίνεται με πολύ απλό τρόπο, η δημιουργία των 

ερωτημάτων προϋποθέτει μια μικρή έστω επιθυμητή γνώση γλώσσας δημιουργίας 

δομημένων ερωτημάτων. 
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 3 Λειτουργικές Απαιτήσεις 

Η εφαρμογή που θέλουμε να υλοποιήσουμε „Friendly User Query Creator” θα 

πρέπει να είναι εύκολη στην χρήση για την δημιουργία ερωτημάτων σε μία οποιαδήποτε 

βάση δεδομένων από αρχάριο χρήστη. Για την χρήση της εφαρμογής θα απαιτείται 

πρόσβαση σε έναν server που φιλοξενεί τις βάσεις δεδομένων του χρήστη και έναν 

φυλλομετρητή για παράδειγμα Mozilla Firefox 51. 

 3.1  Ανάλυση απαιτήσεων εφαρμογής 

Ο χρήστης θα έχει την δυνατότητα να δημιουργεί ερωτήματα σε όλες τις βάσεις 

δεδομένων του database server που τις φιλοξενεί και έχει πρόσβαση σε αυτόν: 

 ο χρήστης αρχικά θα πρέπει να αποκτήσει πρόσβαση στο server που 

φιλοξενεί τις βάσεις δεδομένων του. Σε περίπτωση λάθους πρόσβασης θα 

ενημερώνεται ο χρήστης για τα λάθος στοιχεία που έθεσε, 

 μετά την επιτυχημένη πρόσβασή του ο χρήστης επιλέγει την βάση 

δεδομένων την οποία θα επεξεργαστεί, 

 στην συνέχεια, θα έχει την άμεση απεικόνιση των στοιχείων της βάσης 

που επέλεξε δηλαδή τους πίνακες, τα γνωρίσματα και τις συνδέσεις τους, 

χωρίς ακόμα να βλέπει τις εγγραφές της, 

 στο σημείο αυτό το σύστημα του παρέχει τις πληροφορίες, ώστε να 

ξεκινήσει να χτίσει το ερώτημά του σε δύο στάδια, 

 στο πρώτο στάδιο επιλέγει ποια χαρακτηριστικά θέλει να έχει το ερώτημά 

του, για να αντλήσει από την βάση τις εγγραφές της, 

 έπειτα του δίνεται η δυνατότητα να προσθέσει κάποιο φίλτρο πάνω σε 

αυτές. Το φίλτρο δομείται αυτόματα δηλαδή παρέχεται η δυνατότητα από 

το σύστημα στον χρήστη να επιλέξει ένα ή και περισσότερα φίλτρα, 

 επίσης, το σύστημα δίνει την ευκαιρία σε πραγματικό χρόνο στον χρήστη 

να φιλτράρει τα δεδομένα των εγγραφών με συγκεκριμένο τρόπο. Για 

παράδειγμα, εάν δώσει ένα γράμμα, θα του εμφανίσει τις εγγραφές που 

περιέχουν αυτό το γράμμα, καθώς επίσης και την επιλογή να τις 

ταξινομήσει με αύξουσα ή φθίνουσα σειρά. 
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 3.2  Μελέτη Περίπτωσης: Δημιουργία Ερωτήματος 

Όπως έχουμε αναφέρει στόχος του συστήματος είναι να δημιουργήσει ένα 

ερώτημα με εύκολο, σωστό και κατανοητό τρόπο. Η βασική ροή χρήσης του συστήματος 

μπορεί να περιγραφεί και να αναπαρασταθεί ως εξής: 

1) Ο χρήστης εισάγει τα στοιχεία του, το όνομα και τον κωδικό του για το 

σύστημα εξυπηρέτησης των βάσεών του και μετά επιλέγει «Sign in» 

(Εικόνα 3-15). 

 

Εικόνα 3-15: Σελίδα εισαγωγής 

2) Εάν η είσοδος είναι επιτυχημένη, εμφανίζεται η σελίδα για την επιλογή 

βάσης προς επεξεργασία (Εικόνα 3-16). 

 

Εικόνα 3-16: Σελίδα επιλογής βάσης 
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3) Ο χρήστης επιλέγει την βάση επεξεργασίας μέσα από μία λίστα με τις 

διαθέσιμες βάσεις του συστήματος εξυπηρέτησης πατώντας το κουμπί 

«Open File» (Εικόνα 3-17). 

 

Εικόνα 3-17: Επιλογή βάσης 

4) Τέλος, επιλέγει το κουμπί «Go to Read» για την ανάγνωση της βάσης 

δεδομένων (Εικόνα 3-18). 

 

Εικόνα 3-18: Κουμπί για ανάγνωση βάσης 

5) Εμφανίζονται τα δομικά στοιχεία της βάσης δεδομένων που επιλέχθηκε, 

δηλαδή τα ονόματα των πινάκων με τα γνωρίσματά τους (Εικόνα 3-19). 
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Εικόνα 3-19: Ανάγνωση στοιχείων βάσης 

6) Ο χρήστης επιλέγει τα χαρακτηριστικά των πινάκων που θα πάρουν μέρος 

τόσο στο ερώτημά του, όσο και στα αποτέλεσμα των εγγραφών από τους 

πίνακες αυτούς. Πατώντας το κουμπί «Create Query» δημιουργεί το 

πρώτο σκέλος του ερωτήματος (Εικόνα 3-20). 

 

Εικόνα 3-20: Εισαγωγή χαρακτηριστικών για ερώτημα 
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7) Εμφανίζονται τα αποτελέσματα με τις επιθυμητές εγγραφές και ο χρήστης 

μπορεί να τα εξερευνήσει (Εικόνα 3-21). 

 

Εικόνα 3-21: Αποτελέσματα επιλογής χαρακτηριστικών 

8) Και μέσω του «Create Filter» να προσθέσει το χαρακτηριστικό που πρέπει 

να φιλτραριστεί για το δεύτερο σκέλος του ερωτήματος (Εικόνα 3-22). 

 

Εικόνα 3-22: Επιλογή χαρακτηριστικού για φιλτράρισμα 

9) Ο χρήστης επιλέγει το φίλτρο μέσα από μια λίστα επιλογής (Εικόνα 3-23). 
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Εικόνα 3-23: Επιλογή φίλτρου 

10) Και κατόπιν καταχωρεί το απαιτούμενο κριτήριο (Εικόνα 3-24). 

 

Εικόνα 3-24: Εισαγωγή κριτηρίου 

11) Ο χρήστης επιλέγει είτε να προσθέσει ένα ακόμη φίλτρο για το ερώτημά 

του, όπου κι επαναλαμβάνονται τα βήματα 8 έως 11 είτε να το τερματίσει 

(Εικόνα 3-25). 
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Εικόνα 3-25: Επιλογή νέου φίλτρου ή δυνατότητα τερματισμού φιλτραρίσματος 

12) Ο χρήστης επιλέγει το κουμπί «Update Query», για να ανανεωθεί το 

ερώτημα και τα αποτελέσματά του (Εικόνα 3-26). 

 

Εικόνα 3-26: Επιλογή ανανέωσης ερωτήματος και αποτελεσμάτων 

13) Ο χρήστης επιλέγει «Back Page», για να αρχίσει εκ νέου ερώτημα στην 

βάση επιλογής του για το οποίο επαναλαμβάνονται τα βήματα 5 – 12 

(Εικόνα 3-27). 
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Εικόνα 3-27: Επιλογή για επιστροφή στην αρχική σελίδα δημιουργίας ερωτήματος 

14) Ο χρήστης έχει την δυνατότητα δημιουργίας άλλου ερωτήματος, βήματα 6 

- 12. 



 

 4 Τεχνική Υλοποίηση 

 4.1  Εισαγωγή 

Μέχρι στιγμής έγινε 

καλούμαστε να επιλύσουμε όσο και 

σημείο αυτό θα γίνει μια περιγραφή των τεχνολογιών που χρησιμοποιούμε για την 

ανάπτυξη της εφαρμογής μας εντός του πλαισίου αυτής της διπλωματικής εργασίας.

Η υλοποίηση είναι βασισμένη στις τεχνολογίες ιστού (

Επιλέχθηκε αυτός ο τρόπος ανάπτυξης 

περισσότερους χρήστες Η

φυλλομετρητή ιστού, για να ξεναγηθούν στο διαδίκτυο.

Βάση πάνω στην οποία στηρίζεται 

και ως Tomcat server. Οι ιστοσελίδες που έχουν δημιουργηθεί χρησιμοποιούν την 

τεχνολογία Java Server Page

βοήθεια της HTML και CSS

προγραμματισμό και τη δημιουργία συμβάντων της εφαρμογής μας. Στο 

χρησιμοποιούμε την γλώσσα προγραμματισμού 

μοντέλου της αρχιτεκτονικής

Spring MVC. Όσον αφορά τη διαχείριση βάσης δεδομένων χρησιμοποιείται ο 

Server μέσω του PhpMyAdmin

με τη διασύνδεση και τη διαχείριση της βάσης δεδομένων μεταξύ του 

Spring MVC και της Java έχουμε χρησιμοποιήσει το εργαλείο 

 4.2  Apache Tomcat 

Ο Apache Tomcat ή

ειδικός στο να φιλοξενεί 

Apache 

συγκεκριμένο 

φιλοξενεί αποκλειστικά 

αποτελείται αποκλειστικά από 

η έκδοση 8. 
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Τεχνική Υλοποίηση – Τεχνολογίες 

Μέχρι στιγμής έγινε αναφορά τόσο στην θεωρητική προσέγγιση του

λύσουμε όσο και στον σκοπό της δημιουργίας της εφαρμογής μας. 

σημείο αυτό θα γίνει μια περιγραφή των τεχνολογιών που χρησιμοποιούμε για την 

ής μας εντός του πλαισίου αυτής της διπλωματικής εργασίας.

είναι βασισμένη στις τεχνολογίες ιστού (web-based

Επιλέχθηκε αυτός ο τρόπος ανάπτυξης λόγω της ευκολίας χρήσης από τους 

περισσότερους χρήστες Η/Υ, που σε καθημερινή βάση χρησιμοποιούν κάποιον 

για να ξεναγηθούν στο διαδίκτυο. 

πάνω στην οποία στηρίζεται η εφαρμογή είναι ο Apache Tomcat

Οι ιστοσελίδες που έχουν δημιουργηθεί χρησιμοποιούν την 

Page, το περιεχόμενο των οποίων έχει εμπλουτιστεί με την 

CSS, καθώς και της JavaScript και της 

προγραμματισμό και τη δημιουργία συμβάντων της εφαρμογής μας. Στο 

χρησιμοποιούμε την γλώσσα προγραμματισμού Java ως βάση για την χρήση του 

της αρχιτεκτονικής MVC με την βοήθεια του ισχυρού εργαλείου 

αφορά τη διαχείριση βάσης δεδομένων χρησιμοποιείται ο 

PhpMyAdmin με την βοήθεια του εργαλείου XAMPP

διαχείριση της βάσης δεδομένων μεταξύ του SQL

έχουμε χρησιμοποιήσει το εργαλείο JDBC Connector

ή αλλιώς και Tomcat Server, είναι ένας open

ικός στο να φιλοξενεί JavaServer Pages, που αναπτύχθηκε από την 

 Software Foundation (ASF). Χρησιμοποιούμε τον 

συγκεκριμένο server και όχι έναν απλό Apache 

φιλοξενεί αποκλειστικά HTTP σελίδες, επειδή η εφαρμογή μας 

αποτελείται αποκλειστικά από JavaServer Pages. Στην περίπτωσή μας χρησιμοποιήθηκε 

αναφορά τόσο στην θεωρητική προσέγγιση του θέματος που 

της δημιουργίας της εφαρμογής μας. Στο 

σημείο αυτό θα γίνει μια περιγραφή των τεχνολογιών που χρησιμοποιούμε για την 

ής μας εντός του πλαισίου αυτής της διπλωματικής εργασίας. 

based εφαρμογή). 

της ευκολίας χρήσης από τους 

βάση χρησιμοποιούν κάποιον 

Tomcat, γνωστός 

Οι ιστοσελίδες που έχουν δημιουργηθεί χρησιμοποιούν την 

, το περιεχόμενο των οποίων έχει εμπλουτιστεί με την 

και της JQuery για την 

προγραμματισμό και τη δημιουργία συμβάντων της εφαρμογής μας. Στο backend επίπεδο 

ως βάση για την χρήση του 

με την βοήθεια του ισχυρού εργαλείου Framework 

αφορά τη διαχείριση βάσης δεδομένων χρησιμοποιείται ο MySQL 

XAMPP. Τέλος, σχετικά 

SQL Server, του 

Connector. 

open source server 

αναπτύχθηκε από την 

Χρησιμοποιούμε τον 

 που μπορεί να 

η εφαρμογή μας 

μας χρησιμοποιήθηκε 



 

 4.3  HTML 

Η γλώσσα HTML 

αναπαριστά με το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται εντός αυτών.

Η HTML δημιουργήθηκε από τον 

πρώτο πρότυπο „HTML2“ δημοσιεύτηκε το 1995. Αργότερα

με το πρότυπο HTML 4.01 το 1999. Τέλος, το πρότυπο που

μας είναι μία τροποποιημένη έκδοση της 

2012 για την δόμηση εγγράφων 

Τα έγγραφα HTML 

ετικετών, την «ετικέτα εκκί

εντός της ετικέτας εκκίνησης

περιεχόμενο ανάμεσα στις ετικέτες εκκίνησης και τερματισμού

οποιοδήποτε. Η βασική μορφή είναι η 

κτλ. 

Επομένως, η γενική μορφή ενός στοιχείου HTML είναι: <ετικέτα 

ιδιότητα1="τιμή1" ιδιότητα2

ιδιότητες ενός στοιχείου, τότε χρησιμοποιούνται οι προεπιλογές

περίπτωση [18, 19]. 

 4.4  CSS 

Η CSS (Cascading 

(αλληλουχία φύλλων στυλ

για τον

χρησιμοποιείται 

εγγράφου. 

διαμόρφωση

αρκετά
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 (HyperText Markup Language – μια γλώσσα σήμανσης 

υπερκειμένου) είναι η κύρια γλώσσα σήμανσης για τις 

ιστοσελίδες. Ουσιαστικά, είναι μια γλώσσα με την οποία 

δημιουργούμε μια ιστοσελίδα χρησιμοποιώντας ζεύγη 

ετικετών (tags) σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα της 

Ένα πρόγραμμα φυλλομετρητή ιστού διαβάζει μία σελίδα 

που έχει δημιουργηθεί με αυτές τις ετικέτες και τις 

περιεχόμενο που περιλαμβάνεται εντός αυτών. 

δημιουργήθηκε από τον Tim Berners-Lee στο τέλος του 1991 και 

δημοσιεύτηκε το 1995. Αργότερα σημαντικές αλλαγές ήρθαν 

.01 το 1999. Τέλος, το πρότυπο που χρησιμοποιείται στις μέρες 

είναι μία τροποποιημένη έκδοση της HTML 4.1, δημοσιεύτηκε τον 

2012 για την δόμηση εγγράφων HTML  και είναι η HTML5. 

Τα έγγραφα HTML αποτελούνται κυρίως από τρία συστατικά: ένα ζεύγος 

, την «ετικέτα εκκίνησης» και την «ετικέτα τερματισμού», κάποιες

ς εκκίνησης και τέλος το κείμενο ή το γραφικό μεταξύ των ετικετών. Το 

ανάμεσα στις ετικέτες εκκίνησης και τερματισμού μπορεί να είναι 

δήποτε. Η βασική μορφή είναι η εξής: <head> ….. </head>, <title

Επομένως, η γενική μορφή ενός στοιχείου HTML είναι: <ετικέτα 

ιδιότητα1="τιμή1" ιδιότητα2="τιμή2">περιεχόμενο</ετικέτα>. Aν δεν αναφέρονται 

τότε χρησιμοποιούνται οι προεπιλογές της ετικέτας 

Η CSS (Cascading Style Sheets – γλώσσα Φύλλων Διαδοχικών Στυλ) ή 

αλληλουχία φύλλων στυλ) είναι μια γλώσσα που χρησιμοποιείται 

για τον έλεγχο της εμφάνισης ενός HTML εγγράφου. 

χρησιμοποιείται για να ορίσει το στυλ εμφάνισης ενός 

ράφου. Η CSS είναι ένα εργαλείο για την στυλιστική 

διαμόρφωση μιας ιστοσελίδας, διότι μπορεί και 

αρκετά χαρακτηριστικά, όπως χρώματα, στοίχιση

μια γλώσσα σήμανσης 

είναι η κύρια γλώσσα σήμανσης για τις 

είναι μια γλώσσα με την οποία 

σελίδα χρησιμοποιώντας ζεύγη 

σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα της W3C. 

Ένα πρόγραμμα φυλλομετρητή ιστού διαβάζει μία σελίδα 

ις ετικέτες και τις 

τέλος του 1991 και το 

σημαντικές αλλαγές ήρθαν 

χρησιμοποιείται στις μέρες 

δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβριο του 

συστατικά: ένα ζεύγος 

κάποιες ιδιότητες 

κείμενο ή το γραφικό μεταξύ των ετικετών. Το 

μπορεί να είναι 

title> ….. </title> 

Επομένως, η γενική μορφή ενός στοιχείου HTML είναι: <ετικέτα 

ν δεν αναφέρονται οι 

της ετικέτας σε κάθε 

Διαδοχικών Στυλ) ή 

που χρησιμοποιείται 

εγγράφου. Δηλαδή 

εμφάνισης ενός HTML 

είναι ένα εργαλείο για την στυλιστική 

μπορεί και διαμορφώνει 

όπως χρώματα, στοίχιση, διαμόρφωση 
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κειμένου και εικόνων κτλ [20]. 

Οι περισσότερες ιστοσελίδες αρχικά, γράφονταν σε HTML και γι αυτό το λόγο 

δεν ήταν και πολύ φιλικές προς το χρήστη. Ως εκ τούτου, για να αντιμετωπιστεί αυτό το 

πρόβλημα, ήρθε η ιδέα από τους Hakon Wium Lee και Bert Bos της δημιουργίας μιας 

γλώσσας για τον εμπλουτισμό του περιεχόμενου ενός HTML εγγράφου και είναι 

ουσιαστικά συμπληρωματική της HTML. Έτσι, το 1997 δημοσιεύτηκαν η πρώτη και η 

δεύτερη έκδοση της CSS. Από το 1998 μέχρι και σήμερα χρησιμοποιείται η τελευταία 

έκδοση CSS3. Η γλώσσα CSS άρχισε να γίνεται δημοφιλής από το 2000 με την ραγδαία 

αύξηση του σχεδιασμού ιστοσελίδων. 

Η CSS επιτρέπει στους σχεδιαστές να προσαρμόζουν και να διαμορφώνουν μια 

ιστοσελίδα με δομημένο τρόπο. Επιπλέον, επιτρέπει στο σχεδιαστή να ελέγχει πιο 

εύκολα όλες τις πτυχές της παρουσίασης μιας σελίδας. Ακόμη, απαιτεί μόνο ένα φύλλο 

στυλ καθοδηγώντας τις παραμέτρους εκτύπωσης μιας σελίδας αντί για την κωδικοποίηση 

κάθε σελίδας ξεχωριστά [21]. 

 4.5  JavaScript/JQuery 

Η JavaScript είναι μια ερμηνευτική3 (scripting) γλώσσα προγραμματισμού που 

χρησιμοποιείται προκειμένου να εισάγουμε διαδραστικότητα στις 

ιστοσελίδες μας. Μέσω της JavaScript ο χρήστης μπορεί να 

επικοινωνήσει με την ιστοσελίδα, να ανταλλάξει δεδομένα 

ασύγχρονα, να διαβάσει και να αλλάξει το περιεχόμενό της 

δυναμικά [22]. 

Αρχικά, η JavaScript δημιουργήθηκε από τον Brendan Eich της Netscape με την 

επωνυμία Mocha. Αργότερα, το Mocha μετονομάστηκε σε LiveScript, και τελικά σε 

JavaScript, κυρίως επειδή η ανάπτυξή της επηρεάστηκε περισσότερο από τη γλώσσα 

προγραμματισμού Java. Η LiveScript μετονομάστηκε σε JavaScript από την εταιρεία Sun 

Microsystems στις 4 Δεκεμβρίου 1995. 

Τον Νοέμβριο του 1996, η Netscape ανακοίνωσε ότι είχε υποβάλει τη γλώσσα 

JavaScript στο Ecma International (μια οργάνωση τυποποίησης γλωσσών 

προγραμματισμού) προς εξέταση ως βιομηχανικό πρότυπο. Το έργο είχε ως αποτέλεσμα 

την τυποποιημένη μορφή ECMAScript. 

                                                 
3 Σε μια ερμηνευτική γλώσσα προγραμματισμού, ο κώδικάς της εκτελείται χωρίς να περάσει από την 

διαδικασία της σύνταξης 



 

Η JavaScript έχει γίνει μία από τις πιο δημοφιλείς γλώσσες προγραμματισμού 

ηλεκτρονικών υπολογιστών στον Παγκόσμιο Ιστό

βιβλιοθηκών για την βελτίωση του προγραμματισμού.

Τον Ιανουάριο του 2009 δημιουργήθηκε 

καθορισμό ενός κοινού προτύπου βιβλιοθήκης κυρίως για την ανάπτυξη της JavaScript 

έξω από το πρόγραμμα περιήγησης [23

Ο κώδικας JavaScript

<script type="text/javascript"> και </script>.

JavaScript σε μία ιστοσελίδα είτε μέσα στην ίδια την

διαφορετικό εξωτερικό αρχείο (

Μία από τις πιο ευρέως διαδεδομένες βιβλιοθήκες

Με την JQuery μπορούν να υλοποιηθούν 

κλασική JavaScript θα ήταν

περιλαμβάνεται κι ο μεγάλος αριθμός 

σε community που την υποστηρίζει. Τέλος, είνα

την υλοποίηση μιας διαδικτυακής εφαρμογής

 4.6  Bootstrap 

Το Bootstrap είναι 

JavaScript 

ιστοσελίδων και διαδικτυακών εφαρμογών. Με τον 

εννοούμε το 

περιεχόμενό της δυναμικά

συσκευής από την οποία γίνεται προσπέλαση. Τα δύο πιο βασικά στοιχεία τ

Framework είναι το Grid System

την δημιουργία του πλάτους μιας ιστοσελίδας [26, 27

Το Bootstrap αναπτύχθηκε από τον Mark Otto και τον Jacob Thornton στο 

Twitter γι αυτό άλλωστε έχει και την ονομασία 

τον Αύγουστο του 2011 ως λογισμικό ανοιχτού κώδικα. 

δημιουργίας μιας ιστοσελίδας με την βοήθεια του 
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Η JavaScript έχει γίνει μία από τις πιο δημοφιλείς γλώσσες προγραμματισμού 

τών στον Παγκόσμιο Ιστό, καθώς υπάρχει τεράστιο

βιβλιοθηκών για την βελτίωση του προγραμματισμού. 

Τον Ιανουάριο του 2009 δημιουργήθηκε το έργο CommonJS με στόχο τον 

καθορισμό ενός κοινού προτύπου βιβλιοθήκης κυρίως για την ανάπτυξη της JavaScript 

έξω από το πρόγραμμα περιήγησης [23]. 

JavaScript μιας ιστοσελίδας περικλείεται από τις ετικέτες της HTML 

<script type="text/javascript"> και </script>. Υπάρχουν δύο τρόποι εισαγωγής της 

οσελίδα είτε μέσα στην ίδια την ιστοσελίδα (internal

τερικό αρχείο (external) .js. 

α από τις πιο ευρέως διαδεδομένες βιβλιοθήκες της JavaScript

JQuery. Κυκλοφόρησε τον Ιανουάρι

τον John Resig και χρησιμοποιείται 

πλειοψηφία των ιστοσελίδων [24]. 

μπορούν να υλοποιηθούν events πιο απλά, τα οποία με την 

κλασική JavaScript θα ήταν πολύπλοκα. Στα μεγαλύτερα πλεονεκτήματά της 

ι ο μεγάλος αριθμός λειτουργιών που έχει, όπως και το μεγάλο πλήθος 

που την υποστηρίζει. Τέλος, είναι από τις πιο απαραίτητες βιβλιοθήκες για 

διαδικτυακής εφαρμογής [25]. 

 μια συλλογή (Framework) εργαλείων HTML

 που χρησιμοποιείται για την δημιουργία 

ιστοσελίδων και διαδικτυακών εφαρμογών. Με τον 

το αν μπορεί μια ιστοσελίδα να αναπροσαρμό

περιεχόμενό της δυναμικά λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά της 

συσκευής από την οποία γίνεται προσπέλαση. Τα δύο πιο βασικά στοιχεία τ

System και το Responsive Design που χρησιμοποιούνται για 

την δημιουργία του πλάτους μιας ιστοσελίδας [26, 27]. 

αναπτύχθηκε από τον Mark Otto και τον Jacob Thornton στο 

γι αυτό άλλωστε έχει και την ονομασία ως Twitter Bootstrap και κυκλοφόρησε 

ν Αύγουστο του 2011 ως λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Ένα τυπικό παράδειγμα δομής 

δημιουργίας μιας ιστοσελίδας με την βοήθεια του Bootstrap είναι η εξής:

Η JavaScript έχει γίνει μία από τις πιο δημοφιλείς γλώσσες προγραμματισμού 

τεράστιο πλήθος 

το έργο CommonJS με στόχο τον 

καθορισμό ενός κοινού προτύπου βιβλιοθήκης κυρίως για την ανάπτυξη της JavaScript 

σελίδας περικλείεται από τις ετικέτες της HTML 

Υπάρχουν δύο τρόποι εισαγωγής της 

internal) είτε σε 

JavaScript είναι αυτή της 

τον Ιανουάριο του 2006 από 

ρησιμοποιείται από την 

πιο απλά, τα οποία με την 

γαλύτερα πλεονεκτήματά της 

λειτουργιών που έχει, όπως και το μεγάλο πλήθος 

απαραίτητες βιβλιοθήκες για 

HTML, CSS και 

που χρησιμοποιείται για την δημιουργία responsive 

ιστοσελίδων και διαδικτυακών εφαρμογών. Με τον όρο responsive 

μπορεί μια ιστοσελίδα να αναπροσαρμόζει το 

λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά της 

συσκευής από την οποία γίνεται προσπέλαση. Τα δύο πιο βασικά στοιχεία του 

που χρησιμοποιούνται για 

αναπτύχθηκε από τον Mark Otto και τον Jacob Thornton στο 

και κυκλοφόρησε 

Ένα τυπικό παράδειγμα δομής 

είναι η εξής: 
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Βλέπουμε ότι στην σελίδα προστίθενται τα αρχεία του Bootstrap, τα οποία μας 

δίνουν την δυνατότητα να εκμεταλλευτούμε τις ιδιότητές του. Βάση του Bootstrap είναι 

το Grid System που χρησιμοποιεί: 

 



 

Η σελίδα χωρίζεται σε γραμμές και κάθε μια από αυτές αποτελείται από 12 

στήλες. Τις στήλες αυτές έχουμε την δυνατότητα να τις 

πλάτος του περιεχομένου που θέλουμε να προσθέσουμε σε αυτές, με την προϋπόθεση το 

συνολικό πλάτος να ισοδυναμεί με 12 στήλες.

Πλέον το Bootstrap 

στην δημιουργία της διαδικτυακής

 4.7  Java 

Η Java είναι μια αντικειμενοστραφής 

once, run anywhere» (WORA

προγράμματος μπορεί να τρέξει σε όλες τις πλατφόρμες που υποστηρίζουν 

την ανάγκη να ξαναγίνει μεταγλώττιση 

για κάθε λειτουργικό σύστημα. 

εικονική μηχανή Java (Java

υπολογιστή. Από το 2016, η 

προγραμματισμού, ιδίως για 

Η τελευταία σταθερή 

υποστηρίζεται αυτήν τη στιγμή 

εκδόσεις υποστηρίζονται τόσο από την 

Τον Ιούνιο του 1991 

ξεκίνησαν το πρότζεκτ της

γλώσσα που αναπτύχθηκε ονομάστηκε 

από το γραφείου του Gosling

όνομα Java από την ποικιλία του Ινδονησιακού καφέ. Ο 

βασισμένος στην σύνταξη της γλώσσας 

προγραμματισμού εκείνης της εποχής, ώστε οι προγραμματιστές να την 

προς αυτούς. 
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Η σελίδα χωρίζεται σε γραμμές και κάθε μια από αυτές αποτελείται από 12 

στήλες. Τις στήλες αυτές έχουμε την δυνατότητα να τις χωρίσουμε σύμφωνα με το 

πλάτος του περιεχομένου που θέλουμε να προσθέσουμε σε αυτές, με την προϋπόθεση το 

συνολικό πλάτος να ισοδυναμεί με 12 στήλες. 

 βρίσκεται στην έκδοση 3, την οποία και χρησιμοποιήσαμε 

στην δημιουργία της διαδικτυακής μας εφαρμογής. 

αντικειμενοστραφής γλώσσα προγραμματισμού 

oriented) και έχει σχεδιαστεί ειδικά

έχει όσο το δυνατόν λιγότερες εξαρτήσεις από 

το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιε

Σκοπός της είναι να επιτρέψει

προγραμματιστές να προγραμματίσουν με 

τέτοιο τρόπο, ώστε να ισχύει το δόγμα «

WORA), που σημαίνει ότι o μεταγλωττισμένος κώδικα

μπορεί να τρέξει σε όλες τις πλατφόρμες που υποστηρίζουν 

μεταγλώττιση (recompilation) ή να αλλάξει ο πηγαίος κώδικας 

για κάθε λειτουργικό σύστημα. Οι εφαρμογές Java συνήθως τρέχουν 

Java Virtual Machine) ανεξάρτητα από την αρχιτεκτονική του 

το 2016, η Java είναι μία από τις πιο δημοφιλείς γ

, ιδίως για διαδικτυακές εφαρμογές (client–server web 

σταθερή έκδοση είναι η Java 8, η οποία είναι η μόνη που

υποστηρίζεται αυτήν τη στιγμή δωρεάν από την Oracle, ωστόσο και οι προηγούμενες 

ται τόσο από την Oracle όσο και από άλλες εταιρείες.

1991 οι James Gosling, Mike Sheridan και Patrick

της γλώσσας προγραμματισμού Java. Αρχικά, η καινούργια 

γλώσσα που αναπτύχθηκε ονομάστηκε Oak λόγω μιας βελανιδιάς που βρισκό

Gosling. Αργότερα μετονομάστηκε σε Green και τελικά πήρε το 

από την ποικιλία του Ινδονησιακού καφέ. Ο Gosling σχεδίασε την 

βασισμένος στην σύνταξη της γλώσσας C/C++, της πιο διαδεδομένης γλώσσας 

προγραμματισμού εκείνης της εποχής, ώστε οι προγραμματιστές να την 

Η σελίδα χωρίζεται σε γραμμές και κάθε μια από αυτές αποτελείται από 12 

χωρίσουμε σύμφωνα με το 

πλάτος του περιεχομένου που θέλουμε να προσθέσουμε σε αυτές, με την προϋπόθεση το 

βρίσκεται στην έκδοση 3, την οποία και χρησιμοποιήσαμε 

γλώσσα προγραμματισμού (objected – 

ι σχεδιαστεί ειδικά, για να 

έχει όσο το δυνατόν λιγότερες εξαρτήσεις από 

το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται. 

Σκοπός της είναι να επιτρέψει στους 

να προγραμματίσουν με 

ώστε να ισχύει το δόγμα «write 

κώδικας Java ενός 

μπορεί να τρέξει σε όλες τις πλατφόρμες που υποστηρίζουν Java χωρίς 

να αλλάξει ο πηγαίος κώδικας 

 σε οποιαδήποτε 

ν αρχιτεκτονική του 

είναι μία από τις πιο δημοφιλείς γλώσσες 

 applications). 

οποία είναι η μόνη που 

και οι προηγούμενες 

λλες εταιρείες. 

Patrick Naughton 

Αρχικά, η καινούργια 

λόγω μιας βελανιδιάς που βρισκόταν έξω 

και τελικά πήρε το 

σχεδίασε την Java 

, της πιο διαδεδομένης γλώσσας 

προγραμματισμού εκείνης της εποχής, ώστε οι προγραμματιστές να την βρουν οικεία 
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Η Sun Microsystems κυκλοφόρησε την πρώτη έκδοση της Java 1.0 το 1995. Με 

την δεύτερη έκδοσή της το 1998 μπορούσε να ενσωματωθεί σε διάφορες πλατφόρμες και 

έτσι προέκυψε η J2EE, που περιλάμβανε τεχνολογία για να λειτουργεί η Java σε 

περιβάλλον server και διαδικτυακές εφαρμογές καθώς και η J2ME για κινητές συσκευές. 

Από το 2006 η Sun ονόμασε τις δύο αυτές εκδόσεις Java EE και ΜΕ αντίστοιχα. 

Στις 13 Νοεμβρίου του 2006 η Sun κυκλοφόρησε την εικονική μηχανή της Java. 

Στις 8 Μαΐου 2007 η Sun κυκλοφόρησε την εικονική μηχανή της Java (JVM), η οποία 

είναι διαθέσιμη ως ελεύθερο λογισμικό ανοικτού κώδικα υπό τους όρους της GNU 

General Public License (GPL) εκτός από ένα μικρό τμήμα του κώδικα στο οποίο η Sun 

δεν κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα. 

Στις 27 Απριλίου 2010 η εταιρία Oracle Corporation εξαγόρασε την Sun 

Microsystems, άρα και τις τεχνολογίες  που είχε αναπτύξει έως τότε, επομένως και της 

Java και των συναφών εκδόσεων [28, 29]. 

Στην εφαρμογή μας χρησιμοποιείται η Java 8 και η Java EE. Περισσότερες 

λεπτομέρειες και αναλυτική περιγραφή των χαρακτηριστικών της Java θα δοθούν στο 

επόμενο κεφάλαιο κατά την σχεδίαση του συστήματός μας. 

 4.8  JavaServer Pages 

Η τεχνολογία JavaServer Pages (JSP) βοηθά τους προγραμματιστές να 

δημιουργήσουν μια δυναμική ιστοσελίδα βασισμένη σε HTML και συγχρόνως να 

χρησιμοποιήσουν στοιχεία Java μέσα στην ίδια σελίδα απλώς με την χρήση των ειδικών 

χαρακτήρων <% και %> [33]. Η JSP είναι παρόμοια με την PHP και την ASP, αλλά 

χρησιμοποιεί την Java ως βασική γλώσσα προγραμματισμού. Για να χρησιμοποιηθούν οι 

JSP σελίδες είναι απαραίτητη η έκδοση Java EE [29, 30]. Ένα παράδειγμα μιας JSP 

σελίδας [31] παρατίθεται στην Εικόνα 4-28: 

 

Εικόνα 4-28: Πηγαίος κώδικας JSP Σελίδας 
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Σύμφωνα με το παράδειγμα, η JSP σελίδα έχει την μορφή HTML σελίδας με την 

διαφορά όμως ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί κώδικας Java με την προσθήκη του 

αντίστοιχου taglib. Εδώ χρησιμοποιείται ο κλασικός βρόγχος της JAVA for και στη 

μεταβλητή number καταχωρείται ο αριθμός, εκτυπώνεται στην σελίδα και αυτή η 

διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι η μεταβλητή να γίνει 5. Η δημιουργία μιας 

μεταβλητής γίνεται ως εξής: var = "number" και η καταχώρηση τιμής σε αυτήν γίνεται: 

value = "${number}". 

Μια σελίδα JSP μεταγλωττίζεται σε ένα Java servlet, το οποίο χρησιμοποιεί ο 

server, επεξεργάζεται τα δεδομένα, δημιουργεί τα δεδομένα εξόδου και μέσω αυτού του 

servlet, δεδομένα στέλνονται πάλι πίσω στην σελίδα JSP. Για να λειτουργήσει μια σελίδα 

JSP, άμεση προϋπόθεση είναι η ύπαρξη ενός web server με δυνατότητα υποστήριξης 

περιεχομένου servlet, όπως ο Apache Tomcat, που αναφέραμε παραπάνω. 

Ολόκληρη η λειτουργία μιας JSP σελίδας βασίζεται στον servlet. Ως servlet 

εννοούμε μια κλάση (javax.servlet) της Java, η οποία χρησιμοποιείται, για να επεκτείνει 

τις δυνατότητες ενός web server και φυσικά λαμβάνει μέρος στην πλευρά του server. 

Έτσι, εάν ο server έχει την δυνατότητα να φιλοξενήσει ένα servlet, τότε περιέχει έναν 

Servlet Container, όπως φαίνεται στην Εικόνα 4-29: 

 

Εικόνα 4-29: JSP – Servlet Container 

Στην λειτουργία ενός Servlet λαμβάνουν μέρος ο Client, που είναι μία JSP σελίδα 

και ο Web Server [32]. Η όλη διαδικασία περιλαμβάνει 6 βήματα: 

1. Ο Web Server δέχεται ένα HTTP Request από τον Client, μία JSP σελίδα. 

2. Αυτός στέλνει το αίτημα στον Servlet Container. 

3. Γίνεται ανάκτηση και φόρτωση του Servlet από τον Container. 

4. Ο Servlet αρχικοποιείται (init). Αυτό συμβαίνει μόνο μία φορά κατά την 

πρώτη φόρτωση του servlet. Στο βήμα αυτό γίνεται η σύνδεση μεταξύ του 

servlet και των παραμέτρων που έρχονται από τον client. 

5. Τώρα το Servlet διαβάζει τα δεδομένα του αιτήματος του client και 

κατόπιν προωθεί και υλοποιεί (service) το αίτημα αυτό. 

6. O Web Server επιστρέφει τα αποτελέσματα του Servlet πίσω στον Client. 
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Η διαδικασία αυτή των 6 βημάτων συνοψίζεται στις Εικόνες 4-30 και 4-31 [31, 

32]: 

 

Εικόνα 4-30: Λειτουργία Servlet 

 

Εικόνα 4-31: Αναλυτική Λειτουργία JSP Container 

Στην εφαρμογή μας όλες οι σελίδες διεπαφής στον Client είναι JSP. 

Περισσότερες λεπτομέρειες και αναλυτική περιγραφή των χαρακτηριστικών των JSP 

σελίδων παρατίθενται στο επόμενο κεφάλαιο κατά την σχεδίαση του συστήματός μας. 
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 4.9  MySQL 

H MySQL είναι ένα ανοιχτού κώδικα σύστημα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων 

δεδομένων (RDBMS) και πολύ δημοφιλές στην κατηγορία του. 

Αναπτύχθηκε και εισήχθη στην αγορά στις 23 Μαΐου 1995 από την 

Σουηδική εταιρεία MySQL AB, ενώ το 2008 η εταιρεία 

εξαγοράστηκε από την Sun Microsystems. Από το 2010 ανήκει και αυτή στην Oracle 

Corporation [34]. Πλέον είναι το πιο δημοφιλές σύστημα RDBS που χρησιμοποιείται σε 

διαδικτυακές εφαρμογές και ιστοσελίδες. Η τρέχουσα σταθερή έκδοσή της είναι η 

MySQL 5.7. Οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους είναι τόσο δημοφιλής η MySQL είναι 

οι εξής [35]: 

 Είναι ανοιχτού κώδικα (open-source) και επομένως η χρήση της είναι 

δωρεάν. 

 Χρησιμοποιεί την καθορισμένη γλώσσα της SQL. 

 Λειτουργεί σε όλα τα λειτουργικά συστήματα και επικοινωνεί με τις 

περισσότερες γλώσσες προγραμματισμού συμπεριλαμβανομένων των 

PHP, JAVA, Perl, C. C++ κτλ. 

 Είναι σταθερή και δουλεύει πολύ γρήγορα ακόμα και σε μεγάλες βάσεις 

δεδομένων. 

 Υποστηρίζει μεγάλες βάσεις δεδομένων ακόμη και μέχρι 50 εκατομμύρια 

εγγραφές σε έναν μόνο πίνακα. Είναι δυνατόν ένας πίνακας να έχει 

μέγεθος 4GB, όμως αυτό μπορεί να αυξηθεί, εάν το λειτουργικό σύστημα 

μπορεί να το υποστηρίξει. 

 Τέλος, είναι προσαρμοζόμενη (customizable). Λόγω του ανοιχτού κώδικα 

επιτρέπει στους προγραμματιστές να τροποποιήσουν το λογισμικό της, 

ώστε να δημιουργήσουν το δικό τους σύστημα που να ανταποκρίνεται 

στις απαιτήσεις τους. 

 4.10  MySQL JDBC Connector 

Προκειμένου να συνδεθεί η JAVA με ένα σύστημα διαχείρισης βάσεων 

δεδομένων, χρησιμοποιείται μια διεπαφή (interface) με την οποία μπορούμε να έχουμε 

πλήρη πρόσβαση στις δυνατότητες ενός RDBS συστήματος, σύνδεση και πρόσβαση 

στην βάση δεδομένων, δημιουργία SQL πινάκων και ερωτημάτων καθώς και εκτέλεσή 

τους, αλλά και εμφάνιση αποτελεσμάτων και εγγραφών. 



 

Η διεπαφή που χρησιμοποιεί η 

(JDBC). Επειδή εμείς χρησιμοποιούμε την 

επιθυμητή διεπαφή (API – Application

MySQL, προκειμένου να συνδεθεί με την 

οποίος είναι αντίστοιχα ο 

παράδειγμα σύνδεσης μια βάσης δεδομένων με την 

 try { 
  connection 
  .getConnection
"password"); 
 
 } catch (SQLException e
  System.out.
  e.printStackTrace
  return; 
 } 

H Java περιέχει την κλάση 

σύνδεση με την βάση δεδομένων του 

λαμβάνουμε ως απόκριση Exception

Στην εφαρμογή μας χρησιμοποιείται ο συγκεκριμένος 

Servlet μας να έχει πρόσβαση στην βάση δεδομένων. Περισσότερες λεπτομέρειες για την 

λειτουργία του JDBC θα 

συστήματός μας. 

 4.11  Spring Framework

Το Spring Framework

συντελεστή του Spring, Rod

παρέχει υποστήριξη σε πολλά άλλα 

JavaBeans, JavaServer Faces

Τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά

τα πιο ευρέως δεδομένα, είναι

 Αποτελεί ιδανική

οποίες βασίζονται στην τεχνολογία
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που χρησιμοποιεί η JAVA είναι η Java DataBase

Επειδή εμείς χρησιμοποιούμε την MySQL ως το επιθυμητό 

Application Programming Interface) είναι η MySQL

προκειμένου να συνδεθεί με την JAVA, χρησιμοποιεί έναν «οδηγό» (

οποίος είναι αντίστοιχα ο MySQL JDBC Connector [36],[37],[38],[39]

παράδειγμα σύνδεσης μια βάσης δεδομένων με την JAVA είναι το εξής: 

connection = DriverManager 
getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/myexample","username

SQLException e) { 
.println("Connection Failed!"); 

printStackTrace(); 

περιέχει την κλάση DriverManager με την οποία πραγματοποιείται η 

σύνδεση με την βάση δεδομένων του server. Εάν η σύνδεση δεν είναι επιτυχής τότε 

Exception. 

Στην εφαρμογή μας χρησιμοποιείται ο συγκεκριμένος Connector, 

μας να έχει πρόσβαση στην βάση δεδομένων. Περισσότερες λεπτομέρειες για την 

θα δοθούν στο επόμενο κεφάλαιο κατά την σχεδίαση του 

Framework & MVC 

Framework, που ανήκει στην εταιρεία SpringSource από το 2003, είναι 

ένα ανοιχτού κώδικα framework 

Java/J2EE και βασίζεται στο βιβλίο «Expert

J2EE Design and Development» από τον βασικό 

Rod Johnson [40]. Μπορεί να θεωρηθεί ως framework

παρέχει υποστήριξη σε πολλά άλλα frameworks όπως το Struts, Hibernate

ces κ.α. [41]. 

χαρακτηριστικά του Spring Framework, που το κάνε

είναι [40], [41], [42]: 

Αποτελεί ιδανική λύση για την διαχείριση ρυθμίσεων 

οποίες βασίζονται στην τεχνολογία JavaBeans εφαρμόζοντας την 

aBase Connectivity 

ως το επιθυμητό RDBMS μας, η 

MySQL JDBC. Η 

χρησιμοποιεί έναν «οδηγό» (driver), o 

39]. Ένα τυπικό 

 

"username", 

με την οποία πραγματοποιείται η 

Εάν η σύνδεση δεν είναι επιτυχής τότε 

, προκειμένου το 

μας να έχει πρόσβαση στην βάση δεδομένων. Περισσότερες λεπτομέρειες για την 

δοθούν στο επόμενο κεφάλαιο κατά την σχεδίαση του 

από το 2003, είναι 

 βασισμένο σε 

Expert One-on-One 

» από τον βασικό 

framework, διότι 

Hibernate, Enterprise 

που το κάνει ένα από 

διαχείριση ρυθμίσεων εφαρμογών, οι 

εφαρμόζοντας την 
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αρχιτεκτονική της τεχνολογίας του Inversion of Control (IoC) ή 

Dependency Injection. 

 Παρέχει ένα γενικό αφαιρετικό επίπεδο – abstraction layer για τη 

διαχείριση συναλλαγών – transactions επιτρέποντας την χρήση 

ενσωματωμένων διαχειριστών – pluggable transactions managers. 

 Παρέχει ένα abstraction layer, ώστε να υπάρχει δυνατότητα να 

χρησιμοποιηθεί η διεπαφή JDBC και να διαχειριστεί τα αποτελέσματά 

της. 

 Δίνει την δυνατότητα να επιτευχθεί η λειτουργικότητα Aspect Oriented 

Programming (AOP), ένα πλαίσιο στο οποίο οι δευτερεύουσες λειτουργίες 

μιας εφαρμογής διαχωρίζονται από την κύρια – business logic. 

 Παρέχει ενσωματωμένο Model View Control Framework με πολλές 

δυνατότητες. 

 Παρέχει διαδικασίες για επιβεβαίωση και εξουσιοδότηση authorisation & 

authentication με χρήση διαφόρων πρωτοκόλλων (π.χ. Lightweight 

Directory Access Protocol). 

 4.11.1 Η αρχιτεκτονική του Spring Framework 

Το Spring Framework περιλαμβάνει έναν κεντρικό Container (Core Container), ο 

οποίος βασίζεται στην τεχνολογία Dependency Injection, όπως αναφέραμε προηγούμενα. 

Αυτός ο Container είναι ο πυρήνας του Framework, γιατί μέσω της τεχνολογίας αυτής 

μπορεί για κάθε αντικείμενο (ένα σύνολο από λειτουργίες) της εκάστοτε εφαρμογής να 

υποδεικνύει ποια άλλα αντικείμενα της ίδιας εφαρμογής είναι διαθέσιμα, ώστε να τα 

χρησιμοποιήσει προς όφελός του [40], [43]. Κάθε στοιχείο της εφαρμογής αποτελεί και 

ένα Java Bean κατά το Framework και o Core Container αναλαμβάνει το ρόλο να τα 

αρχικοποιήσει και να τα παραμετροποιήσει. Κάθε ένα από τα Java Beans καθορίζεται ως 

ένα πρότυπο (pattern) στο Framework. Εκτός από αυτά ο Core Container περιλαμβάνει 

και το Context με το οποίο αποκτά πρόσβαση σε οποιοδήποτε αντικείμενο της 

εφαρμογής. Η αρχιτεκτονική του Spring Framework φαίνεται στο σχήμα 4-32: 



 

38 

 

Εικόνα 4-32: Αρχιτεκτονική Spring Framework 

Επίσης, μπορούμε να αναφέρουμε και τους δορυφόρους του Core Container με 

τους οποίους έχουμε πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων (Data Access/Integration) και στο 

επίπεδο της διεπαφής του χρήστη (Web) με το Framework. Το κυριότερο πλεονέκτημα 

της χρήσης αυτού του Framework είναι πως κάθε ένα αντικείμενο μπορεί να 

τροποποιηθεί ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα. 

Για την δημιουργία της εφαρμογής μας χρειαστήκαμε στο επίπεδο της Data 

Access την τεχνολογία της JDBC, όπως ακριβώς είδαμε σε παραπάνω κεφάλαιο, ενώ στο 

επίπεδο του Web την τεχνολογία των Servlets. 

 4.11.2 Model View Controller (MVC) και Spring MVC 

Προκειμένου λοιπόν να συνδυάσουμε όλα τα πλεονεκτήματα των παραπάνω 

τεχνολογιών και ιδίως των Java Server Pages, JDBC και Spring Framework 

χρησιμοποιούμε το μοντέλο αρχιτεκτονικής λογισμικού Model View Controller (MVC), 

το οποίο και είναι πλέον το πιο διαδεδομένο μοντέλο για την δημιουργία εφαρμογών 

αλληλεπίδρασης με τον χρήστη διαδικτυακών και μη. 

Το μοντέλο, λοιπόν, MVC όπως γίνεται φανερό και από το όνομά του, 

αποτελείται από τρία βασικά μέρη, το Model, το View και ο Controller, τα οποία και 

είναι διασυνδεδεμένα μεταξύ τους. Συγκεκριμένα, το View χρησιμοποιείται για την 

αναπαράσταση των δεδομένων τόσο από τις πληροφορίες του χρήστη όσο και των 



 

δεδομένων που λαμβάνει από τον 

κρίκος μεταξύ του View και του 

χρήστη μέσω του View και κατόπιν

επεξεργασία των δεδομένων στο 

Model και στέλνει τις επεξεργασμένες πληροφορίες πίσω στον χρήστη μέσω του 

Τέλος, το Model είναι ο χώρος

επικοινωνία με τις βάσεις δεδομένων κτλ. Μια γραφική απεικόνιση του μοντέλου 

φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα

Εικόνα 4-33: Μοντέλο αρχιτεκτονικής 

Το βασικό πλεονέκτημα αυτού του μοντέλου είναι ο

προβλημάτων (better separation

απασχολείται με την επίλυση του δικού του ξεχωριστού προβλήματος, χωρίς 

εμπλέκεται το ένα με το άλλο, αλλά 

Ένα άλλο πλεονέκτημα του μοντέλου είναι η εύκολη επεκτασιμότητα (

extend). Δηλαδή η εύκολη 

μοντέλο αυτό προκειμένου είτε να προστεθούν σε αυτήν μελλοντικές λειτουργίες, είτε να 

αφαιρεθούν, είτε να τροποποιηθούν 

άμεσα συνυφασμένο με το προηγούμενο είναι η ευκολία συντήρησης 

Δηλαδή το κάθε στοιχείο του μοντέλου

σίγουρα και πιο εύκολη η διαχείριση και η συντήρηση των λειτουργιών του.

Επίσης, ο έλεγχος της εφαρμογής που χρησιμοποιεί αυτό το μοντέλο γίνεται 

κεντρικά μόνο από ένα στοιχείο 

Τέλος, η ευκολία διαδικασίας ελέγχου (

πλεονέκτημα του MVC, επειδή

39 

δεδομένων που λαμβάνει από τον Controller. Ο Controller λειτουργεί ως ο συνδετικός 

και του Model και ουσιαστικά δέχεται τις πληροφορίες του 

και κατόπιν, αφού τις επεξεργαστεί, στέλνει τις 

επεξεργασία των δεδομένων στο Model [44]. Κατόπιν λαμβάνει πάλι τις εξόδους από το 

και στέλνει τις επεξεργασμένες πληροφορίες πίσω στον χρήστη μέσω του 

είναι ο χώρος στον οποίο γίνεται η επεξεργασία των δεδομένων

επικοινωνία με τις βάσεις δεδομένων κτλ. Μια γραφική απεικόνιση του μοντέλου 

φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα 4-33: 

Μοντέλο αρχιτεκτονικής Model View Controller

Το βασικό πλεονέκτημα αυτού του μοντέλου είναι ο καλύτερος διαχωρισμός των 

separation of concerns). Δηλαδή το καθένα στοιχείο το

την επίλυση του δικού του ξεχωριστού προβλήματος, χωρίς 

εμπλέκεται το ένα με το άλλο, αλλά ταυτόχρονα επικοινωνούν και μεταξύ 

Ένα άλλο πλεονέκτημα του μοντέλου είναι η εύκολη επεκτασιμότητα (

εύκολη δυνατότητα που έχει η εφαρμογή που χρησιμοποιεί 

είτε να προστεθούν σε αυτήν μελλοντικές λειτουργίες, είτε να 

είτε να τροποποιηθούν οι ήδη υπάρχουσες. Φυσικά ένα άλλο πλεονέκτημα 

άμεσα συνυφασμένο με το προηγούμενο είναι η ευκολία συντήρησης (Easy

Δηλαδή το κάθε στοιχείο του μοντέλου, αφού είναι ανεξάρτητο από

διαχείριση και η συντήρηση των λειτουργιών του.

Επίσης, ο έλεγχος της εφαρμογής που χρησιμοποιεί αυτό το μοντέλο γίνεται 

κεντρικά μόνο από ένα στοιχείο (Navigation control is centralized), τον Controller

Τέλος, η ευκολία διαδικασίας ελέγχου (Easy to test) είναι ένα μεγάλο 

επειδή μπορούμε να ελέγξουμε τις λειτουργίες ενός 

ί ως ο συνδετικός 

και ουσιαστικά δέχεται τις πληροφορίες του 

στέλνει τις εντολές του για 

Κατόπιν λαμβάνει πάλι τις εξόδους από το 

και στέλνει τις επεξεργασμένες πληροφορίες πίσω στον χρήστη μέσω του View. 

οποίο γίνεται η επεξεργασία των δεδομένων, η 

επικοινωνία με τις βάσεις δεδομένων κτλ. Μια γραφική απεικόνιση του μοντέλου MVC 

 

Controller 

καλύτερος διαχωρισμός των 

). Δηλαδή το καθένα στοιχείο του μοντέλου 

την επίλυση του δικού του ξεχωριστού προβλήματος, χωρίς να 

μεταξύ τους. 

Ένα άλλο πλεονέκτημα του μοντέλου είναι η εύκολη επεκτασιμότητα (Easy to 

η εφαρμογή που χρησιμοποιεί το 

είτε να προστεθούν σε αυτήν μελλοντικές λειτουργίες, είτε να 

ήδη υπάρχουσες. Φυσικά ένα άλλο πλεονέκτημα 

Easy to maintain). 

, αφού είναι ανεξάρτητο από το άλλο, είναι 

διαχείριση και η συντήρηση των λειτουργιών του. 

Επίσης, ο έλεγχος της εφαρμογής που χρησιμοποιεί αυτό το μοντέλο γίνεται 

Controller. 

) είναι ένα μεγάλο 

μπορούμε να ελέγξουμε τις λειτουργίες ενός Controller 
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και των Models που αυτός χρησιμοποιεί με tests, ώστε να δούμε, εάν διενεργούν σωστά 

την λειτουργία τους, προτού τις εισάγουμε στην εφαρμογή μας [45], [46]. 

Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη το μοντέλο MVC στην διαδικτυακή εφαρμογή μας 

μπορούμε εύκολα να διαπιστώσουμε ότι το επίπεδο του View αποτελείται από τις 

JavaServer Pages του Controller από τον Servlet και του Model από τις Java κλάσεις που 

περιέχουν και τις λειτουργίες της εφαρμογής. Εάν λάβουμε ακόμα υπόψη και το Spring 

Framework, αυτές οι κλάσεις είναι τα Java Beans της εφαρμογής. Επομένως, το μοντέλο 

MVC τροποποιείται όπως απεικονίζεται στην Εικόνα 4-34: 

 

Εικόνα 4-34: Web MVC 

Προαναφέραμε ότι ένα από τα σημαντικά χαρακτηριστικά ενός Spring 

Framework είναι το ενσωματωμένο MVC που περιέχει. Επομένως, συνδυάζει όλα εκείνα 

τα πλεονεκτήματα των δύο αυτών τεχνολογιών, προκειμένου η εφαρμογή που 

χρησιμοποιεί το Spring Web MVC να κάνει χρήση των πλεονεκτημάτων τόσο του Spring 

Framework όσο και της τεχνολογίας του μοντέλου MVC (το Web προκύπτει λόγω 

διαδικτυακής λειτουργίας του μοντέλου). 

Το συγκεκριμένο Framework έχει δημιουργηθεί όπως και το Spring Framework 

βασισμένο στον κεντρικό Container, ο οποίος διαθέτει έναν «ελεγκτή κυκλοφορίας» 

(Dispatcher Servlet) που είναι υπεύθυνος για την προώθηση των αιτήσεων από την Web 

διεπαφή στους κατάλληλους Controllers και από εκεί στις View σελίδες σύμφωνα με το 

σχήμα 4-35 [47], [48]: 



 

Εικόνα 4

Στο συγκεκριμένο μοντέλο αρχιτεκτονικής λογισμικού 

στην συγκεκριμένη τεχνολογία του

αναπτύξουμε την διαδικτυακή εφαρμογή μας.

Βάσει όλων των τεχνολογιών που περιγρ

απορρέουν από αυτές, αναπτύξαμε την εφαρμογή μας

ερωτημάτων προς βάσεις δεδομένων από έναν χρήστη μέσω της 

εύκολο τρόπο αλλά και συγχ
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Εικόνα 4-35: Dispatcher Servlet 

Στο συγκεκριμένο μοντέλο αρχιτεκτονικής λογισμικού (Spring 

στην συγκεκριμένη τεχνολογία του Dispatcher Servlet βασιστήκαμε κ

αναπτύξουμε την διαδικτυακή εφαρμογή μας. 

όλων των τεχνολογιών που περιγράφηκαν και των πλεονεκτημάτων που 

τές, αναπτύξαμε την εφαρμογή μας με σκοπό την δημιουργία 

ερωτημάτων προς βάσεις δεδομένων από έναν χρήστη μέσω της Web

τρόπο αλλά και συγχρόνως την πρώτη επαφή του με την γλώσσα της 

 

 Web MVC) και 

βασιστήκαμε κι εμείς, για να 

των πλεονεκτημάτων που 

με σκοπό την δημιουργία 

Web διεπαφής με 

με την γλώσσα της SQL. 



 

 5 Σχεδιασμός και Υλοποίηση Συστήματος

H εφαρμογή „Friendly

διευκόλυνση του χρήστη στην δημιουργία ερω

εύκολο και κατανοητό τρόπο μέσω 

γνώση γλώσσας δημιουργίας ερωτημάτων

Σε αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιάσουμε τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του 

συστήματος που αναπτύξαμε. Συ

της εφαρμογής καθώς και 

υλοποίηση και στον σκοπό της ανάπτυξή της.

 5.1  Βασικός Σχεδιασμός, Δόμηση και Αρχιτεκτονική 

Προτού ξεκινήσουμε την δόμηση της εφαρμογής, αξίζει να ση

διαδικτυακή σελίδα της είναι και μία 

το προηγούμενο κεφάλαιο για το 

εφαρμογής. Αυτός υποδεικνύει ποιο 

λειτουργία, ώστε να επιτρέψει την πρόσβασή του και να εκτελέσει την λειτουργία του, 

είτε να επεξεργαστεί δεδομένα είτε να αποκτήσει πρόσβαση σε βάση δεδομένων. 

Επομένως, η εφαρμογή μας έχει

Εικόνας 5-36: 

Εικόνα 5
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Σχεδιασμός και Υλοποίηση Συστήματος 

Friendly User Query Creator” δημιουργήθηκε με σκοπό την 

διευκόλυνση του χρήστη στην δημιουργία ερωτημάτων προς μια βάση δεδομένων

εύκολο και κατανοητό τρόπο μέσω μιας διαδικτυακής διεπαφής χωρίς προαπαιτούμενη 

γνώση γλώσσας δημιουργίας ερωτημάτων SQL. 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιάσουμε τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του 

συστήματος που αναπτύξαμε. Συγκεκριμένα, θα γίνει αναφορά στον γενικό σχεδιασμό 

της εφαρμογής καθώς και σε κάθε σελίδας ξεχωριστά με ιδιαίτερη αναφορά στην 

υλοποίηση και στον σκοπό της ανάπτυξή της. 

Βασικός Σχεδιασμός, Δόμηση και Αρχιτεκτονική της Εφαρμογής

Προτού ξεκινήσουμε την δόμηση της εφαρμογής, αξίζει να σημειωθεί ότι κάθε 

είναι και μία Java Server Page,η οποία, όπως αναφέραμε ήδη

το προηγούμενο κεφάλαιο για το Spring Web MVC, επικοινωνεί με τον 

υτός υποδεικνύει ποιο Java Bean είναι υπεύθυνο για κάθε απαιτού

ώστε να επιτρέψει την πρόσβασή του και να εκτελέσει την λειτουργία του, 

είτε να επεξεργαστεί δεδομένα είτε να αποκτήσει πρόσβαση σε βάση δεδομένων. 

Επομένως, η εφαρμογή μας έχει δομηθεί σύμφωνα με την αρχιτεκτονική

Εικόνα 5-36: Αρχιτεκτονική Εφαρμογής 

δημιουργήθηκε με σκοπό την 

τημάτων προς μια βάση δεδομένων με 

χωρίς προαπαιτούμενη 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιάσουμε τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του 

τον γενικό σχεδιασμό 

με ιδιαίτερη αναφορά στην 

Εφαρμογής 

μειωθεί ότι κάθε 

,η οποία, όπως αναφέραμε ήδη από 

με τον Servlet της 

είναι υπεύθυνο για κάθε απαιτούμενη 

ώστε να επιτρέψει την πρόσβασή του και να εκτελέσει την λειτουργία του, 

είτε να επεξεργαστεί δεδομένα είτε να αποκτήσει πρόσβαση σε βάση δεδομένων. 

αρχιτεκτονική της παρακάτω 
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Για την ανάπτυξη της εφαρμογής μας χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο ανάπτυξης 

Eclipse Neon. Με την βοήθεια λοιπόν αυτού του εργαλείου δομήσαμε την εφαρμογή μας 

σύμφωνα με την παρακάτω Εικόνα 5-37, στην οποία και μπορούμε να δούμε όλα τα 

αντικείμενα που χρησιμοποιήθηκαν: 

 

Εικόνα 5-37: Project Tree  

Παρατηρώντας το παραπάνω δέντρο της εφαρμογής μας αξίζει να αναφέρουμε 

ότι το View Template του μοντέλου μας υλοποιείται κάτω από το πρίσμα του 

WebContent του project, το Model κάτω από το Java Resources – connection καθώς και 
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των δύο αρχείων xml, ενώ ο κεντρικός Controller κάτω από το Java Resources – 

controller. 

Αναλυτικότερα, το WebContent της εφαρμογής περιλαμβάνει όλα τα αρχεία τα 

οποία αποτέλεσαν βάση για την δημιουργία των σελίδων διεπαφής του χρήστη, δηλαδή 

τις JSP σελίδες και τα αρχεία δόμησής τους. Το Java Resources της εφαρμογής είναι 

ουσιαστικά ο εγκέφαλός της, εδώ περιλαμβάνονται φυσικά ο Controller, με την 

δημιουργία των Servlet καθώς και τα Java Beans που αποτελούν το Model, η σύνδεση 

των οποίων με την εφαρμογή μας γίνεται με την βοήθεια των xml (spring-servlet.xml, 

web.xml) αρχείων. 

Στα δύο αυτά αρχεία δηλώνουμε όσα beans θα χρησιμοποιήσουμε αλλά και 

δευτερεύουσες πληροφορίες όπως το όνομα της εφαρμογής, τη διαδρομή για τα αρχεία 

JSP, γενικά όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα, για να γίνει η διασύνδεση και η 

ενοποίηση όλων των δομικών στοιχείων της εφαρμογής. 

Τέλος, ο φάκελος Presentation περιέχει εκείνα τα αρχεία που παρέχονται ως 

βοήθεια στον χρήστη κατά την διάρκεια της περιήγησής του στην εφαρμογή. 

Όλος ο φάκελος με την πλήρη εφαρμογή, όπως ο πηγαίος κώδικας με όλα τα 

αρχεία που δημιουργήθηκαν, βρίσκονται παρακάτω στην διεύθυνση: σε μορφή zip 

https://drive.google.com/open?id=0B7tSpssTqHNfSHZ0OUZYQUgwWTg, ή σε μορφή 

αρχείου war https://drive.google.com/open?id=0B7tSpssTqHNfdVBqaWw5ekhvRm8. 

 5.2  Αρχεία Διασύνδεσης και Ενοποίησης της Εφαρμογής 

Όπως αναφέραμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, τα δυο πιο σημαντικά αρχεία, για 

να λειτουργήσει η εφαρμογή που είναι υλοποιημένη με την τεχνολογία Spring Web MVC 

είναι το web.xml και το spring-mvc.xml. 

Αναλυτικότερα, το πρώτο αρχείο για την δική μας εφαρμογή έχει την εξής 

μορφή: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<web-app xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xmlns="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee" 
xsi:schemaLocation="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee/web-
app_3_1.xsd" id="WebApp_ID" version="3.1"> 
  <display-name>SpringDemover1</display-name> 
 <welcome-file-list> 
    <welcome-file>/</welcome-file> 
  </welcome-file-list> 
  <context-param> 
        <param-name>contextConfigLocation</param-name> 
        <param-value>/WEB-INF/spring-servlet.xml</param-value> 
    </context-param> 
    <listener> 
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        <listener-class>org.springframework.web.context.ContextLoaderListener</listener-class> 
    </listener> 
  <servlet> 
  <servlet-name>spring</servlet-name> 
  <servlet-class>org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet</servlet-class> 
    <init-param> 
        <param-name>contextConfigLocation</param-name> 
        <param-value>/WEB-INF/spring-servlet.xml</param-value> 
        </init-param> 
</servlet> 
 <servlet-mapping> 
  <servlet-name>spring</servlet-name> 
  <url-pattern>/</url-pattern> 
 </servlet-mapping> 
</web-app> 

Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι εκτός των απλών στοιχείων όπως το όνομα της εφαρμογής και 

του ονόματος του Servlet, στο αρχείο περιλαμβάνεται το στοιχείο 

contextConfigLocation, το οποίο αναφέρει στην εφαρμογή ποιο αρχείο και από ποιο 

σημείο της είναι υπεύθυνο για την φόρτωση των αρχείων αρχικοποίησης της εφαρμογής. 

Επίσης, το δεύτερο σημαντικό στοιχείο DispatcherServlet4, δίνει στην εφαρμογή την 

πληροφορία για το ποιο αρχείο παίζει το ρόλο του DispatcherServlet λαμβάνοντας κάθε 

request από μια web page μέσω του <url-pattern> και το προωθεί στο κατάλληλο 

controller, όπως αναφέραμε προηγούμενα σχετικά με την αρχιτεκτονική του Spring Web 

MVC. Τέλος, το στοιχείο (κλάση) ContextLoaderListener5 χρησιμοποιείται για την 

έναρξη και την λήξη του περιεχομένου της web εφαρμογής (WebApplicationContext6). 

Το δεύτερο αρχείο spring-mvc.xml είναι ουσιαστικά το αρχείο με όλα τα δομικά 

στοιχεία της εφαρμογής (JavaBeans) που αναφέραμε και προηγούμενα. Στην δική μας 

εφαρμογή έχει την εξής μορφή: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans" 
 xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context" 
 xmlns:mvc="http://www.springframework.org/schema/mvc" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
 xmlns:p="http://www.springframework.org/schema/p" 
 xsi:schemaLocation=" 
        http://www.springframework.org/schema/beans      
        http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-4.0.xsd 
        http://www.springframework.org/schema/context 
        http://www.springframework.org/schema/context/spring-context-4.0.xsd 
        http://www.springframework.org/schema/mvc 
        http://www.springframework.org/schema/mvc/spring-mvc-4.0.xsd"> 
    <context:annotation-config/> 
 <context:component-scan base-package="com.spring.*" /> 
 <bean 

                                                 
4 https://docs.spring.io/spring/docs/current/javadoc-api/org/springframework/web/servlet/DispatcherServlet.html  
5 http://docs.spring.io/spring/docs/current/javadoc-api/org/springframework/web/context/ContextLoaderListener.html  
6 http://docs.spring.io/spring/docs/current/javadoc-api/org/springframework/web/context/WebApplicationContext.html  
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 class="org.springframework.web.servlet.view.InternalResourceViewResolver" 
  id="viewResolver"> 
  <property name="prefix" value="/WEB-INF/"></property> 
  <property name="suffix" value=".jsp"></property> 
 </bean> 
 <!-- Definition for create connection bean --> 
    <bean id="createConnection" class="com.spring.connection.CreateConnection"> 
    </bean> 
    <!--  Definition for read filename --> 
    <bean id="fileRead" class="com.spring.connection.FileRead"> 
    </bean> 
    <!-- Definition for login details --> 
    <bean id="Loginbean" class="com.spring.connection.Loginbean"> 
    </bean> 
    <!-- Definition for returnable queries details --> 
    <bean id="Returnable" class="com.spring.connection.Returnable"> 
    </bean> 
    <!-- Definition for tables keys details --> 
    <bean id="TableKeys" class="com.spring.connection.TableKeys"> 
    </bean> 
    <mvc:annotation-driven /> 
    <mvc:resources location="/resources/" mapping="/resources/**"/> 

</beans> 

Εδώ λοιπόν αναφέραμε τόσο που βρίσκονται οι Web Pages, στην περίπτωσή μας μέσα 

στον WEB-INF, όσο και όλα τα αρχεία που έχουμε δημιουργήσει για την ανάπτυξη της 

εφαρμογής. Συγκεκριμένα, έχουμε δημιουργήσει 5 αρχεία Beans, όπου το κάθε ένα 

χρησιμοποιείται για διαφορετικό σκοπό μέσα στην εφαρμογή, δηλαδή, το αρχείο 

CreateConnection, για την δημιουργία σύνδεσης της εφαρμογής με την βάση δεδομένων, 

το αρχείο FileRead, για την δημιουργία σύνδεσης των χρηστών με τον server φιλοξενίας 

των βάσεων δεδομένων, το αρχείο LoginBean για την εξαγωγή των χαρακτηριστικών του 

χρήστη, το αρχείο Returnable για την επεξεργασία δεδομένων με τα αποτελέσματα των 

ερωτημάτων μέσα από την βάση δεδομένων και το αρχείο Tablekeys για την εξαγωγή 

των σχέσεων μεταξύ των πινάκων μέσα από την βάση δεδομένων. Τέλος, μέσω του 

στοιχείου <mvc:resources> δίνουμε την πληροφορία στην εφαρμογή για το που 

βρίσκονται τα αρχεία που είναι απαραίτητα για την δόμηση των Web (JSP) Pages. 

 5.3  Κεντρική Λειτουργία της Εφαρμογής 

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει το βασικό κομμάτι μιας εφαρμογής βασισμένης στην 

τεχνολογία Spring Web MVC είναι ο Dispatcher Servlet και ο Front Controller και στην 

δική μας περίπτωση το αρχείο που καλύπτει αυτόν το ρόλο είναι το 

ConnectionController. 

Η κεντρική λειτουργία της εφαρμογής περιγράφεται στην παρακάτω διαδικασία, 

αλλά και συνοπτικά στην Εικόνα 5-38: 
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- Αρχικοποίηση της εφαρμογής, του Model – ModelMap, του Front Controller 

– ConnectionController – και πραγματοποιείται το άνοιγμα της πρώτης 

σελίδας διεπαφής – loginPage. Ταυτόχρονα γίνεται και η αρχικοποίηση του 

πρώτου Java Bean – LoginBean. 

- Εισαγωγή δεδομένων από τον χρήστη και αποστολή αυτών στον Controller 

για αναμονή έγκρισης. Αποθήκευση αυτών στο LoginBean. 

- O Controller επεξεργάζεται τα δεδομένα και μέσω του αντίστοιχου Java Bean 

– FileRead, δίνει την έγκριση ή όχι του συστήματος στον χρήστη. Με την 

επιτυχή έγκριση, επιτυγχάνεται η ανάγνωση των βάσεων δεδομένων από τον 

Server με την χρήση του Java Bean – CreateConnection. Γίνεται αποστολή 

των βάσεων προς ανάγνωση στον χρήστη μέσω του ModelMap και άνοιγμα 

της δεύτερης σελίδας διεπαφής – fileUpload. 

- Ο χρήστης επιλέγει τη βάση δεδομένων και αποστέλλει την αίτηση στον Front 

Controller. 

- O Front Controller στέλνει τα δεδομένα του χρήστη στο κατάλληλο Java Bean 

– CreateConnection και επιτυγχάνεται η σύζευξη της βάσης με το σύστημα. 

Ταυτόχρονα με την χρήση δύο ακόμα Java Beans – Returnable, TableKeys – 

αποθηκεύει τις πληροφορίες της βάσης δεδομένων που επιλέχθηκε. Τέλος, 

αποκρίνεται το σύστημα στο χρήστη με το άνοιγμα της τρίτης σελίδας 

διεπαφής – new και την αποστολή αυτών μέσω του ModelMap. 

- Ο χρήστης επιλέγει τα χαρακτηριστικά από τους πίνακες της βάσης μέσω της 

διεπαφής, για να αποτελέσει μέρος του ερωτήματός του και στέλνει αυτά στον 

Front Controller αναμένοντας την απόκρισή του. 

- Ο Front Controller διαβάζει τα δεδομένα του χρήστη ενεργοποιώντας το 

αντίστοιχο Java Bean – Returnable – για την επεξεργασία τους. Έπειτα ο ίδιος 

επικοινωνεί με την βάση και εκτελεί το διαμορφωμένο ερώτημα και κατόπιν 

τροποποιεί και αποθηκεύει τα αποτελέσματα στο Java Bean – MapResults. 

Τέλος, τα αποστέλλει μέσω του ModelMap στην τέταρτη σελίδα διεπαφής – 

queries. 

- Εμφανίζονται τα αποτελέσματα με τις εγγραφές της βάσης δεδομένων για το 

μέχρι τώρα ερώτημα και ο χρήστης διαμορφώνει το φίλτρο του μέσω της 

διεπαφής. Αποστέλλει το αίτημά του και αναμένει την απόκριση του 

συστήματος. 



 

- Ο Front Controller

επιθυμητό Java 

ερώτημα και μετά ο ίδιος να το εκτελέσει και να αποθηκεύσει τα 

αποτελέσματά του στο 

αίτηση του χρήστη με την μεταβίβαση αυτού στην

Εικόνα 

Στο σημείο αυτό θα αναφέ

Controller, Controller – εκτελε

 5.3.1 Αρχικοποίηση Servlet

Κατά την έναρξη της 

αυτές μπορούμε να τις δούμε παρακάτω

@Controller 
public class ConnectionController {
 // Global variables for my Controller
 @Autowired 
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Controller διαβάζει τα δεδομένα του χρήστη και ενεργοποιε

 Bean – Returnable – ώστε να διαμορφωθεί κατάλληλα το 

μετά ο ίδιος να το εκτελέσει και να αποθηκεύσει τα 

αποτελέσματά του στο Java Bean – MapResults. Τέλος, αποκρίνεται στην 

αίτηση του χρήστη με την μεταβίβαση αυτού στην τέταρτη σελίδα διεπαφής.

Εικόνα 5-38: Κεντρική Λειτουργία Εφαρμογής 

Στο σημείο αυτό θα αναφέρουμε τις λειτουργίες που ο Dispatcher

εκτελεί. 

Servlet 

την έναρξη της εφαρμογής γίνονται κάποιες αρχικοποιήσεις στον 

αυτές μπορούμε να τις δούμε παρακάτω: 

ConnectionController { 
// Global variables for my Controller 

διαβάζει τα δεδομένα του χρήστη και ενεργοποιεί πάλι το 

ώστε να διαμορφωθεί κατάλληλα το 

μετά ο ίδιος να το εκτελέσει και να αποθηκεύσει τα 

. Τέλος, αποκρίνεται στην 

τέταρτη σελίδα διεπαφής. 

 

Dispatcher Servlet – Front 

κάποιες αρχικοποιήσεις στον Servlet, 
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 CreateConnection createConnection; 
 Connection connection1; 
 FileRead fileRead; 
 String fileNameServer; 
  
 List<String>infoTable; 
 List<String> keys; 
 String message; 
 String fileName; 
 List<String> sizeofT; 
 List<String> columnT; 
 List<String> listDatabases; 
 TableKeys tableKeys; 
 Loginbean loginBean; 
 Returnable returnableInit; 
 Returnable returnResults; 
 List<String> mapResultsofQuery; 
 List<String> mapResultsofForm; 
 int numberofColumns; 
 int numberofList; 
 String selectGlobal; 
 String fromGlobal; 
 String whereGlobal; 
 String alternQueryGlobal; 
 String alternFromGlobal; 
 String alternWhereGlobal; 
  
 MapResults mapResults; 
  
 private @Autowired ServletContext servletContext; 

Εδώ αξίζει να σημειώσουμε ότι εκτός από τις μεταβλητές που χρησιμοποιούνται 

σε όλη την εφαρμογή, υπάρχουν κάποια Annotations που, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, 

λειτουργούν ως dependency injections. Το @Controller7 είναι ένα Annotation που έχει 

ως σκοπό να δηλώσει στο σύστημα ότι η κλάση που δημιουργείται λαμβάνει τον ρόλο 

του Controller (Εικόνα 5-36) και το @Autowired που χρησιμοποιείται για την σύνδεση 

μεταβλητών ή μεθόδων στο σύστημα. 

 5.3.2 Πρώτη Σελίδα Εφαρμογής, Εισαγωγή Χρήστη 

Στην πρώτη σελίδα του συστήματος (loginPage.jsp) κατά την οποία ο χρήστης 

εισάγει το username και το password του διακομιστή της φιλοξενίας βάσεων δεδομένων, 

Εικόνα 3-15, ο Controller ενεργοποιείται και ελέγχει τα στοιχεία που έδωσε ο χρήστης, 

ώστε, εάν είναι σωστά, να συνεχίσει στην δεύτερη σελίδα της εφαρμογής ενώ σε 

διαφορετική περίπτωση να μείνει στην ίδια σελίδα με ένα μήνυμα λάθους. 

Τα βασικά στοιχεία και χαρακτηριστικά της σελίδας που πρέπει να κρατήσουμε 

είναι: α) η σελίδα έχει τα τυπικά χαρακτηριστικά μιας ιστοσελίδας που χρησιμοποιεί το 

Bootstrap Framework, β) οι μεταβλητές που χρησιμοποιούνται προκειμένου να σταλούν 

                                                 
7 https://docs.spring.io/spring/docs/current/spring-framework-reference/htmlsingle/#beans-annotation-config  
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(request) στον Controller είναι δυο και γ) η μεταβλητή λάθους, εάν υπάρξει, ως απόκριση 

στην απαίτηση του χρήστη που προέρχεται από τον Controller (response). 

H πλευρά του Servlet και του Controller, ο οποίος λαμβάνει την αίτηση του 

χρήστη, δίνει την εντολή για επεξεργασία της αίτησης στο κατάλληλο Bean και 

επιστρέφει την απόκριση του συστήματος στον χρήστη δημιουργώντας ταυτόχρονα τα 

δεδομένα του Model, έχει την εξής μορφή: 

 /* 1st Page for web application */ 
  
 // 1. Create Login Form 
 @RequestMapping(value = "/") 
 public String init(ModelMap model) { 
  loginBean = new Loginbean(); 
     model.addAttribute("loginBean", loginBean); 
     return "loginPage"; 
 } 
  
 // 2. Send to upload Database Page 
 @RequestMapping(value = "/loginPage", method = RequestMethod.POST) 
 public String submit(ModelMap model, @ModelAttribute("loginBean") Loginbean loginBean2) 
{ 
  loginBean = loginBean2; 
  fileRead = new FileRead(); 
  fileRead.readNamePassword(servletContext); 
  Map<String,String> listMapUsers = fileRead.getListMapUser(); 
  boolean findUser = false; 
  if (loginBean2 != null && loginBean2.getUserName() != null & 
loginBean2.getPassword() != null) { 
   for(Entry<String, String> entry : listMapUsers.entrySet()){ 
    if(loginBean2.getUserName().equals(entry.getKey()) && 
loginBean2.getPassword().equals(entry.getValue())){ 
     findUser = true; 
    } 
   } 
          
   if (findUser) { 
    return "redirect:fileUpload"; 
         } 
   else { 
                 model.addAttribute("error", "Invalid Details"); 
                 return "loginPage"; 
           } 
       } 
  else { 
             model.addAttribute("error", "Please enter Details"); 
             return "loginPage"; 
         } 
 } 

Το πιο βασικό στοιχείο του Controller είναι το Annotation @RequestMapping, με 

το οποίο γίνεται αντιστοίχιση των requests και των responses με τις επιθυμητές Web 

Pages. 
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Αρχικά, κατά ο άνοιγμα της εφαρμογής, (/), δημιουργούμε το Model Template 

(ModelMap8 model) και σε αυτό εισάγουμε τις μεταβλητές (model.addAttribute(…)) 

μέσω της απόκρισης του αντίστοιχου Bean – LoginBean στις οποίες θα εισάγει ο 

χρήστης τα δεδομένα του μέσω της πρώτης ιστοσελίδας (/loginPage). 

public class Loginbean { 
 // Login Model Creation 
 private String userName; 
  
 private String password; 
  
 // Constructor 
 public Loginbean(){ 
  userName = StringUtils.EMPTY; 
  password = StringUtils.EMPTY; 
 } 
  
 // setter with userName 
 public void setUserName(String userName) { 
  this.userName = userName; 
 } 
 
 // getter with userName 
 public String getUserName() { 
  return userName; 
 } 
  
 // setter with password 
 public void setPassword(String password) { 
     this.password = password; 
 } 
  
 // getter with password 
 public String getPassword() { 
     return password; 
 } 
  
} 

Αφού ο χρήστης εισάγει τα δεδομένα του και στείλει την αίτησή του στον Servlet, 

o Controller, αφού διαβάσει αυτήν όπως και τις κατάλληλες μεταβλητές (μέσω του 

παραπάνω Bean στην συγκεκριμένη περίπτωση), κατόπιν ενεργοποιεί το κατάλληλο 

Bean – FileRead κι έπειτα λαμβάνει και επεξεργάζεται το αποτέλεσμά του, ώστε να 

δώσει την κατάλληλη απόκριση στον χρήστη. Αυτό σημαίνει είτε να δώσει στο μοντέλο 

το μήνυμα λάθους, εάν τα στοιχεία του χρήστη είναι λάθος, είτε να προωθήσει τον 

χρήστη στην επόμενη σελίδα του συστήματος. 

public class FileRead { 
 private File file; 
  
 private List<String> listuUsername = new ArrayList<String>(); 
  

                                                 
8 http://docs.spring.io/autorepo/docs/spring-framework/3.2.x/javadoc-api/org/springframework/ui/ModelMap.html  
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 private List<String> listPassword = new ArrayList<String>(); 
  
 private Map<String,String> listMapUser = new HashMap<String,String>(); 
  
 private  List<String> listDatabasesname = new ArrayList<String>(); 
  
 // Constructor 
 public FileRead(){} 
  
 // set username and password in web application 
 public void readNamePassword(ServletContext servletContext){ 
  Properties properties = new Properties(); 
  InputStream inputFile = null; 
  try { 
   ServletContextResource resource = new 
ServletContextResource(servletContext,  
        "/WEB-INF/config.properties"); 
   inputFile = resource.getInputStream(); 
   properties.load(inputFile); 
   String userName = properties.getProperty("dbuser"); 
   String[] splitname = userName.split("\\;"); 
    
   for (int i=0; i < splitname.length; i++) { 
    listuUsername.add(splitname[i]); 
     } 
    
   if (properties.getProperty("dbpassword") != null) { 
    String password = properties.getProperty("dbpassword"); 
    String[] splitpass = password.split("\\;"); 
    for (int i=0; i < splitpass.length; i++) { 
     listPassword.add(splitpass[i]); 
      } 
      } 
     for(int i=0;i<listuUsername.size();i++){ 
      listMapUser.put(listuUsername.get(i), listPassword.get(i)); 
     } 
 
  } catch (IOException ex) { 
   ex.printStackTrace(); 
  } finally { 
   if (inputFile != null) { 
    try { 
     inputFile.close(); 
    } catch (IOException e) { 
     e.printStackTrace(); 
      } 
    } 
   } 
 } 
  
 // read path within the web application 
 public void readNameDatabases(ServletContext servletContext){ 
  Properties properties = new Properties(); 
  InputStream inputDatabases = null; 
  try { 
   ServletContextResource resource = new 
ServletContextResource(servletContext,  
        "/WEB-INF/server.properties"); 
   inputDatabases = resource.getInputStream(); 
   properties.load(inputDatabases); 
   String userName = properties.getProperty("dBaseName"); 
   String[] splitname = userName.split("\\;"); 
    
   for (int i=0; i < splitname.length; i++) { 
    listDatabasesname.add(splitname[i]); 
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     } 
 
  } catch (IOException ex) { 
   ex.printStackTrace(); 
  } finally { 
   if (inputDatabases != null) { 
    try { 
     inputDatabases.close(); 
    } catch (IOException e) { 
     e.printStackTrace(); 
      } 
    } 
   } 
 } 
  
} 

Η Java Bean αυτή κλάση περιλαμβάνει δύο λειτουργίες εκ των οποίων η μία 

λαμβάνεται υπόψη στην πρώτη σελίδα και υλοποιείται από την μέθοδο 

readNamePassword. Αυτή διαβάζει το αρχείο (config.properties) μέσω της 

ServletContextResource9 με τα στοιχεία όλων των χρηστών που περιλαμβάνονται στον 

διακομιστή φιλοξενίας των βάσεων δεδομένων. 

Έπειτα, ο Controller διαβάζει τα στοιχεία που του έδωσε αυτή η μέθοδος και τα 

συγκρίνει με τα δεδομένα της αίτησης του χρήστη. Εάν τα στοιχεία του χρήστη 

περιλαμβάνονται μέσα στα αποτελέσματα αυτά, τότε ο χρήστης λαμβάνει την έγκριση 

της εφαρμογής και προωθεί την αίτηση του στην επόμενη ιστοσελίδα. 

 5.3.3 Δεύτερη Σελίδα Εφαρμογής, Επιλογή Βάσης 

Στην δεύτερη σελίδα του συστήματος, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει την βάση 

δεδομένων πάνω στην οποία θέλει να δημιουργήσει τα ερωτήματά του μέσα από την 

λίστα των βάσεων που εξυπηρετεί ο Database Server του συστήματος, Εικόνα 3-16, 

Εικόνα 3-17, Εικόνα 3-18. 

Όπως γίνεται κατανοητό, κατά την φόρτωση της σελίδας αυτής γίνονται γνωστές 

στον χρήστη οι διαθέσιμες βάσεις δεδομένων. Επομένως, ο Controller θα πρέπει να 

προωθήσει και να κάνει διαθέσιμη στην σελίδα κατά την προσπέλασή της την λίστα με 

τα ονόματα των διαθέσιμων βάσεων. 

 /* 2nd Page for web application */ 
  
 // 3. Initialize FileUpload Page  
 @RequestMapping(value="/fileUpload", method = RequestMethod.GET) 
 public String setFile(ModelMap model2) { 
  message = "Connection Server Successfully!!"; 
  fileName = "File Name"; 

                                                 
9 http://docs.spring.io/spring/docs/current/javadoc-

api/org/springframework/web/context/support/ServletContextResource.html  
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  // a. Read list all Databases of the server  
  fileRead.readNameDatabases(servletContext); 
  listDatabases = new ArrayList<String>(); 
  String username = loginBean.getUserName(); 
  String password = loginBean.getPassword(); 
  fileNameServer = fileRead.getListDatabasesname().get(0); 
  Connection conAll = createConnection.getConnection(fileNameServer, username, 
password); 
  try { 
   DatabaseMetaData metaAll = conAll.getMetaData(); 
   ResultSet resAll = metaAll.getCatalogs(); 
   while (resAll.next()) { 
    // b. Table Catalog 
       String dbs=resAll.getString("TABLE_CAT"); 
       listDatabases.add(dbs); 
    } 
   resAll.close(); 
  } catch (SQLException e) { 
   e.printStackTrace(); 
  } 
  // c. Set variables to model 
  model2.addAttribute("name", message); 
  model2.addAttribute("fileName", fileName); 
  model2.addAttribute("listDatabases", listDatabases); 
  model2.addAttribute("fileServer", fileNameServer); 
  return "fileUpload"; 
 } 

Όπως βλέπουμε ο Servlet, κατά την φόρτωση της δεύτερης σελίδας (/fileUpload), 

γνωρίζοντας τα στοιχεία του χρήστη από την προηγούμενη σελίδα, ενεργοποιεί το 

κατάλληλο Java Bean – FileRead, ώστε να διαβαστεί η κατάλληλη διαδρομή (path) του 

εξυπηρετητή (readNameDatabases) και έπειτα εκετελείται το Bean – CreateConnection, 

για να επιτευχθεί η σύνδεση της εφαρμογής με τις βάσεις δεδομένων του εξυπηρετητή. 

public class CreateConnection { 
  
 // defining driver name, MYSQL-JDBC driver in this case   
  String driverName = "com.mysql.jdbc.Driver";   
  Connection con = null;  
  String database = StringUtils.EMPTY; 
    
  // database URL string with HOSTNAME and port on which DB is running   
  String url = "jdbc:mysql:"; 
  
  // Constructor  
  public CreateConnection(){}; 
   
  // gettter with the current Connection.class 
  public Connection getConnection(String dbName, String username, String password) {   
   // creating connection URL   
   String connectionUrl = url + dbName;   
   database = dbName; 
    
   try {   
    // registers the specified driver class into memory   
    Class.forName(driverName);   
   } catch (ClassNotFoundException e) {e.printStackTrace();}   
    
   try {   
    // returns a connection object by selecting an appropriate driver   
    // for specified connection URL 
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    con = DriverManager.getConnection(connectionUrl, username, password);   
   } catch (SQLException e) {e.printStackTrace();}   
    
   return con;   
    
  }  
   
  // getter with Database name 
  public String getdatabase(){ 
   return  database; 
  } 
} 

Όπως αναφέραμε, το Bean αυτό χρησιμοποιείται για την ζεύξη της εφαρμογής 

μας με τον εξυπηρετητή των βάσεων δεδομένων. Μάλιστα, στο σημείο αυτό γίνεται 

χρήση του JDBC, όπως είδαμε και στις προηγούμενες παραγράφους, με αποτέλεσμα να 

έχουμε μια επιτυχημένη σύνδεση (Connection), η οποία θα χρησιμοποιηθεί από το 

Servlet προκειμένου αυτός, με τις κατάλληλες μεθόδους που διαθέτει 

(DatabaseMetaData, ResultSet), να μεταβιβάσει την λίστα με τις διαθέσιμες βάσεις 

δεδομένων στην κατάλληλη σελίδα μέσω του ModelMap. 

Συγκεκριμένα, η DatabaseMetaData10 χρησιμοποιείται, ώστε να διαβάσουμε όλες 

τις πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες βάσεις δεδομένων, οι οποίες είναι απαραίτητες 

για την διαχείρισή τους. Και από αυτήν, χρησιμοποιώντας την ResultSet11, λαμβάνουμε 

τα ονόματα των βάσεων δεδομένων (TABLE_CAT) που θα είναι πλέον διαθέσιμες στον 

χρήστη. 

Αφού λοιπόν έχουμε φορτώσει την σελίδα (fileUpload.jsp) με τις διαθέσιμες 

βάσεις, ο χρήστης μέσω της διεπαφής που διαθέτει η εφαρμογή μπορεί να επιλέξει την 

επιθυμητή του βάση. 

Στην σελίδα αυτή γίνεται ευρεία χρήστη των χαρακτηριστικών του Bootstrap 

Framework, το οποίο και διαθέτει πολλά χρήσιμα εργαλεία, όπως η δημιουργία ενός 

αναδυόμενου (popup) παραθύρου το οποίο και χρησιμοποιήσαμε στην εφαρμογή μας. 

Επίσης, μέσω του Model είναι διαθέσιμη η λίστα με τις βάσεις δεδομένων, τις οποίες και 

μπορούμε να προσπελάσουμε μέσω του popup παραθύρου. Έπειτα, αφού ο χρήστης 

επιλέγει τη βάση που θέλει, έχει την δυνατότητα να συνδεθεί στην βάση στέλνοντας το 

αντίστοιχο αίτημα μέσω της παραπάνω μεταβλητής προς το Controller της εφαρμογής, 

για να αποφανθεί ποια σελίδα και ποια αποτελέσματα θα δει ο χρήστης σαν απόκριση 

αυτής της αίτησής του. 

                                                 
10 https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/sql/DatabaseMetaData.html  

11 https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/sql/ResultSet.html  
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// 4. Create Connection to JDBC 
@RequestMapping(value="/fileUpload", method = RequestMethod.POST) 
public String submitDatabaseConnection(ModelMap model, @ModelAttribute("fileNameS") String 
fileData){ 
  /* mysql://localhost:3306/ */ 
 String username = loginBean.getUserName(); 
 String password = loginBean.getPassword(); 
 connection1 = createConnection.getConnection(fileData, username, password); 
 if (connection1 == null){ 
  model.addAttribute("name", message); 
  model.addAttribute("fileName", fileName); 
  model.addAttribute("error", "Invalid File Name"); 
  model.addAttribute("listDatabases", listDatabases); 
  model.addAttribute("fileServer", fileNameServer); 
  return "fileUpload"; 
 } 
 else{ 
  // 1. Session keep all standard variables during our session 
  String table = " "; 
  String columns = " "; 
        infoTable = new ArrayList<String>(); 
  sizeofT = new ArrayList<String>(); 
  columnT= new ArrayList<String>(); 
  returnableInit = new Returnable(); 
   
  String catalog = null; 
  String schema = null; 
  String tableName = null; 
  String columnName = null; 
  String[] types = null; 
   
  if(connection1!=null){ 
   System.out.println(message); 
            
   try { 
    // 2. Process the result set 
    // 2.a. Get the name of Tables 
    DatabaseMetaData databaseMetaData = connection1.getMetaData(); 
    ResultSet res = 
databaseMetaData.getTables(catalog,schema,tableName,types); 
    System.out.print("Tables: "); 
    while(res.next()){ 
     table = res.getString("TABLE_NAME"); 
     infoTable.add(table.toUpperCase()); 
     System.out.println(table); 
     System.out.println("Columns:"); 
     // 2.b. Get the name of Columns 
     ResultSet resu1 = databaseMetaData.getColumns(catalog, 
schema,table,columnName); 
     int i = 0; 
     while(resu1.next()){ 
      columns = resu1.getString("COLUMN_NAME"); 
      System.out.println(columns); 
      columnT.add(columns); 
      String tableColumn = table.toUpperCase() + "." + 
columns; 
      returnableInit.setColumns(tableColumn); 
      i++; 
     } 
     sizeofT.add(Integer.toString(i)); 
     System.out.println(sizeofT); 
    } 
        
    // 3. Get foreign keys and set to tableKeys 
    tableKeys = new TableKeys(); 
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    for(String tablename: infoTable){ 
    ResultSet foreignKeys = 
databaseMetaData.getImportedKeys(connection1.getCatalog(), null, tablename); 
      while (foreignKeys.next()) { 
         String fkTableName = foreignKeys.getString("FKTABLE_NAME"); 
         String fkColumnName = foreignKeys.getString("FKCOLUMN_NAME"); 
     String pkTableName = foreignKeys.getString("PKTABLE_NAME"); 
     String pkColumnName = foreignKeys.getString("PKCOLUMN_NAME"); 
   
     tableKeys.addTable(pkTableName, pkColumnName, fkTableName, 
fkColumnName) ;            
    }} 
   tableKeys.printMapTableKeys(); 
   } catch (SQLException e) {e.printStackTrace();} 
  } 
 } 
 //4. Add & tables, columns and keys to new.jsp 
 model.addAttribute("name", message); 
 model.addAttribute("infoTable", infoTable); 
 model.addAttribute("sizeofT", sizeofT); 
 model.addAttribute("columnT", columnT); 
 model.addAttribute("returnable", returnableInit); 
 model.addAttribute("tableKeys", tableKeys.getTablesKeys()); 
  
 return "redirect:new";  
} 

Εδώ, η πλευρά του Controller λαμβάνει το αίτημα του χρήστη μέσω ενός ακόμα 

annotation, @ModelAttribute12, και αφού προωθήσει το αίτημα στο αντίστοιχο Java 

Bean – CreateConnection, ώστε να συνδεθεί με την κατάλληλη βάση, επεξεργάζεται και 

δημιουργεί όλες τις απαραίτητες πληροφορίες προκειμένου να τις μεταβιβάσει στα 

κατάλληλα Beans. Αυτά τα Java Beans επιστρέφουν τα αποτελέσματα τα οποία ο 

Controller θα τα μεταβιβάσει στην αντίστοιχη σελίδα. 

Συγκεκριμένα, αφού επιτευχθεί η σύνδεση με την κατάλληλη βάση δεδομένων, 

γίνεται η προσπέλαση των πληροφοριών (metadata) της βάσης μέσω δύο μεθόδων που 

είδαμε και νωρίτερα, των DatabaseMetaData και ResultSet. Κατά την προσπέλαση αυτή 

αποκτάμε γνώση για όλες τις πληροφορίες που διαθέτει η βάση δεδομένων, όπως τα 

ονόματα των πινάκων (TABLE_NAME), των ιδιοτήτων τους (COLUMN_NAME), των 

πρωτευόντων (PKCOLUMN_NAME) και ξένων κλειδιών (FKCOLUMN_NAME) τους 

όπως και της σύνδεσης μεταξύ των πινάκων (FKTABLE_NAME, PKTABLE_NAME). 

Έπειτα, αυτές οι πληροφορίες μεταβιβάζονται σε δύο Java Beans, το ένα – 

Returnable – (παρακάτω βλέπουμε μόνο τα στοιχεία του Bean που είναι απαραίτητα για 

αυτή την σελίδα) χρησιμοποιείται για την προσθήκη των πινάκων, των ιδιοτήτων, των 

στοιχείων για την επεξεργασία και δημιουργία του ερωτήματος και για διάφορες 

                                                 
12 http://docs.spring.io/spring/docs/current/javadoc-

api/org/springframework/web/bind/annotation/ModelAttribute.html  
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λειτουργίες για την τροποποίηση των πληροφοριών, ώστε να επιστραφούν κατάλληλα 

στον Controller, για να είναι εύκολα επεξεργάσιμα και τελικά να δοθούν ως απόκριση 

του συστήματος στον χρήστη μέσω του ModelMap. 

public class Returnable { 
 // Inner Class for the SELECT from query form 
 public class Selections{ 
  private String tableN; 
 
  private String tableC; 
   
  // Constructor 
  public Selections(){ 
   tableN = StringUtils.EMPTY; 
   tableC = StringUtils.EMPTY; 
  } 
   
  // setter with table name 
  public void setTableN(String tableN) { 
   this.tableN = tableN; 
  } 
   
  // getter with table name 
  public String getTableN() { 
   return tableN; 
  } 
 
  // setter with column name 
  public void setTableC(String tableC) { 
   this.tableC = tableC; 
  } 
   
  // getter with column name 
  public String getTableC() { 
   return tableC; 
  } 
 } 
  
 private List<String> columns; 
  
 private String select; 
  
 private String from; 
  
 private String where; 
  
 private String filter; 
  
 private String alternQuery; 
  
 private String alternFrom; 
  
 private String alternWhere; 
  
 // Contructor 
 public Returnable(){ 
  columns = new ArrayList<String>(); 
  filter = StringUtils.EMPTY; 
 } 
     
 // setter for columns  
    public void setColumns(String column){ 
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     columns.add(column); 
    } 
     
    // getter for columns 
    public List<String> getColumns(){ 
     return columns; 
    } 

Στο Bean αυτό γίνεται η αρχικοποίηση των μεταβλητών που φιλοξενούν τις 

πληροφορίες της βάσης και κατόπιν η προσθήκη των ιδιοτήτων της στο Bean και συνάμα 

στον Controller και έπειτα στην αντίστοιχη ιστοσελίδα. 

Το δεύτερο Bean – TableKeys χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την δημιουργία 

των σχέσεων μεταξύ των πινάκων στην κατάλληλη μορφή για επεξεργασία από τον 

Controller και για την τελική προσθήκη αυτών στο ModelMap. 

public class TableKeys { 
 //Inner Class Mapper with primary and foreign key  
 public class MapperTables { 
  private String primaryT; 
   
  private String primaryC; 
   
  private String foreignT; 
   
  private String foreignC; 
   
  // Constructor 
  public MapperTables(){ 
   primaryT = StringUtils.EMPTY; 
   primaryC = StringUtils.EMPTY; 
   foreignT = StringUtils.EMPTY; 
   foreignC = StringUtils.EMPTY; 
  } 
 
  // setter with primary key table  
  public void setPrimaryT(String primaryT) { 
   this.primaryT = primaryT; 
  } 
 
  // setter with primary key column 
  public void setPrimaryC(String primaryC) { 
   this.primaryC = primaryC; 
  } 
 
  // setter with foreign key table 
  public void setForeignT(String foreignT) { 
   this.foreignT = foreignT; 
  } 
 
  // setter with foreign key column 
  public void setForeignC(String foreignC) { 
   this.foreignC = foreignC; 
  } 
 
  // getter with primary key table  
  public String getPrimaryT() { 
   return primaryT; 
  } 
   
  // getter with primary key column 
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  public String getPrimaryC() { 
   return primaryC; 
  } 
 
  // getter with foreign key table 
  public String getForeignT() { 
   return foreignT; 
  } 
   
  // getter with foreign key column 
  public String getForeignC() { 
   return foreignC; 
  } 
   
 } 
  
 private ArrayList<String> primaryTable = new ArrayList<String>(); 
  
 private ArrayList<String> primaryColumn = new ArrayList<String>() ; 
  
 private ArrayList<String> foreignTable = new ArrayList<String>(); 
  
 private ArrayList<String> foreignColumn = new ArrayList<String>(); 
  
 private List<HashMap<HashMap<HashMap<String, String>, String>, String>> listTableKeys = 
new ArrayList<HashMap<HashMap<HashMap<String,String>,String>,String>>(); 
  
 // Constructor 
 public TableKeys(){ 
  primaryTable.clear(); 
  primaryColumn.clear(); 
  foreignTable.clear(); 
  foreignColumn.clear(); 
  listTableKeys.clear(); 
 } 
 
 // add table with table and column name from primary key and foreign key 
 public void addTable(String prTable, String prColumn, String frTable, String frColumn){ 
  primaryTable.add(prTable); 
  primaryColumn.add(prColumn); 
  foreignTable.add(frTable); 
  foreignColumn.add(frColumn); 
   
   
  HashMap<HashMap<HashMap<String, String>, String>, String> myKeyList = new 
HashMap<HashMap<HashMap<String,String>, String>, String>(); 
  HashMap<String,String> myprimary = new HashMap<String, String>(); 
  myprimary.put(prTable, prColumn); 
   
  HashMap<HashMap<String, String>, String> myforeigT = new HashMap<HashMap<String, 
String>, String>(); 
  myforeigT.put(myprimary, frTable); 
  myKeyList.put(myforeigT, frColumn); 
   
  listTableKeys.add(myKeyList); 
 } 
  
 // getter with List of primary key -> foreign key 
 public List<HashMap<HashMap<HashMap<String, String>, String>, String>> getTablesKeys(){ 
  return listTableKeys; 
 } 
  
 // print the list of values with primary key -> foreign key 
 public void printMapTableKeys(){ 
  System.out.println("-------------------------"); 
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  System.out.println("Foreign Table.Foreign Columns --> Primary Table.Primary 
Columns"); 
  System.out.println("-------------------------"); 
   
  for(HashMap<HashMap<HashMap<String, String>, String>, String> tableKeys : 
getTablesKeys()){ 
   for(HashMap<HashMap<String, String>, String> keyF :tableKeys.keySet()){ 
    for(HashMap<String, String> keyP: keyF.keySet()){ 
     Set<String> setKey = keyP.keySet(); 
     ArrayList<String> list = new ArrayList<String>(); 
     list.addAll(setKey); 
     for (String key : list) { 
         System.out.println(keyF.get(keyP) + "." + 
tableKeys.get(keyF) + " --> " + key.toUpperCase() + "." + keyP.get(key)); 
     } 
    } 
   } 
  } 
 } 
  
 // getter with list of inner mappers 
 public List<MapperTables> getMapperTables(){ 
  List<MapperTables> listMappertables = new ArrayList<MapperTables>(); 
  for(HashMap<HashMap<HashMap<String, String>, String>, String> tableKeys : 
getTablesKeys()){ 
   for(HashMap<HashMap<String, String>, String> keyF :tableKeys.keySet()){ 
    for(HashMap<String, String> keyP: keyF.keySet()){ 
     Set<String> setKey = keyP.keySet(); 
     ArrayList<String> list = new ArrayList<String>(); 
     list.addAll(setKey); 
     for (String key : list) { 
      MapperTables mapperTables = new MapperTables(); 
      mapperTables.setForeignT(keyF.get(keyP)); 
      mapperTables.setForeignC(tableKeys.get(keyF) ); 
      mapperTables.setPrimaryT(key.toUpperCase() ); 
      mapperTables.setPrimaryC(keyP.get(key)); 
      listMappertables.add(mapperTables); 
     } 
    } 
   } 
  } 
  return listMappertables; 
 } 
  
 // getter with inner Mapper 
 public MapperTables getMapperTable(String result){ 
  String temp = result.replaceAll("[.=]",","); 
  List<String> listTemp= new ArrayList<String>(Arrays.asList(temp.split("\\,")));  
  MapperTables mapperTables = new MapperTables(); 
  mapperTables.setPrimaryT(listTemp.get(0)); 
  mapperTables.setPrimaryC(listTemp.get(1)); 
  mapperTables.setForeignT(listTemp.get(2)); 
  mapperTables.setForeignC(listTemp.get(3)); 
  return mapperTables; 
 } 
} 

Σε αυτό το Bean, μετά την προσθήκη των πινάκων και των απαραίτητων 

πληροφοριών (addTable), γίνεται η επεξεργασία των κύριων και ξένων κλειδιών των 

πινάκων, ώστε το αποτέλεσμα (getTableKeys) να είναι σε μορφή στην οποία μπορεί τόσο 

ο Controller όσο και η Web Page να διαβάσει αυτές τις πληροφορίες. 



 

62 

Tέλος, αφού έχουν προστεθεί όλες οι απαραίτητες πληροφορίες στο ModelMap, 

αποκρίνεται το σύστημα με τα διαθέσιμα αποτελέσματα και τα προωθεί στην αντίστοιχη 

Web Page (/new) σελίδα. 

 5.3.4 Τρίτη Σελίδα Εφαρμογής, Περιεχόμενα Βάσης 

Αφού λοιπόν το σύστημα προωθήσει τα διαθέσιμα αποτελέσματα στην 

αντίστοιχη Web Page (new.jsp), γίνεται αποθήκευση αυτών στις αντίστοιχες μεταβλητές 

που θα διαβιβαστούν κατά την φόρτωση αυτής της σελίδας. 

/* 3rd Page for web application */ 
 
// 5. Initialize variables to database view page 
@RequestMapping(value="/new", method = RequestMethod.GET) 
public String setNew(ModelMap model) { 
 System.out.println(message); 
 System.out.println(infoTable); 
 System.out.println(columnT); 
 System.out.println(sizeofT); 
 System.out.println(tableKeys); 
 model.addAttribute("returnable", returnableInit); 
 model.addAttribute("name", message); 

model.addAttribute("infoTable", infoTable); 
model.addAttribute("sizeofT", sizeofT); 
model.addAttribute("columnT", columnT); 
model.addAttribute("tableKeys", tableKeys.getTablesKeys()); 
model.addAttribute("mapperTables", tableKeys.getMapperTables()); 

  
 return "new"; 
} 

Σε αυτή την τρίτη σελίδα του συστήματος ο χρήστης μπορεί να δει οπτικά τους 

πίνακες με τα χαρακτηριστικά τους. Πάνω σε αυτήν έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει 

τα ερωτήματά του, όπως φαίνεται και στις Εικόνα 3-19, Εικόνα 3-20. Επίσης, προτού 

ξεκινήσει οποιαδήποτε ενέργειά του, μπορεί να πάρει πληροφορίες για τις ενέργειες που 

πρέπει να ολοκληρώσει προκειμένου να δημιουργήσει το επιθυμητό ερώτημα. 

Σε αυτή την σελίδα με την βοήθεια του Bootstrap Framework και της JavaScript 

έχουμε δημιουργήσει μία πλήρη σελίδα αλληλεπίδρασης του χρήστη. Εδώ μπορούν να 

μεταφερθούν τα επιθυμητά χαρακτηριστικά από τον κάθε ένα πίνακα στον σωρό της 

σελίδας με ένα απλό drag and drop μέσα σε αυτόν. 

Με την βοήθεια της JSP διαβάζονται τα δεδομένα και εμφανίζονται στην σελίδα 

[33] αλλά και μεταφέρονται τα νέα δεδομένα που θα δημιουργήσουν τις απαιτήσεις του 

χρήστη στον Servlet του συστήματος. Αυτή η μεταφορά των νέων δεδομένων, ώστε να 

προκύψει το ερώτημα μόνο με τα επιλεγμένα χαρακτηριστικά του χρήστη σε πρώτη 

φάση χωρίς προσθήκη φίλτρων, γίνεται με το κουμπί „Create Query“. 
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Συνοψίζοντας, από την πλευρά του Front End του συστήματος, δηλαδή την 

σελίδα κατά την οποία ο χρήστης αλληλεπιδρά με αυτό, παρέχονται όλες οι πληροφορίες 

της βάσης δεδομένων που επέλεξε ο χρήστης, δηλαδή πίνακες, χαρακτηριστικά, σχέσεις 

πινάκων. Επίσης, του παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες που πρέπει να 

γίνουν, ώστε να υλοποιήσει πλήρως και επιτυχημένα το ερώτημά του. Τέλος, σε κάθε 

στιγμή του παρέχεται η δυνατότητα να βλέπει και πως υλοποιείται το ερώτημά του σε 

φυσική γλώσσα SQL. 

Αφού λοιπόν ο χρήστης δώσει τα δεδομένα του, αποστέλλεται η απόκρισή του 

στον Controller και αυτός πλέον είναι ο υπεύθυνος για τις λειτουργίες που θα 

πραγματοποιηθούν. Σε πρώτη φάση διαβάζονται τα ονόματα των χαρακτηριστικών και 

των πινάκων, που έχουν δοθεί από τον χρήστη και έπειτα ο Controller ενεργοποιεί όλα τα 

κατάλληλα Beans που θα διαμορφώσουν το επιθυμητό ερώτημα και το τροποποιεί έτσι, 

ώστε να επιστρέψει τα δεδομένα αυτού. 

// 6. Create results to my SQL Query 
@RequestMapping(value="/new", method = RequestMethod.POST) 
public String getStatements(@ModelAttribute("Returnable") Returnable returnable, ModelMap 
model) {  
 List<String> SendQuery = new ArrayList<String>(); 
 List<String> results = new ArrayList<String>();   
 
 int noColumns = 0; 
 int noList = 0; 
 String Query = StringUtils.chomp(returnable.getSelect()); 
 String selectQ = ""; 
 if(Query.endsWith(", ")){ 
  selectQ = Query.trim(); 
  selectQ = selectQ.substring(0, selectQ.length()-1); 
 } 
 else{ 
  selectQ = Query; 
 } 
  
 selectQ = returnable.removeDuplicates(selectQ).replace("[","").replace("]", 
"").replace("\r","").replace("\n","").replace("\\s+",""); 
  
 // 1. create form to create SQL QUERY  
   // a. get the values from SELECT query  
 List<Selections> lSelections = new ArrayList<Selections>(); 
 List<String> listSelections = new ArrayList<String>(Arrays.asList(selectQ.split(", "))); 
 for(String selectOpt: listSelections){ 
  Selections selections = returnable.getSelection(); 
  List<String> listtemp = new 
ArrayList<String>(Arrays.asList(selectOpt.split("\\.")));  
  selections.setTableN(listtemp.get(0)); 
  selections.setTableC(listtemp.get(1)); 
  lSelections.add(selections); 
 } 
  
 // b. primary and foreign keys 
 List<MapperTables> listRelations = tableKeys.getMapperTables(); 
 List<String> listWher = new ArrayList<String>(); 
 List<String> listFr = new ArrayList<String>();  
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 // c. add values to FROM and WHERE section 
 for(Selections selections: lSelections){ 
     for(MapperTables mapperTables: listRelations){ 
      if(((selections.getTableN()).equals(mapperTables.getPrimaryT())) || 
((selections.getTableN()).equals(mapperTables.getForeignT()))){ 
       
        listFr.add(mapperTables.getPrimaryT()); 
 
        String temp = mapperTables.getPrimaryT() + "." + 
mapperTables.getPrimaryC(); 
        String temp2 = temp + " = "+ mapperTables.getForeignT() + "." + 
mapperTables.getForeignC(); 
        listWher.add(temp2); 
        listFr.add(mapperTables.getPrimaryT()); 
        listFr.add(mapperTables.getForeignT()); 
      } 
     }     
 } 
 List<String> resultWhere1 = returnable.removeDuplicateListItems(listWher); 
 List<String> resultWhere = new ArrayList<String>(); 
 List<String> listTablesSel = new ArrayList<String>(); 
 for(Selections selections: lSelections){ 
   if(!listTablesSel.contains(selections.getTableN())) 
listTablesSel.add(selections.getTableN()); 
 } 
  if(listTablesSel.size()>1){ 
    for(Selections selections: lSelections){ 
     int a = 0; 
     for(String wheres: resultWhere1) { 
        if(wheres.contains(selections.getTableN()))  { 
         a++; 
         if(a==1) resultWhere.add(wheres); 
   } 
  } 
   } 
  } 
 resultWhere = returnable.removeDuplicateListItems(resultWhere); 
 StringBuilder sb = new StringBuilder(); 
 for (String s : resultWhere){ 
  sb.append(s);  
  if(resultWhere.size()>1) sb.append(" AND "); 
 }   
 String whereFunction = sb.toString(); 
 if(whereFunction.contains(" AND "))  whereFunction = whereFunction.substring(0, 
whereFunction.length() - 5); 
 
 List<String> resultFrom = new ArrayList<String>(); 
 if(resultWhere.size()==0){ 
 for(String tablesSel: listTablesSel){ 
       resultFrom.add(tablesSel); 
  } 
 } 
 for(String whereS: resultWhere){ 
  MapperTables mapperTables = tableKeys.getMapperTable(whereS); 
  resultFrom.add(mapperTables.getPrimaryT()); 
  resultFrom.add(mapperTables.getForeignT()); 
 } 
  
 resultFrom = returnable.removeDuplicateListItems(resultFrom); 
 StringBuilder sb2 = new StringBuilder(); 
 for (String s : resultFrom){ 
  sb2.append(s);  
  if(resultFrom.size()>1) sb2.append(", "); 
 }   
 String fromFunction = sb2.toString(); 



 

65 

  if(fromFunction.contains(", ")) fromFunction = fromFunction.substring(0, 
fromFunction.length() - 2); 

Όπως βλέπουμε δύο είναι τα Beans που ενεργοποιούνται προκειμένου να 

διαμορφώσουν τα αποτελέσματα. Στο μεν πρώτο (Returnable) χρησιμοποιούνται κάποιες 

βοηθητικές μέθοδοι, οι οποίες μορφοποιούν τα δεδομένα αίτησης του χρήστη, ώστε να 

είναι σε επεξεργάσιμη μορφή κατά την δημιουργία του ερωτήματος, ενώ στο δεύτερο 

(TableKeys) τα πρωτεύοντα και τα ξένα κλειδιά, προκειμένου να διαμορφώσουμε 

κατάλληλα το ερώτημα, κυρίως το σημείο FROM και WHERE. Αναλυτικά: 

public class Returnable { 
………….. 
    // remove duplicates values from String 
    public String removeDuplicates(String s){ 
     List<String> myList = new ArrayList<String>(Arrays.asList(s.split(", "))); 
     String result = StringUtils.EMPTY; 
     ArrayList<String> results = new ArrayList<>(); 
     HashSet<String> set = new HashSet<>(); 
     for(String item: myList){ 
      if (!set.contains(item)) { 
       results.add(item); 
       set.add(item); 
      } 
     } 
     result = results.toString(); 
     return result; 
    } 
     
    // remove dublicate items from List 
    public List<String> removeDuplicateListItems(List<String> listStrings){ 
     ArrayList<String> resultWhere = new ArrayList<>(); 
     HashSet<String> set = new HashSet<>(); 
     for(String item: listStrings){ 
      if (!set.contains(item)) { 
       resultWhere.add(item); 
       set.add(item); 
      } 
     } 
     return resultWhere; 
    } 

Καταρχάς, στον Controller (a. get the values from SELECT query) χρησιμοποιείται η 

μέθοδος removeDuplicates, με στόχο να μην επαναλαμβάνονται ίδια στοιχεία στο 

ερώτημα κι έπειτα το αντικείμενο Selections, ώστε κάθε ένα από αυτά να αναπαριστά και 

το πλήθος των αντικειμένων που πρόσθεσε ο χρήστης. Δηλαδή, έχουμε μια λίστα με 

τόσα Selections όσα είναι και τα αντικείμενα (χωρίς διπλοεγγραφές εάν υπάρχουν) που 

πρόσθεσε ο χρήστης στην σελίδα. 

Έπειτα, ο Controller (b. primary and foreign keys) μέσω Bean – TableKeys (βλ. 

παραπάνω), ελέγχει, εάν στη λίστα με τα Selections του χρήστη (συγκεκριμένα οι 

πίνακες) βρίσκονται τα κλειδιά της βάσης, getMapperTables. Και με τη χρήση του 
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κατάλληλου αλγορίθμου (βλ. παρακάτω) δημιουργεί κατάλληλα το ερώτημα κατά την 

γνωστή δομή SELECT, FROM, WHERE. 

// 2. create SQL QUERY 
 String temp = StringUtils.EMPTY; 
 if(whereFunction.isEmpty()) temp = "SELECT " + selectQ + " FROM " + fromFunction; 
 else temp = "SELECT " + selectQ + " FROM " + fromFunction +" WHERE " + whereFunction; 
  
 System.out.println("-------------------"); 
 System.out.println(selectQ); 
 System.out.println(resultFrom); 
 if(!resultWhere.isEmpty()){ 
  System.out.println(resultWhere);System.out.println(whereFunction.length());  
 } 
 System.out.println("-------------------"); 
 System.out.println(temp); 
 model.addAttribute("Query", temp); 
  
 // 3. create alternative SQL QUERY 
 String alternQuery = ""; 
 if(!whereFunction.isEmpty()){ 
  int i = 0; 
  for(String whereS: resultWhere){ 
   MapperTables mapperTables = tableKeys.getMapperTable(whereS); 
   if(i==0){ 
    alternQuery = alternQuery + mapperTables.getPrimaryT() + " INNER 
JOIN " + mapperTables.getForeignT(); 
    i++; 
   } 
   else{ 
    alternQuery = alternQuery + " INNER JOIN " + 
mapperTables.getPrimaryT(); 
    i++; 
   } 
   alternQuery += " ON (" + whereS +")"; 
  } 
  returnable.setAlternFrom(alternQuery); 
  returnable.setAlternWhere(StringUtils.EMPTY); 
  alternQuery = "SELECT " + selectQ + " FROM " + alternQuery; 
  System.out.println("-------------------"); 
  System.out.println(alternQuery); 
 } 
 model.addAttribute("AlternativeQuery", alternQuery);  
 returnable.setAlternQuery(alternQuery); 
  
 // 4. create results from SQL QUERY 
 try { 
  Connection con2 = connection1; 
  Statement state2 = con2.createStatement(); 
  // a. send query to server 
     ResultSet results2 = state2.executeQuery(temp); 
     ResultSetMetaData metaData = results2.getMetaData(); 
     int numberOfColumns = metaData.getColumnCount(); 
     noColumns = numberOfColumns; 
     String st = ""; 
      
     // b. retrieve data from server 
     for(int i=1; i<=numberOfColumns;i++){ 
   System.out.printf("%-8s\t",metaData.getColumnName(i)); 
   SendQuery.add(metaData.getColumnName(i)); 
     } 
     System.out.println(); 
     while(results2.next()){ 
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       for(int i=1; i<=numberOfColumns;i++){ 
       st = st+results2.getString(i)+"\t"; 
       results.add(results2.getString(i)); 
   } 
      noList = noList+1; 
      System.out.println(st); 
      st = ""; 
  } 
 } catch (SQLException e) {e.printStackTrace();} 
 
 // 5. send data results to queries.jsp 
 returnable.setSelect(selectQ); 
 returnable.setFrom(fromFunction); 
 returnable.setWhere(whereFunction); 
   
 selectGlobal = selectQ; 
 fromGlobal = fromFunction; 
 whereGlobal = whereFunction; 
 alternQueryGlobal = alternQuery; 
 if(returnable.getAlternFrom()==null) { 
  alternFromGlobal = fromFunction; 
  returnable.setAlternFrom(alternFromGlobal); 
 } 
 else alternFromGlobal = returnable.getAlternFrom(); 
 alternWhereGlobal = returnable.getAlternWhere(); 
  
 // 6. default values for page 
 returnResults = returnable; 
 mapResultsofQuery = results; 
 mapResultsofForm = SendQuery; 
 numberofColumns = noColumns; 
 numberofList = noList; 
  
 // 7. result values to Mapper 
 mapResults = new MapResults(); 
 mapResults.setMapResultsofQuery(mapResultsofQuery); 
 mapResults.setMapResultsofForm(mapResultsofForm); 
 mapResults.setNumberofColumns(numberofColumns); 
 mapResults.setNumberofList(numberofList); 
  
 model.addAttribute("returnable", returnable); 
 model.addAttribute("returnableInit",returnableInit); 
 model.addAttribute("SendQuery", SendQuery); 
 model.addAttribute("Map", mapResults); 
 model.addAttribute("NumberColumns", noColumns); 
 model.addAttribute("NumberList", noList); 
  
 return "redirect:queries"; 

} 

Κατόπιν, ο Controller δημιουργεί το ερώτημα ως SQL Language με δύο 

εναλλακτικούς τρόπους και έπειτα εκτελεί το ερώτημα μέσω της κατάλληλης μεθόδου 

executeSquery της κλάσης Statement. Τέλος, μέσω της ResultSetMetaData λαμβάνουμε 

όλα τα δεδομένα του ερωτήματος, τα οποία, αφού τα αποθηκεύσουμε σε ένα Bean – 

MapResults, τα στέλνουμε ως απόκριση του συστήματος, μέσω της προσθήκης των 

αντίστοιχων μεταβλητών στο ModelMap στην αντίστοιχη Web Page (/queries) σελίδα. 

public class MapResults { 
 // Results Model  
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 private List<String> mapResultsofQuery; 
  
 private List<String> mapResultsofForm; 
  
 private int numberofColumns; 
  
 private int numberofList; 
 
 // Contructor 
 public MapResults(){ 
  mapResultsofQuery = new ArrayList<String>(); 
  mapResultsofForm = new ArrayList<String>(); 
  numberofColumns = 0; 
  numberofList = 0; 
 } 
  
 // setter with results of query 
 public void setMapResultsofQuery(List<String> mapResultsofQuery) { 
  this.mapResultsofQuery = mapResultsofQuery; 
 } 
   
 // getter with results of query 
 public List<String> getMapResultsofQuery() { 
  return mapResultsofQuery; 
 } 
  
 // setter with results into the form state 
 public void setMapResultsofForm(List<String> mapResultsofForm) { 
  this.mapResultsofForm = mapResultsofForm; 
 } 
  
 // getter with results for the form format 
 public List<String> getMapResultsofForm() { 
  return mapResultsofForm; 
 } 
  
 // setter with the number of Columns in our query results  
 public void setNumberofColumns(int numberofColumns) { 
  this.numberofColumns = numberofColumns; 
 } 
 
 //getter with the number of Columns in our query results  
 public int getNumberofColumns() { 
  return numberofColumns; 
 } 
  
 // setter with the number in the List of results 
 public void setNumberofList(int numberofList) { 
  this.numberofList = numberofList; 
 } 
  
 // getter with the number in the List of results 
 public int getNumberofList() { 
  return numberofList; 
 } 
} 

 5.3.5 Αλγόριθμος Δημιουργίας Ερωτήματος Σε Μορφή SQL 

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, ο Controller με την βοήθεια ενός αλγορίθμου 

διαμορφώνει τα δεδομένα του χρήστη κατάλληλα, ώστε να δημιουργηθεί το ερώτημα σε 



 

μορφή SQL και έπειτα να εκτελεστεί, με σκοπό 

ιστοσελίδα. Ο αλγόριθμος που χρησιμοποιείται είναι ο εξής

Εικόνα 5-39

Όπως βλέπουμε, έχουμε τρεις τρόπους δημιουργίας του ερωτήματος. Κάθε ένας από 

αυτούς ενεργοποιείται ανάλογα με τα δεδομένα εισόδου του χρήστη και του εκάστοτε 
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και έπειτα να εκτελεστεί, με σκοπό να μεταβιβάσει τα αποτελέσματα στην 

ιστοσελίδα. Ο αλγόριθμος που χρησιμοποιείται είναι ο εξής (Εικόνα 5-39

39: Αλγόριθμος Δημιουργίας Ερωτήματος 

Όπως βλέπουμε, έχουμε τρεις τρόπους δημιουργίας του ερωτήματος. Κάθε ένας από 

αυτούς ενεργοποιείται ανάλογα με τα δεδομένα εισόδου του χρήστη και του εκάστοτε 

να μεταβιβάσει τα αποτελέσματα στην 

39): 

 

 

 

Όπως βλέπουμε, έχουμε τρεις τρόπους δημιουργίας του ερωτήματος. Κάθε ένας από 

αυτούς ενεργοποιείται ανάλογα με τα δεδομένα εισόδου του χρήστη και του εκάστοτε 
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αντικειμένου TableKeys που, όπως επισημάναμε παραπάνω, είναι μοναδικό για κάθε 

βάση δεδομένων και περιλαμβάνει τις σχέσεις μεταξύ των πινάκων. 

 5.3.6 Τέταρτη Σελίδα Εφαρμογής, Εμφάνιση αποτελεσμάτων, Φιλτράρισμα 

Από την προηγούμενη λειτουργία της εφαρμογής το σύστημα προωθεί τα 

παραπάνω αποτελέσματα στην επόμενη σελίδα (queries.jsp). Σε αυτήν ο χρήστης έχει 

την δυνατότητα πληθώρας παραμετροποιήσεων, όπως αναζήτηση και προσπέλαση 

στοιχείων από τα διαθέσιμα αποτελέσματα με διάφορους τρόπους καθώς και δημιουργία 

φίλτρου για την εφαρμογή του στα αποτελέσματα αυτά, Εικόνες 3-22, 3-23, 3-24, 3-25, 

3-26, 3-27. 

Σε αυτή την σελίδα με την βοήθεια του Bootstrap Framework και της JavaScript 

έχουμε δημιουργήσει μία πλήρη σελίδα αλληλεπίδρασης του χρήστη στην οποία έχει τη 

δυνατότητα να διαμορφώσει το επιθυμητό ερώτημά με την βοήθεια των αναδυόμενων 

παραθύρων. Μέσω αυτών των Popups ο χρήστης μπορεί να επιλέξει πάνω σε ποιο 

χαρακτηριστικό των πινάκων θέλει να εφαρμόσει το υπό κατασκευήν ερώτημα, έπειτα να 

διαλέξει τον τελεστή του φίλτρου κ.ο.κ. 

Με τη βοήθεια της JSP, τόσο διαβάζονται τα δεδομένα και εμφανίζονται στην 

σελίδα [33] όσο και μεταφέρονται τα νέα δεδομένα που θα δημιουργήσουν τις νέες 

απαιτήσεις του χρήστη στον Servlet του συστήματος. Η μεταφορά αυτή των δεδομένων 

πραγματοποιείται με το κουμπί „Update Query“. 

Συνοψίζοντας, από την πλευρά του Front End του συστήματος παρέχονται όλες οι 

πληροφορίες σχετικά με την μορφοποίηση του φίλτρου που επέλεξε ο χρήστης. Επίσης, 

του παρέχεται η δυνατότητα εμφάνισης των αποτελεσμάτων – εγγραφών και η 

περιήγηση σε αυτά σε μορφή φόρμας. Τέλος, κάθε στιγμή του παρέχεται η δυνατότητα 

να βλέπει πώς υλοποιείται το ερώτημά του μέσω του φιλτραρίσματός σε γλώσσα SQL. 

Αφού λοιπόν ο χρήστης δώσει τα νέα δεδομένα για το φιλτράρισμα, αποστέλλεται 

το αίτημά του στον Controller και αυτός πλέον είναι ο κύριος υπεύθυνος για τις 

μετέπειτα λειτουργίες. Σε πρώτη φάση, αυτός διαβάζει το διαμορφωθέν από τον χρήστη 

φίλτρο και έπειτα ενεργοποιεί όλα τα κατάλληλα Beans, ώστε να μετασχηματιστεί το 

επιθυμητό φίλτρο σε SQL γλώσσα και τέλος εκτελεί το ερώτημα με το επιθυμητό φίλτρο, 

για να επιστρέψει στον χρήστη τα νέα αποτελέσματα. 

// 8. Create results filter from my SQL Query 
@RequestMapping(value="/queries", method = RequestMethod.POST) 
public String getResultsForFilter(@ModelAttribute("Returnable") Returnable returnable, ModelMap 
model, BindingResult result) {  
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 // 1. get the filter for SQL QUERY 
 returnResults.setFilter(returnable.getFilter()); 
  
 String tableFilter = returnResults.getFilter(); 
 String whereFuction = returnResults.getWhere(); 
 List<String> operatorFilter = new ArrayList<String>(); 
 String whereNew = StringUtils.EMPTY; 
  
 List<String> resultWhere = new ArrayList<String>(); 
  
 // 2. create WHERE section from filter 
 if(!tableFilter.equals(StringUtils.EMPTY) && sizeOfResults>0){ 
  if(!whereFuction.equals(StringUtils.EMPTY)){ 
   operatorFilter = returnResults.getOperatorForFilter(tableFilter); 
   for(int a=0; a<operatorFilter.size(); a++){ 
    if(operatorFilter.get(a).equalsIgnoreCase("OR") || 
operatorFilter.get(a).equalsIgnoreCase("AND")){ 
     whereNew = whereNew + " " + operatorFilter.get(a); 
    } 
    else{ 
     if(operatorFilter.get(a+1).contains("LIKE")){ 
      whereNew = whereNew + " (" + operatorFilter.get(a) + 
operatorFilter.get(a+1)+ ")"; 
      a++; 
     } 
     else{ 
      whereNew = whereNew + " (" + operatorFilter.get(a) + 
operatorFilter.get(a+1)+ "'"+ operatorFilter.get(a+2)+"')"; 
         a=a+2; 
     } 
    } 
    } 
      whereFuction = "(" + whereFuction + ") AND " + whereNew;  
      String whereFunctionWithFilter = whereFuction; 
      returnResults.setWhere(whereFunctionWithFilter); 
  } 
  else{ 
   operatorFilter = returnResults.getOperatorForFilter(tableFilter); 
   int a =0; 
   while(a<(operatorFilter.size()-1)){ 
    if(operatorFilter.get(a).equalsIgnoreCase("OR") || 
operatorFilter.get(a).equalsIgnoreCase("AND")){ 
     whereNew = whereNew + " " + operatorFilter.get(a); 
     a++; 
    } 
    else{ 
     if(((a+1)<operatorFilter.size()) && 
((a+2)<operatorFilter.size())  && returnable.containsDigit(operatorFilter.get(a+2))){ 
      whereNew = whereNew + " (" + operatorFilter.get(a) + 
operatorFilter.get(a+1)+ operatorFilter.get(a+2)+")"; 
      a=a+3; 
     } 
     else if(!operatorFilter.get(a+1).contains("LIKE")){ 
         whereNew = whereNew + " (" + operatorFilter.get(a) + 
operatorFilter.get(a+1)+ "'"+ operatorFilter.get(a+2)+"')"; 
         a=a+3; 
     } 
     else{ 
      whereNew = whereNew + " (" + operatorFilter.get(a) + 
operatorFilter.get(a+1)+ ")"; 
      a=a+2; 
     } 
    } 
   } 
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      returnResults.setWhere(whereNew); 
  } 
   
 // 4. continue Query by creating filter 
 String queryWithFilter = "SELECT " + returnResults.getSelect() + " FROM " + 
returnResults.getFrom() + " WHERE " + returnResults.getWhere(); 
 List<String> SendQueryF = new ArrayList<String>(); 
 List<String> resultsF = new ArrayList<String>();  
 int noColumnsF = 0; 
 int noListFilter = 0; 
  
 // 5. create results from SQL QUERY 
 try { 
  Connection con2 = connection1; 
  Statement state2 = con2.createStatement(); 
  // a. send query to server 
     ResultSet results2 = state2.executeQuery(queryWithFilter); 
     ResultSetMetaData metaData = results2.getMetaData(); 
     int numberOfColumns = metaData.getColumnCount(); 
     noColumnsF = numberOfColumns; 
     String st = ""; 
      
     // b. retrieve data from server 
     for(int i=1; i<=numberOfColumns; i++){ 
   System.out.printf("%-8s\t",metaData.getColumnName(i)); 
   SendQueryF.add(metaData.getColumnName(i)); 
  } 
     System.out.println(); 
     while(results2.next()){ 
       for(int i=1; i<=numberOfColumns; i++){ 
       st = st+results2.getString(i)+"\t"; 
       resultsF.add(results2.getString(i)); 
       } 
         noListFilter = noListFilter + 1; 
  System.out.println(st); 
  st = ""; 
     } 
 } catch (SQLException e) {e.printStackTrace(); } 
 
 // 6. send data results to queries.jsp   
 mapResultsofQuery = resultsF; 
 mapResultsofForm = SendQueryF; 
 numberofColumns = noColumnsF; 
 numberofList = noListFilter; 
 sizeOfResults = numberofList; 
  
 model.addAttribute("returnable", returnResults); 
 model.addAttribute("returnableInit", returnableInit); 
 model.addAttribute("SendQuery", SendQueryF); 
 model.addAttribute("Map", resultsF); 
 model.addAttribute("NumberColumns", noColumnsF); 
 model.addAttribute("NumberList", noListFilter); 
  
 // 7. create alternative SQL QUERY 
 String alternQuery = ""; 
 if(!resultWhere.isEmpty() ){ 
  int i = 0; 
  for(String whereS: resultWhere){ 
   MapperTables mapperTables = tableKeys.getMapperTable(whereS); 
   if(i==0){ 
    alternQuery = alternQuery + mapperTables.getPrimaryT() + " INNER 
JOIN " + mapperTables.getForeignT(); 
    i++; 
   } 
   else{ 
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    alternQuery = alternQuery + " INNER JOIN " + 
mapperTables.getPrimaryT(); 
    i++; 
   } 
   alternQuery += " ON (" + whereS +")"; 
  } 
 returnResults.setAlternFrom(alternQuery); 
  
 returnResults.setAlternWhere(operatorFilter.stream().map(Object::toString).collect(Collect
ors.joining(" "))); 
  alternQuery = "SELECT " + returnResults.getSelect() + " FROM " + alternQuery + " 
WHERE " +  operatorFilter.stream().map(Object::toString).collect(Collectors.joining(" ")); 
  System.out.println("-------------------"); 
  System.out.println(alternQuery); 
 } 
 else{ 
  String alt = returnResults.getAlternQuery(); 
  returnResults.setAlternFrom(alternFromGlobal); 
returnResults.setAlternWhere(operatorFilter.stream().map(Object::toString).collect(Collectors.joi
ning(" "))); 
  alternQuery = alt + " WHERE " +  
operatorFilter.stream().map(Object::toString).collect(Collectors.joining(" ")); 
  System.out.println("-------------------"); 
  System.out.println(alternQuery); 
 } 
 model.addAttribute("AlternativeQuery",alternQuery); 
 returnResults.setAlternQuery(alternQuery); 
} 
 else{ 
  // 8. default values to SQL SQUERY 
  String selectFunctionR = selectGlobal; 
  String fromFunctionR = fromGlobal; 
  String whereFunctionR = whereGlobal; 
  String alternQueryFunctionR = alternQueryGlobal; 
   
  returnResults.setSelect(selectFunctionR); 
  returnResults.setFrom(fromFunctionR); 
  returnResults.setWhere(whereFunctionR); 
  returnResults.setAlternQuery(alternQueryFunctionR); 
  returnResults.setAlternFrom(alternFromGlobal); 
  returnResults.setAlternWhere(alternWhereGlobal); 
  returnResults.setFilter(StringUtils.EMPTY); 
   
  // 9. send data results to queries.jsp  
  model.addAttribute("returnable", returnResults); 
  model.addAttribute("returnableInit",returnableInit); 
  model.addAttribute("SendQuery", mapResults.getMapResultsofForm()); 
  model.addAttribute("Map", mapResults.getMapResultsofQuery()); 
  model.addAttribute("NumberColumns", mapResults.getNumberofColumns()); 
  model.addAttribute("NumberList", mapResults.getNumberofList()); 
 } 
 
 return "queries"; 
}  

Όπως βλέπουμε και εδώ, τα Beans που ενεργοποιούνται προκειμένου να 

διαμορφώσουν τα αποτελέσματα είναι, όπως και στην προηγούμενη σελίδα το 

Returnable, το οποίο περιέχει μεθόδους που μορφοποιούν τα δεδομένα αίτησης του 

χρήστη σε επεξεργάσιμη μορφή φίλτρου, ώστε να προστεθεί στην δημιουργία του 
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ερωτήματος, και το TableKeys όπως ακριβώς χρησιμοποιήθηκε και προηγουμένως. 

Αναλυτικά: 

public class Returnable { 
…………. 
    // return the operators list  
    public List<String> getOperatorForFilter(String filterFrom){ 
     List<String> listFilterFrom = Arrays.asList(filterFrom.split(" ")); 
     List<String> listOperators = new ArrayList<String>(); 
     String s = StringUtils.EMPTY; 
     for(int a=0;a<listFilterFrom.size();a++){ 
     // when filter has AND  
      if(listFilterFrom.get(a).contains(" = ")){ 
           if(containsDigit(listFilterFrom.get(a+1))){ 
            a++; 
            listOperators.add(filter); 
           } 
           else{ 
            s += " = '" + listFilterFrom.get(a+1) + "'"; 
            a++; 
            listOperators.add(s); 
           } 
          } 
     else if(listFilterFrom.get(a).contains(" != ")){ 
           if(containsDigit(listFilterFrom.get(a+1))){ 
            a++; 
            listOperators.add(filter); 
           } 
           else{ 
            s =  " != '" + listFilterFrom.get(a+1) + "'"; 
            a++; 
            listOperators.add(s); 
           } 
     } 
     else if(listFilterFrom.get(a).contains("LIKEStart")){ 
          s = " LIKE '" + listFilterFrom.get(a+1) + "%'"; 
          a++; 
          listOperators.add(s); 
     } 
     else if(listFilterFrom.get(a).contains("LIKEEnd")){ 
         s = " LIKE '%" + listFilterFrom.get(a+1) + "'"; 
         a++; 
         listOperators.add(s); 
     } 
     else if(listFilterFrom.get(a).contains("LIKEContain")){ 
         s = " LIKE '%" + listFilterFrom.get(a+1) + "%'"; 
         a++; 
         listOperators.add(s); 
     } 
     else if(listFilterFrom.get(a).contains("NOTLIKEContain")){ 
         s =  " NOT LIKE '%" + listFilterFrom.get(a+1) + "%'"; 
         a++; 
         listOperators.add(s); 
     } 
     else if(listFilterFrom.get(a).contains("IN")){ 
         List<String> listInFilter =Arrays.asList(listFilterFrom.get(a+1).split(",")); 
         String s1 = ""; 
         for(int i=0; i<listInFilter.size();i++){ 
          if(i>0){ 
           s1 = s1 + ", '" + listInFilter.get(i) + "'"; 
          } 
          else{ 
           s1 = s1 + "'" + listInFilter.get(i) + "'"; 
          } 
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         } 
         s = " IN (" + s1 + ")"; 
         a++; 
         listOperators.add(s); 
     } 
     else{ 
        listOperators.add(listFilterFrom.get(a)); 
   } 
    } 
    return listOperators; 
} 

Όπως βλέπουμε σε αυτό το Bean και συγκεκριμένα στην παραπάνω μέθοδο 

(getOperatorForFilter), γίνεται η επεξεργασία των δεδομένων εισαγωγής του χρήστη και 

επιστρέφει το φίλτρο σε μορφή γλώσσας SQL. Δηλαδή, κάθε μία από τις επιλογές του 

χρήστη στην σελίδα διεπαφής τη μεταφράζουμε στην αντίστοιχη εντολή της SQL. Για 

παράδειγμα, εάν ο χρήστης επιλέξει ότι ένα χαρακτηριστικό θα ξεκινά από τον 

χαρακτήρα «A», η σελίδα διεπαφής επιστρέφει στον Controller LIKEStart A. Από τη 

στιγμή που καλείται το συγκεκριμένο Bean, η επιλογή τροποποιείται σε γλώσσα SQL ως 

LIKE A%. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται για κάθε στοιχείο εισαγωγής του 

χρήστη. 

Η παραπάνω διαδικασία λαμβάνει χώρα στον Controller μετά την (2. create WHERE 

section from filter) ανάγνωση των δεδομένων από την σελίδα διεπαφής. Έπειτα, έχοντας 

την σωστή μορφή του φίλτρου προχωρά η διαδικασία δημιουργίας του ερωτήματος όπως 

ακριβώς και στην προηγούμενη σελίδα του συστήματος. Τέλος, διαβιβάζονται τα 

αποτελέσματα του νέου ερωτήματος στην ίδια σελίδα διεπαφής του χρήστη εκτελώντας 

αναβάθμιση των προηγούμενων αποτελεσμάτων. 

 5.4  Σύνοψη 

Συνοψίζοντας όλες τις προηγούμενες λειτουργίες, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε 

ότι τον κεντρικό ρόλο του συστήματος αναλαμβάνει ο Controller της εφαρμογής. Όλα τα 

δεδομένα των σελίδων JSP του συστήματος, τις οποίες χρησιμοποιεί ο χρήστης για την 

διεπαφή του με το σύστημά μας στέλλονται σε αυτόν τον Controller. Αυτός με την σειρά 

του προωθεί τα δεδομένα στα αντίστοιχα Java Beans για την διαμόρφωση των 

δεδομένων και έπειτα δημιουργεί τα δεδομένα τα οποία μεταβιβάζει στις JSP σελίδων ως 

απόκριση του συστήματος στις απαιτήσεις του χρήστη. Όπως ακριβώς δηλαδή 

αναφέραμε και στην Εικόνα 5-38. 

Η διεπαφή του χρήστη με το σύστημα δημιουργήθηκε με τέτοιο τρόπο, ώστε να 

δημιουργεί το ερώτημά του οπτικά, σε σύντομο χρονικό διάστημα, με εύκολο και 
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κατανοητό τρόπο χωρίς καμία προηγούμενη γνώση γλώσσας SQL με απώτερο σκοπό την 

πρώτη γνωριμία με την γλώσσα SQL, αφού έχει την δυνατότητα να βλέπει το 

διαμορφωθέν ερώτημά του σε τέτοια μορφή. 

Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφέρουμε ότι ο σχεδιασμός των σελίδων διεπαφής 

άλλαξε μορφή σε σύγκριση με τον αρχικό σχεδιασμό μετά από μια αξιολόγηση και 

ανάδραση μέσα από ένα μικρό σύνολο χρηστών. Σε αυτήν παρατηρήθηκε ότι μόνο μέσα 

από μία μικρή εισαγωγή στην επίδειξη λειτουργικότητας της διεπαφής οι χρήστες 

μπορούσαν να δημιουργήσουν επιτυχώς τα ερωτήματά τους σε σύντομο χρονικό 

διάστημα. Για το λόγο αυτό προστέθηκε μια επιπλέον λειτουργικότητα στο σύστημα, η 

δυνατότητα ο χρήστης να ενημερωθεί για το πώς και με ποιο τρόπο λειτουργεί κάθε 

σελίδα διεπαφής. 
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 6 Επίδειξη Λειτουργικότητας Συστήματος 

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιάσουμε την λειτουργικότητα του συστήματός μας 

με την βοήθεια μιας βάσης που περιέχει δεδομένα για βιβλία (books.sql13). Η βάση 

δεδομένων αυτή αποτελείται από τρείς πίνακες: α) authors – authorID, firstName, 

lastName, β) titles – isbn, title, editionNumber, copyright και γ) authorisbn – authorID, 

isbn. 

Την βάση αυτή την φορτώνουμε στον τοπικό mysql Server μέσω του 

PhpMyAdmin, με λογαριασμό χρήστη username = root, password = 123. Έστω ότι 

θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα ερώτημα πάνω σε αυτήν. 

Το ερώτημα είναι το εξής: «Εμφάνισε τον κωδικό των βιβλίων, το όνομα και το 

επίθετο των συγγραφέων, τον τίτλο και την ημερομηνία έκδοσης των βιβλίων αυτών, που 

το όνομά των συγγραφέων τους ξεκινά με το γράμμα P και ο τίτλος των βιβλίων με το 

γράμμα V». Πάνω στην δημιουργία του ερωτήματος αυτού θα παρουσιάσουμε την 

λειτουργία του συστήματός μας. 

 6.1  Εισαγωγική Σελίδα Συστήματος – Είσοδος Χρήστη 

Κατά την πρώτη εισαγωγική σελίδα, το σύστημα προτρέπει τον χρήστη να 

εισάγει τα προσωπικά του στοιχεία, ώστε να πιστοποιηθεί ότι έχει έγκριση να 

προσπελάσει τα δεδομένα του server και των φιλοξενούμενων βάσεων. Όπως 

αναφέραμε, έχουμε δημιουργήσει τον χρήστη root. Αφού γίνει εισαγωγή των στοιχείων 

του χρήστη, πατάμε το κουμπί „Sign in“, Εικόνα 6-40. 

 

Εικόνα 6-40: Είσοδος Χρήστη 

                                                 
13 https://drive.google.com/open?id=0B7tSpssTqHNfcXpXTGRpMTZaQlU 
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 6.2  Επιλογή Βάσης Επεξεργασίας Δεδομένων – Επιλογή Βάσης 

Αφού γίνει επιτυχημένη είσοδος του χρήστη στο σύστημα, έχει την δυνατότητα 

επιλογής της βάσης δεδομένων στην οποία θέλει να διαμορφώσει το ερώτημά του. Όπως 

προαναφέραμε η βάση αυτή θα είναι η books, Εικόνα 6-41. 

 

Εικόνα 6-41: Επιλογή Βάσης „books” 

Έπειτα με το κουμπί „Apply“, εφόσον έχουμε επιλέξει την βάση „books“, μπορούμε να 

δούμε την διαδρομή της βάσης αυτής στον server και κατόπιν με το κουμπί „Go to Read“ 

να μεταβούμε στην σελίδα επεξεργασίας του ερωτήματος, Εικόνα 6-42. 

 

Εικόνα 6-42: Εμφάνιση Διαδρομής Βάσης 
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 6.3  Προσθήκη Χαρακτηριστικών Ερωτήματος – Επιλογή από Πίνακες 

Στην τρίτη σελίδα του συστήματος, όπως αναφέραμε και στο προηγούμενο 

κεφάλαιο, ο χρήστης έχει την δυνατότητα να δει τα συστατικά των πινάκων που 

περιέχονται στην βάση της επιλογής του. Η βάση λοιπόν έχει τα χαρακτηριστικά που 

προαναφέραμε, Εικόνα 6-43. 

 

Εικόνα 6-43: Εμφάνιση Στοιχείων Πινάκων 

Στην σελίδα αυτή, έχοντας υπόψη τις οδηγίες που του παρέχονται, ο χρήστης μπορεί να 

προσθέσει τα χαρακτηριστικά των πινάκων από τα οποία θα αποτελείται το ερώτημά του. 

Πρέπει λοιπόν να δημιουργήσει το ερώτημα που τέθηκε στην αρχή του 

κεφαλαίου (βλ. σελίδα 73). Αμέσως ο χρήστης θα προσθέσει τα χαρακτηριστικά που τον 

ενδιαφέρουν στον «σωρό» της σελίδας με την μέθοδο drag & drop, οπότε θα προστεθούν 

σε αυτόν „TITLES.isbn“ (για τον κωδικό των βιβλίων) - „AUTHORS.firstName“ (για το 

όνομα των συγγραφέων) - „AUTHORS.lastName“ (για το επίθετο των συγγραφέων) - 

„TITLES.title“ (για το τίτλο των βιβλίων) - „TITLES.copyright“ (για την ημερομηνία 
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έκδοσης των βιβλίων). Τέλος, για να δημιουργήσει το ερώτημά με τα επιθυμητά 

χαρακτηριστικά, θα επιλέξει το κουμπί „Create Query“, Εικόνα 6-44. 

 

Εικόνα 6-44: Προσθήκη Χαρακτηριστικών Ερωτήματος 

 6.4  Εμφάνιση Περιεχομένων – Δημιουργία Φίλτρου 

Κατά την μεταφορά του συστήματος στην τέταρτη σελίδα, στον χρήστη 

διατίθενται τα περιεχόμενα της βάσης σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά που έδωσε από 

την προηγούμενη σελίδα, Εικόνα 6-45. 
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Εικόνα 6-45: Εμφάνιση Περιεχομένων Βάσης 

Εδώ αρχικά ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει δεδομένα μέσα από τα περιεχόμενα, να 

περιηγηθεί σε αυτά, να δει το ερώτημα σε μορφή γλώσσας SQL και τέλος να φιλτράρει 

τα περιεχόμενα. 

Για να φιλτράρει τα περιεχόμενα, ο χρήστης έχει την δυνατότητα να επιλέξει το 

κουμπί „Create Filter“ και μέσω των αναδυόμενων παραθύρων να επιλέξει τα επιθυμητά 

φίλτρα του. Κατά το πρώτο Popup ο χρήστης επιλέγει σε ποιο χαρακτηριστικό θα 

προστεθεί το φίλτρο. Στο ερώτημα που έχουμε να δημιουργήσουμε «…..αυτών, που το 

όνομά των συγγραφέων τους ξεκινά με το γράμμα P και ο τίτλος των βιβλίων με το 

γράμμα V» θα προσθέσουμε αρχικά το όνομα των συγγραφέων, „AUTHORS.firstName“, 

Εικόνα 6-46. 
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Εικόνα 6-46: Επιλογή Στοιχείου για Φιλτράρισμα 

Κατόπιν, πρέπει να προσθέσουμε τον επιθυμητό τελεστή του φίλτρου, δηλαδή να 

επιλέξουμε το „Start with….“, αφού θέλουμε „το όνομα να ξεκινά από το γράμμα P”, 

Εικόνα 6-47. 

 

Εικόνα 6-47: Επιλογή Τελεστή Φιλτραρίσματος 

Έπειτα, εισάγει ο χρήστης την τιμή του φίλτρου, δηλαδή στην συγκεκριμένη 

περίπτωση το „P“, Εικόνα 6-48. 
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Εικόνα 6-48: Εισαγωγή Τιμής Φιλτραρίσματος 

Στη συνέχεια, επειδή πρόκειται να ακολουθήσει φιλτράρισμα και για δεύτερο 

χαρακτηριστικό, τσεκάρουμε την αντίστοιχη επιλογή και επαναλαμβάνουμε την ίδια 

διαδικασία με τα επιθυμητά στοιχεία, Εικόνες 6-49, 6-50, 6-51, 6-52. 

 

Εικόνα 6-49: Δυνατότητα Επιλογής νέου Χαρακτηριστικού 

 

Εικόνα 6-50: Επιλογή νέου Στοιχείου για Φιλτράρισμα 
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Εικόνα 6-51: Επιλογή νέου Τελεστή Φιλτραρίσματος 

 

Εικόνα 6-52: Εισαγωγή νέας Τιμής Φιλτραρίσματος 

Αφού έχουμε ολοκληρώσει την προσθήκη φίλτρων σε όλα τα χαρακτηριστικά 

μας, επιστρέφουμε πίσω στην σελίδα, όπως δείχνει η επιλογή στην Εικόνα 6-53. 

 

Εικόνα 6-53: Επιλογή Επιστροφής στην Σελίδα 

Επιστρέφοντας στην σελίδα του συστήματος, για να εφαρμόσουμε το 

φιλτράρισμα στα περιεχόμενα της βάσης, εφαρμόζουμε την ανανέωση των 

αποτελεσμάτων μέσω της επιλογής του κουμπιού „Update Query“, Εικόνα 6-54. 



 

85 

 

Εικόνα 6-54: Επιλογή Ανανέωσης Ερωτήματος 

Βλέπουμε λοιπόν το διαμορφωθέν φίλτρο και με την ανανέωση του ερωτήματος 

έχουμε την τελική μορφή του ερωτήματος με τα επιθυμητά περιεχόμενα, Εικόνα 6-55. 

 

Εικόνα 6-55: Εμφάνιση Περιεχομένων Φιλτραρισμένης Βάσης 

Εδώ ο χρήστης βλέπει τα περιεχόμενα της βάσης σύμφωνα με το διαμορφωθέν ερώτημά 

του. Του δίνεται η δυνατότητα να ενημερωθεί πως το ερώτημα αυτό ισοδυναμεί με 

ερώτημα σε γλώσσα SQL. Τέλος, έχει την δυνατότητα τόσο να αναιρέσει τις αλλαγές 

που του επέφερε το φίλτρο (Reset Query) όσο και να γυρίσει στην προηγούμενη σελίδα, 

ώστε να δημιουργήσει καινούργιο ερώτημα. 
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 6.5  Επιλογή Βοήθειας – Help 

Όπως αναφέραμε, μετά την αξιολόγηση και ανατροφοδότηση της εφαρμογής 

κρίθηκε αναγκαία η προσθήκη της λειτουργικότητας «Βοήθεια». 

Ο χρήστης σε κάθε σελίδα διεπαφής έχει την δυνατότητα να πληροφορηθεί 

σχετικά με την λειτουργικότητα της σελίδας. Η βοήθεια αυτή γίνεται προσβάσιμη στον 

χρήστη με την επιλογή του κουμπιού „Learn more“ που υπάρχει σε όλες τις σελίδες, 

όπως φαίνεται στο σχήμα 6-56: 

 

Εικόνα 6-56: Επιλογή Βοήθειας 

Μετά την επιλογή ένα αναδυόμενο παράθυρο βοήθειας πληροφορεί τον χρήστη 

για τα βήματα που πρέπει να εκτελέσει στην εκάστοτε σελίδα διεπαφής σε μορφή 

παρουσίασης, σχήμα 6-57. 

 

Εικόνα 6-57: Αναδυόμενο Παράθυρο Βοήθειας 
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 7 Επίλογος 

Στο τελευταίο κεφάλαιο της διπλωματικής εργασίας θα συνοψίσουμε και θα 

αναφέρουμε τα συμπεράσματα που προκύπτουν μετά την εκπόνησή της. 

 7.1  Σύνοψη και συμπεράσματα 

Αρχικά, έγινε αναφορά στον σκοπό για τον οποίο δημιουργήσαμε την εφαρμογή 

αυτή και την ανάγκη δημιουργίας εφαρμογής με την οποία ένας άπειρος χρήστης στο 

θέμα των βάσεων δεδομένων να μπορεί να δημιουργήσει ερωτήματα προς τις βάσεις 

δεδομένων με οπτικό τρόπο, αλλά και να έρθει σε μια πρώτη επαφή με την γλώσσα SQL. 

Έπειτα, αναλύσαμε το θεωρητικό υπόβαθρο του θέματος της δημιουργίας 

ερωτημάτων με οπτικό τρόπο, αναφέρθηκαν οι ερευνητικές εργασίες που έχουν 

πραγματοποιηθεί για τον σκοπό αυτό, όπως και τα συστήματα που αναπτύχθηκαν πάνω 

στα πλαίσια αυτά. 

Κατόπιν, έγινε η σχεδίαση της αρχιτεκτονικής του συστήματος πάνω στην οποία 

βασιστήκαμε, για να συνεχίσουμε την ανάπτυξη του συστήματός μας. Στην συνέχεια, 

αναφέρθηκαν οι τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν ως βάση, για να αναπτύξουμε την 

εφαρμογή μας. Καταφέραμε να συνδυάσουμε πολλές web τεχνολογίες, προκειμένου να 

επιτευχθούν οι στόχοι τους οποίους θέσαμε. 

Στην συνέχεια, έγινε εκτενής αναφορά στις αρχές της αρχιτεκτονικής που 

αναπτύχθηκε για την δημιουργία της εφαρμογής καθώς και στον τρόπο κατασκευής των 

δομικών μέρων της. 

Τέλος, έγινε επίδειξη της λειτουργικότητας της εφαρμογής με την χρήση ενός 

ερωτήματος σε βάση δεδομένων με βιβλία. 

Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω, μπορούμε να αναφέρουμε ότι η εφαρμογή 

καλύπτει το θέμα της ευχρηστίας και της αποτελεσματικότητας στην κατάστρωση ενός 

ερωτήματος, αφού ο χρήστης έχει τόσο τη δυνατότητα αυτής της κατάστρωσης μόνο με 

μερικά „κλικ“ όσο και την δυνατότητα σε κάθε χρονική στιγμή να πληροφορηθεί τις 

περαιτέρω κινήσεις του. Τα δύο αυτά χαρακτηριστικά επιβεβαιώθηκαν και από την 

μικρής έκτασης αξιολόγηση που διενεργήθηκε στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας. 

 7.2  Όρια και περιορισμοί της έρευνας 

Κατά την διάρκεια εκπόνησης της εργασίας και της εφαρμογής αντιμετωπίσαμε 

ένα πρόβλημα δυσκολίας κατά τον σχεδιασμό της μετατροπής του απλού κειμένου με τα 
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δεδομένα του χρήστη από τις ιστοσελίδες σε μορφή γλώσσας SQL και αντίστροφα. Για 

αυτό το λόγο έγινε και ιδιαίτερη αναφορά στην φάση ανάπτυξης της εργασίας. 

 7.3  Μελλοντικές Επεκτάσεις 

Όπως μπορεί ένας έμπειρος χρήστης να διαπιστώσει, η εφαρμογής καλύπτει 

πλήρως την ανάγνωση μιας βάσης δεδομένων καθώς και την δημιουργία απλών και 

σύνθετων ερωτημάτων με οπτικό τρόπο. Όπως είναι λογικό, δεν καλύπτει ολόκληρο το 

εύρος της δημιουργίας σύνθετων ερωτημάτων και αυτό είναι ένα πεδίο πάνω στο οποίο 

θα μπορούσε κάποιος να βασιστεί, ώστε να συνεχίσει περαιτέρω την ανάπτυξη της 

εργασίας. Με άλλα λόγια, να επεκτείνει τη δημιουργία ερωτημάτων με βάση την 

δυσκολία δόμησης των ερωτημάτων. 

Επιπλέον, μια αξιολόγηση από ένα αρκετά μεγάλο αριθμό χρηστών θα μπορεί να 

αποτελέσει αφετηρία για την τροποποίηση του σχεδιασμού των σελίδων διεπαφής ώστε 

να γίνουν ακόμα πιο φιλικές προς τον χρήστη. 

Τέλος, μπορεί να αποτελέσει πεδίο μελλοντικής επέκτασης της εργασίας, τη 

δυνατότητα να προσθέσει κάποιος επιπλέον λειτουργικότητες στην οπτικοποίηση των 

αποτελεσμάτων, όπως την εξαγωγή γραφημάτων, την αναπαράσταση των ιδιοτήτων των 

πινάκων από κείμενο σε εικόνες, την εκτύπωση των αποτελεσμάτων κτλ. 
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