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Η εκρηκτική ανάπτυξη της επιστήμης της πληροφορικής έχει οδηγήσει στην 

ανάπτυξη μεθοδολογιών για την οργάνωση και αποδοτικότερη εκμετάλλευση του 

τεράστιου όγκου πληροφορίας που διατίθεται και χαρακτηρίζει τον αιώνα που 

διανύουμε. Ιδιαίτερα ο τομέας του προγραμματισμού εφαρμογών έχει αποκτήσει 

τεράστια σημασία λόγω του παραπάνω γεγονότος. Η ιδέα της ανάπτυξης εφαρμογών 

που απλά «δουλεύουν για να κάνουν τη δουλειά μας» έχει ξεπεραστεί προ πολλού. 

Πλέον ο προγραμματισμός εφαρμογών θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από την 

ταχύτητα στην ανάπτυξή του, την δημιουργία ομοιόμορφου κώδικα, την 

χρησιμοποίηση τεχνικών προγραμματισμού τελευταίας τεχνολογίας και την 

παραγωγή κώδικα που θα διαχειρίζεται εύκολα και θα μπορεί ακόμη πιο εύκολα να 

ενημερώνεται και να εμπλουτίζεται με νέες δυνατότητες. 

 

Μία νέα έννοια έρχεται να ταράξει τα νερά και να θεωρεί αυτονόητα όλα τα 

παραπάνω χαρακτηριστικά προχωρώντας την ιδέα του προγραμματισμού ένα βήμα 

παραπέρα. Είναι η έννοια της δημιουργίας κώδικα ο οποίος παράγει κώδικα. 

Φανταστείτε έναν κόσμο όπου ένας οποιοσδήποτε χρήστης, χωρίς κανένα θεωρητικό 

υπόβαθρο στον προγραμματισμό, να μπορεί να δημιουργεί αυτόματα μία εφαρμογή 

που καλύπτει τις δικές του ιδιαίτερες ανάγκες. Η έννοια της δημιουργίας 

προγραμμάτων που παράγουν αυτόματα κώδικα για οποιοδήποτε είδος εφαρμογής, 

αποτελεί έναν ερευνητικό τομέα που αποκτά όλο και περισσότερους υποστηρικτές, 

και αυτό ακριβώς είναι και το αντικείμενο με το οποίο θα ασχοληθούμε στην 

παρούσα εργασία. 

 

Ειδικότερα, στην εργασία αυτή έγινε μια προσπάθεια να δημιουργηθεί μια δικτυακή 

εφαρμογή, η οποία μέσα από μία σειρά βημάτων να δημιουργεί αυτόματα μια νέα 
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δικτυακή εφαρμογή για την διαχείριση μιας βάσης δεδομένων. Σκοπός μας είναι να 

διαβάζουμε το σχήμα μιας βάσης δεδομένων και με βάση αυτό να δημιουργείται μια 

δικτυακή εφαρμογή για την πλήρη διαχείριση αυτής, μέσα από ένα φιλικό δικτυακό 

περιβάλλον. Η παρούσα εργασία είναι δομημένη ως εξής: 

 

Στο Κεφάλαιο 1 γίνεται μια παρουσίαση του θεωρητικού υπόβαθρου της τεχνολογίας 

code generation, με την επεξήγηση του όρου, την παρουσίαση των διάφορων 

μοντέλων που υπάρχουν, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του κάθε μοντέλου 

καθώς και το τι ακριβώς κάνει το καθένα, ενώ παρατίθενται και αρκετά 

παραδείγματα για την καλύτερη κατανόηση του όρου. 

 

Στο Κεφάλαιο 2 γίνεται μια παρουσίαση του προβλήματος που μας απασχόλησε στην 

εργασία αυτή. Ειδικότερα αναλύονται οι απαιτήσεις της εφαρμογής που 

αναπτύχθηκε, καθώς και αυτές της τελικής εφαρμογής που πρέπει να παράγεται 

αυτόματα, ενώ παράλληλα γίνεται η παρουσίαση των εργαλείων λογισμικού, καθώς 

και οι λόγοι επιλογής τους, που χρησιμοποιήθηκαν για την ολοκλήρωση του έργου. 

 

Στο Κεφάλαιο 3 γίνεται μια βήμα προς βήμα παρουσίαση της εφαρμογής που 

δημιουργήθηκε, με αναλυτική επεξήγηση του κάθε βήματος της εφαρμογής, ενώ 

παράλληλα παρουσιάζεται και ο τρόπος λειτουργίας της τελικής παραγόμενης 

εφαρμογής. Στα περισσότερα σημεία συμπεριλήφθηκαν εικόνες από την πραγματική 

εφαρμογή, που θα βοηθήσουν τον χρήστη στην καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας 

αυτής. 

 

Στο Κεφάλαιο 4 παρουσιάζονται κάποια συμπεράσματα καθώς και ορισμένα θέματα 

προς μελλοντική έρευνα. Γίνεται επίσης μια επισκόπηση του προβλήματος, ενώ 

ιδιαίτερη σημασία παρουσιάζει και το υποκεφάλαιο που συγκρίνει το ανοικτό 

λογισμικό σε σχέση με τις εμπορικές εφαρμογές. 

 

Τέλος, στο Παράρτημα Α υπάρχει ενδεικτικός κώδικας με τα σημαντικότερα αρχεία 

της εφαρμογής που αναπτύχθηκε, ενώ στο Παράρτημα Β υπάρχει μια πλήρης λίστα 

των προγραμμάτων code generation που κυκλοφορούν στην αγορά (αφορά 

προγράμματα ανοικτού λογισμικού αλλά και εμπορικές εφαρμογές). 

 
Rapid Application Generation  
From a Database Schema 2
 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 

Η παρούσα εργασία συνοδεύεται από CD-ROM, με το παρόν κείμενο και τον πλήρη 

κώδικα της εφαρμογής που αναπτύχθηκε.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

Code Generation 
 

 

 

 

 

1.1. Η διπλή Έννοια του Όρου Code Generation 
 

Ο όρος Code Generation μπορεί να αναφέρεται σε δύο διαφορετικές έννοιες, με 

αποτέλεσμα αρκετές φορές να δημιουργούνται φαινόμενα σύγχυσης. Για την 

αποφυγή τέτοιων φαινομένων κρίνεται επιτακτική η ανάγκη μιας μικρής αναφοράς 

και στις δύο έννοιες του όρου, έτσι ώστε να γίνει ξεκάθαρο σε ποια από αυτές 

αναφερόμαστε στη συνέχεια. 

 

Οι δύο διαφορετικές έννοιες του όρου Code Generation είναι οι ακόλουθες: 

 

 Code Generation – Compiler (Μεταγλωττιστής): είναι η διαδικασία 

παραγωγής κώδικα μηχανής από δομές υψηλού επιπέδου. Στην επιστήμη των 

υπολογιστών, code generation ονομάζεται η διαδικασία κατά την οποία ένας 

μεταγλωττιστής (compiler) μετατρέπει ένα πρόγραμμα, που είναι ορθό 

συντακτικά, σε μία σειρά από εντολές οι οποίες μπορούν να εκτελεστούν από 

μία μηχανή. Οι πιο εξελιγμένοι μεταγλωττιστές μπορεί να χρησιμοποιούν 

πολλά και διαφορετικά ενδιάμεσα στάδια πριν καταλήξουν στην 

ολοκληρωτική μεταγλώττιση του κώδικα. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός 

ότι οι αλγόριθμοι για την βελτιστοποίηση κώδικα (code optimization) μπορούν 

να εφαρμοστούν πολύ καλύτερα σε μια ενδιάμεση κατάσταση μεταγλώττισης, 

παρά στον αρχικό κώδικα ή την τελική του μορφή σε γλώσσα μηχανής. 

Εξάλλου κάτι τέτοιο διευκολύνει έναν απλό μεταγλωττιστή να μπορεί 
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εξυπηρετεί (‘στοχεύει σε’) πολλαπλές αρχιτεκτονικές, γνωστές ως target 

machines, καθώς μόνο το τελευταίο στάδιο της διαδικασίας του code 

generation, το λεγόμενο backend, χρειάζεται να αλλάζει από αρχιτεκτονική 

σε αρχιτεκτονική. 

 

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι το τελικό αποτέλεσμα της διαδικασίας του 

code generation δεν είναι απαραίτητο να είναι γλώσσα μηχανής, όπως 

αναφέρθηκε προηγουμένως για λόγους καλύτερης κατανόησης του όρου. Το 

τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται στο μεγαλύτερο βαθμό από τη μηχανή στόχο 

(target machine), η οποία ενδεικτικά μπορεί να είναι ένας μικροεπεξεργαστής 

(microprocessor), μια πιο αφηρημένη μηχανή (abstract machine), μια εικονική 

μηχανή (virtual machine) ή ακόμα για μια ενδιάμεση γλώσσα (intermediate 

language). Συνεπώς ανάλογα με την περίπτωση η έξοδος της διαδικασίας του 

code generation μπορεί να είναι γλώσσα μηχανής (machine code), κώδικας 

assembly, κώδικας για εικονική μηχανή (όπως για παράδειγμα είναι η πολύ 

γνωστή σε όλους εικονική μηχανή της Java – Java Virtual Machine) ή 

οτιδήποτε ενδιάμεσο. 

 

Θα πρέπει να τονιστεί ότι το code generation με την έννοια που μόλις 

παρουσιάστηκε, δεν αποτελεί σκοπό της παρούσας εργασίας, οπότε από δω 

και πέρα όταν γίνεται αναφορά στον όρο code generation θα αφορά την 

έννοια του όρου όπως αυτή θα παρουσιαστεί αμέσως παρακάτω. 

 

 Source Code Generation (Παραγωγή Πηγαίου Κώδικα): είναι η τεχνική 

παραγωγής κώδικα χρησιμοποιώντας προγράμματα. Στην ουσία πρόκειται για 

ένα είδος μεταπρογραμματισμού (metaprogramming). Μεταπρογραμματισμός 

είναι η διαδικασία δημιουργίας προγραμμάτων τα οποία με τη σειρά τους 

δημιουργούν ή διαχειρίζονται άλλα προγράμματα (ή ακόμα και τους εαυτούς 

τους). Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι τα δεδομένα ή και τα ίδια τα προγράμματα 

κάνουν μέρος της δουλειάς που αλλιώς θα γινόταν κατά την ώρα εκτέλεσής 

τους ή κατά τη διάρκεια μεταγλώττισής τους. 
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Για να ξεκαθαριστούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι έννοιες του 

μεταπρογραμματισμού, παρατίθεται στη συνέχεια ένα απλό παράδειγμα ενός 

μεταπρογράμματος (πρόκειται για ένα bash script): 

 
#!/bin/bash 

# metaprogram 

echo '#!/bin/bash' >program 

for ((I=1; I<=992; I++)); do 

    echo "echo $I" >>program 

done 

chmod +x program 

 

Το παραπάνω πρόγραμμα (script) παράγει ένα νέο πρόγραμμα 993 γραμμών 

το οποίο τυπώνει στην οθόνη τους αριθμούς από 1 έως 992. Φυσικά αυτό 

είναι απλώς ένα παράδειγμα του πως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κώδικα 

για να γράψουμε περισσότερο νέο κώδικα, και σε καμιά περίπτωση δεν 

αποτελεί τον πιο ικανοποιητικό τρόπο να τυπώσουμε στην οθόνη μία λίστα 

αριθμών. Παρ’ όλα αυτά, ένας καλός προγραμματιστής μπορεί να γράψει και 

να εκτελέσει αυτό το μεταπρόγραμμα μέσα σε πολύ λίγα λεπτά, με το 

εντυπωσιακό αποτέλεσμα της τελικής παραγωγής ενός κώδικα 1000 γραμμών 

στον ίδιο ακριβώς χρόνο. 

 

Η έννοια του μεταπρογραμματισμού ίσως φάνηκε κάπως συγκεκριμένη με το 

παραπάνω παράδειγμα, αντίθετα όμως είναι μια έννοια αρκετά πιο γενική. Τα 

παρακάτω παραδείγματα καθιστούν σαφή την ιδιότητα αυτή του όρου 

μεταπρογραμματισμός. 

 

Μεταγλωττιστές (Compilers): είναι το δημοφιλές παράδειγμα 

μεταπρογραμματισμού, αρκεί να αναλογιστούμε ότι ο σημερινός 

προγραμματιστής μπορεί να γράψει ένα πρόγραμμα σχετικά μικρό σε μέγεθος 

και σε γλώσσα υψηλού επιπέδου (high level languages), ενώ ο τελικός κώδικας 

μηχανής στην ουσία γράφεται από τον μεταγλωττιστή. 
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Αναλυτές (Lexical Analyzers & Parsers): επίσης πολύ δημοφιλή 

παραδείγματα μεταπρογραμματισμού, τα οποία ολοκληρώνονται με τη χρήση 

εργαλείων όπως τα lex, flex, yacc, bison κτλ. 

 

Reflection (Αντανάκλαση): είναι ένα έμμεσο παράδειγμα 

πολυπρογραμματισμού όπου η ίδια η γλώσσα αποτελεί το μέσο παραγωγής 

και το παραγόμενο αποτέλεσμα. 

 

Ένας πιο πρακτικός τελικά ορισμός του όρου Source Code Generation είναι η 

διαδικασία παραγωγής πηγαίου κώδικα, βασισμένου σε κάποιο υπάρχον 

οντολογικό μοντέλο, όπως είναι τα templates. Η ιδιότητα που χαρακτηρίζει το 

Source Code Generation είναι ότι παράγει ως έξοδο κώδικα αυτόματα, κάτι 

το οποίο διαφορετικά θα έπρεπε να κάνει ο προγραμματιστής με το χέρι. 

 

Θα πρέπει να γίνει ξεκάθαρο ότι από δω και πέρα και μέχρι το τέλος της εργασίας 

αυτής θα χρησιμοποιείται ο όρος Code Generation και θα αναφέρεται στην δεύτερή 

του έννοια, έτσι όπως αναλύθηκε προηγουμένως. Στην ουσία ο όρος Code 

Generation θα σημαίνει την έννοια Source Code Generation. 

 

 

1.2. Code Generators (Γεννήτριες Κώδικα) 
 

Οι code generators είναι προγράμματα τα οποία με αυτοματοποιημένο τρόπο 

παράγουν κώδικα υψηλού επιπέδου (high level code), όπως για παράδειγμα C, C++, 

Java, PHP, Perl, Python, Ruby κτλ. Τα εργαλεία αυτά ποικίλουν σε μέγεθος, 

δυνατότητες και πολυπλοκότητα, από πολύ μικρά και απλά βοηθητικά προγράμματα 

(help scripts) μέχρι τεράστιες εφαρμογές που μετατρέπουν αφηρημένα μοντέλα 

επιχειρησιακής λογικής (business logic) σε ολοκληρωμένες εφαρμογές. 

 

Δεν υπάρχει συγκεκριμένη μορφή του κώδικα που παράγεται από τα εργαλεία αυτά. 

Μπορούν να παράγουν κώδικα που τρέχει σε γραμμή εντολών (command line) ή  

χρησιμοποιεί γραφικό περιβάλλον (GUI), μπορούν να παράγουν κώδικα σε μία ή 
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περισσότερες γλώσσες ταυτόχρονα, μπορούν να παράγουν κώδικα μόνο μία φορά ή 

να παράγουν κώδικα περισσότερες από μία φορές. 

 

Το μέγεθος των εισόδων και εξόδων αυτών των εργαλείων είναι απεριόριστο. Όλα 

όμως έχουν έναν κοινό παρανομαστή: παράγουν κώδικα τον οποίο διαφορετικά θα 

έπρεπε ο προγραμματιστής να γράψει με το χέρι. 

 

 

1.3. Τύποι των Γεννητριών Κώδικα (Code Generator Types) 
 

Υπάρχουν δύο τύποι γεννητριών κώδικα. Ο διαχωρισμός αυτός βασίζεται κυρίως στο 

βαθμό κατά τον οποίο ένας προγραμματιστής μπορεί να παρέμβει στον παραγόμενο 

κώδικα. Με βάση το κριτήριο αυτό οι γεννήτριες κώδικα χωρίζονται σε: ενεργητικές 

(active) και παθητικές (passive). 

 

 Active Code Generators (Ενεργητικές Γεννήτριες Κώδικα): οι ενεργητικές 

γεννήτριες κώδικα παράγουν κώδικα τον οποίο διαχειρίζονται 

μακροπρόθεσμα. Άρα παράγουν κώδικα πολλαπλές φορές. Στην περίπτωση 

αυτή ο προγραμματιστής δεν πρέπει να πειράξει τον παραγόμενο κώδικα ή 

μπορεί να πειράξει μόνο συγκεκριμένα τμήματα του κώδικα τα οποία όμως 

δεν επηρεάζουν τον κύκλο επανα-παραγωγής (re-generation cycle). Το 

βασικό πλεονέκτημα των εργαλείων αυτών είναι ότι με τη διαρκή διαχείριση 

του παραγόμενου κώδικα μπορούν να διορθώσουν διάφορα προβλήματα 

(bugs) ή να ενσωματώσουν νέες δυνατότητες και λειτουργίες, απαιτώντας την 

ελάχιστη προσπάθεια από τον προγραμματιστή. 

 

 Passive Code Generators (Παθητικές Γεννήτριες Κώδικα): οι παθητικές 

γεννήτριες κώδικα παράγουν τον κώδικα μόνο μία φορά και αφήνουν όλη τη 

δουλειά της διαχείρισης στον προγραμματιστή. Το κύριο πλεονέκτημα των 

εργαλείων αυτών είναι ότι επιτρέπουν στον προγραμματιστή να επέμβει στον 

παραγόμενο κώδικα σε οποιοδήποτε σημείο, καθιστώντας πολύ γρήγορη την 
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δημιουργία εφαρμογών αλλά επιτρέποντας παράλληλα την πλήρη 

παραμετροποίηση της εφαρμογής με βάση τις εκάστοτε ανάγκες. 

 

 

1.4. Πλεονεκτήματα του Code Generation 
 

Τα πλεονεκτήματα της τεχνικής Code Generation μπορούν να εντοπιστούν σε 

τέσσερα βασικά σημεία: 

 

 Ποιότητα (Quality): Η ποιότητα του κώδικα που παράγεται από τις 

γεννήτριες κώδικα είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ποιότητα των templates 

που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του. Όσο η ποιότητα των templates 

αυξάνεται τόσο αυξάνεται και η ποιότητα του συνολικού παραγόμενου 

κώδικα. Ο κώδικας που γράφεται με το χέρι συνήθως ποικίλει σε ποιότητα 

στον κύκλο ζωής ενός έργου. Μπορεί να είναι υψηλός στην αρχή και στο 

τέλος να μειώνεται ή και το αντίστροφο. Αντίθετα, όμως, ο παραγόμενος από 

γεννήτριες κώδικας με το πέρασμα του χρόνου μπορεί μονάχα να αυξάνεται 

σε ποιότητα. Και αυτό γιατί διάφορα προβλήματα ή ξεπερασμένες τεχνικές 

που εντοπίζονται κατά καιρούς, διορθώνονται συνεχώς στα templates που 

χρησιμοποιούνται και κατά συνέπεια εφαρμόζονται και στον κώδικα που 

παράγεται. 

 

 Συνέπεια (Consistency): Ο παραγόμενος από γεννήτριες κώδικας είναι 

εξαιρετικά συνεπής. Τα ονόματα των μεταβλητών, των μεθόδων, των 

κλάσεων και των αρχείων είναι προαποφασισμένα και έχουν ενιαία μορφή σε 

όλα τα σημεία του κώδικα. Εξαιρετικά σημαντικό είναι και το γεγονός των 

παραγόμενων βιβλιοθηκών (APIs), οι οποίες είναι ένα πολύ σημαντικό 

εργαλείο στα χέρια του προγραμματιστή. 

 

 Παραγωγικότητα (Productivity): Είναι πολύ ξεκάθαρα τα αρχικά 

πλεονεκτήματα του code generation από την πρώτη φορά που τρέχει ένα 

τέτοιο πρόγραμμα. Ξεκινώντας με μία είσοδο που περιλαμβάνει το σχεδιασμό 
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του κώδικα εξόδου, καταλήγουμε σχεδόν αυτόματα σε έναν παραγόμενο 

κώδικα που ενσωματώνει το αρχικό μας σχεδιασμό. Από την άλλη μεριά 

δίνεται η δυνατότητα στον προγραμματιστή να παράγει πολύ γρήγορα 

κομμάτια κώδικα που είναι κοινά σε πολλές εφαρμογές, δίνοντάς του έτσι 

περισσότερο χρόνο να ασχοληθεί μα εκείνα τα κομμάτια που απαιτούν 

ιδιαίτερη προσοχή. 

 

 Αφαιρετικότητα (Abstraction): Οι γεννήτριες κώδικα παρέχουν ένα επίπεδο 

αφαιρετικότητας ανάμεσα στο σχεδιασμό και τον κώδικα. Οι επιχειρηματικοί 

κανόνες συχνά χάνονται μέσα στις λεπτομέρειες του κώδικα, με αποτέλεσμα 

να υπάρχουν πολλές φορές ασυμβατότητες μεταξύ του σχεδιασμού και του 

παραγόμενου κώδικα. Αντίθετα οι γεννήτριες κώδικα χρησιμοποιούν 

definition files στα οποία κρατούν το σχήμα και τους επιχειρηματικούς 

κανόνες της εφαρμογής με επεξηγηματικό τρόπο. Τα αρχεία αυτά μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για την εφαρμογή των κανόνων, ενώ δίνεται η δυνατότητα 

και σε ανώτερα στελέχη να τα ελέγξουν με απώτερο στόχο τη πλήρη 

συμφωνία της ανάλυσης, του σχεδιασμού και της τελικής υλοποίησης ενός 

έργου. Για παράδειγμα, είναι δυνατόν να δημιουργηθεί ένα SQL σχήμα και 

ένα επίπεδο πρόσβασης στη βάση δεδομένων από ένα XML definition file για 

τους πίνακες, τα πεδία, τις σχέσεις και τα ερωτήματα στη βάση δεδομένων. Η 

αξία του γεγονότος αυτού έγκειται στο ότι η γεννήτρια κώδικα μπορεί εύκολα 

να αλλάξει στόχο και να παράγει κώδικα για μία άλλη πλατφόρμα. 

Ουσιαστικά παρέχει τη δυνατότητα της μεταφοράς μεταξύ διάφορων 

πλατφορμών της επιχειρησιακής λογικής και των κανόνων, χωρίς να 

στηρίζεται αποκλειστικά στο είδος της πλατφόρμας για την οποία προορίζεται 

η τελική εφαρμογή. 

 

Σε επόμενο σημείο της εργασίας όπου γίνεται αναφορά σε διάφορα μοντέλα 

γεννητριών κώδικα δίνονται παραδείγματα και λεπτομέρειες για τα πλεονεκτήματα 

της διαδικασίας code generation όσον αφορά την ποιότητα, τη συνέπεια, την 

παραγωγικότητα και την αφαιρετικότητα. 
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1.5. Μειονεκτήματα του Code Generation 
 

Όπως κάθε τεχνική έτσι και αυτή του code generation έχει μεν πλεονεκτήματα αλλά 

έχει και πλεονεκτήματα τα οποία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πριν την 

χρησιμοποίηση τέτοιου είδους εργαλείων. Τα σημαντικότερα λοιπόν αρνητικά 

στοιχεία της τεχνικής είναι τα παρακάτω: 

 

 Τεκμηρίωση και Εκπαίδευση (Documentation and Education): Είναι 

απαραίτητη ανάγκη η γεννήτρια κώδικα να είναι τεκμηριωμένη, έτσι ώστε να 

είναι ξεκάθαρο πως λειτουργεί σε κάθε περιβάλλον και να γνωστοποιηθεί ο 

τρόπος διαχείρισής της. Επίσης πολύ σημαντικό είναι να εκπαιδευτούν τα 

υπόλοιπα μέλη της προγραμματιστικής ομάδας ή σε κάποιες περιπτώσεις 

ακόμα και οι τελικοί χρήστες, έτσι ώστε όλοι να γνωρίζουν την αξία της 

γεννήτριας και πως μπορούν να την αξιοποιήσουν. 

 

 Διαχείριση (Maintenance): Χρησιμοποιώντας μία γεννήτρια κώδικα σε ένα 

έργο στην ουσία προστίθεται ένα νέο εργαλείο στην ανάπτυξη της τελικής 

εφαρμογής. Αυτό αυτόματα σημαίνει ότι πρέπει να διατηρούνται εκδόσεις και 

να διαχειρίζεται το εργαλείο αυτό καθ’ όλη τη διάρκεια ανάπτυξης του έργου. 

 

 Πολυπλοκότητα (Complexity): Ανάλογα με την πολυπλοκότητα της 

εφαρμογής και της ίδιας της γεννήτριας κώδικα, είναι πιθανό να καταλήξουμε 

σε μια γεννήτρια με μπαρόκ σχεδιασμό. Αυτό ίσως είναι και το στοίχημα που 

γεννιέται γύρω από τις γεννήτριες κώδικα, αν και θα πρέπει να τονιστεί ότι οι 

καλύτερες γεννήτριες κώδικα είναι συχνά αυτές που είναι πολύ απλές και 

βοηθούν τον προγραμματιστεί να χτίσει κώδικα που αλλιώς θα χρειαζόταν 

πολλές ώρες για να γράψει. Άρα το θέμα της πολυπλοκότητας δεν είναι 

απαραίτητα και το πιο διαδραστικό σε μια γεννήτρια κώδικα. 

 

Θα πρέπει να γίνει απόλυτα κατανοητό το πότε πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μια 

γεννήτρια κώδικα και πότε όχι. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου ένα πολύ απλό εργαλείο 

γλιτώνει τον προγραμματιστή από πολύ κόπο, και άλλες όπου αρκετά σύνθετα και με 
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πολλές δυνατότητες εργαλεία απλά προσθέτουν κόπο στην ανάπτυξη της τελικής 

εφαρμογής. 

 

 

1.6. Δυνατότητες των Γεννητριών Κώδικα 
 

Υπάρχουν γεννήτριες κώδικα για τη δημιουργία ποικιλίας προγραμματιστικών 

εφαρμογών. Οι πιο κοινές γεννήτριες όμως είναι αυτές για πρόσβαση σε βάσεις 

δεδομένων και αυτές για δημιουργία διεπαφής χρήστη. 

 

 Database Access Code Generators (Γεννήτριες Κώδικα για Πρόσβαση σε 

Βάσεις Δεδομένων): Η πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων είναι ένας από τους 

δημοφιλέστερους στόχους τέτοιου είδους εργαλείων. Και αυτό γιατί η 

πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων είναι σχετικά παρόμοια στο μεγαλύτερο 

μέρος των εφαρμογών, ενώ ταυτόχρονα λύνει και το πρόβλημα της μεταφοράς 

μιας εφαρμογής από ένα περιβάλλον βάσης δεδομένων σε ένα άλλο. 

 

 User Interface Code Generators (Γεννήτριες Κώδικα για Διεπαφή Χρήστη): 

Η διεπαφή χρήστη μιας εφαρμογής είναι κατεξοχήν στόχος για τέτοιου είδους 

εργαλεία, μιας και η επιτυχία μια εφαρμογής είναι άμεσα συνδεδεμένη με την 

εμφάνιση, την λιτότητα και τη λειτουργικότητα του περιβάλλοντος μέσα από 

το οποίο την χρησιμοποιεί ένας χρήστης. 

 

 

1.7. Διάγραμμα Ροής του Code Generation 
 

Το τυπικό διάγραμμα ροής στην τεχνολογία λογισμικού είναι επεξεργασία – 

μεταγλώττιση – έλεγχος. Πρώτα γίνεται η επεξεργασία του κώδικα, στη συνέχεια η 

μεταγλώττισή του (σε κάποιες περιπτώσεις το βήμα αυτό παραλείπεται) και τέλος 

γίνεται ο έλεγχος της εφαρμογής. Αν διαπιστωθούν αναγκαίες αλλαγές ή προβλήματα 

ο κύκλος αυτός επαναλαμβάνεται. Το διάγραμμα ροής του code generation 

εξαρτάται από το αν η γεννήτρια κώδικα είναι ενεργητική (που σημαίνει ότι ο 
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προγραμματιστής δεν πρέπει να αλλάξει τον παραγόμενο κώδικα ή μπορεί να αλλάξει 

συγκεκριμένα τμήματα αυτού) ή παθητική (που σημαίνει ότι ο προγραμματιστής 

μπορεί να επέμβει στον παραγόμενο κώδικα σε όποιο σημείο κρίνει απαραίτητο 

χωρίς ιδιαίτερους περιορισμούς). 

 

Το διάγραμμα ροής μιας παθητικής γεννήτριας κώδικα είναι το εξής: πρώτα τρέχει η 

γεννήτρια κώδικα και στη συνέχεια ακολουθεί ο κύκλος επεξεργασία – μεταγλώττιση – 

έλεγχος του παραγόμενου κώδικα, όσες φορές κριθεί αυτό απαραίτητο. 

 

Στις ενεργητικές γεννήτριες κώδικα πρώτα τρέχει η γεννήτρια, στη συνέχεια γίνεται η 

μεταγλώττιση και τέλος γίνεται ο έλεγχος του αποτελέσματος. Εάν σε αυτό το σημείο 

εντοπιστεί κάποιο πρόβλημα, τότε γίνεται αλλαγή των templates της γεννήτριας και η 

γεννήτρια τρέχει εκ νέου. Στην περίπτωση που το πρόβλημα εντοπιστεί σε περιοχή 

όπου απαιτείται παρέμβαση από τον προγραμματιστή τότε ακολουθείται κανονικά ο 

κύκλος επεξεργασία – μεταγλώττιση – έλεγχος. 

 

 

1.8. Μοντέλα Γεννητριών Κώδικα (Code Generators Models) 
 

Η κατηγοριοποίηση των εφαρμογών είναι κάτι εξαιρετικά δύσκολο, ιδιαίτερα 

μάλιστα στην περίπτωση της ποικιλίας των γεννητριών κώδικα που υπάρχει. Μία 

μέθοδος διαφοροποίησης είναι ο έλεγχος των εισόδων και των εξόδων των εργαλείων 

αυτών. Από τη μεριά της εισόδου, τα δεδομένα εισόδου μπορεί να είναι είτε κώδικας 

είτε ένα αφηρημένο σχήμα που αντιπροσωπεύει το σχεδιασμό της εφαρμογής. Από τη 

μεριά της εξόδου, μπορεί να δημιουργηθεί είτε ο κώδικας των δεδομένων εισόδου με 

κάποιες προσθήκες, είτε εντελώς νέος κώδικας που ενσωματώνει την λογική 

σχεδιασμού των δεδομένων εισόδου και ο οποίος χρειάζεται να επεκταθεί από τον 

προγραμματιστή, είτε εντελώς νέος κώδικας που ενσωματώνει την λογική 

σχεδιασμού της εισόδου και οποίος δεν χρειάζεται κάποια επιπλέον επεξεργασία. 
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Με βάση λοιπόν τα δεδομένα εισόδου και εξόδου, έχουν εντοπιστεί τα εξής μοντέλα 

Γεννητριών Κώδικα: 

 

 Code Munger 

 Inline Code Expander 

 Mixed Code Generator 

 Partial Class Generator 

 Tier Generator 

 

 

1.8.1. Το Μοντέλο Code Munger 
 

 

Γενικά 
 

Μια γεννήτρια κώδικα του μοντέλου Code Munger διαβάζει κώδικα σαν είσοδο και 

στη συνέχεια χτίζει νέο κώδικα σαν έξοδο. Ο νέος αυτός κώδικας μπορεί να είναι είτε 

τμηματικός είτε και ολοκληρωτικός ανάλογα με το σχεδιασμό της γεννήτριας. Το 

μοντέλο Code Munger είναι η δημοφιλέστερη μορφή γεννήτριας κώδικα. 

 

Παράδειγμα 
 

Το JavaDoc είναι ένα παράδειγμα ενός Code Munger. Το JavaDoc διαβάζει και 

αναλύει τα σχόλια μέσα σε ένα αρχείο κώδικα της Java, και στη συνέχεια δημιουργεί 

HTML τεκμηρίωση από τα σχόλια αυτά, χρησιμοποιώντας ένα σύνολο από templates. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rapid Application Generation  
From a Database Schema 15
 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  Code Generation
 

Η ροή επεξεργασίας του εργαλείου JavaDoc φαίνεται στο σχήμα που ακολουθεί: 

 

 

 
 

Σχήμα 1.1. Διάγραμμα ροής του εργαλείου JavaDoc 

 

 

Τα αρχεία κώδικα σε Java εισέρχονται στη γεννήτρια κώδικα, τα σχόλια αναλύονται 

και τελικά παράγεται η τεκμηρίωση του αρχείου σε μορφή HTML χρησιμοποιώντας 

ένα σύνολο από templates. 

 

Ο όρος Code Munger ίσως συνεπάγεται ότι πρόκειται για ένα πολύ απλό μοντέλο 

code generation. Η αλήθεια όμως είναι ότι οι code mungers μπορεί να ποικίλουν σε 

πολυπλοκότητα από εξαιρετικά απλοί σε παρά πολύ σύνθετοι. Μία γεννήτρια κώδικα 

που ακολουθεί το μοντέλο του Code Munger και είναι εξαιρετικά σύνθετη είναι το 

XDoclet. Το XDoclet, περίπου όπως και το JavaDoc, διαβάζει τα σχόλια από αρχεία 

πηγαίου κώδικα Java. Στόχος του όμως δεν είναι η παραγωγή τεκμηρίωσης, αλλά 

αντίθετα χτίζει τις EJB κλάσεις και το περιβάλλον (interface) που είναι απαραίτητα 

για την υποστήριξη των beans που υποδεικνύονται από τα σχόλια. 

 

 

Ποιότητα, Συνέπεια, Παραγωγικότητα, Αφαιρετικότητα 
 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα πλεονεκτήματα της γεννήτριας κώδικα 

τεκμηρίωσης JavaDoc, και πως αυτά συμβαδίζουν με το μοντέλο ποιότητας, 

συνέπειας, παραγωγικότητας και αφαιρετικότητας που συζητήθηκε παραπάνω: 
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Ποιότητα Συνέπεια 

 

Η εξαγόμενη τεκμηρίωση είναι ορθή γιατί 

τα σχόλια της γεννήτριας κώδικα 

διαχειρίζονται μέσα από τις σελίδες του 

κώδικα Java. Επιπλέον ο JavaDoc code 

munger αναλύει τον κώδικα που είναι 

γραμμένος σε Java, έτσι ώστε ο 

προγραμματιστής να μην χρειάζεται να 

εισάγει δεδομένα για τους τύπους των 

μεταβλητών ή τα ονόματά τους. 

 

 

Η έξοδος που παράγει η γεννήτρια 

κώδικα JavaDoc είναι συνεπής και 

αξιόπιστη. Η εξαγωγή γίνεται μέσω ενός 

API, με όνομα Doclet API, το οποίο 

επιτρέπει στον προγραμματιστή να 

βρίσκεται στον άκρο της διαδικασίας 

παραγωγής κώδικα απλώς λαμβάνοντας 

όλες τις κλάσεις, τα πεδία, τις μεθόδους 

και τη σχετική τους τεκμηρίωση. 

  

Παραγωγικότητα Αφαιρετικότητα 

 

Γενικά η παραγωγικότητα αυξάνεται 

καθώς ο προγραμματιστής δεν δεσμεύεται 

από την διαχείριση της βαρετής 

συντήρησης εξωτερικών εγγράφων. Ο 

προγραμματιστής είναι ελεύθερος να 

γράψει τον κώδικά του ακολουθώντας 

κανονικά τους δικούς του κανόνες στο 

γράψιμο κώδικα, και στη συνέχεια 

αυτόματα θα δημιουργήσει την 

τεκμηρίωση του κώδικα. 

 

 

Το εργαλείο JavaDoc παρέχει ελάχιστα 

πλεονεκτήματα στον τομέα της 

αφαιρετικότητας. 
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Διάγραμμα Ροής 
 

Στην παρακάτω εικόνα μπορείτε να δείτε το γενικό διάγραμμα ροής των εργαλείων 

αυτής της κατηγορίας. 

 

 
 

Σχήμα 1.2. Διάγραμμα ροής του Code Munger 

 

 

Ο code munger διαβάζει το αρχείο πηγαίου κώδικα, το αναλύει και δημιουργεί ένα ή 

περισσότερα αρχεία κώδικα. 

 

 

1.8.2. Το Μοντέλο Inline Code Expander 
 

 

Γενικά 
 

Η ανάπτυξη ενός inline code expander ξεκινά με το σχεδιασμό μιας νέας γλώσσας. 

Συνήθως η νέα αυτή γλώσσα είναι μια γλώσσα που υπάρχει ήδη, αλλά με κάποιες 

επιπρόσθετες επεκτάσεις. Ο inline code expander χρησιμοποιείται για την μετατροπή 

αυτής της γλώσσας σε παραγωγικό κώδικα μια γλώσσας υψηλού επιπέδου (π.χ. C++, 

Java, PHP, Perl, C#, Ruby κτλ). 
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Παράδειγμα 
 

Ένα παράδειγμα γλώσσας ενός inline code expander είναι η C με ενσωματωμένη 

SQL. Η SQL ενσωματώνεται στα αρχεία πηγαίου κώδικα που είναι γραμμένα σε C 

χρησιμοποιώντας ειδική σήμανση. Αυτά τα υβριδικά αρχεία κώδικα σε C έχουν τη 

δική τους κατάληξη (extension), όπως για παράδειγμα `.sqlc`. 

 

Η γεννήτρια κώδικα παίρνει ως είσοδο τα αρχεία `.sqlc` και δημιουργεί αντίστοιχα 

`.c` αρχεία, στα οποία η SQL έχει αντικατασταθεί από παραγωγικό κώδικα σε C. 

 

Ακολουθεί ένα παράδειγμα ενός αρχείου `.sqlc`: 

 int main( int argc, char *argv[] ) 

 { 

   < SQL select * from users > 

   return 0; 

 } 

 

 

Αφού τρέξει η γεννήτρια κώδικα θα δημιουργηθεί αντίστοιχα ένα αρχείο σε C το 

οποίο μπορεί να είναι κάπως έτσι: 

#include "db.h" 

 
 int main( int argc, char *argv[] ) 

 { 

   DBHandle *db_handle = db_connect(); 

   DBQueryDara *db_data = db_db_query( db_handle, "select * from 

users" ); 

   for( int record = 0; record < db_data->length; record++ ) 

   { 

      // fetch and process data 

   } 

   return 0; 

 } 
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Η γραφική δομή μιας τέτοιας γεννήτριας κώδικα φαίνεται στο σχήμα που ακολουθεί: 

 

 

 
 

Σχήμα 1.3. Διάγραμμα ροής του SQLC Inline Code Expander 

 

 

Το `.sqlc` αρχείο αποτελεί τα δεδομένα εισόδου της γεννήτριας. Η γεννήτρια εξάγει 

τα ειδικά σημειωμένα (για τη γλώσσα SQL) τμήματα κώδικα και τα αντικαθιστά με 

παραγωγικό κώδικα, ο οποίος δημιουργείται με τη χρήση ενός συνόλου από 

templates. Η τελική έξοδος της διαδικασίας αυτής είναι παραγωγικός κώδικας σε C 

έτοιμος για μεταγλώττιση. 

 

 

Ποιότητα, Συνέπεια, Παραγωγικότητα, Αφαιρετικότητα 
 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα πλεονεκτήματα του SQLC inline code 

expander, και πως αυτά συμβαδίζουν με το μοντέλο ποιότητας, συνέπειας, 

παραγωγικότητας και αφαιρετικότητας που συζητήθηκε παραπάνω: 

 

 

 

 

 

Ποιότητα Συνέπεια 
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Ο κώδικας για την πρόσβαση σε βάσεις 

δεδομένων απαιτεί μια αρκετά μεγάλη σε 

μέγεθος υποδομή για την εφαρμογή κάθε 

SQL ερωτήματος ή εντολής. Υπάρχει ένα 

ιδιαίτερο κίνητρο στο γράψιμο κώδικα με 

το χέρι που αφορά την διατήρηση αυτής 

της υποδομής όσο το δυνατόν πιο 

ελαφριά, με κόστος συνήθως τον 

δυναμικό έλεγχο λαθών και την 

υποστήριξη της αποσφαλμάτωσης. Με τον 

SQLC η πίεση αυτή παύει να υφίσταται, 

γιατί η γεννήτρια διαχειρίζεται όλον αυτόν 

τον κώδικα υποδομής για μέρος του 

προγραμματιστή. Στην πραγματικότητα, ο 

προγραμματιστής της γεννήτριας είναι 

αυτός που ξοδεύει αρκετό χρόνο για την 

προσθήκη του ελέγχου λαθών και την 

υποστήριξη της αποσφαλμάτωσης σε 

templates, έτσι ώστε ο τελικός κώδικας να 

είναι πιο εύκολα διαχειρίσιμος. 

 

 

Ο code expander διαχειρίζεται ότι αφορά 

την πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων κατά 

μήκος ολόκληρου του κώδικα. Το 

αποτέλεσμα είναι μια βάση καθαρού 

κώδικα που μπορεί να υιοθετηθεί για 

αλλαγές μεγαλύτερου εύρους, όταν οι 

απαιτήσεις του επιπέδου πρόσβασης σε 

βάσεις δεδομένων αλλάζουν, ή όταν το 

ίδιο το πλαίσιο της πρόσβασης σε βάσεις 

δεδομένων τροποποιηθεί. 

  

Παραγωγικότητα Αφαιρετικότητα 

 

 

 

Το κέρδος στην παραγωγικότητα είναι 

αναμφίβολο για εφαρμογές που 

βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε βάσεις 

δεδομένων. Και αυτό γιατί ο χρόνος που 

απαιτείται για την ανάπτυξη και την 

 

Με την ειδική σημείωση της SQL μέσα 

στην εφαρμογή είναι πολύ πιο εύκολο σε 

άλλους μηχανισμούς να ελέγξουν την 

ορθότητα των εντολών και των 

ερωτημάτων. Για παράδειγμα, μπορεί 

πολύ εύκολα να δημιουργηθεί μια λίστα 

όλων των SQL ερωτημάτων για να 
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αποσφαλμάτωση της υποδομής ενός 

επιπέδου για πρόσβαση σε βάσεις 

δεδομένων είναι αρκετά μεγάλος. 

 

ελεγχθεί από τον DBA. Ή μπορεί να 

δημιουργηθεί μια λίστα ερωτημάτων και 

εντολών η οποία μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για να εκτιμηθεί ο 

αντίκτυπος σε πιθανές αλλαγές του 

σχήματος της βάσης δεδομένων. 

 

 

 

 

Διάγραμμα Ροής 
 

Στην παρακάτω εικόνα μπορείτε να δείτε το γενικό διάγραμμα ροής των εργαλείων 

αυτής της κατηγορίας. 

 

 
 

Σχήμα 1.4. Διάγραμμα ροής του Inline Code Expander 

 

 

 

 
Rapid Application Generation  
From a Database Schema 22
 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  Code Generation
 

Η είσοδος είναι ένα αρχείο πηγαίου κώδικα της νέας γλώσσας. Η έξοδος είναι ένα 

αρχείο κώδικα σε γλώσσα υψηλού επιπέδου, έτοιμο προς μεταγλώττιση. 

 

Ένα βασικό μειονέκτημα του inline code expansion είναι ότι η αποσφαλμάτωση 

γίνεται στο αρχείο εξόδου. Αυτό πρακτικά σημαίνει πρέπει να ενσωματωθούν οι 

αλλαγές που γίνονται στο αρχείο εξόδου ξανά πίσω στο αρχείο εισόδου, μετά το 

πέρας της αποσφαλμάτωσης. Inline code expanders που κυκλοφορούν στο εμπόριο 

έχουν αποσφαλματωτές (π.χ. ο SQLJ), αλλά για τη δημιουργία αυτών των εργαλείων 

απαιτείται πάρα πολύ δουλειά. 

 

 

1.8.3. Το Μοντέλο Mixed Code Generator 
 

 

Γενικά 
 

Ο mixed code generator παίρνει ως είσοδο ένα αρχείο πηγαίου κώδικα, αλλάζει τα 

περιεχόμενα και αντικαθιστά το αρχικό (original) αρχείο. Η τεχνική αυτή μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για διάφορους σκοπούς: 

 

 Δημιουργία του κώδικα για τη διεπαφή χρήστη (user interface), για την 

προσάρτηση μεταβλητών στα εργαλεία ελέγχου της διεπαφής χρήστη 

 

 Δημιουργία δοκιμαστικού κώδικα από δοκιμαστικά δεδομένα που είναι 

αποθηκευμένα στα σχόλια 

 

 Δημιουργία κώδικα διαχείρισης βάσεων δεδομένων από προδιαγραφές κώδικα 

που βρίσκονται στα σχόλια 
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Παράδειγμα 
 

Ένας mixed code generator μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενσωμάτωση SQL 

κώδικα, κατά παρόμοιο τρόπο με αυτόν που χρησιμοποιούν τα εργαλεία που ανήκουν 

στην κατηγορία των inline code generators. 

 

Ακολουθεί ένα παράδειγμα κώδικα του αρχείου εισόδου ενός mixed code generator, 

για την διαχείριση των εντολών της SQL: 

 
#include "db.h" 

 
 int main( int argc, char *argv[] ) 

 { 

   // SQL: select * from users 

   // SQL end 

   return 0; 

 } 

 

Αφού τρέξει η γεννήτρια κώδικα το αρχικό αρχείο θα έχει ως εξής:  

 #include "db.h" 

 
 int main( int argc, char *argv[] ) 

 { 

   // SQL: select * from users 

   DBHandle *db_handle = db_connect(); 

   DBQueryDara *db_data = db_db_query( db_handle, "select * from 

users" ); 

   for( int record = 0; record < db_data->length; record++ ) 

   { 

      // fetch and process data 

   } 

   // SQL end 

   return 0; 

 } 
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Η γεννήτρια κώδικα έχει συμπληρώσει το κενό μεταξύ των σχολίων με μία 

υλοποίηση της ζητούμενης SQL δήλωσης. Τα σχόλια έχουν διατηρηθεί έτσι ώστε αν 

η γεννήτρια τρέξει εκ νέου, να είναι δυνατόν να γίνει ξανά η ίδια αντικατάσταση 

κώδικα. 

 

Η γραφική δομή της συγκεκριμένης γεννήτριας κώδικας φαίνεται στο σχήμα που 

ακολουθεί: 

 

 
 

Σχήμα 1.5. Διάγραμμα ροής του SQL Mixed Code Generator 

 

 

 

Ο κώδικας σε γλώσσα C χρησιμοποιείται και ως είσοδος και ως έξοδος στη γεννήτρια 

κώδικα. 

 

 

Ποιότητα, Συνέπεια, Παραγωγικότητα, Αφαιρετικότητα 
 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα πλεονεκτήματα του ενσωματωμένου SQL 

mixed code generator, και πως αυτά συμβαδίζουν με το μοντέλο ποιότητας, 

συνέπειας, παραγωγικότητας και αφαιρετικότητας που συζητήθηκε παραπάνω: 
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Ποιότητα Συνέπεια 

 

Επειδή ο SQL κώδικας υποδομής 

παράγεται περιέχει πολύ πιο δυνατό 

έλεγχο σφαλμάτων και καλύτερη 

υποστήριξη αποσφαλμάτωσης. 

 

Η αποσφαλμάτωση γίνεται στον κώδικα 

που παράγεται και έτσι δεν χρειάζεται να 

γίνει η ενσωμάτωση των αλλαγών ένα 

βήμα πίσω όπως με τους inline code 

generators. Εάν ο κώδικας είναι πολύ 

ευκολότερος στην αποσφαλμάτωση τότε 

συνεπάγεται ότι είναι και καλύτερης 

ποιότητας. 

 

 

Ο κώδικας πρόσβασης στις βάσεις 

δεδομένων είναι συνεπής σε ολόκληρο 

τον παραγόμενο κώδικα γιατί παράγεται 

αυτόματα από το ίδιο σύνολο template σε 

κάθε περίπτωση. 

  

Παραγωγικότητα Αφαιρετικότητα 

 

Όπως και με τους inline code generators 

έτσι και τώρα η παραγωγικότητα του 

προγραμματιστή αυξάνεται, γιατί στην 

ουσία αφιερώνουν χρόνο στο ίδιο το SQL 

ερώτημα και όχι στην δημιουργία και 

διαχείριση του κώδικα υποδομής της 

SQL. 

 

 

Οι εντολές και τα ερωτήματα της SQL 

έχουν αφαιρεθεί από τον παραγωγικό 

κώδικα με τα σχόλια που 

χρησιμοποιούνται από τη γεννήτρια 

κώδικα. Αυτό σημαίνει ότι ο SQL 

κώδικας είναι περισσότερο μεταφέρσιμος 

από ότι θα ήταν εάν ο προγραμματιστής 

ήταν δεσμευμένος με τον κώδικα 

υποδομής. 

 

Όπως και με το μοντέλο των inline code 

generation οι SQL δηλώσεις μπορούν 
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πολύ εύκολα να εξαχθούν από τον κώδικα 

για διάφορους άλλους σκοπούς. 

  

 

 

 

Διάγραμμα Ροής 
 

Τα δεδομένα εισόδου και εξόδου του διαγράμματος ροής φαίνονται στο παρακάτω 

σχήμα: 

 

 

 
 

Σχήμα 1.6. Διάγραμμα ροής του Mixed Code Generator 

 

 

 

Το αρχείο εισόδου της γεννήτριας είναι επίσης και αρχείο εξόδου της γεννήτριας. Η 

γεννήτρια διαβάζει ειδικά σχόλια στο εσωτερικό του αρχείου και αντικαθιστά το 

εσωτερικό των σχολίων με παραγωγικό κώδικα. Η αποσφαλμάτωση γίνεται απ’ 

ευθείας στο αρχείο εισόδου. 
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Το μοντέλο mixed code generation είναι προτιμότερο από αυτό του inline code 

expansion, γιατί ο πηγαίος κώδικας μπορεί να αποσφαλματωθεί απ’ ευθείας. Οι 

mixed code generators μπορούν επίσης πολύ εύκολα να ενσωματωθούν σε IDEs 

(Intergraded Development Environments) ως εξωτερικά εργαλεία. 

 

 

1.8.4. Το Μοντέλο Partial Class Generator 
 

 

Γενικά 
 

Ο partial class generator δημιουργεί ένα σύνολο από βασικές κλάσεις για την 

ενσωμάτωση ενός σχεδιασμού ο οποίος διευκρινίζεται σε κάποιο αρχείο ορισμού 

(definition file). Οι βασικές αυτές κλάσεις χρησιμοποιούνται ως η πλατφόρμα για την 

δημιουργία των παραγωγικών κλάσεων. Αυτές οι κλάσεις έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο 

τρόπο ώστε να κάνουν την περισσότερη δουλειά χαμηλού επιπέδου των τελικών – 

ολοκληρωμένων κλάσεων, αφήνοντας την παραγόμενη κλάση ελεύθερη να 

υπερκαλύψει συγκεκριμένες συμπεριφορές βασιζόμενη σε μία case-by-case λογική. 

 

 

Παράδειγμα 
 

Ένα παράδειγμα χρήσης του partial class generator είναι η δημιουργία κλάσεων για 

την πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων. Η γεννήτρια δημιουργεί την βασική υποδομή 

κώδικα για κάθε κλάση και τα πεδία της. Οι παραγόμενες κλάσεις είναι υπεύθυνες για 

οποιαδήποτε συνηθισμένη συμπεριφορά. 
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Το διάγραμμα παρακάτω παρουσιάζει την γεννήτρια καθώς και τα δεδομένα εισόδου 

και εξόδου αυτής: 

 

 

 

 

Σχήμα 1.7. Διάγραμμα ροής του Database Partial Class Generator 

 

 

Η γεννήτρια δέχεται ένα αρχείο προσδιορισμών (definition file) και δημιουργεί ένα 

σύνολο από κλάσεις που μπορούν να επικοινωνήσουν με τη βάση δεδομένων. Οι 

παραγόμενες κλάσεις στη συνέχεια προστίθεται στις βασικές κλάσεις 

προσαρμόζοντας έτσι αντίστοιχα τη συμπεριφορά του κώδικα. Οι παραγόμενες αυτές 

κλάσεις χρησιμοποιούνται πλέον απ’ ευθείας από την τελική εφαρμογή. 

 

 

Ποιότητα, Συνέπεια, Παραγωγικότητα, Αφαιρετικότητα 
 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα πλεονεκτήματα του database partial class 

generator, και πως αυτά συμβαδίζουν με το μοντέλο ποιότητας, συνέπειας, 

παραγωγικότητας και αφαιρετικότητας που συζητήθηκε παραπάνω: 
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Ποιότητα Συνέπεια 

 

Η γεννήτρια κώδικα ελέγχει ολόκληρο το 

επίπεδο διασύνδεσης με τη βάση 

δεδομένων, με αποτέλεσμα η ποιότητα 

του κώδικα να ελέγχεται απ’ ευθείας από 

τα templates που χρησιμοποιούνται για 

την δημιουργία των κλάσεων. Όσο η 

ποιότητα του κώδικα στα templates 

αυξάνεται, με την προσθήκη δομών 

ελέγχου λαθών και υποστήριξη 

αποσφαλμάτωσης, ολόκληρος ο κώδικας 

που ευθύνεται για τη σύνδεση με τη βάση 

δεδομένων αποκτά αντίστοιχες 

προδιαγραφές ποιότητας σε έναν κύκλο 

παραγωγής κώδικα. 

 

Εάν η γεννήτρια κώδικα παράγει επίσης 

την SQL για το φυσικό σχήμα της βάσης 

δεδομένων, τότε η πιθανότητα να 

υπάρχουν προβλήματα (bugs) στον 

κώδικα μεταξύ του επιπέδου 

αντικειμένων και αυτού πρόσβασης με τη 

βάση δεδομένων μειώνεται σημαντικά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επειδή το API για το επίπεδο σύνδεσης 

με τη βάση δεδομένων δημιουργείται από 

μία γεννήτρια κώδικα, η δομή των 

κλάσεων, οι υπογραφές των μεθόδων και 

η ονοματολογία των μεταβλητών είναι 

συνεπής σε ολόκληρο τον κώδικα των 

παραγόμενων κλάσεων. Έτσι γίνεται 

πολύ πιο εύκολη η δημιουργία κώδικα 

στα πρότυπα του API, καθώς και η 

δημιουργία νέου κώδικα, είτε αυτόματα 

παραγόμενου είτε γραμμένου από την 

αρχή, στο αμέσως πιο πάνω επίπεδο από 

αυτό του API. Επίσης διευκολύνει την 

δημιουργία νέων δομικών στοιχείων, αν 

αυτά είναι απαραίτητα εκ των υστέρων, 

και την γρήγορη ενσωμάτωση αυτών στο 

σύνολο των κλάσεων. 
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Παραγωγικότητα Αφαιρετικότητα 

 

 

 

 

 

Εφόσον η γεννήτρια κώδικα φροντίζει για 

όλη τη δουλειά χαμηλού επιπέδου, ο 

προγραμματιστής έχει περισσότερο χρόνο 

να ασχοληθεί με άλλες δουλειές σε 

υψηλότερα επίπεδα της εφαρμογής. 

Επιπλέον, επειδή υπάρχουν πολύ 

λιγότερα προβλήματα στον παραγόμενο 

κώδικα ο προγραμματιστής θα 

σπαταλήσει πολύ λιγότερο χρόνο στην 

αποσφαλμάτωση του παραγόμενου από 

την γεννήτρια κώδικα επιπέδου. 

 

 

Η βασική δομή της λογικής των βάσεων 

δεδομένων δεν υπάρχει πλέον στην 

λογική του κώδικα, αλλά μεταφέρεται 

αφαιρετικά σε αρχεία προσδιορισμού 

(definition files). Αυτό σημαίνει ότι η 

γεννήτρια κώδικα μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την δημιουργία του 

επιπέδου αυτού και σε άλλες γλώσσες, 

γεγονός που προσθέτει στα εργαλεία του 

προγραμματιστή και αυτό της 

μεταφερσιμότητας (portability). Επίσης 

σημαίνει ότι αυτό το αρχείο 

προσδιορισμού μπορεί πιο εύκολα να 

ελεγχθεί από ανώτερα στελέχη σε ένα 

έργο, κάτι που θα ήταν εξαιρετικά 

δύσκολο να γίνει μελετώντας τον 

πραγματικό κώδικα της εφαρμογής. 

  

 

 

 

Διάγραμμα Ροής 
 

Τα δεδομένα εισόδου και εξόδου του διαγράμματος ροής φαίνονται στο παρακάτω 

σχήμα: 
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Σχήμα 1.8. Διάγραμμα ροής του Partial Class Generator 

 

 

 

Η γεννήτρια κώδικα διαβάζει ένα αρχείο προσδιορισμού (definition file), και στη 

συνέχεια χρησιμοποιώντας ένα σύνολο από templates δημιουργία μία ή περισσότερες 

βασικές κλάσεις. Οι βασικές αυτές κλάσεις επαυξάνονται με τις παραγόμενες 

κλάσεις. Τέλος το σύνολο των κλάσεων μεταγλωττίζεται ενιαία για την παραγωγή 

του τελικού προϊόντος. 

 

 

1.8.5. Το Μοντέλο Tier Generator 
 

 

Γενικά 
 

Ένας tier generator δημιουργεί και διαχειρίζεται ένα ολόκληρο επίπεδο μίας 

εφαρμογής. Σε μια δικτυακή εφαρμογή αυτό σημαίνει ότι ο tier generator χειρίζεται 

ένα από τα n επίπεδα της εφαρμογής, n-tier application (π.χ. διαχείριση βάσης 

 
Rapid Application Generation  
From a Database Schema 32
 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  Code Generation
 

δεδομένων – database access, επιχειρησιακή λογική – business logic ή διεπαφή 

χρήστη – user interface). 

 

 

Παράδειγμα 
 

Ένα παράδειγμα χρήσης του tier generator είναι η διαχείριση του επιπέδου σύνδεσης 

με τη βάση δεδομένων σε μια εφαρμογή διαδικτύου (web application). 

 

Το διάγραμμα παρακάτω παρουσιάζει την γεννήτρια καθώς και τα δεδομένα εισόδου 

και εξόδου αυτής: 

 

 

 

 

Σχήμα 1.9. Διάγραμμα ροής του Database Access Tier Generator 

 

 

Ο tier generator δέχεται ένα αρχείο προσδιορισμού για το σχήμα της βάσης 

δεδομένων ως είσοδο και χρησιμοποιώντας ένα σύνολο από templates δημιουργεί 

όλες τις απαραίτητες κλάσεις για την σύνδεση με τη βάση δεδομένων. Κάποιες 

γεννήτριες κώδικα δημιουργούν επίσης και το αντίστοιχο φυσικό σχήμα για την βάση 

δεδομένων. 
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Ποιότητα, Συνέπεια, Παραγωγικότητα, Αφαιρετικότητα 
 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα πλεονεκτήματα του database access tier 

generator, και πως αυτά συμβαδίζουν με το μοντέλο ποιότητας, συνέπειας, 

παραγωγικότητας και αφαιρετικότητας που συζητήθηκε παραπάνω: 
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Ποιότητα Συνέπεια 

 

Όπως και με τους partial class generators 

έτσι και τώρα η ποιότητα του 

παραγόμενου κώδικα εξαρτάται από την 

αντίστοιχη ποιότητα των templates που 

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του. 

 

 

Όταν η γεννήτρια κώδικα αναλαμβάνει 

την ευθύνη για μία κλάση σύνδεσης με τη 

βάση δεδομένων, τότε η δομή της κλάσης 

αυτής είναι αξιόπιστη. 

  

Παραγωγικότητα Αφαιρετικότητα 

 

 

Η ταχύτητα της γεννήτρια κώδικας 

επιτρέπει στον προγραμματιστή να 

πειραματιστεί με διάφορα μοντέλα και 

σχήματα κλάσεων, ή ακόμα και με 

διαφορετικούς τρόπους χρήσης του ίδιου 

του πλαισίου εργασίας (framework), γιατί 

το μόνο που έχει να κάνει είναι να 

τροποποιήσει τα templates και να παράγει 

εκ νέου τον κώδικα. Δεν υπάρχει 

περίπτωση ένας προγραμματιστής, χωρίς 

να χρησιμοποιήσει μια γεννήτρια κώδικα, 

να κάνει τέτοιου είδους αλλαγές και 

πειράματα με την ίδια ταχύτητα και 

 

Η βασική δομή της λογικής των βάσεων 

δεδομένων δεν υπάρχει πλέον στην 

λογική του κώδικα, αλλά μεταφέρεται 

αφαιρετικά σε αρχεία προσδιορισμού 

(definition files). Αυτό σημαίνει ότι η 

γεννήτρια κώδικα μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την δημιουργία του 

επιπέδου αυτού και σε άλλες γλώσσες, 

γεγονός που προσθέτει στα εργαλεία του 

προγραμματιστή και αυτό της 

μεταφερσιμότητας (portability). Επίσης 

σημαίνει ότι αυτό το αρχείο 

προσδιορισμού μπορεί πιο εύκολα να 

ελεγχθεί από ανώτερα στελέχη σε ένα 
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αξιοπιστία όσον αφορά τον τελικό κώδικα 

που παράγεται. 

 

έργο, κάτι που θα ήταν εξαιρετικά 

δύσκολο να γίνει μελετώντας τον 

πραγματικό κώδικα της εφαρμογής. 

  

 

 

 

Διάγραμμα Ροής 
 

Τα δεδομένα εισόδου και εξόδου του διαγράμματος ροής φαίνονται στο παρακάτω 

σχήμα: 

 

 

 
 

Σχήμα 1.10. Διάγραμμα ροής του Tier Generator 
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Ο tier generator παίρνει ένα αφαιρετικό αρχείο προσδιορισμού και χρησιμοποιώντας 

ένα σύνολο από templates δημιουργεί ένα ή περισσότερα αρχεία εξόδου που 

περιλαμβάνουν την λειτουργικότητα ενός ολόκληρου επιπέδου της εφαρμογής. 

 

Η βασικότερη διαφορά μεταξύ ενός partial class generator και ενός tier generator 

είναι ότι ο ρόλος του δεύτερου είναι σημαντικά μεγαλύτερος από αυτόν του πρώτου. 

Ο tier generator χειρίζεται όλο τον κώδικα ενός επιπέδου, ακόμα και ακραίες 

περιπτώσεις χρήσης. Ο partial class generator αφήνει την διαχείριση αυτών των 

περιπτώσεων χρήσης στις παραγόμενες κλάσεις. 

 

Τα πλεονεκτήματα διαχείρισης ολόκληρου του επιπέδου μίας εφαρμογής είναι δύο: 

 

 Όλοι οι επιχειρησιακοί ρόλοι είναι αφαιρετικοί έτσι ώστε να μπορεί η 

εγκυροποίησή τους να γίνει και από ανώτερα στελέχη σε ένα έργο. 

 

 Επειδή η γεννήτρια κώδικα διαχειρίζεται την λογική ενός ολόκληρου 

επιπέδου είναι πολύ πιο εύκολο να μεταφερθεί από πλατφόρμα σε πλατφόρμα, 

απλώς διαμορφώνοντας αντίστοιχα τα templates. 

 

Ένας partial class generator μπορεί να αποτελέσει ένα καλό σημείο εκκίνησης για 

έναν tier generator. Οι partial class generators ακολουθούν τον κανόνα 80/20. Η 

γεννήτρια χειρίζεται το 80% των τυπικών κλάσεων, και αφήνει το υπόλοιπο 20% στις 

παραγόμενες κλάσεις. Όσο ο κώδικας βελτιστοποιείται και το έργο γίνεται 

περισσότερο κατανοητό, αυτό το 20% μικραίνει όλο και περισσότερο ώσπου, σε 

ιδανικές συνθήκες, να μηδενίζεται, δηλαδή η γεννήτρια να χειρίζεται τελικά 

ολόκληρο τον κώδικα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 
 

 

 

 

 

2.1. Rapid Application Generation From A Database Schema 
 

 

Το θέμα της παρούσας διπλωματικής εργασίας έχει ως τίτλο την Αυτοματοποιημένη 

Ανάπτυξη Δικτυακής Εφαρμογής Από Σχήμα Βάσης Δεδομένων – Rapid 

Application Generation From A Database Schema. Στην ουσία πρέπει να 

δημιουργηθεί μία εφαρμογή η οποία μέσα από κατάλληλες ρυθμίσεις θα δημιουργεί 

μία νέα εφαρμογή δικτύου (Web Application) για την πλήρη διαχείριση μιας βάσης 

δεδομένων. 

 

Το σύνολο του έργου χωρίστηκε στα εξής τμήματα: 

 

 Δημιουργία δικτυακής εφαρμογής μέσα από την οποία ένας εξουσιοδοτημένος 

χρήστης θα επιλέγει μία βάση δεδομένων και θα ορίζει τις απαραίτητες 

ρυθμίσεις που αφορούν το τι μπορεί να κάνει η τελική εφαρμογή. 

 

 Επιλογή και ενσωμάτωση στην παραπάνω εφαρμογή ενός προγράμματος code 

generation, το οποίο θα αναλάβει την αναγνώριση του σχήματος της 

επιλεγμένης βάσης δεδομένων και με βάση τις ρυθμίσεις του χρήστη θα 

παράγει την τελική εφαρμογή διαχείρισης της βάσης αυτής. 
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 Έλεγχος της τελικής εφαρμογής που παράγεται και διόρθωση ή βελτίωση του 

παραγόμενου κώδικα, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. 

 

Θα πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα ότι βασική προϋπόθεση ολοκλήρωσης του έργου 

ήταν να στηριχτούμε αποκλειστικά σε τεχνολογίες ανοιχτού λογισμικού (opensource 

architecture). Έτσι όλες οι επιλογές που έγιναν (βάση δεδομένων, ανάπτυξη 

δυναμικών σελίδων, επιλογή γεννήτριας κώδικα κλπ) έχουν ως κοινή βάση την ιδέα 

του ανοιχτού λογισμικού. 

 

Η ιδέα του ανοιχτού λογισμικού είναι γεγονός ότι προάγει το ελεύθερο πνεύμα και τη 

δημιουργικότητα, προσφέρει τη δυνατότητα πειραματισμού και αξιολόγησης ενός 

προγράμματος όχι μόνο από την πλευρά του αποτελέσματος αλλά και από αυτήν του 

ελέγχου της αρχιτεκτονικής και των τεχνικών που χρησιμοποιούνται. Ουσιαστικά 

συνεισφέρει στην ορθότερη αξιολόγηση ενός προγράμματος, ενώ η 

επαναχρησιμοποίηση κώδικα γίνεται άμεσα υλοποιήσιμη και δεν καταλήγουμε σε 

φαινόμενα ανακάλυψης του τροχού από την αρχή. Εξάλλου και το μέγεθος της 

παρούσας εργασίας θα ήταν απαγορευτικό σε περίπτωση που τα πάντα θα έπρεπε να 

γίνουν από την αρχή. 

 

 

2.2. Δημιουργία Δικτυακής Εφαρμογής 
 

Η δημιουργία της δικτυακής εφαρμογής αποτελεί το πρώτο υποέργο της εργασίας 

αυτής. Η εφαρμογή αυτή πληρεί μια σειρά προϋποθέσεων που αναλύονται παρακάτω: 

 

 Δικτυακή Εφαρμογή (Web Application): το είδος της εφαρμογής που 

αποφασίστηκε ήταν η Δικτυακή Εφαρμογή. Η επιλογή αυτού του είδους ήταν 

αρκετά εύκολη, αρκεί να αναλογιστούμε τα πλεονεκτήματα που έχουν γενικά 

οι εφαρμογές διαδικτύου: έχουν σχετικά εύκολη εγκατάσταση, οι απαιτήσεις 

για να τρέξουν περιορίζονται στην ύπαρξη ενός συμβατού browser (π.χ. 

Mozilla Firefox, Internet Explorer), ενώ αντίστοιχα ελάχιστες πρέπει να είναι 

και οι γνώσεις του χρήστη της εφαρμογής οι οποίες περιορίζονται σε βασικές 
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γνώσεις χρήσης ενός προγράμματος φυλλομετρητή (Web Browser). Η 

τεχνολογία ανάπτυξης της εφαρμογής, εφόσον ουσιαστικά πρόκειται για 

δυναμικές ιστοσελίδες, επιλέχθηκε η γνωστή σε όλους και ευρέως 

χρησιμοποιούμενη τεχνολογία δυναμικών ιστοσελίδων PHP. 

 

 Διεπαφή Χρήστη (User Interface): ιδιαίτερη φροντίδα έπρεπε να δοθεί στη 

διεπαφή χρήστη της εφαρμογής. Στόχος μας ήταν να διατηρήσουμε ένα 

όμορφο, λιτό αλλά και λειτουργικό περιβάλλον, έτσι ώστε από την μία να 

είναι ξεκάθαρο στο χρήστη τι μπορεί να κάνει και από την άλλη να 

αποκρύπτονται τεχνικές λεπτομέρειες (ακόμα και η ίδια πολυπλοκότητα του 

όλου συστήματος) που μπορεί να τον μπερδεύουν. Εξάλλου ο απώτερος 

στόχος μας ήταν ο χρήστης μέσα από ένα όμορφο περιβάλλον να μπορεί 

γρήγορα και εύκολα να κάνει τη δουλειά του, μια δουλειά που διαφορετικά θα 

απαιτούσε από μέρος του αρκετές ώρες εργασίας. 

 

Για την δημιουργία της διεπαφής χρήστη αποφασίστηκε η ανάπτυξή του από 

την αρχή. Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν ήταν: CSS για την οπτική 

εμφάνιση της εφαρμογής, Javascript για την ενσωμάτωση client-side 

δυναμικών στοιχείων και φυσικά HTML για την ολοκλήρωση των 

ιστοσελίδων. 

 

Να σημειωθεί εδώ ότι η εφαρμογή αποτελεί μια πλήρη εφαρμογή του 

διαδικτύου. Υπάρχουν όμως κάποια κομμάτια αυτής τα οποία υλοποιήθηκαν 

μόνο όσον αφορά την εμφάνιση και όχι το περιεχόμενο (λεπτομερέστερη 

ανάπτυξη θα γίνει παρακάτω). Στόχος μας ήταν, μιας και πρόκειται για 

εφαρμογή ανοιχτού λογισμικού, να υπάρχει ολόκληρη η υποδομή χωρίς 

πραγματικό περιεχόμενο αφενός γιατί ο στόχος μας δεν ήταν αυτός ακριβώς 

και αφετέρου για να δώσουμε στους τελικούς χρήστες της εφαρμογής την 

δυνατότητα να την προσαρμόσουν το συντομότερο δυνατόν στις εκάστοτε 

ανάγκες του καθενός. 
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 Βάση Δεδομένων (Database): η εφαρμογή δεν κάνει πραγματική χρήση 

βάσεων δεδομένων. Αντίθετα όμως μπορεί να διαβάσει το περιεχόμενο ενός 

συστήματος διαχείρισης βάσεων δεδομένων, έτσι ώστε να γίνει η επιλογή της 

βάσης για την δημιουργία της τελικής εφαρμογής. Η MySQL είναι η βάση 

δεδομένων που αποφασίστηκε να υποστηρίξει το παρών έργο, ενώ θα πρέπει 

να τονιστεί (χωρίς φυσικά να έχει δοκιμαστεί πραγματικά) ότι δόθηκε 

ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα της μεταφερσιμότητας, έτσι ώστε πολύ απλά να 

είναι δυνατή η χρήση εναλλακτικού συστήματος διαχείρισης βάσης 

δεδομένων. 

 

 Ασφάλεια (Security): όπως συμβαίνει σε κάθε δικτυακή εφαρμογή έτσι και 

στην παρούσα δεν θα μπορούσε να λείψει η έννοια της ασφάλειας. 

Συγκεκριμένα επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένους χρήστες η πρόσβαση 

στις σελίδες δημιουργίας της τελικής εφαρμογής. Να σημειώσουμε ότι η 

πιστοποίηση του χρήστη γίνεται με τη χρήση απ’ ευθείας του λογαριασμού 

του στο σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων (MySQL account), ενώ όποια 

ευαίσθητα στοιχεία (π.χ. συνθηματικά) κρυπτογραφούνται πριν ταξιδέψουν 

στον αντίστοιχο διακομιστή (server) που φιλοξενεί την εφαρμογή. Τέλος, σε 

ολόκληρη την εφαρμογή γίνεται χρήση της αξιόπιστης τεχνολογίας των 

SESSIONS με αποθήκευση των στοιχείων σε αντίστοιχα αρχεία στο σκληρό 

δίσκο. Χαρακτηριστικό στην όλη λειτουργία της εφαρμογής είναι η 

δυνατότητα λειτουργίας αυτής χωρίς την χρήση γενικών μεταβλητών (π.χ. 

στον Apache Web Server όπου αναπτύχθηκε η εφαρμογή, δεν είναι 

απαραίτητο να είναι on η μεταβλητή register_globals). 

 

 

2.3. Επιλογή Γεννήτριας Κώδικα 
 

Στο κομμάτι της επιλογής γεννήτριας κώδικα (code generator) δόθηκε ιδιαίτερη 

σημασία και έγινε εκτενής μελέτη της λειτουργικότητας διάφορων προγραμμάτων 

που εντοπίστηκαν. Οι ανάγκες γύρω από τις οποίες συγκεντρώθηκε η έρευνα 

μπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες: 
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 Γενικές παρατηρήσεις γύρω από της γεννήτριες κώδικα 

 

 Ειδικές απαιτήσεις με βάση τις ανάγκες του έργου 

 

 

2.3.1. Γενικές παρατηρήσεις γύρω από τις γεννήτριες κώδικα 
 

Υπάρχουν αρκετά πράγματα που θα πρέπει να έχει στο μυαλό του ένας 

προγραμματιστής γύρω από τεχνικές και εργαλεία όπως είναι οι γεννήτριες κώδικα 

(code generators). Μερικά από αυτά είναι ο φόβος, η αστάθεια και η αμφιβολία (fear, 

uncertainty and doubt – FUD), καθώς και άλλα που μπορεί να προέρχονται από την 

ύπαρξη ή όχι προηγούμενης εμπειρίας γύρω από τα θέματα αυτά. Μερικά από τα 

σημαντικότερα αναφέρονται παρακάτω: 

 

 Οι γεννήτριες κώδικα προσπαθούν να κάνουν πάρα πολλά: οι περισσότερες 

γεννήτριες κώδικα που κυκλοφορούν στην αγορά είναι tier generators, που 

σημαίνει ότι είναι σχεδιασμένοι να δημιουργούν μεγάλες ποσότητες κώδικα 

μέσα από ένα αφαιρετικό μοντέλο κώδικα. Η παραγωγή τόσο μεγάλων 

ποσοτήτων κώδικα απαιτεί βαθιά γνώση του εργαλείου που χρησιμοποιείται 

και της εξόδου που παράγει, τόσο που μπορεί να προκαλέσει φόβο. Ωστόσο, 

αυτοί δεν είναι οι μόνοι τύποι γεννητριών κώδικα που υπάρχουν. Υπάρχουν 

αρκετές αρκετά μικρότερες σε μέγεθος γεννήτριες κώδικα, που μπορούν 

επίσης να παρέχουν παρόμοια πλεονεκτήματα, απλά σε μικρότερη κλίμακα. 

Μπορούμε ακόμη να δημιουργήσουμε και μια γεννήτρια κώδικα από την αρχή 

με βάση μονάχα τις δικές μας ανάγκες. Απλώς επειδή το μεγαλύτερο μέρος 

των χρηματοδοτήσεων βρίσκεται πίσω από τέτοιου είδους μεγάλα 

προγραμμάτα δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν μικρότερα σε μέγεθος 

προγράμματα που μπορούν να κάνουν ακριβώς την δουλειά που απαιτούμε 

εμείς για τις ιδιαίτερες ανάγκες ενός έργου. 
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 Οι γεννήτριες κώδικα δεν δουλεύουν πάνω σε κώδικα που υπάρχει ήδη: το 

πρόβλημα αυτό είναι υπαρκτό και πραγματικό. Οι tier generators συνηθίζουν 

να επικεντρώνονται στην δημιουργία νέου κώδικα για νέες εφαρμογές, κυρίως 

επειδή ο στόχος αυτός είναι αρκετά πιο εύκολος. Η δημιουργία κώδικα 

συμβατού με ένα υπάρχον πλαίσιο κώδικα μπορεί να σημαίνει εξαιρετικά 

απαιτητικές αλλαγές στα templates που χρησιμοποιούνται, έτσι ώστε ο 

κώδικας που παράγεται να είναι συμβατός με αυτόν που υπάρχει ήδη. Παρόλα 

αυτά υπάρχουν τέτοιου είδους εργαλεία στην αγορά, τα οποία μπορούν να 

παράγουν και νέο κώδικα αλλά και κώδικα συμβατό με αυτόν που υπάρχει 

ήδη (π.χ. Codify). 

 

 Η ποιότητα του παραγόμενου κώδικα είναι κακή: ο κώδικας που παράγεται 

από τις γεννήτριες διατηρεί ένα συνεπές επίπεδο ποιότητας. Το επίπεδο αυτό 

μπορεί να ποικίλει από πολύ καλό έως και το αντίθετο ανάλογα με την 

ποιότητα του κώδικα και των templates που χρησιμοποιούνται για την 

παραγωγή νέου κώδικα. Στην ιδανική περίπτωση η ποιότητα είναι πολύ καλή, 

αλλά ακόμα και αν δεν είναι, εξακολουθεί να παρέχει πλεονεκτήματα 

συνέπειας, ενώ από την άλλη πλευρά ο κώδικας που γράφεται με το χέρι 

συνήθως έχει μεταβλητή ποιότητα, και στην ιδανική περίπτωση βελτιώνεται 

συνεχώς όσο το έργο προχωρά. Η πράξη όμως έχει αποδείξει ακριβώς το 

αντίθετο. Ο Winston Churchill κάποτε δέχθηκε το εξής σχόλιο από μία 

γυναίκα: ‘Winston, είσαι μεθυσμένος!’. Η απάντησή του ήταν η εξής: ‘Μπορεί 

εγώ να είμαι μεθυσμένος, αλλά εσύ είσαι άσχημη. Αύριο εγώ θα είμαι νηφάλιος, 

αλλά εσύ και πάλι άσχημη θα είσαι!’. Αυτό συμβαίνει με τις γεννήτριες 

κώδικα. Μία γεννήτρια κώδικα μπορεί να αλλάξει έτσι ώστε συνετά να 

παράγει καλύτερη ποιότητα κώδικα, αλλά οι άνθρωποι πάντα θα γράφουν με 

το χέρι κώδικα αμφίβολης ποιότητας. 

 

 Οι γεννήτριες κώδικα θα μου κλέψουν τη δουλειά: εάν η δουλειά μας είναι 

να γράφουμε κώδικα, ο οποίος θα είναι χειρότερης ποιότητας από αυτόν που 

παράγει μια γεννήτρια κώδικα, τότε πιθανόν η παραπάνω δήλωση να έχει 

μεγάλη δόση αλήθειας. Αλλά ο ρόλος του προγραμματιστή σήμερα γενικά 

είναι να δημιουργεί ενδιαφέρουσες εφαρμογές που θα βοηθήσουν τους 
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υπόλοιπους. Η διαδικασία του code generation μας βοηθά να χτίσουμε αυτές 

τις εφαρμογές πολύ πιο γρήγορα. Άρα για τους περισσότερους το code 

generation θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες. 

 

 Οι γεννήτριες κώδικα είναι εξαιρετικά πολύπλοκες: οι γεννήτριες κώδικα 

ποικίλουν σε πολυπλοκότητα γενικά με βάση την πολυπλοκότητα του κώδικα 

που σκοπεύουν να παράγουν. Έτσι μπορούν να γίνουν εξαιρετικά 

πολύπλοκες, αλλά συχνά η έξοδος που παράγουν είναι πιο εύκολη στην 

διαχείριση και την αποσφαλμάτωση από ότι ο παραδοσιακός συναρτησιακός 

κώδικας για παράδειγμα. Πρέπει όμως να προσέξουμε το εξής: η 

πολυπλοκότητα μιας γεννήτριας κώδικα αφορά την ανάπτυξη και δημιουργία 

της ίδιας της γεννήτριας. Άρα αυτό που στην ουσία ενδιαφέρει έναν 

προγραμματιστή είναι το τι δουλειά κάνει μια γεννήτρια και όχι το πώς φτάνει 

στο αποτέλεσμα αυτό. 

 

 Δεν μπορούμε να παράγουμε την τεχνολογία Χ: οποιοδήποτε αρχείο κειμένου 

(text file) μπορεί να παραχθεί. Άρα τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Η ερώτηση 

θα πρέπει να τίθεται καθαρά στα πλεονεκτήματα που έχει η χρήση ενός 

τέτοιου εργαλείου σε αντίθεση με το γράψιμο του ίδιου κώδικα με το χέρι. Για 

παράδειγμα, μια γεννήτρια θα μπορούσε και η ίδια να παράγεται από μία 

γεννήτρια κώδικα, αλλά θα πρέπει πλέον να αναλογιστούμε (στο μέγεθος που 

είναι αυτό δυνατόν) την πολυπλοκότητα που θα είχε ένα τέτοιο εγχείρημα. 

 

 Οι γεννήτριες κώδικα είναι εξαιρετικές στην αρχή, αλλά στη συνέχεια η 

διαχείρισή τους σταματά: εδώ υπάρχει ένα ξεκάθαρο πρόβλημα. Υπάρχουν 

πολλές περιπτώσεις όπου ο παραγόμενος από μια γεννήτρια κώδικας έχει 

επεξεργαστεί με το χέρι. Τα σχόλια ‘DO NOT EDIT’ εξακολουθούν να 

υπάρχουν στον κώδικα, αλλά συνήθως παραβλέπονται. Η εξειδικευμένη 

εκπαίδευση των προγραμματιστών και η σωστή διαχείριση των 

προγραμμάτων αυτών μπορούν να λύσουν το πρόβλημα, αλλά υπάρχει και 

ένας πρακτικός κανόνας που θα βοηθήσει ακόμη περισσότερο και αυτός είναι 

να μην κοιτάμε ποτέ τον παραγόμενο κώδικα σαν αυτός να είναι μέρος του 

όλου συστήματος. Αντίθετα θα πρέπει κάθε φορά να ασχολούμαστε με τον 
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κώδικα που παράγει η γεννήτρια. Εξάλλου εφόσον σε ένα έργο έχουμε 

χρησιμοποιήσει μια γεννήτρια κώδικα, αυτή θα πρέπει να παραμένει ενεργό 

και όχι ανενεργό στοιχείο, σε όλη τη διάρκεια ζωής του έργου. 

 

2.3.2. Ειδικές απαιτήσεις με βάση τις ανάγκες του έργου 
 

Εφόσον έχουμε στο νου μας τις παραπάνω παρατηρήσεις που αφορούν γενικά τις 

γεννήτριες κώδικα, για την τελική μας επιλογή θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη 

σημασία στις συγκεκριμένες ανάγκες του κάθε έργου. Οι ειδικές απαιτήσεις της 

εφαρμογής Rapid Application Generation From A Database Schema έχουν 

αναλυθεί σε προηγούμενο σημείο, ενώ κάποιες από αυτές θα μελετηθούν αργότερα, 

οπότε αναφορικά συνοψίζονται στις εξής: 

 

 Η γεννήτρια κώδικα που θα επιλέξουμε θα πρέπει να ακολουθεί τη φιλοσοφία 

του ελεύθερου / ανοικτού λογισμικού 

 

 Ο κώδικας του εργαλείου πρέπει να είναι σε PHP έτσι ώστε να μπορεί να 

ενσωματωθεί στην κύρια εφαρμογή του έργου 

 

 Η έξοδος του εργαλείου πρέπει να είναι επίσης αρχεία σε PHP, μιας και 

θέλουμε η τελική μας εφαρμογή να είναι επίσης εφαρμογή διαδικτύου 

 

 Πρέπει να υποστηρίζεται η βάση δεδομένων MySQL 

 

 Θέλουμε η γεννήτρια να παράγει τον κώδικα μία και μόνο φορά (παθητική 

γεννήτρια – passive generator), ενώ η παραγωγή του τελικού κώδικα θα 

βασίζεται σε κώδικα που υπάρχει ήδη μέσα στα templates του εργαλείου, άρα 

η γεννήτρια κώδικα που θα επιλέξουμε πιθανότατα θα πρέπει να ακολουθεί το 

μοντέλο Code Munger 

 

Τα αποτελέσματα της μελέτης που διεξήχθη για την εύρεση της κατάλληλης για το 

παρών έργο γεννήτριας κώδικα, μπορείτε να τα δείτε στο Παράρτημα Α, όπου 
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υπάρχει μια πλήρης λίστα των γεννητριών κώδικα που κυκλοφορούν στην αγορά 

(εμπορικά λογισμικά και λογισμικά ανοιχτού κώδικα). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η 

έρευνά μας συμπεριέλαβε τα περισσότερα από τα προγράμματα ανοιχτού λογισμικού 

ενώ από τις εμπορικές εφαρμογές δοκιμάστηκε πολύ μικρότερο ποσοστό (κυρίως όσα 

ήταν διαθέσιμα μέσα από demo εφαρμογές). 

 

 

2.3.3. phpCodeGenie 3.0 Code Generator 
 

Η γεννήτρια κώδικα που επιλέχθηκε να ενσωματωθεί στην εφαρμογή Rapid 

Generation Application From A Database Schema, ήταν το phpCodeGenie 3.0. 

 

Το phpCodeGenie είναι μια γεννήτρια κώδικα που ακολουθεί το μοντέλο του Code 

Munger. Αυτό σημαίνει ότι σαν είσοδο δέχεται κώδικα (ο οποίος υπάρχει στα 

templates του εργαλείου) και σαν έξοδο παράγει επίσης κώδικα. Το εργαλείο αυτό 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ολοκληρωμένων διαδικτυακών 

εφαρμογών. 

 

Αξίζει να αναφέρουμε κάποια από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του 

phpCodeGenie code generator, τα οποία δικαιολογούν σε μεγάλο βαθμό την 

απόφασή μας να χρησιμοποιήσουμε το συγκεκριμένο εργαλείο: 

 

 Ακολουθεί το μοντέλο Code Munger (Βασική προϋπόθεση που αναλύθηκε 

προηγουμένως) 

 

 Μπορεί να παράγει ολοκληρωμένες διαδικτυακές εφαρμογές – full web 

applications (αυτό είναι και το ζητούμενο όσον αφορά την δημιουργία της 

τελικής εφαρμογής) 

 

 Είναι γραμμένο σε PHP (αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να το ενσωματώσουμε 

στην εφαρμογή μας ως module και να το χρησιμοποιήσουμε σχετικά πιο 

εύκολα) 
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 Η έξοδος που παράγει είναι επίσης αρχεία σε PHP (αυτό αποτελεί και το 

ζητούμενο της τελικής μας εφαρμογής, εφόσον θέλουμε αυτή να είναι μια 

δυναμική διαδικτυακή εφαρμογή. ) 

 

 Υποστηρίζει τη βάση δεδομένων MySQL (βασική προϋπόθεση που 

αναλύθηκε προηγουμένως) 

 

Περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας και λεπτομερή αναφορά των 

χαρακτηριστικών του phpCodeGenie θα γίνει σε επόμενο κεφάλαιο. 

 

 

2.4. Δημιουργία τελικής εφαρμογής 
 

Συνοπτικά στόχος της εφαρμογής Rapid Application Generation From A Database 

Schema είναι η δημιουργία μιας δικτυακής εφαρμογής μέσω της οποίας θα γίνεται 

πλήρης διαχείρισης μιας βάσης δεδομένων. 

 

Συγκεκριμένα η τελική εφαρμογή θα πρέπει να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά: 

 

 Ενιαία διεπαφή χρήστη (user interface) με αυτό της κύριας εφαρμογής έτσι 

ώστε να διατηρηθεί το χαρακτηριστικό της ομοιογένειας. 

 

 Δυνατότητες πλήρης διαχείρισης της βάσης δεδομένων μέσα από ένα όσο το 

δυνατόν πιο προσιτό και λειτουργικό περιβάλλον. Συγκεκριμένα οι 

λειτουργίες προς τη βάση δεδομένων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον οι εξής: 

 

 Δυνατότητα εισαγωγής νέας εγγραφής 

 

 Δυνατότητα διαγραφής εγγραφής 

 

 Επιβεβαίωση διαγραφής εγγραφής 
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 Δυνατότητα επεξεργασίας διαγραφής 

 

 Δυνατότητα προβολής όλων των εγγραφών με τη χρήση 

σελιδοποίησης 

 

 Δυνατότητα αναζήτησης στις εγγραφές 

 

Θα πρέπει να τονίσουμε στο σημείο αυτό ότι κύριος στόχος της τελικής εφαρμογής 

είναι η λειτουργικότητα των ενεργειών που έχουν να κάνουν με τη βάση δεδομένων. 

Ασφαλώς και το θέμα της εμφάνισης είναι πολύ σημαντικό και λήφθηκε σοβαρά 

υπόψη στη δημιουργία της τελικής εφαρμογής, αλλά κάποιες γραφιστικές 

λεπτομέρειες που ίσως σε μερικά σημεία παρουσιάζουν προβλήματα στην εμφάνιση, 

παραλήφθηκαν από τους στόχους της εργασίας αυτής, γιατί διαφορετικά το μέγεθός 

της θα ήταν απαγορευτικό στην τελική διεκπεραίωσή της. 

 

Αν και οι δυνατότητες της τελικής εφαρμογής περιορίζονται ακριβώς στις παραπάνω 

προϋποθέσεις, εντούτοις υπάρχουν και κάποια άλλα θέματα τα οποία χρήζουν 

ιδιαίτερης προσοχής και τα οποία παραλήφθηκαν από την παρούσα εργασία, για 

λόγους μεγέθους. Μια πιο λεπτομερής αναφορά σε θέματα αυτού του είδους γίνεται 

για λόγους ολοκληρωμένης παρουσίασης στο Κεφάλαιο 4. 

 

 

2.5. Εργαλεία ανάπτυξης 
 

Αν και έχουν αναφερθεί ήδη τα περισσότερα εργαλεία ανάπτυξης που 

χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία, καθώς και ο λόγος για τον οποίο 

επιλέχθηκαν, παραθέτουμε εδώ μια λίστα των εργαλείων αυτών με περισσότερες 

τεχνικές λεπτομέρειες έτσι ώστε ο αναγνώστης να μπορεί γρήγορα να την εντοπίσει, 

κάτι που θα συμβάλει και στην γνώση των απαιτήσεων εγκατάστασης και χρήσης της 

εφαρμογής. 

 
Rapid Application Generation  
From a Database Schema 47
 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  Παρουσίαση Του Προβλήματος
 

 

Τα εργαλεία ανάπτυξης που χρησιμοποιήθηκαν για την δημιουργία της εφαρμογής 

Rapid Application Generation From A Database Schema, είναι τα εξής: 

 

 PHP 4.3.10 (για την ανάπτυξη των δυναμικών ιστοσελίδων της κύριας 

εφαρμογής και της τελικής εφαρμογής διαχείρισης της βάσης δεδομένων) 

 

 MySQL 4.1.9 (το σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων με το οποίο 

επικοινωνεί η κύρια και η τελική εφαρμογή) 

 

 CSS (για την δημιουργία του γραφικού περιβάλλοντος χρήσης – user 

interface) 

 

 Javascript (για την δημιουργία client side δυναμικών λειτουργιών) 

 

 phpCodeGenie 3.0 (για την δημιουργία της τελικής διαδικτυακής εφαρμογής 

διαχείρισης της βάσης δεδομένων) 

 

 Apache Server 1.3.33 (για την εξυπηρέτηση της εφαρμογής) 

 

 phpMyAdmin 2.6.1 (για την δημιουργία δοκιμαστικών βάσεων δεδομένων και 

τον γενικότερο έλεγχο θεμάτων σχετικών με τη βάση δεδομένων κατά τη 

διάρκεια ανάπτυξης της εφαρμογής) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

Η Εφαρμογή RAGFADS 
 

 

 

 

 

3.1. Γενικά περί ανάπτυξης της εφαρμογής 
 

Η εφαρμογή Rapid Application Generation From A Database Schema, που για 

λόγους συντομίας θα αναφέρουμε ως RAGFADS, δημιουργήθηκε με κύριο γνώμονα 

την ικανοποίηση των απαιτήσεων που περιγράφηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο. 

 

Το παρόν κεφάλαιο παρουσιάζει περισσότερες λεπτομέρειες και σε θέματα λογικής 

σχεδιασμού, αλλά και κάποια περισσότερο τεχνικά θέματα που αφορούν την 

ολοκλήρωση ανάπτυξης της εφαρμογής. Όπου κρίνεται απαραίτητο παρουσιάζονται 

αντίστοιχα screenshots της εφαρμογής, έτσι ώστε το παρόν κεφάλαιο να αποτελεί 

ταυτόχρονα και ένα εγχειρίδιο χρήσης για τον τελικό χρήστη της εφαρμογής. 

 

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι σε αυτό το κεφάλαιο έχουμε παραλείψει οποιοδήποτε 

κομμάτι πραγματικού κώδικα. Φυσικά γίνεται αναφορά για το τι κάνει η σελίδα της 

κάθε εφαρμογής, αλλά για την πραγματική υλοποίηση ο χρήστης προτρέπεται να 

ανατρέξει στο Παράτημα Α. 
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3.2. Διεπαφή Χρήστη (User Interface) 
 

Κύριος στόχος κατά την ανάπτυξη του γραφικού περιβάλλοντος της εφαρμογής 

υπήρξε η κυρίως η λειτουργικότητα και η ευκολία στη χρήση. Στην παρακάτω εικόνα 

μπορείτε να δείτε την αρχική σελίδα της εφαρμογής. 

 

 
 

Εικόνα 3.1. Η αρχική σελίδα της εφαρμογής RAGFADS 

 

 

Θα πρέπει να πούμε ότι το γραφικό περιβάλλον είναι εξ ‘ολοκλήρου δημιουργημένο 

από την αρχή. Με αυτόν τον τρόπο η εφαρμογή περιέχει εκείνα και μόνο εκείνα τα 

στοιχεία που συμβάλουν στη λειτουργικότητά της, χωρίς περιττά επιπρόσθετα 

στοιχεία, που ίσως να την έκαναν περισσότερο όμορφη, αλλά αυτός δεν υπήρξε ποτέ 

ουσιαστικός στόχος της παρούσας εργασίας. 
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Η τεχνολογία πάνω στην οποία βασίζεται το γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής 

είναι η χρήση CSS style sheet. Χρησιμοποιώντας ένα αρχείο τύπου `.css` έχει γίνει 

ολόκληρη η γραφιστική δουλειά, και οι δυναμικές ιστοσελίδες για την αντίστοιχη 

εμφάνισή τους απλά κάνουν χρήση των στοιχείων που υπάρχουν στο αρχείο αυτό. 

Ουσιαστικά αυτό σημαίνει ότι η δημιουργία νέων ιστοσελίδων για την εφαρμογή και 

η προσαρμογή τους στο ίδιο γραφιστικό περιβάλλον είναι μια εξαιρετικά απλή 

διαδικασία. 

 

Να σημειωθεί ότι αν και η ανάπτυξη του γραφικού περιβάλλοντος ξεκίνησε από την 

αρχή, εντούτοις υπήρξαν κάποια στοιχεία τα οποία χρησιμοποιήθηκαν αυτούσια έτσι 

όπως εντοπίστηκαν σε παρόμοιες ιστοσελίδες του διαδικτύου. Τα στοιχεία όμως αυτά 

περιορίζονται αποκλειστικά και μόνο στις εικόνες που χρησιμοποιήθηκαν, έτσι ώστε 

τελικά το κομμάτι της επεξεργασίας εικόνας ουσιαστικά παραλήφθηκε, εκτός από 

κάποιες ελάχιστες διορθώσεις που έγιναν για να δέσουν όλα τα στοιχεία μεταξύ τους. 

 

Αν και η εφαρμογή φαίνεται ολοκληρωμένη εντούτοις σκόπιμα λείπουν κάποια 

κομμάτια αυτής. Υπάρχουν για παράδειγμα σύνδεσμοι που φαίνεται να λειτουργούν, 

αλλά στην ουσία δεν οδηγούν πουθενά. Τέτοιοι είναι για παράδειγμα οι τρεις 

σύνδεσμοι στο πάνω μέρος της σελίδας (Αρχική σελίδα, επικοινωνία, χάρτης) καθώς 

και οι σύνδεσμοι στο κάτω αριστερό άκρο της σελίδας (FAQ, Όροι χρήσης, 

Επικοινωνία). Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενο κεφάλαιο, ο στόχος της 

παρούσας εφαρμογής δεν είναι η δημιουργία ενός ιστοχώρου. Αντίθετα, λαμβάνοντας 

υπόψη και την ιδέα της εφαρμογής ανοιχτού λογισμικού, υπήρξε ιδιαίτερη μέριμνα 

στην δημιουργία ολόκληρης της υποδομής. Στην ουσία η εφαρμογή προσφέρεται στο 

χρήστη όπως είναι, με τα λειτουργικά της κομμάτια έτοιμα, ενώ τα υπόλοιπα είναι 

στο χέρι του εκάστοτε προγραμματιστή να τα ενημερώσει με αντίστοιχο περιεχόμενο 

που αφορά την υπηρεσία στην οποία έχει εντάξει την εφαρμογή. 

 

Κάθε σελίδα της εφαρμογής χωρίζεται σε 5 πέντε μέρη: 

 

 Το πάνω μέρος, που περιλαμβάνει το banner της εφαρμογής με το όνομα αυτής 

και την τρέχουσα ημερομηνία 
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 Το τμήμα της πλοήγησης, που βρίσκεται ακριβώς κάτω από το banner, και 

εξυπηρετεί στην μεταφορά του χρήστη από τη μία σελίδα στην επόμενη (ειδικά 

στην σελίδα δημιουργίας της εφαρμογής, το κομμάτι αυτής πλοήγησης γίνεται 

διπλό, έτσι ώστε να διακρίνονται τα βήματα της εφαρμογής) 

 

 Το αριστερό μέρος της σελίδας, όπου υπάρχει η φόρμα της εισαγωγής / 

πιστοποίησης χρήστη (όταν ο χρήστης έχει κάνει εισαγωγή στο σύστημα, το 

τμήμα αυτό χρησιμοποιείται και για την παρουσίαση της προόδου των βημάτων 

δημιουργίας της εφαρμογής) 

 

 Το κύριο μέρος της σελίδας, που χρησιμοποιείται ως το κύριο σώμα της κάθε 

ιστοσελίδας 

 

 Και τέλος το κάτω μέρος της σελίδας, όπου αναφέρεται το copyright, κάποιοι 

άλλοι σύνδεσμοι και το όνομα του διαχειριστή της εφαρμογής. 

 

Είναι σημαντικό να γνωρίζει ο χρήστης, ότι όλα τα παραπάνω τμήματα της σελίδας 

(εκτός από το κύριο σώμα) είναι έτοιμα προς χρήση σε κάθε νέα σελίδα που επιθυμεί 

να προσθέσει στην εφαρμογή. Για τον λόγο αυτό έχουν δημιουργηθεί ξεχωριστά 

αρχεία τα οποία μπορούν να ενσωματωθούν ανά πάσα στιγμή σε μια νέα σελίδα, 

αφήνοντας στον προγραμματιστή μονάχα την ενημέρωση του περιεχομένου του 

κυρίου σώματος. 

 

Παρουσιάζεται στο σημείο αυτό και η σελίδα με τίτλο `ΣΧΕΤΙΚΑ`, για λόγους 

ανάδειξης της ομοιομορφίας του περιβάλλοντος. 
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Εικόνα 3.2. Η σελίδα «ΣΧΕΤΙΚΑ» της εφαρμογής RAGFADS 

 

 

 

Ο χρήστης ενημερώνεται κάθε φορά για τη σελίδα στην οποία βρίσκεται 

σημειώνοντας τον αντίστοιχο τίτλο της με κόκκινα γράμματα. 

 

 

3.3. Ασφάλεια 
 

Η ασφάλεια της εφαρμογής εξασφαλίζεται με τη χρήση των SESSIONS στις σελίδες. 

Ουσιαστικά προστατεύεται ο χώρος που έχει να κάνει με τα βήματα δημιουργίας της 

τελικής εφαρμογής. Μετά το επιτυχημένο login και μόνον τότε ο χρήστης μπορεί να 

έχει πρόσβαση στις συγκεκριμένες σελίδες. 

 

Ο χρήστης ενημερώνεται με αντίστοιχο μήνυμα σε περίπτωση που η πρόσβαση σε 

κάποιες σελίδες δεν επιτρέπεται, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 
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Εικόνα 3.3. Περιορισμός πρόσβασης σε μη εξουσιοδοτημένους χρήστες 

 

 

 

3.4. Είσοδος Χρήστη (Login) 
 

Η είσοδος και πιστοποίηση του χρήστη γίνεται από οποιαδήποτε σελίδα (εφόσον δεν 

έχει ήδη κάνει login) συμπληρώνοντας την αντίστοιχη φόρμα στο αριστερό τμήμα 

του γραφικού περιβάλλοντος. 

 

Η πιστοποίηση του χρήστη γίνεται χρησιμοποιώντας τον αντίστοιχο λογαριασμό του 

στο σύστημα διαχείρισης της βάσης δεδομένων. Το γεγονός αυτό κάνει ολόκληρη την 

εφαρμογή αρκετά ευέλικτη, μιας και δεν είναι υποχρεωτική η ύπαρξη συγκεκριμένης 

βάσης δεδομένων, όπου θα έπρεπε να γίνεται αποθήκευση των στοιχείων για τον 

χρήστη. 

 

Τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την είσοδο του χρήστη στην εφαρμογή είναι τα 

εξής: 
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 Βάση δεδομένων: ουσιαστικά πρόκειται για τον τύπο του συστήματος 

διαχείρισης της βάσης δεδομένων, με την οποία επιθυμεί να συνδεθεί ο 

χρήστης. Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας το πεδίο αυτό είναι 

προκαθορισμένο, για χρήση της βάσης δεδομένων MySQL, ενώ υποστηρίζει 

πίνακες τύπου MyISAM. 

 

Δεν θα πρέπει να παραλείψουμε να αναφέρουμε ότι η γεννήτρια κώδικα 

phpCodeGenie υποστηρίζει μία πληθώρα συστημάτων διαχείρισης βάσης 

δεδομένων, που αναφέρονται παρακάτω: 

 MySQL 

 PostgreSQL 

 ODBC 

 SQL Lite 

 Oracle 

 DB2 

 MS SQL Server 

 Max MySQL 

 Visual FoxPro 

 FrontBase 

 Interbase 6 

 Borland Interbase 6.5 or above 

 FireBird 

 Informix 

 LDAP 

 Netezza 

 Sap DB 

 Sybase 

 Sybase SQL Anywhere 

 

Η εφαρμογή RAGFADS απλά κάνει χρήση μίας εξ΄ αυτών έτσι όπως 

προέκυψε από την ανάλυση απαιτήσεων του συστήματος. 
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Θα ήταν χρήσιμο στο σημείο αυτό να αναφέρουμε τον τρόπο με τον οποίο το 

phpCodeGenie καταφέρνει να υποστηρίζει όλα αυτά τα συστήματα βάσεων 

δεδομένων. Στην ουσία έχει ενσωματώσει την τεχνολογία ADOdb. Η ADOdb 

είναι στην ουσία μία αφαιρετική βιβλιοθήκη για επικοινωνία με βάσεις 

δεδομένων. Έτσι το phpCodeGenie αντί να γράφει μόνο του ένα ερώτημα σε 

SQL κατάλληλο για την αντίστοιχη βάση δεδομένων, στην ουσία 

χρησιμοποιεί την αντίστοιχη συνάρτηση της βιβλιοθήκης ADOdb, με 

ορίσματα το ίδιο το ερώτημα και τον τύπο της βάσης δεδομένων, και η 

συνάρτηση αυτή αναλαμβάνει την δημιουργία του SQL κώδικα για την 

εκάστοτε βάση. 

 

• IP Βάσης Δεδομένων: εφόσον πρόκειται για δικτυακή εφαρμογή έτσι και η 

σύνδεση με τη βάση δεδομένων θα πρέπει να γίνει μέσω κάποιας IP 

διευθύνσεως. 

 

• Όνομα Χρήστη: είναι το όνομα χρήστη (username) που έχει δοθεί στον 

χρήστη από τον διαχειριστή της βάσης δεδομένων. 

 

• Συνθηματικό: είναι το συνθηματικό (password)  που έχει δοθεί στον χρήστη 

από τον διαχειριστή της βάσης δεδομένων. 

 

Μετά από το επιτυχημένο login τα στοιχεία του χρήστη κρατούνται με ασφάλεια στο 

SESSION που χρησιμοποιεί η εφαρμογή, έτσι ώστε να μην είναι αναγκασμένος να 

επαναλαμβάνει την διαδικασία αυτή κάθε φορά που επισκέπτεται μία σελίδα 

περιορισμένης πρόσβασης. 

 

Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται η συμπλήρωση της φόρμας για την εισαγωγή 

του χρήστη στο σύστημα. Τα στοιχεία που δίνονται είναι τα εξής: 

 

 Βάση Δεδομένων: MySQL (MyISAM) 

 

 IP Βάσης Δεδομένων: 127.0.0.1 (Σύνδεση στον τοπικό εξυπηρετητή της MySQL) 
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 Όνομα Χρήστη: root 

 

 Συνθηματικό: ****** 

 

 

 
 

Εικόνα 3.4. Είσοδος (login) στην εφαρμογή 

 

 

Εφόσον η διαδικασία εισόδου και πιστοποίησης του χρήστη είναι επιτυχής το 

αριστερό τμήμα του γραφικού περιβάλλοντος αλλάζει δείχνοντας πλέον τα στοιχεία 

του χρήστη, ενώ παράλληλα προσφέρεται και η επιλογή εξόδου από το σύστημα από 

τον αντίστοιχο σύνδεσμο (σ.σ. το συνθηματικό δεν εμφανίζεται για ευνόητους 

λόγους). Η παρακάτω εικόνα δείχνει την αρχική σελίδα της εφαρμογής μετά από μία 

επιτυχημένη είσοδο χρήστη. 
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Εικόνα 3.5. Η αρχική σελίδα μετά από το επιτυχημένο login χρήστη 

 

 

 

3.5. Η Δημιουργία της Τελικής Εφαρμογής 
 

Το κομμάτι αυτό είναι το ουσιαστικότερο τμήμα της εφαρμογής RAGFADS. Είναι το 

κομμάτι στο οποίο γίνεται ο καθορισμός των ρυθμίσεων, και με βάση αυτές γίνεται 

και η παραγωγή της τελικής εφαρμογής. Η παρακάτω εικόνα δείχνει την αρχική 

σελίδα της Δημιουργίας Εφαρμογής: 
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Εικόνα 3.6. Η αρχική σελίδα δημιουργίας εφαρμογής 

 

 

Η δημιουργία της τελικής εφαρμογής γίνεται μέσα από μία σειρά 5 βημάτων, τα 

οποία αναλύονται παρακάτω. Πριν προχωρήσουμε όμως στην ανάλυση των βημάτων 

αυτών, θα πρέπει να σημειώσουμε κάποιες γενικές παρατηρήσεις για την όλη 

διαδικασία. 

 

Κατ’ αρχήν όπως φαίνεται και στην παραπάνω εικόνα, μόλις ο χρήστης επιλέξει τη 

Δημιουργία Εφαρμογής, ανοίγει ένα δεύτερο μενού πλοήγησης κάτω από το βασικό 

μενού, το οποίο θα οδηγήσει το χρήστη στα επόμενα βήματα δημιουργίας της τελικής 

εφαρμογής. 
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σκοπό αυτό έχουν προστεθεί ειδικοί έλεγχοι σε κάθε σελίδα που ενημερώνουν το 

χρήστη σε περίπτωση που έχει παραλείψει κάποιο προηγούμενο βήμα. Στην επόμενη 

εικόνα φαίνεται για παράδειγμα το μήνυμα (Πρόβλημα Εξαρτήσεων) που εμφανίζεται 

στο χρήστη στην περίπτωση που πάει απ’ ευθείας στο δεύτερο βήμα, αγνοώντας το 

πρώτο (αντίστοιχο είναι το μήνυμα και σε όλα τα υπόλοιπα βήματα): 

 

 

 
 

Εικόνα 3.7. Παράδειγμα σελίδας όπου δεν ικανοποιούνται οι εξαρτήσεις 

 

 

 

Κάθε σελίδα βήματος ακολουθεί την εξής δομή: στο πρώτο (πάνω) τμήμα της 

σελίδας ο χρήστης καλείται να επιλέξει τις κατάλληλες ρυθμίσεις για την τελική 

εφαρμογή, ενώ στο δεύτερο (κάτω) τμήμα πληροφορεί το χρήστη για τα 

αποτελέσματα των ενεργειών του για το συγκεκριμένο βήμα, καθώς και αν μπορεί να 
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συνεχίσει σε επόμενα βήματα ή όχι. Για παράδειγμα στην εικόνα που ακολουθεί 

φαίνεται ότι ο χρήστης έχει επιλέξει την βάση δεδομένων mis οπότε μπορεί να 

προχωρήσει στο επόμενο βήμα της διαδικασίας. 

 

 

 
 

Εικόνα 3.8. Παράδειγμα σελίδας όπου ικανοποιούνται οι εξαρτήσεις 

 

 

 

Επίσης πολύ σημαντικό είναι το τμήμα που υπάρχει στις σελίδες της δημιουργίας της 

εφαρμογής (κάτω αριστερά), το οποίο ανά πάσα στιγμή ενημερώνει το χρήστη για το 

τι ακόμη απαιτείται μέχρι να μπορέσει να ολοκληρώσει την διαδικασία δημιουργίας 

της τελικής εφαρμογής. Το `ΟΚ` με πράσινο χρώμα, σημαίνει ότι το βήμα 

ολοκληρώθηκε, ενώ το `Απαιτείται` με κόκκινο χρώμα σημαίνει ότι το βήμα δεν έχει 
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ολοκληρωθεί. Για παράδειγμα στην επόμενη εικόνα ο χρήστης έχει ολοκληρώσει τα 

δύο πρώτα βήματα της διαδικασίας, ενώ τα δύο τελευταία όχι: 

 

 

 
 

Εικόνα 3.9. Λειτουργικότητα του τμήματος «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ» 

 

 

 

Θα πρέπει τέλος να διευκρινίσουμε ότι ο χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να 

επιστρέψει σε προηγούμενο βήμα ώστε να αλλάξει τις ρυθμίσεις. Αυτό όμως 

αυτόματα συνεπάγεται την ακύρωση όλων των επόμενων βημάτων, τα οποία θα 

πρέπει εκ νέου να επισκεφτεί και να τα διαμορφώσει κατάλληλα. 
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3.5.1. Βήμα 1: Βάση Δεδομένων 
 

Το πρώτο βήμα στη δημιουργία τελικής εφαρμογής είναι η επιλογή της βάσης 

δεδομένων την οποία η παραγόμενη εφαρμογή θα διαχειρίζεται. Στην παρακάτω 

εικόνα παρουσιάζεται η απεικόνιση του βήματος αυτού με την πρώτη επίσκεψη του 

χρήστη. 

 

 

 
 

Εικόνα 3.10. 1ο Βήμα δημιουργίας εφαρμογής 

 

 

 

Ο κώδικας στο σημείο αυτό διαβάζει από το σύστημα διαχείρισης της βάσης 

δεδομένων MySQL όλες τις διαθέσιμες βάσεις δεδομένων και τις παρουσιάζει στο 
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χρήστη στο τμήμ `ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ` με τη μορφή λίστας επιλογών 

(radio buttons). Ο χρήστης καλείται να επιλέξει τη βάση δεδομένων που επιθυμεί και 

να πατήσει το κουμπί `Επιλογή`. Φυσικά ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μία και μόνο 

βάση δεδομένων (γι’ αυτό και η επιλογή λίστας με radio buttons). Πριν από 

οποιαδήποτε ενέργεια ο χρήστης ενημερώνεται ότι ακόμη δεν έχει επιλέξει κάποια 

βάση δεδομένων και κατά συνέπεια δεν μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο βήμα. 

 

 

 
 

Εικόνα 3.11. 1ο Βήμα δημιουργίας εφαρμογής (ολοκληρωμένο) 
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Στην παραπάνω εικόνα ο χρήστης έχει επιλέξει τη βάση δεδομένων mis, οπότε πλέον 

αυτή φαίνεται τσεκαρισμένη. Ταυτόχρονα ενημερώνεται ότι έχει ολοκληρώσει το 

βήμα και κατά συνέπεια μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο. Επίσης παρατηρούμε 
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ότι στο τμήμα `ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ` το στοιχείο της βάσης δεδομένων έχει 

ενημερωθεί με το μήνυμα ‘ΟΚ’. Η επιλογή βάσης δεδομένων του χρήστη (mis) έχει 

αποθηκευτεί στο SESSION για να είναι διαθέσιμη και στις υπόλοιπες σελίδες. 

 

 

3.5.2. Βήμα 2: Πίνακες 
 

Το δεύτερο βήμα της διαδικασίας είναι η επιλογή των πινάκων της επιλεγμένης 

βάσης δεδομένων, τους οποίους ο χρήστης επιθυμεί να διαχειρίζεται μέσω της 

τελικής παραγόμενης εφαρμογής. Η πρώτη επίσκεψη του χρήστη στη σελίδα αυτή 

απεικονίζεται στην εικόνα που ακολουθεί. 

 

 

 
 

Εικόνα 3.12. 2ο Βήμα δημιουργίας εφαρμογής 
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Ο κώδικας της σελίδας αυτής παίρνει ως είσοδο την επιλεγμένη βάση δεδομένων του 

προηγούμενου βήματος (mis) και αφού κάνει το σχετικό ερώτημα στη MySQL 

παρουσιάζει στο χρήστη μια λίστα με τους πίνακες της βάσης αυτής. Η λίστα είναι σε 

μορφή κουτιών επιλογής (checkboxes) κάτι που δίνει στο χρήστη τη δυνατότητα να 

επιλέξει περισσότερους από έναν πίνακες. Πριν από οποιαδήποτε ενέργεια σε αυτή τη 

σελίδα ο χρήστης ενημερώνεται ότι δεν έχει επιλέξει ακόμα κανέναν πίνακα, και κατά 

συνέπεια δεν μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο βήμα. 

 

 

 
 

Εικόνα 3.13. 2ο Βήμα δημιουργίας εφαρμογής (ολοκληρωμένο) 
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Στην παραπάνω εικόνα ο χρήστης έχει επιλέξει τέσσερις πίνακες από την βάση 

δεδομένων mis, τους οποίους επιθυμεί να συμπεριλάβει στην τελική εφαρμογή. Οι 

πίνακες αυτοί πλέον φαίνονται τσεκαρισμένοι στη σελίδα αυτή. Ταυτόχρονα 

ενημερώνεται ότι έχει ολοκληρώσει και αυτό το βήμα και κατά συνέπεια μπορεί να 

προχωρήσει στο επόμενο. Παρατηρούμε επίσης ότι αντίστοιχα ενημερώνεται στο 

τμήμα `ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ` και το στοιχείο `Πίνακες`. Οι πίνακες που έχει 

επιλέξει ο χρήστης καταχωρούνται σε μια μεταβλητή πίνακα, η οποία αποθηκεύεται 

στο SESSION για να είναι διαθέσιμη και στα υπόλοιπα βήματα της διαδικασίας. 

 

 

 

3.5.3. Βήμα 3: Ρυθμίσεις 
 

Το βήμα των ρυθμίσεων ενεργοποιείται εφόσον ο χρήστης έχει επιλέξει βάση 

δεομένων και τουλάχιστον έναν πίνακα από τους διαθέσιμους τις βάσεις αυτής. Στο 

βήμα αυτό ο χρήστης καθορίζει στην ουσία τις διαθέσιμες δυνατότητες της τελικής 

εφαρμογής. Πριν από οποιαδήποτε ενέργεια στη σελίδα, αυτή μοιάζει ως εξής: 
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Εικόνα 3.14. 3ο Βήμα δημιουργίας εφαρμογής 

 

 

 

Οι διαθέσιμες στο χρήστη ρυθμίσεις που αφορούν τις δυνατότητες της τελικής 

εφαρμογής είναι οι εξής: 

 

 Τοποθεσία Κώδικα Εφαρμογής: στο πεδίο αυτό ο χρήστης μπορεί να αφήσει την 

προτεινόμενη διαδρομή στην οποία θα δημιουργηθεί η εφαρμογή. Μπορεί επίσης 

να εισάγει και μια διαφορετική διαδρομή, έχοντας υπόψη του δύο περιορισμούς. 

Ο πρώτος είναι η διαδρομή να ανήκει στο φάκελο www του server έτσι ώστε να 

μπορεί ο server να την εξυπηρετήσει, δηλαδή στην ουσία να μπορεί ο χρήστης να 

την χρησιμοποιήσει άμεσα. Ο δεύτερος περιορισμός (που αφορά κυρίως 
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λειτουργικά συστήματα Unix και Linux) είναι να υπάρχουν δικαιώματα εγγραφής 

στους αντίστοιχους φακέλους. 

 

 Δυνατότητα Εισαγωγής: εάν ο χρήστης επιθυμεί να μπορεί να εισάγει εγγραφές 

στους πίνακες που έχει επιλέξει μέσα από την τελική εφαρμογή, πρέπει να 

τσεκάρει την επιλογή αυτή. 

 

 Δυνατότητα Επεξεργασίας: εάν ο χρήστης επιθυμεί να μπορεί να επεξεργάζεται 

τις εγγραφές των πινάκων μέσα από την τελική εφαρμογή, πρέπει να τσεκάρει την 

επιλογή αυτή. 

 

 Δυνατότητα Διαγραφής: εάν ο χρήστης επιθυμεί να μπορεί να διαγράφει 

εγγραφές από τους πίνακες μέσω της τελικής εφαρμογής, πρέπει να τσεκάρει την 

επιλογή αυτή. 

 

 Δυνατότητα Προβολής: εάν ο χρήστης επιθυμεί να μπορεί να προβάλλει τις 

εγγραφές των πινάκων μέσω της τελικής εφαρμογής πρέπει να τσεκάρει την 

επιλογή αυτή. 

 

 Δυνατότητα Αναζήτησης: εάν ο χρήστης επιθυμεί να μπορεί να κάνει αναζήτηση 

στις εγγραφές των πινάκων μέσω της τελικής εφαρμογής, πρέπει να τσεκάρει την 

επιλογή αυτή. 

 

 Δυνατότητα Προβολής Εγγραφής: εάν ο χρήστης επιθυμεί να μπορεί να 

προβάλει σε ξεχωριστή φόρμα μία εγγραφή ενός πίνακα μέσω της τελικής 

εφαρμογής, πρέπει να τσεκάρει την επιλογή αυτή. 

 

 Αντιγραφή Κοινών Αρχείων: η επιλογή αυτή είναι προκαθορισμένη χωρίς 

δυνατότητα απενεργοποίησης (μόνο για τα πλαίσια της παρούσας εργασίας). Στην 

ουσία περιλαμβάνει το γραφικό περιβάλλον της τελικής εφαρμογής. Σε 

περίπτωση που δεν έχει επιλεγεί, τότε απλά δημιουργείται ο αντίστοιχος κώδικας 

για την επικοινωνία με τη βάση δεδομένων, τον οποίο στη συνέχεια καλείται ο 

προγραμματιστής να ενσωματώσει σε κάποια εφαρμογή. 
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Πριν ο χρήστης κάνει οποιαδήποτε ενέργεια ενημερώνεται από το σύστημα ότι δεν 

μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο βήμα. Αυτό που πρέπει να κάνει είναι να επιλέξει 

ποιες δυνατότητες επιθυμεί να συμπεριλάβει στην τελική εφαρμογή και να πατήσει το 

κουμπί `Καταχώρηση`. 

 

 

 
 

Εικόνα 3.15. 3ο Βήμα δημιουργίας εφαρμογής (ολοκληρωμένο) 

 

 

 

Στην παραπάνω εικόνα ο χρήστης (για λόγους επίδειξης της παρούσας εργασίας) έχει 

επιλέξει τα πάντα, ενώ έχει αφήσει την προεπιλεγμένη διαδρομή για τη δημιουργία 

της εφαρμογής. Όλες αυτές οι πληροφορίες αποθηκεύονται, όπως και προηγουμένως, 
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στο SESSION έτσι ώστε να είναι διαθέσιμες στα υπόλοιπα βήματα. Πλέον 

ενημερώνεται από το σύστημα ότι μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο βήμα, ενώ 

αντίστοιχη ενημέρωση γίνεται και στο στοιχείο `Ρυθμίσεις` του τμήματος `ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ`. 

 

 

3.5.4. Βήμα 4: Προεπισκόπηση 
 

Το προτελευταίο βήμα της διαδικασίας είναι η προεπισκόπηση των ρυθμίσεων και 

των επιλογών που έχει κάνει ως τώρα ο χρήστης. Το βήμα αυτό είναι επίσης 

υποχρεωτικό έτσι ώστε ο χρήστης να είναι σίγουρος για τις επιλογές του. Το βήμα 

της προεπισκόπησης παρουσιάζεται στην παρακάτω εικόνα. 

 

 

 
 

Εικόνα 3.16. 4ο Βήμα δημιουργίας εφαρμογής 
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Ο χρήστης εδώ δεν έχει να κάνει τίποτα παρά μόνο να επιβεβαιώσει την ορθότητα 

των επιλογών του. Μόλις επισκέπτεται τη σελίδα αυτόματα μπορεί να προχωρήσει 

στο τελευταίο βήμα για τη δημιουργία της εφαρμογής. Φυσικά εδώ είναι ένα καλό 

σημείο, στο οποίο ο χρήστης μπορεί να δει τις επιλογές του και αν χρειάζεται να 

γυρίσει σε προηγούμενα βήματα για την διόρθωση των ρυθμίσεων. Όπως είπαμε και 

σε προηγούμενη αναφορά μας, ο χρήστης θα πρέπει να γνωρίζει ότι η αλλαγή των 

ρυθμίσεων σε κάποιο βήμα απαιτεί την επιλογή εκ νέου (χωρίς όμως να χάνονται 

αυτές) των ρυθμίσεων σε όλα τα βήματα που ακολουθούν το συγκεκριμένο (για 

παράδειγμα αν ο χρήστης αλλάξει κάτι στο βήμα της επιλογής πινάκων, θα πρέπει εκ 

νέου να διαχειριστεί το βήμα των ρυθμίσεων, καθώς και να επισκεφτεί το βήμα της 

προεπισκόπησης). 

 

 

3.5.5. Βήμα 5: Δημιουργία Εφαρμογής 
 

Εφόσον ο χρήστης έχει φτάσει στο σημείο αυτό είναι πλέον έτοιμος να προχωρήσει 

στην δημιουργία της τελικής εφαρμογής. Άρα δεν έχει παρά να πατήσει το κουμπί 

`Δημιουργία`, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 
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Εικόνα 3.17. 5ο Βήμα δημιουργίας εφαρμογής 

 

 

 

Στις εικόνες που ακολουθούν εμφανίζονται τα αποτελέσματα της δημιουργίας της 

εφαρμογής. 
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Εικόνα 3.18.1. Αποτελέσματα δημιουργίας εφαρμογής 
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Εικόνα 3.18.2.  Αποτελέσματα δημιουργίας εφαρμογής (συνέχεια) 

 

 

 

Πριν αναλύσουμε τι ακριβώς έχει γίνει θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η δημιουργία 

της εφαρμογής έχει ως αποτέλεσμα την διαγραφή των ρυθμίσεων σε όλα τα βήματα, 

οπότε ο χρήστης θα πρέπει να ακολουθήσει την ίδια διαδικασία από την αρχή για την 

δημιουργία κάποιας διαφορετικής εφαρμογής. 

 

Το σημείο αυτό είναι το επίκεντρο ολόκληρης της εφαρμογής. Από πλευράς 

αποτελεσμάτων, όπως φαίνεται και στις παραπάνω εικόνες, ο χρήστης ενημερώνεται 

για τις ενέργειες που γίνονται και για τον κώδικα που παράγεται για κάθε έναν από 
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τους επιλεγμένους πίνακες της βάσης δεδομένων. Προσφέρεται επίσης ο σύνδεσμος 

που θα οδηγήσει το χρήστη στην εφαρμογή που μόλις δημιούργησε. 

 

Τι ακριβώς όμως γίνεται στο πίσω μέρος της εφαρμογής; 

 

Με λίγα λόγια αυτό που γίνεται είναι να δίνουμε στον phpCodeGenie ως είσοδο τις 

ρυθμίσεις που έχει κάνει ο χρήστης, και τις οποίες έχουμε αποθηκεύσει στο 

SESSION, έτσι ώστε η γεννήτρια να παράγει την τελική εφαρμογή. Για τον λόγο 

αυτό έγινε αρκετή δουλειά η οποία μπορεί να διαχωριστεί σε δύο μέρη. 

 

Κατ’ αρχήν έγινε μεγάλη μελέτη όσον αφορά τα δεδομένα εισόδου του 

phpCodeGenie. Η βάση δεδομένων, οι πίνακες και οι διάφορες ρυθμίσεις της τελικής 

εφαρμογής έπρεπε να έχουν συγκεκριμένη μορφή ώστε να είναι κατανοητές στη 

γεννήτρια κώδικα. Έτσι σε κάθε βήμα οι επιλογές έπρεπε να αποθηκεύονται στο 

SESSION με συγκεκριμένη μορφή και στο τελικό βήμα όλες αυτές οι μεταβλητές 

πέρασαν ως είσοδος στη γεννήτρια. Από την άλλη το phpCodeGenie δεν μπορούσε 

να διαβάσει απ’ ευθείας τις ρυθμίσεις από το SESSION αλλά τις έπαιρνε μόνον από 

τις γενικές μεταβλητές $_POST και $_GET. Αναγκαστικά λοιπόν για να συνδεθούν 

τα δεδομένα εισόδου με την ίδια τη γεννήτρια, από τη μία μορφοποιήθηκαν στην 

κατάλληλη μορφή τους, ενώ από την άλλη το phpCodeGenie διαμορφώθηκε σε 

επίπεδο κώδικα ώστε να διαβάσει τα δεδομένα αυτά απ’ ευθείας από το SESSION. 

 

Το δεύτερο ουσιαστικό κομμάτι της προγραμματιστικής δουλειάς είχε να κάνει με 

την ενσωμάτωση της γεννήτριας στην ίδια την εφαρμογή. Στο σημείο αυτό έγιναν 

αρκετές παρεμβάσεις στον κώδικα της γεννήτριας. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι 

απώτερος στόχος όλων των αλλαγών δεν ήταν η απλή ενσωμάτωση στον κώδικα της 

εφαρμογής RAGFADS. Αντίθετα το όλο θέμα εξετάστηκε πολύ πιο γενικά έτσι ώστε 

τελικά να καταλήξουμε στην δημιουργία ενός module της γεννήτριας το οποίο να 

μπορεί να ενσωματωθεί με τις ελάχιστες ρυθμίσεις στον κώδικα παρόμοιων 

εφαρμογών. 

 

Τέλος θα πρέπει να αναφέρουμε ότι αν και ο κώδικας που παράγεται από το 

phpCodeGenie ήταν αρκετά συνεπής παρατηρήθηκαν ορισμένα μικροπροβλήματα 
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(bugs). Τα προβλήματα αυτά διορθώθηκαν στην ίδια την γεννήτρια κώδικα και όχι 

στην τελική εφαρμογή, έτσι ώστε ο κώδικας που παράγεται να είναι όσο το δυνατόν 

πιο συνεπής στις απαιτήσεις της εφαρμογής. Τα σημεία που διορθώθηκαν δεν έχει 

νόημα να τα αναφέρουμε για να αποφύγουμε τεχνικότητες και πολύπλοκες έννοιες. 

 

 

3.6. Η Τελική Εφαρμογή 
 

Στο σημείο αυτό θα γίνει η παρουσίαση της τελικής εφαρμογής που παράγεται μέσα 

από την εφαρμογή RAGFADS. Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η παραγωγή του 

τελικού κώδικα γίνεται με βάση κάποια έτοιμα templates κώδικα που περιέχει το 

phpCodeGenie. Για κάθε στοιχείο της εφαρμογής που παρουσιάζουμε γίνεται και μια 

πιο λεπτομερής ανάλυση του τρόπου με τον οποίο αυτό παράγεται από το 

phpCodeGenie. Υπενθυμίζεται ότι στο κεφάλαιο αυτό έχουμε παραλείψει την 

παρουσίαση κώδικα. Για τόσο τεχνικές λεπτομέρειες ο αναγνώστης μπορεί να 

μεταβεί στο Παράρτημα Α της εργασίας αυτής. 

 

 

3.6.1. Διεπαφή Χρήστη (User Interface) 
 

Το γραφιστικό περιβάλλον της νέας εφαρμογής είναι κατά μεγάλο ποσοστό όμοιο με 

αυτό της κύριας εφαρμογής RAGFADS όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα. 
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Εικόνα 3.19. Το γραφικό περιβάλλον της τελικής εφαρμογής 

 

 

 

Κάποια στοιχεία που διαφέρουν με την κύρια εφαρμογή είναι ο τίτλος της εφαρμογής 

καθώς και η πλοήγηση η οποία πλέον τοποθετήθηκε στο αριστερό τμήμα της του 

γραφιστικού περιβάλλοντος. 

 

Θα πρέπει να πούμε ότι η παραγόμενη εφαρμογή είναι μια πλήρης εφαρμογή του 

διαδικτύου. Εκτός από την αρχική σελίδα που είναι και το κυριότερο μέρος της 

εφαρμογής υπάρχουν και άλλες σελίδες (Σχετικά, Επικοινωνία, FAQs, Copyright) 

των οποίων η δομή έχει υλοποιηθεί, αλλά φυσικά δεν έχει τοποθετηθεί περιεχόμενο. 

Με τον τρόπο αυτό ο τελικός χρήστης μπορεί πολύ εύκολα να δώσει κάποιον νέο 

τίτλο στην εφαρμογή, να προσθέσει το περιεχόμενο των σελίδων όπου αυτό λείπει, 

και έτσι να έχει μια πλήρως προσαρμοσμένη στις ανάγκες του δικτυακή εφαρμογή 

διαχείρισης μιας βάσης δεδομένων. 

 

Ακολουθεί ένα παράδειγμα σελίδας χωρίς περιεχόμενο (Σχετικά): 
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Εικόνα 3.20. Υποδομή τελικής εφαρμογής χωρίς περιεχόμενο 

 

 

 

Η ουσιαστική δουλειά που έχει γίνει όσον αφορά το γραφιστικό περιβάλλον και τις 

σελίδες υποδομής έχει ως εξής: έχει δημιουργηθεί ένα template αρχείων που γίνονται 

include σε κάθε σελίδα και τα οποία αφορούν την εμφάνιση (header, footer, left 

block, style, images κτλ). Τα αρχεία αυτά απλά αντιγράφονται σε συγκεκριμένες 

θέσεις έτσι ώστε η κάθε σελίδα να μπορεί να τα συμπεριλαμβάνει στον κώδικά της. 

Στην ουσία πρόκειται για την αντιγραφή των κοινών αρχείων που εμφανίζεται στις 

ρυθμίσεις κατά την δημιουργία της εφαρμογής. 
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3.6.2. Η Αρχική Σελίδα 
 

 

 
 

Εικόνα 3.21. Η αρχική σελίδα της τελικής εφαρμογής 

 

 

Η αρχική σελίδα περιλαμβάνει τους πίνακες που μπορεί ο χρήστης να διαχειριστεί 

καθώς και τις διάφορες επιλογές που έχει στη διάθεσή του. 

 

Η σελίδα αυτή δημιουργείται από συγκεκριμένο template του phpCodeGenie 

(simpleMainIndexGenerator.php) παίρνοντας ως είσοδο την βάση δεδομένων και 

τους πίνακες αυτής και δημιουργώντας τις αντίστοιχες επιλογές για τον κάθε πίνακα. 
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3.6.3. Εισαγωγή Σε Πίνακα 
 

 

 
 

Εικόνα 3.22. Εισαγωγή εγγραφής 

 

 

 

Χρησιμοποιώντας το template για εισαγωγή νέας εγγραφής σε πίνακα 

(simpleInsertScriptGenerator.php, simpleEnterFormGenerator.php) το 

phpCodeGenie παράγει μια σελίδα που στην ουσία αποτελεί μια φόρμα εισαγωγής με 

πεδία τα πεδία του κάθε πίνακα. Για κάθε πίνακα της βάσης δεδομένων παράγεται 

ξεχωριστή σελίδα (π.χ. για τον πίνακα departments δημιουργήθηκαν οι σελίδες 

insertNewDepartments.php και enterNewDepartments.php). 
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3.6.4. Προβολή Όλων 
 

 

 
 

Εικόνα 3.23. Προβολή όλων 

 

 

 

Η προβολή όλων επιτρέπει την προβολή όλων των εγγραφών για κάθε πίνακα. Η 

σελίδα που παράγεται έχει ενσωματωμένο κώδικα σελιδοποίησης, για την 

παρουσίαση δέκα εγγραφών ανά σελίδα, ενώ προσφέρει επίσης τη δυνατότητα 

ταξινόμησης (αύξουσας και φθίνουσας) των εγγραφών. Υπάρχουν ακόμη και οι 

απαραίτητοι σύνδεσμοι για τη μετάβαση στις σελίδες επεξεργασίας και διαγραφής 

μιας εγγραφής. 

 

 
Rapid Application Generation  
From a Database Schema 82
 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  Η εφαρμογή RAGFADS
 

Το template που χρησιμοποιείται στην περίπτωση αυτή είναι το 

simpleListerScriptGenerator.php ενώ παράγεται μια τέτοια σελίδα για κάθε πίνακα 

(π.χ. listDepartments.php). 

 

 

3.6.5. Επεξεργασία Εγγραφής 
 

 

 
 

Εικόνα 3.24. Επεξεργασία / Ενημέρωση εγγραφής 

 

 

Μέσα από τη σελίδα αυτή ο χρήστης μπορεί να επεξεργαστεί τις εγγραφές ενός 

πίνακα. Υπάρχει μία φόρμα με ένα πεδίο για κάθε πεδίο της εγγραφής στο οποίο 

περιέχονται οι τιμές που υπάρχουν στη βάση, οπότε ο χρήστης μπορεί να αλλάξει τις 

τιμές αυτές και να ενημερώσει την εγγραφή στη βάση δεδομένων. 

 

Τα templates που χρησιμοποιούνται στο σημείο αυτό είναι τα 

simpleEditFormGenerator.php και simpleUpdateScriptGenerator.php, ενώ 

παράγονται δύο αρχεία για κάθε πίνακα (π.χ. editDepartments.php και 

updateDepartments.php). 
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3.6.6. Διαγραφή Εγγραφής 
 

 

 
 

Εικόνα 3.25. Διαγραφή εγγραφής 

 

 

 

Μέσα από τη σελίδα αυτή ο χρήστης μπορεί να διαγράψει μια εγγραφή ενός πίνακα 

από τη βάση δεδομένων. Τα στοιχεία της εγγραφής παρουσιάζονται στο χρήστη, έτσι 

ώστε να επιβεβαιωθεί η διαγραφή τους. 

 

Τα templates που χρησιμοποιούνται στο σημείο αυτό είναι τα 

simpleViewOneRecordScriptGenerator.php, simpleDeleteScriptGenerator.php και 

simpleDeleteConfirmationScriptGenerator.php ενώ δημιουργούνται αντίστοιχα τρία 

αρχεία για κάθε πίνακα (π.χ. viewDepartments.php, deleteDepartments.php, και 
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confirmDeleteDepartments.php). Η επιλογή της διαγραφής οδηγεί το χρήστη σε μια 

σελίδα επιβεβαίωσης όπως φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί. 

 

 

 
 

Εικόνα 3.26. Αποτελέσματα διαγραφής εγγραφής 

 

3.6.7. Αναζήτηση 
 

 
 

Εικόνα 3.27. Αναζήτηση 
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Στη σελίδα αυτή ο χρήστης μπορεί να εισάγει μια λέξη – κλειδί η οποία αναζητείται 

στις εγγραφές του πίνακα. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται σε επόμενη σελίδα, 

όπου και επισημαίνεται με κίτρινο χρώμα η λέξη κλειδί που εισήγαγε ο χρήστης 

(δείτε την παρακάτω εικόνα). 

 

 

 
 

Εικόνα 3.28. Αποτελέσματα αναζήτησης 

 

 

 

Τα templates που χρησιμοποιούνται στο σημείο αυτό είναι τα 

simplePowerSearchFormGenerator.php και simplePowerSearchScriptGenerator.php 

ενώ δημιουργούνται δύο αντίστοιχα αρχεία για κάθε έναν από τους πίνακες (π.χ. 

searchDepartmentsForm.php και searchDepartments.php). 
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3.6.8. Πλέγμα Πίνακα 
 

 

 
 

Εικόνα 3.29. Πλέγμα πίνακα 

 

 

 

Το πλέγμα που δημιουργείται για κάθε πίνακα είναι μια συγκεντρωτική σελίδα όπου 

ο χρήστης μπορεί ταυτόχρονα να κάνει όλες τις ενέργειες (εκτός από αυτήν της 

αναζήτησης). 

 

Το template που χρησιμοποιείται σε αυτήν την περίπτωση είναι το 

simpleCrudGridScriptGenerator.php ενώ παράγεται μία σελίδα για κάθε πίνακα (π.χ. 

listGridDepartments.php). 
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3.6.9. Δομή Φακέλων Και Ονοματολογία Αρχείων 
 

Κλείνοντας το κεφάλαιο αυτό θεωρήσαμε αρκετά σημαντικό να αναφέρουμε την 

δομή των φακέλων και την ονοματολογία των αρχείων που παράγονται από την 

γεννήτρια κώδικα και που αποτελούν στην ουσία τον κώδικα της τελικής εφαρμογής. 

 

• Αρχείο index.php: είναι η αρχική σελίδα της εφαρμογής 

 

• Φάκελος common: είναι ο φάκελος που περιέχει αρχεία που έχουν να κάνουν 

με την εμφάνιση της εφαρμογής και τις γενικές της ρυθμίσεις. 

Περιλαμβάνονται λοιπόν όλες οι εικόνες που χρησιμοποιούνται, το αρχείο για 

το CSS, τα αρχεία εκείνα που είναι ίδια σε όλες τις σελίδες (header.php, 

footer.php, leftblock.php) καθώς και κάποια αρχεία ρυθμίσεων, όπως π.χ. το 

αρχείο dbConnection.php που περιλαμβάνει τις ρυθμίσεις για την σύνδεση της 

τελικής εφαρμογής με τη βάση δεδομένων. 

 

• Φάκελος index: περιέχει ένα αρχείο για κάθε πίνακα της βάσης δεδομένων με 

όνομα index<όνομα_πίνακα>.inc.php (π.χ. indexCourses.inc.php, 

indexDepartments.inc.php κτλ. ). Τα αρχεία αυτά ενσωματώνονται στην 

αρχική σελίδα και περιλαμβάνουν τις διαθέσιμες επιλογές για τον κάθε 

πίνακα. 

 

• Υπόλοιποι φάκελοι: οι υπόλοιποι φάκελοι που δημιουργούνται είναι ένας για 

κάθε πίνακα με βάση το όνομα αυτού (π.χ. courses, departments κτλ). Οι 

φάκελοι αυτοί περιλαμβάνουν όλον εκείνον τον κώδικα που είναι υπεύθυνος 

για την διεκπεραίωση των ενεργειών που αναλύθηκαν προηγουμένως. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 
Συμπεράσματα – Θέματα Για Μελλοντική Έρευνα 

 

 

 

 

 

4.1. Επισκόπηση Του Προβλήματος 
 

Το μέγεθος του προβλήματος που έχει να κάνει με το Code Generation όπως είναι 

φυσικό δεν μπορεί να εξαντληθεί μέσα στις λίγες γραμμές της παρούσας εργασίας. 

Είναι γεγονός ότι αποτελεί ένα ιδιαίτερο θέμα στον κόσμο της πληροφορικής και 

χρίζει σημαντικότατης μελέτης και ανάλυσης. 

 

Στα πλαίσια της εργασίας αυτής προσπαθήσαμε να υλοποιήσουμε μια δικτυακή 

εφαρμογή η οποία χρησιμοποιώντας την τεχνολογία αυτή να μπορεί να παράγει μια 

πλήρη δικτυακή εφαρμογή διαχείρισης μιας βάσης δεδομένων. Το μέγεθος μιας 

τέτοιας εργασίας θα ήταν απαγορευτικό αν δεν χρησιμοποιούσαμε ένα ήδη υπάρχον 

εργαλείο που να κάνει περίπου την δουλειά αυτή. 

 

Τελικά δημιουργήσαμε μια εφαρμογή στην οποία ενσωματώθηκε ένα εργαλείο αυτού 

του είδους, με τέτοιο τρόπο ώστε ο τελικός χρήστης της εφαρμογής να είναι 

απαλλαγμένος από την πολυπλοκότητα και τις τεχνικές λεπτομέρειες που είναι 

απαραίτητες για την χρήση τέτοιων προγραμμάτων. Ασχοληθήκαμε στο μέγεθος 

όπου αυτό ήταν δυνατόν και με την εμφάνιση της εφαρμογής αλλά κύριος στόχος μας 

δεν έπαψε να είναι η πλήρης λειτουργικότητα αυτής και η ευκολία στη χρήση της από 

τον τελικό χρήστη. 
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Η επιλογή της γεννήτριας κώδικα που χρησιμοποιήσαμε βασίστηκε κατ’ αρχήν στην 

απαιτούμενη γλώσσα προγραμματισμού (PHP) και στο σύστημα διαχείρισης της 

βάσης δεδομένων (MySQL) που επιλέξαμε ως προϋποθέσεις. Έτσι καταλήξαμε στην 

επιλογή του pchCodeGenie, το οποίο ακολουθεί το μοντέλο του Code Munger, ενώ 

χρησιμοποιείται για την παραγωγή ολοκληρωμένων δικτυακών εφαρμογών. Βασικό 

στοιχείο που μας οδήγησε στην επιλογή του προγράμματος αυτού είναι φυσικό και το 

γεγονός ότι ανήκει στην κατηγορία ελεύθερου / ανοικτού λογισμικού. 

 

 

4.2. Ανοικτό Λογισμικό Και Εμπορικές Εφαρμογές 
 

Όπως όλοι γνωρίζουμε η κόντρα των προγραμμάτων ανοικτού λογισμικού με τις 

εμπορικές εφαρμογές είναι υπαρκτή και απασχολεί ιδιαίτερα μεγάλη μερίδα 

ανθρώπων. Είναι πολύ συνηθισμένη η άποψη ότι οι εμπορικές εφαρμογές είναι 

γενικά καλύτερες και πιο ολοκληρωμένες, ενώ οι εφαρμογές ανοικτού λογισμικού 

παρουσιάζουν προβλήματα και ενσωματώνουν πολύ λιγότερες δυνατότητες. Άποψή 

μας είναι ότι τέτοια φαινόμενα υπάρχουν σε διάφορες κατηγορίες προγραμμάτων 

αλλά δεν αποτελούν τον κανόνα. 

 

Στην περίπτωση των code generators (όπως μπορείτε να δείτε και στο Παράρτημα Β) 

υπάρχει πληθώρα προγραμμάτων που ανήκουν είτε στη μία είτε στην άλλη 

κατηγορία. Ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε έργου τα προγράμματα της 

μίας κατηγορίας μπορεί να υπερτερούν έναντι της άλλης. Η ουσία όμως (και 

ιδιαίτερα στην δική μας περίπτωση) είναι ότι σπάνια μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε 

μια εφαρμογή έτσι όπως ακριβώς είναι και χωρίς καμία αλλαγή. Στις περισσότερες 

των περιπτώσεων θέλουμε μια τέτοια εφαρμογή που θα μας γλιτώσει αρκετό χρόνο 

στην ανάπτυξη ενός έργου, αλλά εξίσου απαραίτητο είναι να μπορούμε να 

προσαρμόσουμε την εφαρμογή αυτή στις ιδιαίτερες ανάγκες του έργου μας. Αυτή 

είναι και η δύναμη των προγραμμάτων ανοικτού λογισμικού και για το λόγο αυτό την 

υιοθετούμε και ως ιδέα. 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4  Συμπεράσματα – Θέματα
Για Μελλοντική Έρευνα

 

 
Rapid Application Generation 
From a Database Schema 

 
91

 

Εξάλλου στα πλαίσια της έρευνας στην τεχνολογία λογισμικού η αξιολόγηση μιας 

εφαρμογής μόνο μέσω των αποτελεσμάτων που αυτή παράγει δεν είναι ικανό 

κριτήριο. Αντίθετα σε μια εφαρμογή ανοικτού κώδικα η αξιολόγηση γίνεται κυρίως 

σε επίπεδο κώδικα, έτσι ώστε να είναι δυνατή η έρευνα της τεχνολογίας που 

χρησιμοποιείται και φυσικά η συνεισφορά του καθενός στην βελτίωση της 

τεχνολογίας αυτής και την περαιτέρω ανάπτυξή της. 

 

 

4.3. Αξιολόγηση του phpCodeGenie 
 

Ήδη τα πλεονεκτήματα της γεννήτριας κώδικα phpCodeGenie έχουν αναλυθεί σε 

προηγούμενα κεφάλαια. Είναι όμως σημαντικό να δούμε και την άλλη πλευρά του 

προγράμματος, δηλαδή τα μειονεκτήματα αυτού. Μόνον τότε μπορούμε να έχουμε 

ολοκληρωμένη άποψη για τις δυνατότητες του προγράμματος και μόνον τότε 

μπορούμε να το αξιολογήσουμε σωστά. 

 

Κατ’ αρχήν αυτό που παρατηρήθηκε από τις πρώτες φορές που χρησιμοποιήσαμε το 

πρόγραμμα είναι παράγει μεν αρκετά λειτουργικό κώδικα, αλλά η λειτουργικότητα 

αυτή δεν αγγίζει το απόλυτο. Σε κάθε περίπτωση πάντως το μέγεθος των 

προβλημάτων αυτών δεν ήταν απαγορευτικό για την υιοθέτηση του προγράμματος. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε ορισμένα από αυτά, τα οποία και διορθώθηκαν στην 

εφαρμογή RAGFADS: 

 

 Η σελιδοποίηση δεν λειτουργούσε στα προηγούμενα αποτελέσματα όταν έβλεπες 

την πρώτη σελίδα αποτελεσμάτων 

 

 Το γραφικό περιβάλλον χρήσης της παραγόμενης εφαρμογής είχε κάποιες 

ανομοιομορφίες 

 

 Κάποιοι σύνδεσμοι που αφορούσαν κυρίως σελίδες υποδομής και όχι 

περιεχομένου δεν λειτουργούσαν σωστά 
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 Τα μηνύματα που εμφανιζόταν στο χρήστη κατά την δημιουργία της εφαρμογής 

ήταν σε κάποιες περιπτώσεις άστοχα. 

 

Ένα δεύτερο σημείο στο οποίο θα πρέπει να σταθούμε είναι η παντελής έλλειψη 

ελέγχου του περιεχομένου των πεδίων μιας φόρμας στην περίπτωση εισαγωγής νέων 

εγγραφών ή κατά την επεξεργασία αυτών. Για παράδειγμα είναι δυνατόν ο χρήστης 

της τελικής εφαρμογής να εισάγει μία εγγραφή στη βάση δεδομένων έχοντας αφήσει 

όλα τα πεδία κενά. 

 

Η σημαντικότερη ίσως έλλειψη του phpCodeGenie είναι ότι δεν υποστηρίζει σχέσεις 

μεταξύ των πινάκων μιας βάσης δεδομένων (κάτι που όμως δεν αποτέλεσε στόχο της 

παρούσας εργασίας). Ουσιαστικά η διαχείριση των πινάκων γίνεται εντελώς 

ανεξάρτητα για τον καθένα από αυτούς. Μάλιστα, αν και το πρόγραμμα παράγει 

αρκετά συνεπή και καθαρό κώδικα, έτσι ώστε οι βελτιώσεις και οι μικροπροσθήκες 

να γίνονται με μια σχετική ευκολία, εντούτοις δεν αφήνει πολλά περιθώρια για την 

ενσωμάτωση μιας εντελώς καινούργιας λογικής, όπως είναι αυτή της υποστήριξης 

των σχέσεων μεταξύ των πινάκων. Δεν θα μπορούσαμε όμως να παραλείψουμε (ως 

ελαφρυντικό) το γεγονός ότι ουσιαστικά κανένα από τα προγράμματα ανοικτού 

λογισμικού που μελετήθηκαν δεν υποστήριζε κάποια αντίστοιχη λογική υποστήριξης 

σχέσεων (αντίθετα κάποιες εμπορικές εφαρμογές την υποστηρίζουν). 

 

 

4.4. Προτάσεις Για Μελλοντική Έρευνα 
 

Η τεχνολογία των γεννητριών κώδικα είναι ένα θέμα το οποίο χρήζει ιδιαίτερης 

μελέτης και έρευνας. Είναι γεγονός ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία μπορεί, έχοντας 

την κατάλληλη αντιμετώπιση, να αποτελέσει μια ολόκληρη νέα γενιά στην έννοια του 

προγραμματισμού. 

 

Θα επικεντρωθούμε κυρίως στα προγράμματα ανοικτού λογισμικού, υποστηρίζοντας 

ότι στον τομέα αυτό υπάρχουν αρκετά πράγματα που πρέπει να γίνουν, και τα οποία 

λίγο πολύ ήρθαν στην επιφάνεια από την προηγούμενη ενότητα όπου αναλύθηκαν τα 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4  Συμπεράσματα – Θέματα
Για Μελλοντική Έρευνα

 

 
Rapid Application Generation 
From a Database Schema 

 
93

 

μειονεκτήματα του phpCodeGenie Code Generator. Συγκεκριμένα θα μπορούσαμε 

να προτείνουμε: υποστήριξη σχέσεων μεταξύ των πινάκων μιας βάσης δεδομένων, 

έλεγχος περιεχομένου των ενεργειών που αφορούν εισαγωγή ή ενημέρωση εγγραφών, 

υποστήριξη πολλαπλών θεμάτων γραφιστικού περιβάλλοντος, περαιτέρω βελτίωση 

της ποιότητας του παραγόμενου κώδικα. 

 

Η τεχνολογία των γεννητριών κώδικα, ίσως είναι αυτή που θα κάνει δυνατή την 

ανάπτυξη ολόκληρων εφαρμογών (δικτυακών ή όχι) μέσα από ένα φιλικό περιβάλλον 

ρυθμίσεων και οδηγιών, ακόμα και από άτομα που δεν έχουν καμία σχέση με την 

έννοια του προγραμματισμού. Η ιδέα αυτή από μόνη της είναι εξαιρετικά 

συναρπαστική και για το λόγο αυτό επιλέχθηκε και ως θέμα της διπλωματικής αυτής 

εργασίας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α  Ενδεικτικός Κώδικας
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 
 

Ενδεικτικός Κώδικας 
 
 
 
 
 
Σημειώνεται ότι για λόγους περιορισμένου χώρου στο σημείο αυτό παρουσιάζονται 

μόνο τα πιο σημαντικά αρχεία της εφαρμογής RAGFADS. Για τον πλήρη έλεγχο του 

κώδικα της εφαρμογής μπορείτε να ανατρέξετε στο CD-ROM που έχει παραδοθεί 

μαζί με το παρών κείμενο, όπου μπορείτε να βρείτε ολόκληρο τον κώδικα. 

 
 

index.php 
(το αρχείο της αρχικής σελίδας της εφαρμογής) 

 
<?php 
 
$NOTINAPP = TRUE; 
 
include 'includes/settings.inc.php'; 
 
include 'includes/header.inc.php'; 
 
include 'includes/navigation.inc.php'; 
 
include 'includes/leftblock.inc.php'; 
?> 
  <h2>R.A.G.F.A.D.S.</h2> 
  <p class="Aligned"> 
   Η εφαρμογή <b>R.A.G.F.A.D.S.</b> αποτελεί ένα 
σύστημα Αυτοματοποιημένης Ανάπτυξης Δικτυακής Εφαρμογής Από Σχήμα 
Βάσης 
   Δεδομένων. Μέσα από ένα ασφαλές περιβάλλον μπορείτε 
πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα, να δημιουργήσετε με δικτυακή εφαρμογή 
   για την διαχείριση της βάσης δεδομένων σας, ή μέρος 
αυτής. Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις πληροφορικής παρά μόνο  
   βασικές γνώσεις χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και 
περιήγησης στο Διαδίκτυο. 
  </p> 
  <h2>ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ COPYRIGHT</h2> 
  <p class="Aligned"> 
   <img src="images/uomlogo2.jpg"> 
  </p> 
  <p class="Aligned"> 
   <B> 
    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ<BR> 
    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ<BR> 
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    ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
(MIS)<BR> 
    ΠΙΤΣΙΟΥΓΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (MIS 5/05)<BR> 
    2006 - 2007 
   </B> 
  </p> 
<?php 
 
include 'includes/footer.inc.php'; 
 
?> 
 
 
includes/settings.inc.php 
(το αρχείο ρυθμίσεων της κεντρικής εφαρμογής) 
 
<?php 
if ( basename( $_SERVER['SCRIPT_NAME'] ) === basename(__FILE__) )
 die( '---' ); 
 
$includePath = dirname(__FILE__); 
 
if ( file_exists($includePath . '/conf/config.conf.inc.php') ) 
{ 
 require $includePath . '/conf/config.conf.inc.php'; 
} 
else 
{ 
 die ('<center>' 
  .'WARNING ! SYSTEM UNABLE TO FIND CONFIGURATION 
SETTINGS.' 
  .'</center>'); 
} 
 
session_start(); 
 
// Define some basic varialbles to avoid define them in functions 
define('_imageSys', $rootSys.'images/'); 
define('_imageWeb', $rootWeb.'images/'); 
define('_moduleSys', $rootSys.'modules/'); 
define('_moduleWeb', $rootWeb.'modules/'); 
 
if (isset($_POST['login'])) 
{ 
 if (isset($_POST['username']) && $_POST['username']!='' && 
isset($_POST['dbip']) && $_POST['dbip']!='' && 
isset($_POST['password'])) 
 { 
  if (@mysql_connect($_POST['dbip'], $_POST['username'], 
$_POST['password'])) 
  { 
   $_SESSION['dbip'] = $_POST['dbip']; 
   $_SESSION['username'] = $_POST['username']; 
   $_SESSION['password'] = $_POST['password']; 
   mysql_close(); 
  } 
 } 
  
} 
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{ 
 unset($_SESSION); 
 session_destroy(); 
} 
 
$LOGGEDINUSER = (isset($_SESSION['username']) && 
$_SESSION['username']!='')?TRUE:FALSE; 
 
if ($LOGGEDINUSER) 
{ 
 @mysql_connect($_SESSION['dbip'], $_SESSION['username'], 
$_SESSION['password']); 
} 
 
?> 
 
 

includes/header.inc.php 
(το αρχείο που είναι υπεύθυνο για την δημιουργία του 

πάνω τμήματος κάθε σελίδας της εφαρμογής) 
 
<html> 
<head> 
<title>RAGFADS</title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-
7"> 
<link href="<?php echo _imageWeb ?>styles.css" rel="stylesheet" 
type="text/css"> 
</head> 
<body> 
<div id="TOPBORDER"></div> 
<div id="TOPNAV"> 
 <div><p><a class="Home" href="#">Αρχική Σελίδα</a> <a 
class="Contact" href="#">Επικοινωνία</a> <a class="Map" 
href="#">Χάρτης</a></p></div> 
</div> 
<div id="HEADER"> 
 <h1>&nbsp;<a href="/">Rapid Application Generation From A 
Database Schema</a></h1> 
</h2> 
</div> 
 
 
includes/navigation.inc.php 
(το αρχείο που ευθύνεται για την δημιουργία των επιλογών πλοήγησης σε 
κάθε σελίδα της εφαρμογής) 
 
<?php 
$class_def = ''; 
$class_app = ''; 
$class_db = ''; 
$class_settings = ''; 
$class_preview = ''; 
$class_create = ''; 
$class_about = ''; 
switch ($nav) 
{ 
 case 'app': 
  $class_app = 'class="Active"'; 
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  $class_create = 'class="Active"'; 
  break; 
 case 'db': 
  $class_db = 'class="Active"'; 
  $class_create = 'class="Active"'; 
  break; 
 case 'tables': 
  $class_tables = 'class="Active"'; 
  $class_create = 'class="Active"'; 
  break; 
 case 'settings': 
  $class_settings = 'class="Active"'; 
  $class_create = 'class="Active"'; 
  break; 
 case 'preview': 
  $class_preview = 'class="Active"'; 
  $class_create = 'class="Active"'; 
  break; 
 case 'about': 
  $class_about = 'class="Active"'; 
  break; 
 default: 
  $class_def = 'class="Active"'; 
  break; 
} 
?> 
<div id="MENU"> 
 <div class="Wrapper"> 
 <ul>                                     
  <li><a <?php echo $class_def ?> href="<?php echo $rootWeb 
?>index.php"><b>Αρχική Σελίδα</b></a></li> 
  <li><a <?php echo $class_create ?> href="<?php echo 
_moduleWeb.'db/' ?>index.php"><b>Δημιουργία Εφαρμογής</b></a></li> 
  <li><a <?php echo $class_about ?> href="<?php echo 
_moduleWeb.'about/' ?>index.php"><b>Σχετικά</b></a></li> 
 </ul> 
 </div> 
</div> 
 
<?php 
switch ($nav) 
{ 
 case 'app': 
 case 'db': 
 case 'tables': 
 case 'settings': 
 case 'preview': 
?> 
<div id="MENU"> 
 <div class="Wrapper"> 
 <ul>                                     
  <li><b>Βήματα:</b></li> 
  <li><a <?php echo $class_db ?> href="<?php echo 
_moduleWeb.'db/' ?>index.php"><b>1. Βάση Δεδομένων</b></a></li> 
  <li><b>>></b></li> 
  <li><a <?php echo $class_tables ?> href="<?php echo 
_moduleWeb.'tables/' ?>index.php"><b>2. Πίνακες</b></a></li> 
  <li><b>>></b></li> 
  <li><a <?php echo $class_settings ?> href="<?php echo 
_moduleWeb.'settings/' ?>index.php"><b>3. Ρυθμίσεις</b></a></li> 
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  <li><a <?php echo $class_preview ?> href="<?php echo 
_moduleWeb.'preview/' ?>index.php"><b>4. Προεπισκόπηση</b></a></li> 
  <li><b>>></b></li> 
  <li><a <?php echo $class_app ?>href="<?php echo 
_moduleWeb.'app/' ?>index.php"><b>5. Δημιουργία 
Εφαρμογής</b></a></li> 
 </ul> 
 </div> 
</div> 
<?php 
  break; 
} 
?> 
 
<div id="CONTENT"> 
<div class="Wrapper"> 
<!-- LEFT SIDE --> 
 <div id="SIDE"> 
 
 

includes/leftblock.inc.php 
(το αρχείο που ευθύνεται για την δημιουργία του 

αριστερού τμήματος της κάθε σελίδας της εφαρμογής) 
 
<?php 
if ($LOGGEDINUSER) 
{ 
?> 
  <h2 class="Top">ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΤΗ</h2> 
  <p class="Aligned"><b>Βάση Δεδομένων:</b><br>MySQL 
(MyISAM)</p> 
  <p class="Aligned"><b>IP Βάσης 
Δεδομένων:</b><br>127.0.0.1</p> 
  <p class="Aligned"><b>Όνομα Χρήστη:</b><br>root</p> 
  <p class="Aligned"><b><a href="<?php echo $rootWeb 
?>index.php?logout=yes">ΈΞΟΔΟΣ (LOGOUT)</a></b></p> 
 
<?php 
 if (!isset($NOTINAPP) && !$NOTINAPP==TRUE) 
 { 
?>   
  <h2 class="Top">ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ</h2> 
  <p class="Aligned"></p><b>Βάση Δεδομένων:</b><br><?php 
  if (isset($_SESSION['db']) && $_SESSION['db']!='') 
  { 
   echo '<font color="green">OK</font>'; 
  } 
  else 
  { 
   echo '<font color="red">Απαιτείται</font>'; 
  }  
  ?></p> 
  <p class="Aligned"></p><b>Πίνακες:</b><br><?php 
  if (isset($_SESSION['tableName']) && 
is_array($_SESSION['tableName']) && count($_SESSION['tableName'])>0) 
  { 
   echo '<font color="green">OK</font>'; 
  } 
  else 
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  { 
   echo '<font color="red">Απαιτείται</font>'; 
  }  
  ?></p> 
  <p class="Aligned"></p><b>Ρυθμίσεις:</b><br><?php 
  if (isset($_SESSION['settings']) && 
$_SESSION['settings']==true) 
  { 
   echo '<font color="green">OK</font>'; 
  } 
  else 
  { 
   echo '<font color="red">Απαιτείται</font>'; 
  }  
  ?></p> 
  <p class="Aligned"></p><b>Προεπισκόπηση:</b><br><?php 
  if (isset($_SESSION['preview']) && 
$_SESSION['preview']==true) 
  { 
   echo '<font color="green">OK</font>'; 
  } 
  else 
  { 
   echo '<font color="red">Απαιτείται</font>'; 
  }  
  ?></p> 
<?php 
 } 
} 
else 
{ 
?> 
  <form action="<?php echo $rootWeb ?>index.php" 
method="post"> 
  <h2 class="Top">ΕΙΣΟΔΟΣ</h2> 
  <p class="Aligned"><b>Βάση Δεδομένων:</b><br>MySQL 
(MyISAM)</p> 
  <p class="Aligned"><b>IP Βάσης Δεδομένων:</b><br><input 
type="text" name="dbip"></p> 
  <p class="Aligned"><b>Όνομα Χρήστη:</b><br><input 
type="text" name="username"></p> 
  <p class="Aligned"><b>Συνθηματικό:</b><br><input 
type="password" name="password"></p> 
  <p class="Aligned"><input type="submit" name="login" 
value="Είσοδος"></p> 
 </form> 
<?php 
} 
?> 
 </div> 
<!-- MAIN TEXT BLOCK (CENTER) --> 
 <div id="TEXT"> 
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includes/footer.inc.php 
(το αρχείο που ευθύνεται για την δημιουργία του 
κάτω τμήματος της κάθε σελίδας της εφαρμογής) 

 
<?php 
 
?> 
 </div> 
<!-- END CENTER BLOCK --> 
</div> 
</div> 
 
<div id="FOOTER"> 
 <div class="Line"><span></span></div> 
 <p><a href="#">FAQ</a> &middot; <a href="#">Όροι Χρήσης</a> 
&middot; <a href="#">Επικοινωνία</a> <span class="Side"><i>Ανάπτυξη: 
Πιτσιούγκας Ευάγγελος</i><span class="Side1"><br>Designed by <a 
href="http://www.gettemplate.com" 
target="_blank">GetTemplate.com</a></span></span></p> 
 <p>Copyright &copy; 2006, UOM. All rights reserved. </p> 
</div> 
 
<div id="BOTTOMBORDER"></div> 
</body> 
</html> 
 
 
includes/conf/config.conf.inc.php 
(το αρχείο αρχικών ρυθμίσεων βασικών παραμέτρων της εφαρμογής) 
 
<?php 
 
$rootWeb = 'http://127.0.0.1/ragfads/01/'; 
 
$rootSys = 'c:/XAMPP155/xampp/htdocs/ragfads/01/'; 
 
?> 
 
 

modules/db/index.php 
(το αρχείο επιλογής βάσης δεδομένων κατά τη δημιουργία της τελικής εφαρμογής) 

 
<?php 
 
include '../../includes/settings.inc.php'; 
 
include '../../includes/header.inc.php'; 
 
$nav = 'db'; 
 
if ($LOGGEDINUSER) 
{ 
 if (isset($_POST['chooseDB'])) 
 { 
  if (isset($_POST['db']) && $_POST['db']!='') 
  { 
   $_SESSION['db'] = $_POST['db']; 
  } 
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  else 
  { 
   unset($_SESSION['db']); 
  } 
  unset($_SESSION['tableName']); 
  unset($_SESSION['settings']); 
  unset($_SESSION['preview']); 
 } 
} 
 
include '../../includes/navigation.inc.php'; 
 
include '../../includes/leftblock.inc.php'; 
 
if ($LOGGEDINUSER) 
{ 
?> 
  <h2>ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ</h2> 
  <p class="Aligned"> 
   Παρακαλώ επιλέξτε τη βάση δεδομένων για την οποία 
επιθυμείτε να δημιουργήσετε την εφαρμογή διαχείρισης και πατήστε το 
κουμπί <b>'Επιλογή'</b> που βρίσκεται παρακάτω. 
   <form action="<?php echo _moduleWeb ?>db/index.php" 
method="post"> 
<?php 
 $sql = 'SHOW DATABASES'; 
 $res = mysql_query($sql); 
 while ($row = mysql_fetch_array($res)) 
 { 
  if ($row[0]==$_SESSION['db']) 
  { 
   echo '<input type="radio" name="db" 
value="'.$row[0].'" checked>'.$row[0].'<br>'; 
  } 
  else 
  { 
   echo '<input type="radio" name="db" 
value="'.$row[0].'">'.$row[0].'<br>'; 
  } 
 } 
?> 
    <br><input type="submit" name="chooseDB" 
value="Επιλογή"> 
   </form> 
   <br> 
   Στη συνέχεια ανατρέξτε στην παρακάτω ενότητα για να 
πληροφορηθείτε για τα αποτελέσματα της ενέργειάς σας. 
  </p> 
  <h2>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ</h2> 
<?php 
 if (isset($_SESSION['db']) && $_SESSION['db']!='') 
 { 
?> 
  <p class="Aligned"> 
   <i>Έχετε επιλέξει τη Βάση Δεδομένων <b><?php echo 
$_SESSION['db'] ?></b>... </i> 
  </p> 
  <p class="Aligned"> 
   <i>Μπορείτε να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα 
επιλογής πινάκων ... </i> 
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<?php 
 } 
 else 
 { 
?> 
  <p class="Aligned"> 
   <i>Δεν έχετε επιλέξει Βάση Δεδομένων ... </i> 
  </p> 
  <p class="Aligned"> 
   <i>Δεν μπορείτε να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα ... 
</i> 
  </p> 
<?php 
 } 
} 
else 
{ 
?> 
  <h2>ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ</h2> 
  <p class="Aligned"> 
   <i>Η πρόσβαση σε αυτή τη σελίδα απαιτεί να κάνετε 
login στο σύστημα ...</i> 
  </p> 
<? 
} 
 
include '../../includes/footer.inc.php'; 
 
?> 
 
 

modules/tables/index.php 
(το αρχείο επιλογής πινάκων κατά τη δημιουργία της τελικής εφαρμογής) 

 
<?php 
 
include '../../includes/settings.inc.php'; 
 
include '../../includes/header.inc.php'; 
 
$nav = 'tables'; 
 
if ($LOGGEDINUSER) 
{ 
 if (isset($_POST['chooseTables'])) 
 { 
  if (isset($_POST['tables']) && 
is_array($_POST['tables'])) 
  { 
   $_SESSION['tableName'] = $_POST['tables']; 
  } 
  else 
  { 
   unset($_SESSION['tableName']); 
  } 
  unset($_SESSION['settings']); 
  unset($_SESSION['preview']); 
 } 
} 
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include '../../includes/navigation.inc.php'; 
 
include '../../includes/leftblock.inc.php'; 
 
if ($LOGGEDINUSER) 
{ 
 if (isset($_SESSION['db']) && $_SESSION['db']!='') 
 { 
?> 
  <h2>ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΙΝΑΚΩΝ</h2> 
  <p class="Aligned"> 
   Παρακαλώ επιλέξτε τους πίνακες της βάσης δεδομένων 
<b><i><?php echo $_SESSION['db'] ?></i></b> για τους οποίους 
επιθυμείτε να συμπεριλάβετε στην εφαρμογή διαχείρισης και πατήστε το 
κουμπί <b>'Επιλογή'</b> που βρίσκεται παρακάτω. 
   <form action="<?php echo _moduleWeb 
?>tables/index.php" method="post"> 
<?php 
  mysql_select_db($_SESSION['db']); 
  $sql = 'SHOW TABLES'; 
  $res = mysql_query($sql); 
  while ($row = mysql_fetch_array($res)) 
  { 
   $checked = false; 
   if (isset($_SESSION['tableName']) && 
is_array($_SESSION['tableName']) && count($_SESSION['tableName'])>0) 
   { 
    foreach($_SESSION['tableName'] as $thisTable) 
    { 
     if ($thisTable == $row[0]) 
     { 
      $checked = true; 
     } 
    } 
   } 
    
   if ($checked) 
   { 
    echo '<input type="checkbox" name="tables[]" 
value="'.$row[0].'" checked>'.$row[0].'<br>'; 
   } 
   else 
   { 
    echo '<input type="checkbox" name="tables[]" 
value="'.$row[0].'">'.$row[0].'<br>'; 
   } 
  } 
?> 
    <br><input type="submit" name="chooseTables" 
value="Επιλογή"> 
   </form> 
   <br> 
   Στη συνέχεια ανατρέξτε στην παρακάτω ενότητα για να 
πληροφορηθείτε για τα αποτελέσματα της ενέργειάς σας. 
  </p> 
  <h2>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ</h2> 
<?php 
  if (isset($_SESSION['tableName']) && 
is_array($_SESSION['tableName']) && count($_SESSION['tableName'])>0) 
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?> 
  <p class="Aligned"> 
   <i>Έχετε επιλέξει <b><?php echo 
count($_SESSION['tableName']) ?></b> πίνακες από τη Βάση Δεδομένων 
<b><?php echo $_SESSION['db'] ?></b>... </i> 
  </p> 
  <p class="Aligned"> 
   <i>Μπορείτε να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα 
ρυθμίσεων ... </i> 
  </p> 
<?php 
  } 
  else 
  { 
?> 
  <p class="Aligned"> 
   <i>Δεν έχετε επιλέξει κανέναν πίνακα ... </i> 
  </p> 
  <p class="Aligned"> 
   <i>Δεν μπορείτε να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα ... 
</i> 
  </p> 
<?php 
  } 
 } 
 else 
 { 
?> 
  <h2>ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ</h2> 
  <p class="Aligned">Για την πρόσβασή σας στη σελίδα αυτή 
απατείται η επιλογή ρυθμίσεων σε προηγούμενα βήματα. Παρακαλώ 
επισκεφτείτε τις προηγούμενες σελίδες για την ικανοποίηση των 
εξαρτήσεων και στη συνέχεια επιστρέψτε στην τρέχουσα σελίδα ...</p> 
<?php 
 } 
} 
else 
{ 
?> 
  <h2>ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ</h2> 
  <p class="Aligned"> 
   <i>Η πρόσβαση σε αυτή τη σελίδα απαιτεί να κάνετε 
login στο σύστημα ...</i> 
  </p> 
<? 
} 
 
include '../../includes/footer.inc.php'; 
 
?> 
 
 

modules/settings/index.php 
(το αρχείο διαμόρφωσης των ρυθμίσεων κατά την δημιουργία της τελικής εφαρμογής) 

 
<?php 
 
include '../../includes/settings.inc.php'; 
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include '../../includes/header.inc.php'; 
 
$nav = 'settings'; 
 
if ($LOGGEDINUSER) 
{ 
 if (isset($_POST['saveSettings'])) 
 { 
  $SETTINGSOK = true; 
  if (isset($_POST['generatePath']) && 
$_POST['generatePath']!='') 
  { 
   $_SESSION['generatePath'] = $_POST['generatePath']; 
  } 
  else 
  { 
   $SETTINGSOK = false; 
   unset($_SESSION['generatePath']); 
  } 
 
  if (isset($_POST['enter']) && $_POST['enter']=='y') 
  { 
   $_SESSION['enter'] = 'y'; 
  } 
  else 
  { 
   unset($_SESSION['enter']); 
  } 
 
  if (isset($_POST['edit']) && $_POST['edit']=='y') 
  { 
   $_SESSION['edit'] = 'y'; 
  } 
  else 
  { 
   unset($_SESSION['edit']); 
  } 
 
  if (isset($_POST['delete']) && $_POST['delete']=='y') 
  { 
   $_SESSION['delete'] = 'y'; 
  } 
  else 
  { 
   unset($_SESSION['delete']); 
  } 
 
  if (isset($_POST['lister']) && $_POST['lister']=='y') 
  { 
   $_SESSION['lister'] = 'y'; 
  } 
  else 
  { 
   unset($_SESSION['lister']); 
  } 
 
  if (isset($_POST['search']) && $_POST['search']=='y') 
  { 
   $_SESSION['search'] = 'y'; 
  } 
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  { 
   unset($_SESSION['search']); 
  } 
 
  if (isset($_POST['viewRecord']) && 
$_POST['viewRecord']=='y') 
  { 
   $_SESSION['viewRecord'] = 'y'; 
  } 
  else 
  { 
   unset($_SESSION['viewRecord']); 
  } 
 
  if (!isset($_SESSION['copyCommon']) && 
$_SESSION['copyCommon']!='y') 
  { 
   $_SESSION['copyCommon'] = 'y'; 
  } 
 
  if (!isset($_SESSION['table']) || $_SESSION['table']!='') 
  { 
   $_SESSION['table'] = ''; 
  } 
 
  if ($SETTINGSOK) 
  { 
   $_SESSION['settings'] = true; 
  } 
  else 
  { 
   unset($_SESSION['settings']); 
  } 
  unset($_SESSION['preview']); 
 } 
} 
 
include '../../includes/navigation.inc.php'; 
 
include '../../includes/leftblock.inc.php'; 
 
if ($LOGGEDINUSER) 
{ 
 if ( isset($_SESSION['db']) && $_SESSION['db']!='' 
  && isset($_SESSION['tableName']) && 
is_array($_SESSION['tableName']) && count($_SESSION['tableName'])>0 ) 
 { 
?> 
  <h2>ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΙΝΑΚΩΝ</h2> 
  <p class="Aligned"> 
   Παρακαλώ διαμορφώστε τις ρυθμίσεις της νέας 
εφαρμογής διαχείρισης σύμφωνα με τις ανάγκες σας και πατήστε το 
κουμπί <b>'Καταχώρηση'</b> που βρίσκεται παρακάτω. 
   <form action="<?php echo _moduleWeb 
?>settings/index.php" method="post"> 
<?php 
  echo ' 
    <table border="0" width="100%"> 
     <tr> 
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      <td valign="top"><input 
type="text" name="generatePath" value="'; 
  if (isset($_SESSION['generatePath']) && 
$_SESSION['generatePath']!='') 
  { 
   echo $_SESSION['generatePath']; 
  } 
  else 
  { 
   echo 
'C:\XAMPP155\xampp\htdocs\ragfads\01\modules\phpCodeGenie3.0.2\web\ge
neratedCode\simple'; 
  } 
  echo '" size="50"><br><span style="font-size: 
8pt"><i>Χωρίς \'/\' ή \'\\\' στο τέλος της διαδρομής.</i></td> 
     </tr> 
     <tr> 
      <td width="3%" nowrap 
valign="top"><i>Δυνατότητα Εισαγωγής:&nbsp;</i></td> 
      <td valign="top"><input 
type="checkbox" name="enter" value="y" '; 
  if (isset($_SESSION['enter']) && $_SESSION['enter']=='y') 
  { 
   echo 'checked'; 
  } 
  echo '></td> 
     </tr> 
     <tr> 
      <td width="3%" nowrap 
valign="top"><i>Δυνατότητα Επεξεργασίας:&nbsp;</i></td> 
      <td valign="top"><input 
type="checkbox" name="edit" value="y" '; 
  if (isset($_SESSION['edit']) && $_SESSION['edit']=='y') 
  { 
   echo 'checked'; 
  } 
  echo '></td> 
     </tr> 
     <tr> 
      <td width="3%" nowrap 
valign="top"><i>Δυνατότητα Διαγραφής:&nbsp;</i></td> 
      <td valign="top"><input 
type="checkbox" name="delete" value="y" '; 
  if (isset($_SESSION['delete']) && 
$_SESSION['delete']=='y') 
  { 
   echo 'checked'; 
  } 
  echo '></td> 
     </tr> 
     <tr> 
      <td width="3%" nowrap 
valign="top"><i>Δυνατότητα Προβολής:&nbsp;</i></td> 
      <td valign="top"><input 
type="checkbox" name="lister" value="y" '; 
  if (isset($_SESSION['lister']) && 
$_SESSION['lister']=='y') 
  { 
   echo 'checked'; 
  } 
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     </tr> 
     <tr> 
      <td width="3%" nowrap 
valign="top"><i>Δυνατότητα Αναζήτησης:&nbsp;</i></td> 
      <td valign="top"><input 
type="checkbox" name="search" value="y" '; 
  if (isset($_SESSION['search']) && 
$_SESSION['search']=='y') 
  { 
   echo 'checked'; 
  } 
  echo '></td> 
     </tr> 
     <tr> 
      <td width="3%" nowrap 
valign="top"><i>Δυνατότητα Προβολής Εγγραφής:&nbsp;</i></td> 
      <td valign="top"><input 
type="checkbox" name="viewRecord" value="y" '; 
  if (isset($_SESSION['viewRecord']) && 
$_SESSION['viewRecord']=='y') 
  { 
   echo 'checked'; 
  } 
  echo '></td> 
     </tr> 
     <tr> 
      <td width="3%" nowrap 
valign="top"><i>Αντιγραφή Κοινών Αρχείων:&nbsp;</i></td> 
      <td valign="top"><input 
type="checkbox" name="viewRecord" value="y" checked disabled></td> 
     </tr> 
    </table> 
  '; 
?> 
    <br><input type="submit" name="saveSettings" 
value="Καταχώρηση"> 
   </form> 
   <br> 
   Στη συνέχεια ανατρέξτε στην παρακάτω ενότητα για να 
πληροφορηθείτε για τα αποτελέσματα της ενέργειάς σας. 
  </p> 
  <h2>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ</h2> 
<?php 
  if (isset($_SESSION['settings']) && 
$_SESSION['settings']==true) 
  { 
?> 
  <p class="Aligned"> 
   <i>Η διαμόρφωση των ρυθμίσεων έχει ολοκληρωθεί με 
επιτυχία ... </i> 
  </p> 
  <p class="Aligned"> 
   <i>Μπορείτε να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα 
προεπισκόπησης ... </i> 
  </p> 
<?php 
  } 
  else 
  { 
?> 
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   <i>Η διαμόρφωση των ρυθμίσεων δεν έχει ολοκληρωθεί 
... </i> 
  </p> 
  <p class="Aligned"> 
   <i>Δεν μπορείτε να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα ... 
</i> 
  </p> 
<?php 
  } 
 } 
 else 
 { 
?> 
  <h2>ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ</h2> 
  <p class="Aligned">Για την πρόσβασή σας στη σελίδα αυτή 
απατείται η επιλογή ρυθμίσεων σε προηγούμενα βήματα. Παρακαλώ 
επισκεφτείτε τις προηγούμενες σελίδες για την ικανοποίηση των 
εξαρτήσεων και στη συνέχεια επιστρέψτε στην τρέχουσα σελίδα ...</p> 
<?php 
 } 
} 
else 
{ 
?> 
  <h2>ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ</h2> 
  <p class="Aligned"> 
   <i>Η πρόσβαση σε αυτή τη σελίδα απαιτεί να κάνετε 
login στο σύστημα ...</i> 
  </p> 
<? 
} 
 
include '../../includes/footer.inc.php'; 
 
?> 
 
 

modules/preview/index.php 
(το αρχείο προεπισκόπησης των ρυθμίσεων κατά τη δημιουργία της τελικής εφαρμογής) 
 
<?php 
 
include '../../includes/settings.inc.php'; 
 
include '../../includes/header.inc.php'; 
 
$nav = 'preview'; 
 
if ($LOGGEDINUSER) 
{ 
 if ( isset($_SESSION['db']) && $_SESSION['db']!='' 
  && isset($_SESSION['tableName']) && 
is_array($_SESSION['tableName']) && count($_SESSION['tableName'])>0 
  && isset($_SESSION['settings']) && $_SESSION['settings']==true 
) 
 { 
  $_SESSION['preview'] = 'true'; 
 } 
} 
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include '../../includes/navigation.inc.php'; 
 
include '../../includes/leftblock.inc.php'; 
 
if ($LOGGEDINUSER) 
{ 
 if ( isset($_SESSION['db']) && $_SESSION['db']!='' 
  && isset($_SESSION['tableName']) && 
is_array($_SESSION['tableName']) && count($_SESSION['tableName'])>0 
  && isset($_SESSION['settings']) && $_SESSION['settings']==true 
) 
 { 
  $_SESSION['preview'] = 'true'; 
?> 
  <h2>ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ</h2> 
  <p class="Aligned"> 
   Παρακαλώ ελέγξτε τις ρυθμίσεις της νέας εφαρμογής 
διαχείρισης. Μπορείτε να πάτε πίσω σε προηγούμενα βήματα για να 
αλλάξετε κάποιες από αυτές. 
<?php 
  echo ' 
    <table border="0" width="100%"> 
     <tr> 
      <td width="3%" nowrap 
valign="top"><i>Τοποθεσία Κώδικα Εφαρμογής:&nbsp;</i></td> 
      <td valign="top"></td> 
     </tr> 
     <tr> 
      <td valign="top" 
colspan="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
sp;'; 
  if (isset($_SESSION['generatePath']) && 
$_SESSION['generatePath']!='') 
  { 
   echo $_SESSION['generatePath']; 
  } 
  else 
  { 
   echo 
'C:\XAMPP155\xampp\htdocs\ragfads\01\modules\phpCodeGenie3.0.2\web\ge
neratedCode\simple'; 
  } 
  echo '</td> 
     </tr> 
     <tr> 
      <td width="3%" nowrap 
valign="top"><i>Δυνατότητα Εισαγωγής:&nbsp;</i></td> 
      <td valign="top"><input 
type="checkbox" name="enter" value="y" '; 
  if (isset($_SESSION['enter']) && $_SESSION['enter']=='y') 
  { 
   echo 'checked'; 
  } 
  echo ' disabled></td> 
     </tr> 
     <tr> 
      <td width="3%" nowrap 
valign="top"><i>Δυνατότητα Επεξεργασίας:&nbsp;</i></td> 
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  if (isset($_SESSION['edit']) && $_SESSION['edit']=='y') 
  { 
   echo 'checked'; 
  } 
  echo ' disabled></td> 
     </tr> 
     <tr> 
      <td width="3%" nowrap 
valign="top"><i>Δυνατότητα Διαγραφής:&nbsp;</i></td> 
      <td valign="top"><input 
type="checkbox" name="delete" value="y" '; 
  if (isset($_SESSION['delete']) && 
$_SESSION['delete']=='y') 
  { 
   echo 'checked'; 
  } 
  echo ' disabled></td> 
     </tr> 
     <tr> 
      <td width="3%" nowrap 
valign="top"><i>Δυνατότητα Προβολής:&nbsp;</i></td> 
      <td valign="top"><input 
type="checkbox" name="lister" value="y" '; 
  if (isset($_SESSION['lister']) && 
$_SESSION['lister']=='y') 
  { 
   echo 'checked'; 
  } 
  echo ' disabled></td> 
     </tr> 
     <tr> 
      <td width="3%" nowrap 
valign="top"><i>Δυνατότητα Αναζήτησης:&nbsp;</i></td> 
      <td valign="top"><input 
type="checkbox" name="search" value="y" '; 
  if (isset($_SESSION['search']) && 
$_SESSION['search']=='y') 
  { 
   echo 'checked'; 
  } 
  echo ' disabled></td> 
     </tr> 
     <tr> 
      <td width="3%" nowrap 
valign="top"><i>Δυνατότητα Προβολής Εγγραφής:&nbsp;</i></td> 
      <td valign="top"><input 
type="checkbox" name="viewRecord" value="y" '; 
  if (isset($_SESSION['viewRecord']) && 
$_SESSION['viewRecord']=='y') 
  { 
   echo 'checked'; 
  } 
  echo ' disabled></td> 
     </tr> 
     <tr> 
      <td width="3%" nowrap 
valign="top"><i>Αντιγραφή Κοινών Αρχείων:&nbsp;</i></td> 
      <td valign="top"><input 
type="checkbox" name="viewRecord" value="y" checked disabled></td> 
     </tr> 
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  '; 
?> 
  </p> 
  <h2>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ</h2> 
<?php 
  if (isset($_SESSION['settings']) && 
$_SESSION['settings']==true) 
  { 
?> 
  <p class="Aligned"> 
   <i>Εάν έχετε ολοκληρώσει την προεπισκόπηση των 
ρυθμίσεων μπορείτε να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα Δημιουργίας της 
νέας Εφαρμογής Διαχείρισης ... </i> 
  </p> 
<?php 
  } 
  else 
  { 
?> 
  <p class="Aligned"> 
   <i>Η διαμόρφωση των ρυθμίσεων δεν έχει ολοκληρωθεί 
... </i> 
  </p> 
  <p class="Aligned"> 
   <i>Δεν μπορείτε να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα ... 
</i> 
  </p> 
<?php 
  } 
 } 
 else 
 { 
?> 
  <h2>ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ</h2> 
  <p class="Aligned">Για την πρόσβασή σας στη σελίδα αυτή 
απατείται η επιλογή ρυθμίσεων σε προηγούμενα βήματα. Παρακαλώ 
επισκεφτείτε τις προηγούμενες σελίδες για την ικανοποίηση των 
εξαρτήσεων και στη συνέχεια επιστρέψτε στην τρέχουσα σελίδα ...</p> 
<?php 
 } 
} 
else 
{ 
?> 
  <h2>ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ</h2> 
  <p class="Aligned"> 
   <i>Η πρόσβαση σε αυτή τη σελίδα απαιτεί να κάνετε 
login στο σύστημα ...</i> 
  </p> 
<? 
} 
 
include '../../includes/footer.inc.php'; 
 
?> 
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modules/app/index.php 
(το αρχείο δημιουργίας της τελικής εφαρμογής) 

 
<?php 
 
include '../../includes/settings.inc.php'; 
 
include '../../includes/header.inc.php'; 
 
$createButtonStatus = ''; 
$showres = false; 
 
if ($LOGGEDINUSER) 
{ 
 if (isset($_SESSION['createAppRes']) && 
$_SESSION['createAppRes']!='') 
 { 
  unset($_SESSION['db']); 
  unset($_SESSION['tableName']); 
  unset($_SESSION['settings']); 
  unset($_SESSION['preview']); 
  $createButtonStatus = 'disabled'; 
  $showres = true; 
 } 
} 
 
$nav = 'app'; 
 
include '../../includes/navigation.inc.php'; 
 
include '../../includes/leftblock.inc.php'; 
 
if ($LOGGEDINUSER) 
{ 
 if ( (isset($_SESSION['db']) && $_SESSION['db']!='' 
  && isset($_SESSION['tableName']) && 
is_array($_SESSION['tableName']) && count($_SESSION['tableName'])>0 
  && isset($_SESSION['settings']) && $_SESSION['settings']==true  
  && isset($_SESSION['preview']) && $_SESSION['preview']==true) 
  || $showres==true ) 
 { 
?> 
  <h2>ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ</h2> 
  <p class="Aligned"> 
   Για να δημιουργήσετε την εφαρμογή με τα 
χαρακτηριστικά που έχετε επιλέξει στα προηγούμενα βήματα, δεν έχετε 
παρα να πατήσετε το κουμπί <b>'Δημιουργία'</b> που βρίσκεται 
παρακάτω. 
   <form action="<?php echo _moduleWeb 
?>phpCodeGenie3.0.2/web/generators/php/simpleDb/processWhatToGenerate
.php" method="post"> 
<?php 
 
//$_SESSION['generatePath'] = 
'C:\WEB18\www\mis\modules\phpCodeGenie3.0.2\web\generatedCode\simple'
; 
//$_SESSION['enter'] = 'y'; 
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//$_SESSION['edit'] = 'y'; 
//$_SESSION['delete'] = 'y'; 
//$_SESSION['lister'] = 'y'; 
//$_SESSION['search'] = 'y'; 
//$_SESSION['viewRecord'] = 'y'; 
//$_SESSION['copyCommon'] = 'y'; 
 
//$tableName = array(); 
//$tableName[] = 'department'; 
//$tableName[] = 'employees'; 
//$tableName[] = 'kykloi'; 
//$tableName[] = 'kykloi_examina'; 
//$tableName[] = 'module_kykloi'; 
//$tableName[] = 'modules'; 
//$tableName[] = 'modules_tutors'; 
//$_SESSION['tableName'] = $tableName; 
 
//$_SESSION['db'] = 'uom'; 
//$_SESSION['table'] = ''; 
 
?> 
    <input type="submit" name="createApp" 
value="Δημιουργία" <?php echo $createButtonStatus ?>> 
   </form> 
   <br> 
   Στη συνέχεια ανατρέξτε στην παρακάτω ενότητα για να 
πληροφορηθείτε για τα αποτελέσματα της ενέργειάς σας. 
  </p> 
  <h2>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ</h2> 
<?php 
  if (isset($_SESSION['createAppRes']) && 
$_SESSION['createAppRes']!='') 
  { 
   echo $_SESSION['createAppRes']; 
   unset($_SESSION['createAppRes']); 
  } 
  else 
  { 
?> 
  <p class="Aligned"> 
   <i>Η Δημιουργία της εφαρμογής πρόκειται να 
ξεκινήσει ... </i> 
  </p> 
<?php 
  } 
 } 
 else 
 { 
?> 
  <h2>ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ</h2> 
  <p class="Aligned">Για την πρόσβασή σας στη σελίδα αυτή 
απατείται η επιλογή ρυθμίσεων σε προηγούμενα βήματα. Παρακαλώ 
επισκεφτείτε τις προηγούμενες σελίδες για την ικανοποίηση των 
εξαρτήσεων και στη συνέχεια επιστρέψτε στην τρέχουσα σελίδα ...</p> 
<?php 
 } 
} 
else 
{ 
?> 
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  <p class="Aligned"> 
   <i>Η πρόσβαση σε αυτή τη σελίδα απαιτεί να κάνετε 
login στο σύστημα ...</i> 
  </p> 
<? 
} 
 
include '../../includes/footer.inc.php'; 
 
?> 
 
 

modules/phpCodeGenie3.0.2/app/settings/ 
genieConfiguration.inc.php 

(το αρχείο ρυθμίσεων του phpCodeGenie ως module της εφαρμογής) 
 
<? 
   session_start(); 
   
define("URL_ADDRESS","http://127.0.0.1/ragfads/01/modules/phpCodeGeni
e3.0.2/web"); 
 
   /*****************    
 
   // Linux Server 
     define("SITE_PATH","/usr/local/apache/htdocs/phpCodeGenie3.0"); 
     define("FILE_SEPARATOR", "/"); 
     // win or nix 
     define("OS_TYPE","nix"); 
 
   ***************/    
 
 
    
   // Windows Server 
   
define("SITE_PATH","C:\\XAMPP155\\xampp\\htdocs\\ragfads\\01\\modules
\\phpCodeGenie3.0.2");   // no trailing slashes 
   define("FILE_SEPARATOR", "\\"); 
   // win or nix 
   define("OS_TYPE","win"); 
 
 
 
   define("WEB_SEPARATOR","/"); 
   define("APP_PATH",SITE_PATH.FILE_SEPARATOR."app"); 
   define("WEB_PATH",SITE_PATH.FILE_SEPARATOR."web");     
     
   // Specify the language that you want to use phpCodeGenie in 
   // You can make your own language file if it does exist yet 
   // and send your contribution back to phpCodeGenie 
   
define("LANGUAGE_FILE",APP_PATH.FILE_SEPARATOR."language".FILE_SEPARA
TOR."lang_greek.inc.php");   
       
   define("CONFIG_COMPONENT",APP_PATH.FILE_SEPARATOR."settings"); 
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   include_once(CONFIG_FILE);    
 
?> 
 
 

modules/phpCodeGenie3.0.2/web/generators/php/simpleDb 
/processWhatToGenerate.php 

(το αρχείο που ευθύνεται για την δημιουργία της τελικής εφαρμογής) 
 
<?  
include_once("genieConfiguration.inc.php"); 
 
$_SESSION['createAppRes'] = ''; 
 
include_once(CLASS_DATABASE_CONNECTION_POOL); 
$dbPool = new databaseConnectionPool('mysql','127.0.0.1','root','');  
 
include_once(INC_SUPERHEADER); 
 
include_once(CLASS_FILESYSTEM_UTILS); 
include_once(CLASS_TABLE); 
include_once(CLASS_PLUGIN_LOADER); 
include_once(CLASS_COMMON_OBJECT_COPIER); 
include_once(CLASS_PHP_GENIE_UTILS_COMMON_FILE_COPIER); 
 
$thisPlugInLoader = new plugInLoader(); 
$thisCommonFileCopier = new genieCommonFileCopier(); 
 
$arguments = array(); 
$thisGeneratePath = requestUtils::getRequestObject('generatePath', 
'session'); 
$thisConfigFile = requestUtils::getRequestObject('configFile'); 
$thisGenEnter = requestUtils::getRequestObject('enter', 'session'); 
$thisGenEdit = requestUtils::getRequestObject('edit', 'session'); 
$thisGenDelete = requestUtils::getRequestObject('delete', 'session'); 
$thisGenList = requestUtils::getRequestObject('lister', 'session'); 
$thisGenSearch = requestUtils::getRequestObject('search', 'session'); 
$thisGenView = requestUtils::getRequestObject('viewRecord', 
'session'); 
$thisCopyCommon = requestUtils::getRequestObject('copyCommon', 
'session'); 
$thisGenIndex = "y"; 
$thisLanguage = requestUtils::getRequestObject('language'); 
$thisTables = requestUtils::getRequestObject('tableName', 'session'); 
 
$headerText 
="include_once(\"../common/dbConnection.php\");\ninclude_once(\"../co
mmon/header.php\");"; 
$footerText ="include_once(\"../common/footer.php\");"; 
 
$thisDb = requestUtils::getRequestObject('db', 'session'); 
$thisTable = requestUtils::getRequestObject('table', 'session'); 
 
$thisFileUtils = new fileSystemUtils(); 
 
$arguments['db'] = requestUtils::getRequestObject('db', 'session'); 
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$thisFileUtils->makeDirectoryRecursive($thisGeneratePath); 
 
if ((!$thisFileUtils->doesDirectoryExists($thisGeneratePath))) 
{ 
?> 
The path that you have entered to be the root for your code 
Generation does not exist on your system. Code Genie cannot proceed. 
Please make sure that the directory <b><? echo $thisGeneratePath; 
?></b> exists on the file System. <br><br> 
<?php 
exit; 
} 
else if (count($thisTables)==0) 
{ 
?> 
You did not select any tables for Auto Code Generation. You need to 
select at least one table. Please go back and choose again. 
<?php 
} 
else 
{ 
 
 $projectRoot = $thisGeneratePath.FILE_SEPARATOR.$thisDb; 
 $rootUrl = URL_ADDRESS."/generatedCode/simple/".$thisDb; 
 $thisFileUtils->makeDirectoryRecursive($projectRoot); 
 
 
 $indexDirectory = $projectRoot.FILE_SEPARATOR."index"; 
 $thisFileUtils->makeDirectoryRecursive($indexDirectory); 
 $mainIndex = ""; 
 
 if ($thisCopyCommon=="y") 
 { 
 
  $commonDirectory = $projectRoot.FILE_SEPARATOR."common"; 
  $thisFileUtils->makeDirectoryRecursive($commonDirectory); 
 
  $htmlDirectory = $projectRoot.FILE_SEPARATOR."html"; 
  $thisFileUtils->makeDirectoryRecursive($htmlDirectory);
   
   
  $arguments = ""; 
  $arguments['db'] = requestUtils::getRequestObject('db', 
'session'); 
  $arguments['headerText'] = $headerText; 
  $arguments['footerText'] = $footerText; 
 
  $thisFileUtils-
>copyAllFilesFromPathToPath(FILES_TO_COPY_PHP_TEMPLATE_SIMPLE.FILE_SE
PARATOR."common",$commonDirectory); 
  $thisFileUtils-
>copyAllFilesFromPathToPath(FILES_TO_COPY_PHP_TEMPLATE_SIMPLE.FILE_SE
PARATOR."html",$htmlDirectory); 
 
   
  $thisCommobObjectCopier = new commonObjectCopier(); 
  $connectionCode = $thisCommobObjectCopier-
>getReplacedConnectionFileForSimpleApp($arguments); 
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  $thisFileUtils-
>writeContentsToFile($commonDirectory,$connectionFileName, 
$connectionCode); 
 
  $_SESSION['createAppRes'] .= '<p 
class="Aligned"><b>Αντιγραφή των κοινών αρχείων στην αντίστοιχη 
τοποθεσία ...</b></p>'."\n"; 
 
 } 
 
 for ($a=0;$a<count($thisTables);$a++) 
 { 
  $currentTable = $thisTables[$a]; 
  $arguments = ""; 
  $arguments['table'] = $thisTables[$a]; 
  $arguments['db'] = requestUtils::getRequestObject('db', 
'session'); 
  $arguments['headerText'] = $headerText; 
  $arguments['footerText'] = $footerText; 
 
  $thisTable = new table($currentTable,$thisDb); 
  $allFields = $thisTable->getFieldNameArray(); 
 
  //echo "Generating Code for table <font 
color=red><b>".strtoupper($currentTable)."</b></font>... <br><br>"; 
  $_SESSION['createAppRes'] .= '<p 
class="Aligned">Δημιουργία Κώδικα για τον πίνακα <font 
color=red><b>'.strtoupper($currentTable).'</b></font>...<br>'."\n"; 
  $_SESSION['createAppRes'] .= '<ul>'."\n"; 
  //echo "<ul>"; 
 
  // Setting Generated Table Code Root Directory 
  $currentDirectory = 
$projectRoot.FILE_SEPARATOR.$currentTable; 
 
  // Making Root Directory 
  $thisFileUtils-
>makeDirectoryRecursive($currentDirectory); 
 
 
 
 
  if ($thisGenEnter=="y") 
  { 
 
   // Initializing Arguments 
   $arguments = ""; 
   $arguments['table'] = $thisTables[$a]; 
   $arguments['db'] = 
requestUtils::getRequestObject('db', 'session'); 
   $arguments['headerText'] = $headerText; 
   $arguments['footerText'] = $footerText; 
 
 
   $chosenFields = ""; 
   $fieldSize = ""; 
   $fieldType = ""; 
   $fieldLabel = ""; 
 
   for ($i=0;$i<count($allFields);$i++) 
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    $fieldSize[$allFields[$i]] = 20; 
    $fieldType[$allFields[$i]] = "text"; 
    $fieldLabel[$allFields[$i]] = 
ucfirst($allFields[$i])." : "; 
    $chosenFields[] = $allFields[$i]; 
   } 
 
 
   $arguments['chosenFields'] = $chosenFields; 
   $arguments['fieldSize'] = $fieldSize; 
   $arguments['fieldType'] = $fieldType; 
   $arguments['label'] = $fieldLabel; 
   $arguments['formType'] = "enter"; 
 
   $generatedEnterCode = $thisPlugInLoader-
>loadPlugIn( 
   PLUGIN_PHP_SIMPLE_WEB_ENTER_FORM_GENERATOR_NAME, 
   PLUGIN_PHP_SIMPLE_WEB_ENTER_FORM_GENERATOR_CLASS, 
   $arguments 
   ); 
 
 
   $generatedInsertCode = $thisPlugInLoader-
>loadPlugIn( 
   PLUGIN_PHP_SIMPLE_WEB_INSERT_GENERATOR_NAME, 
   PLUGIN_PHP_SIMPLE_WEB_INSERT_GENERATOR_CLASS, 
   $arguments 
   ); 
 
   $insertFileName = 
"insertNew".ucfirst($currentTable).".php"; 
   $thisFileUtils-
>writeContentsToFile($currentDirectory,$insertFileName,$generatedInse
rtCode); 
 
   $enterFileName = 
"enterNew".ucfirst($currentTable).".php"; 
   $thisFileUtils-
>writeContentsToFile($currentDirectory,$enterFileName,$generatedEnter
Code); 
 
 
   //echo "<li>Generating <font color=blue><b>Enter 
Form</b></font> for ".$currentTable."</li>"; 
   //echo "<li>Generating <font color=blue><b>Insert 
Script</b></font> for ".$currentTable."</li>"; 
   $_SESSION['createAppRes'] .= '<li>Δημιουργία <font 
color=blue>Φόρμας Εισαγωγής</font> για '.$currentTable.'</li>'."\n"; 
   $_SESSION['createAppRes'] .= '<li>Δημιουργία <font 
color=blue>Κώδικα Εισαγωγής</font> για '.$currentTable.'</li>'."\n"; 
 
  } 
 
  if ($thisGenDelete=="y") 
  { 
 
 
   $arguments = ""; 
   $arguments['table'] = $thisTables[$a]; 
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   $arguments['db'] = 
requestUtils::getRequestObject('db', 'session'); 
   $arguments['headerText'] = $headerText; 
   $arguments['footerText'] = $footerText; 
 
   $generatedConfirmDeleteCode = $thisPlugInLoader-
>loadPlugIn( 
  
 PLUGIN_PHP_SIMPLE_WEB_DELETE_CONFIRMATION_GENERATOR_NAME, 
  
 PLUGIN_PHP_SIMPLE_WEB_DELETE_CONFIRMATION_GENERATOR_CLASS, 
   $arguments 
   ); 
 
   $generatedDeleteCode = $thisPlugInLoader-
>loadPlugIn( 
   PLUGIN_PHP_SIMPLE_WEB_DELETE_GENERATOR_NAME, 
   PLUGIN_PHP_SIMPLE_WEB_DELETE_GENERATOR_CLASS, 
   $arguments 
   ); 
 
   $deleteFileName = 
"delete".ucfirst($currentTable).".php"; 
   $thisFileUtils-
>writeContentsToFile($currentDirectory,$deleteFileName,$generatedDele
teCode); 
 
   $confirmDeleteFileName = 
"confirmDelete".ucfirst($currentTable).".php"; 
   $thisFileUtils-
>writeContentsToFile($currentDirectory,$confirmDeleteFileName,$genera
tedConfirmDeleteCode); 
 
   //echo "<li>Generating <font color=blue><b>Delete 
Confirmation Form</b></font> for ".$currentTable."</li>"; 
   //echo "<li>Generating <font color=blue><b>Delete 
Script</b></font> for ".$currentTable."</li>"; 
   $_SESSION['createAppRes'] .= '<li>Δημιουργία <font 
color=blue>Φόρμας Επιβεβαίωσης Διαγραφής</font> για 
'.$currentTable.'</li>'."\n"; 
   $_SESSION['createAppRes'] .= '<li>Δημιουργία <font 
color=blue>Κώδικα Διαγραφής</font> για '.$currentTable.'</li>'."\n"; 
 
  } 
 
  if ($thisGenEdit=="y") 
  { 
 
   // Initializing Arguments 
   $arguments = ""; 
   $arguments['table'] = $thisTables[$a]; 
   $arguments['db'] = 
requestUtils::getRequestObject('db', 'session'); 
   $arguments['headerText'] = $headerText; 
   $arguments['footerText'] = $footerText; 
 
   $chosenFields = ""; 
   $fieldSize = ""; 
   $fieldType = ""; 
   $fieldLabel = ""; 
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   for ($i=0;$i<count($allFields);$i++) 
   { 
 
    $fieldSize[$allFields[$i]] = 20; 
    $fieldType[$allFields[$i]] = "text"; 
    $fieldLabel[$allFields[$i]] = 
ucfirst($allFields[$i])." : "; 
    $chosenFields[] = $allFields[$i]; 
   } 
 
 
   $arguments['chosenFields'] = $chosenFields; 
   $arguments['fieldSize'] = $fieldSize; 
   $arguments['fieldType'] = $fieldType; 
   $arguments['label'] = $fieldLabel; 
   $arguments['formType'] = "edit"; 
 
   $generatedEditCode = $thisPlugInLoader->loadPlugIn( 
   PLUGIN_PHP_SIMPLE_WEB_ENTER_FORM_GENERATOR_NAME, 
   PLUGIN_PHP_SIMPLE_WEB_ENTER_FORM_GENERATOR_CLASS, 
   $arguments 
   ); 
 
   $generatedUpdateCode = $thisPlugInLoader-
>loadPlugIn( 
   PLUGIN_PHP_SIMPLE_WEB_UPDATE_GENERATOR_NAME, 
   PLUGIN_PHP_SIMPLE_WEB_UPDATE_GENERATOR_CLASS, 
   $arguments 
   ); 
 
   $editFileName = 
"edit".ucfirst($currentTable).".php"; 
   $thisFileUtils-
>writeContentsToFile($currentDirectory,$editFileName,$generatedEditCo
de); 
 
   $updateFileName = 
"update".ucfirst($currentTable).".php"; 
   $thisFileUtils-
>writeContentsToFile($currentDirectory,$updateFileName,$generatedUpda
teCode); 
 
   //echo "<li>Generating <font color=blue><b>Edit 
Form</b></font> for ".$currentTable."</li>"; 
   //echo "<li>Generating <font color=blue><b>Update 
Script</b></font> for ".$currentTable."</li>"; 
   $_SESSION['createAppRes'] .= '<li>Δημιουργία <font 
color=blue>Φόρμας Εισαγωγής</font> για '.$currentTable.'</li>'."\n"; 
   $_SESSION['createAppRes'] .= '<li>Δημιουργία <font 
color=blue>Κώδικα Ενημέρωσης</font> για '.$currentTable.'</li>'."\n"; 
 
  } 
 
  if ($thisGenList=="y") 
  { 
 
   $arguments = ""; 
   $arguments['table'] = $thisTables[$a]; 
   $arguments['db'] = 
requestUtils::getRequestObject('db', 'session'); 
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   $arguments['footerText'] = $footerText; 
 
   $generatedListerCode = $thisPlugInLoader-
>loadPlugIn( 
   PLUGIN_PHP_SIMPLE_WEB_LISTER_GENERATOR_NAME, 
   PLUGIN_PHP_SIMPLE_WEB_LISTER_GENERATOR_CLASS, 
   $arguments 
   ); 
 
   $generatedListerGridCode = $thisPlugInLoader-
>loadPlugIn( 
   PLUGIN_PHP_SIMPLE_WEB_LISTER_GRID_GENERATOR_NAME, 
   PLUGIN_PHP_SIMPLE_WEB_LISTER_GRID_GENERATOR_CLASS, 
   $arguments 
   );    
    
   $listFileName = 
"list".ucfirst($currentTable).".php"; 
   $thisFileUtils-
>writeContentsToFile($currentDirectory,$listFileName,$generatedLister
Code); 
 
   $listGridFileName = 
"listGrid".ucfirst($currentTable).".php"; 
   $thisFileUtils-
>writeContentsToFile($currentDirectory,$listGridFileName,$generatedLi
sterGridCode); 
    
    
   //echo "<li>Generating <font color=blue><b>List All 
Script</b></font> for ".$currentTable."</li>"; 
   //echo "<li>Generating <font color=blue><b>CRUD 
GRID</b></font> for ".$currentTable."</li>"; 
   $_SESSION['createAppRes'] .= '<li>Δημιουργία <font 
color=blue>Κώδικα Προβολής Όλων</font> για 
'.$currentTable.'</li>'."\n"; 
   $_SESSION['createAppRes'] .= '<li>Δημιουργία <font 
color=blue>Κώδικα Πλέγματος</font> για '.$currentTable.'</li>'."\n"; 
 
  } 
 
  if ($thisGenSearch=="y") 
  { 
   $arguments = ""; 
   $arguments['table'] = $thisTables[$a]; 
   $arguments['db'] = 
requestUtils::getRequestObject('db', 'session'); 
   $arguments['headerText'] = $headerText; 
   $arguments['footerText'] = $footerText; 
 
   $generatedSearchFormCode = $thisPlugInLoader-
>loadPlugIn( 
  
 PLUGIN_PHP_SIMPLE_WEB_POWER_SEARCH_FORM_GENERATOR_NAME, 
  
 PLUGIN_PHP_SIMPLE_WEB_POWER_SEARCH_FORM_GENERATOR_CLASS, 
   $arguments 
   ); 
   $generatedSearchScriptCode = $thisPlugInLoader-
>loadPlugIn( 
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 PLUGIN_PHP_SIMPLE_WEB_POWER_SEARCH_SCRIPT_GENERATOR_NAME, 
  
 PLUGIN_PHP_SIMPLE_WEB_POWER_SEARCH_SCRIPT_GENERATOR_CLASS, 
   $arguments 
   ); 
 
   $searchFormFileName = 
"search".ucfirst($currentTable)."Form.php"; 
   $thisFileUtils-
>writeContentsToFile($currentDirectory,$searchFormFileName,$generated
SearchFormCode); 
 
   $searchScriptFileName = 
"search".ucfirst($currentTable).".php"; 
   $thisFileUtils-
>writeContentsToFile($currentDirectory,$searchScriptFileName,$generat
edSearchScriptCode); 
 
   //echo "<li>Generating <font color=blue><b>Power 
Search Form</b></font> for ".$currentTable."</li>"; 
   //echo "<li>Generating <font color=blue><b>Power 
Search Script</b></font> for ".$currentTable."</li>"; 
   $_SESSION['createAppRes'] .= '<li>Δημιουργία <font 
color=blue>Φόρμας Αναζήτησης</font> για '.$currentTable.'</li>'."\n"; 
   $_SESSION['createAppRes'] .= '<li>Δημιουργία <font 
color=blue>Κώδικα Αναζήτησης</font> για '.$currentTable.'</li>'."\n"; 
 
  } 
 
  if ($thisGenView=="y") 
  { 
   $arguments = ""; 
   $arguments['table'] = $thisTables[$a]; 
   $arguments['db'] = 
requestUtils::getRequestObject('db', 'session'); 
   $arguments['headerText'] = $headerText; 
   $arguments['footerText'] = $footerText; 
 
   $generatedViewCode = $thisPlugInLoader->loadPlugIn( 
   PLUGIN_PHP_SIMPLE_WEB_VIEW_RECORD_GENERATOR_NAME, 
   PLUGIN_PHP_SIMPLE_WEB_VIEW_RECORD_GENERATOR_CLASS, 
   $arguments 
   ); 
 
   $viewFileName = 
"view".ucfirst($currentTable).".php"; 
   $thisFileUtils-
>writeContentsToFile($currentDirectory,$viewFileName,$generatedViewCo
de); 
 
   //echo "<li>Generating <font color=blue><b>View One 
Record</b></font> for ".$currentTable."</li>"; 
   $_SESSION['createAppRes'] .= '<li>Δημιουργία <font 
color=blue>Κώδικα Προβολής Εγγραφής</font> για 
'.$currentTable.'</li>'."\n"; 
 
  } 
 
  if ($thisGenIndex=="y") 
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   $arguments = ""; 
   $arguments['table'] = $thisTables[$a]; 
   $arguments['db'] = 
requestUtils::getRequestObject('db', 'session'); 
   $arguments['headerText'] = $headerText; 
   $arguments['footerText'] = $footerText; 
 
   $generatedIndexCode = $thisPlugInLoader-
>loadPlugIn( 
   PLUGIN_PHP_SIMPLE_MAIN_INDEX_GENERATOR_NAME, 
   PLUGIN_PHP_SIMPLE_MAIN_INDEX_GENERATOR_CLASS, 
   $arguments 
   ); 
 
   $indexFileName = 
"index".ucfirst($currentTable).".inc.php"; 
   $thisFileUtils-
>writeContentsToFile($indexDirectory,$indexFileName,$generatedIndexCo
de); 
 
   $mainIndexes[] .= "./index/".$indexFileName; 
 
  } 
 
  $_SESSION['createAppRes'] .= '</ul></p>'."\n"; 
  //echo "</ul>"; 
 
 }// end for a 
 
 
 $col = 0; 
 $mainIndexFile = ""; 
 $mainIndexFile = "<? include_once(\"common/header.php\"); 
?>\n\n"; 
 
 $mainIndexFile .= "<h2>ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ</h2>"; 
  
 $mainIndexFile .= "<table cellspacing=10 cellpadding=9>\n"; 
 $mainIndexFile .= "\t<tr>\n"; 
 
 for ($x=0;$x<count($mainIndexes);$x++) 
 { 
  $col = $col + 1; 
 
  $mainIndexFile .= "\t\t<td>\n"; 
  $mainIndexFile .= "\t\t\t<? 
include_once(\"".$mainIndexes[$x]."\"); ?>\n"; 
  $mainIndexFile .= "\t\t</td>\n"; 
  if ($col>1) 
  { 
   $col = 0; 
   $mainIndexFile .= "\t</tr>\n"; 
   $mainIndexFile .= "\t<tr>\n"; 
  } 
 } 
  
 $mainIndexFile .= "\t</tr>\n"; 
 $mainIndexFile .= "</table>\n"; 
 $mainIndexFile .= "<? include_once(\"common/footer.php\"); 
?>\n\n"; 
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 $thisFileUtils-
>writeContentsToFile($projectRoot,"index.php",$mainIndexFile); 
 
} // end else errors 
 
 $thisCommonFileCopier-> 
replaceApplicationRootForSimpleGen($projectRoot,$rootUrl); 
 
//include_once(INC_SUPERFOOTER); 
include '../../../../../../includes/settings.inc.php'; 
 
$_SESSION['createAppRes'] .= '<p class="Aligned"><b>Επισκεφτείτε την 
εφαρμογή που μόλις δημιουργήσατε από <a 
href="../phpCodeGenie3.0.2/web/generatedCode/simple/'.$_SESSION['db']
.'/index.php" target=_blank">ΕΔΩ</a></b></p>'."\n"; 
 
?> 
 
 
modules/phpCodeGenie3.0.2/app/generators/php/plugins/simpleDbGenerato
r/simpleMainIndexGenerator.plugin.class.php 
(το αρχείο που δημιουργεί την κεντρική σελίδα της τελικής παραγόμενης 
εφαρμογής) 
 
<?  
include_once("genieConfiguration.inc.php"); 
include_once(CLASS_TABLE); 
include_once(CLASS_COMMON_SIMPLE_DB_GENERATOR); 
include_once(CLASS_SQL_ENGINE); 
include_once(CLASS_SQL_ENGINE_INSERT_GENERATOR); 
include_once(CLASS_SQL_ENGINE_SELECT_GENERATOR); 
?> 
<?  
class simpleMainIndexGenerator extends commonSimpleDb 
{ 
 
 function simpleMainIndexGenerator($arguments) 
 { 
  $db = $arguments['db']; 
  $table = $arguments['table']; 
 
 
  $headerText = $arguments['headerText']; 
  $footerText = $arguments['footerText']; 
  $this->setHeaderText($headerText); 
  $this->setFooterText($footerText); 
 
 
  $thisTable = new table($table,$db); 
  $this->setTableObject($thisTable); 
 
  $this->initializeSimpleDbFramework(); 
 
 } 
 
 
 function generate() 
 { 
  $this->generateIndex(); 
  return $this->getSourceCode(); 
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 function generateIndex() 
 { 
  $thisTable = $this->getTableObject(); 
 
  $code = ""; 
 
  $code .= "<table width=\"250\" cellspacing=\"0\" 
cellpadding=\"3\" bgcolor=\"#000066\">\n"; 
  $code .= "<tr>\n"; 
  $code .= "<td><table width=\"100%\" border=\"0\" 
cellspacing=\"0\" bgcolor=\"#FFFFFF\">\n"; 
  $code .= "<tr height=35>\n"; 
  $code .= "<td bgcolor=\"#FFFFFF\" 
align=left><h3>".LANG_BASIC_TABLE." ".strtoupper($thisTable-
>getTableName())."</h3></td>\n"; 
  $code .= "</tr>\n";  
  $code .= "<tr height=20>\n"; 
  $code .= "<td>\n"; 
   
  $code .= "<table cellspacing=0 cellpadding=0 
border=0>\n";  
  $code .= "<tr>\n";  
  $code .= "<td width=20>\n";  
  $code .= "&nbsp;\n";  
  $code .= "</td>\n";  
  $code .= "<td>\n";  
   
   
  $code .= "<li><a href=\"./".$thisTable-
>getTableName()."/enterNew".ucfirst($thisTable-
>getTableName()).".php\">".LANG_BASIC_ENTER." ".LANG_BASIC_NEW." 
".$thisTable->getTableName()."</a></li>\n"; 
  $code .= "<li><a href=\"./".$thisTable-
>getTableName()."/list".ucfirst($thisTable-
>getTableName()).".php\">".LANG_BASIC_LIST_ALL." ".$thisTable-
>getTableName()."</a></li>\n"; 
  $code .= "<li><a href=\"./".$thisTable-
>getTableName()."/search".ucfirst($thisTable-
>getTableName())."Form.php\">".LANG_BASIC_POWER_SEARCH." 
".$thisTable->getTableName()."</a></li>\n"; 
  $code .= "<li><a href=\"./".$thisTable-
>getTableName()."/listGrid".ucfirst($thisTable-
>getTableName()).".php\">".LANG_BASIC_CRUD_GRID." ".LANG_BASIC_FOR." 
".$thisTable->getTableName()."</a></li>\n"; 
     
  $code .= "</td>\n";  
  $code .= "</tr>\n";  
  $code .= "</table>\n";  
   
  $code .= "</td>\n";   
  $code .= "</tr>\n"; 
  $code .= "<tr height=20>\n"; 
  $code .= "<td>&nbsp;</td>\n"; 
  $code .= "</tr>\n";   
   
  $code .= "</table></td>\n"; 
  $code .= "</tr>\n"; 
  $code .= "</table>\n"; 
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  $this->appendToCode($code); 
 } 
 
 
 function generateUserText() 
 { 
  $thisTable = $this->getTableObject(); 
 
  $code = ""; 
  $code .= "<b><font color=red>".strtoupper($thisTable-
>getTableName())." Menu</b></font> <br>\n\n"; 
 
  $this->appendToCode($code); 
 } 
 
} 
 
?> 
 
 

modules/phpCodeGenie3.0.2/app/generators/ 
php/plugins/simpleDbGenerator/ 

simpleEnterFormGenerator.plugin.class.php 
(το αρχείο που δημιουργεί την φόρμα εισαγωγής εγγραφής στην τελική εφαρμογή) 

 
<?  
include_once("genieConfiguration.inc.php"); 
include_once(CLASS_TABLE); 
include_once(CLASS_COMMON_SIMPLE_DB_GENERATOR); 
include_once(CLASS_SQL_ENGINE); 
include_once(CLASS_SQL_ENGINE_INSERT_GENERATOR); 
include_once(CLASS_HTML_FORM_ELEMENT_BUILDER); 
include_once(CLASS_SQL_ENGINE_SELECT_GENERATOR); 
?> 
<?  
class simpleEnterFormGenerator extends commonSimpleDb 
{ 
 
 function simpleEnterFormGenerator($arguments) 
 { 
  $db = $arguments['db']; 
  $table = $arguments['table']; 
 
 
  $this->setChosenFields($arguments['chosenFields']); 
  $this->setFieldSizeArray($arguments['fieldSize']); 
  $this->setFieldTypeArray($arguments['fieldType']); 
  $this->setFieldLabelArray($arguments['label']); 
  $this->setFormType($arguments['formType']); 
 
  $headerText = $arguments['headerText']; 
  $footerText = $arguments['footerText']; 
   
  $this->setHeaderText($headerText); 
  $this->setFooterText($footerText); 
 
  $thisTable = new table($table,$db); 
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  $this->setTableObject($thisTable); 
 
  $this->initializeSimpleDbFramework(); 
 
 } 
 
 
 function generate() 
 { 
  $this->appendSuperHeader(); 
  $this->appendWebHeader(); 
 
  if ($this->getFormType()=="edit") 
  { 
   $this->appendToCode($this-
>generateGetDataFromDbForOneRowOOnPage()); 
  } 
 
  $this->generateEnterForm(); 
 
  $this->appendWebFooter(); 
 
  return $this->getSourceCode(); 
 
 } 
 
 
 
 function generateEnterForm() 
 { 
  $thisTable = $this->getTableObject(); 
 
  $thisHtmlFormBuilder = new htmlFormElementBuilder(); 
 
  if ($this->getFormType()=="enter") 
  {    
   $actionName = LANG_BASIC_ENTER; $scriptName = 
"insertNew";  
  } 
  else if ($this->getFormType()=="edit")  
  {    
   $actionName = LANG_BASIC_UPDATE; $scriptName = 
"update";  
  } 
 
  $code = ""; 
 
  $code .= "<h2>".$actionName." ".ucfirst($thisTable-
>getTableName())."</h2>".$this->getLineEnder(); 
  $code .= "<form name=\"".strtolower($thisTable-
>getTableName()).ucfirst($actionName)."Form\" method=\"POST\" 
action=\"".$scriptName.ucfirst(strtolower($thisTable-
>getTableName())).".php\">".$this->getLineEnder().$this-
>getLineEnder(); 
  $code .= "<table cellspacing=\"2\" cellpadding=\"2\" 
border=\"0\" width=\"100%\">".$this->getLineEnder(); 
 
 
  $chosenFields = $this->getChosenFields(); 
  $fieldSizes = $this->getFieldSizeArray(); 
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  $fieldLabels = $this->getFieldLabelArray(); 
 
  for ($a=0;$a<count($chosenFields);$a++) 
  { 
   $fieldName = $chosenFields[$a]; 
 
   if ($this->getFormType()=="enter") 
   {    
    $defaultValue = "";  
   } 
   else if ($this->getFormType()=="edit")  
   {    
    $defaultValue = "<? echo 
\$this".ucfirst($fieldName)."; ?>";  
   } 
 
 
   $code .= $this->getCodeTab()."<tr valign=\"top\" 
height=\"20\">".$this->getLineEnder(); 
 
   $code .= $this->getCodeTab().$this->getCodeTab(); 
   $code .= "<td align=\"right\"> <b> 
".$fieldLabels[$fieldName]." </b> </td>".$this->getLineEnder(); 
 
   $code .= $this->getCodeTab().$this->getCodeTab(); 
   $code .= "<td> "; 
   $code .= rtrim(ltrim($thisHtmlFormBuilder-
>buildAndPrintFormElement($fieldTypes[$fieldName],NAME_FORM_FIELD_PRE
FIX.ucfirst($fieldName).NAME_FORM_FIELD_SUFFIX,$defaultValue,$fieldSi
zes[$fieldName]))); 
   $code .= "  </td> "; 
   $code .= $this->getLineEnder(); 
   $code .= $this->getCodeTab()."</tr>".$this-
>getLineEnder(); 
  } 
  $code .= "</table>".$this->getLineEnder().$this-
>getLineEnder(); 
  $code .= "<input type=\"submit\" 
name=\"submit".ucfirst($actionName).ucfirst($thisTable-
>getTableName())."Form\" value=\"".ucfirst($actionName)." 
".ucfirst($thisTable->getTableName())."\">".$this->getLineEnder(); 
  $code .= "<input type=\"reset\" name=\"resetForm\" 
value=\"".LANG_BASIC_CLEAR_FORM."\">".$this->getLineEnder().$this-
>getLineEnder(); 
 
 
  $code .= "</form>".$this->getLineEnder(); 
  $this->appendToCode($code); 
 } 
 
 
 
 
 
 // Variables 
 var $chosenFields ; 
 var $fieldSizeArray ; 
 var $fieldTypeArray; 
 var $fieldLabelArray; 
 var $formType; 
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 /** 
 * @return returns value of variable $chosenFields 
 * @desc getChosenFields : Getting value for variable 
$chosenFields 
 */ 
 function getChosenFields () 
 { 
  return $this->chosenFields ; 
 } 
 
 /** 
 * @param param : value to be saved in variable $chosenFields 
 * @desc setChosenFields : Setting value for $chosenFields 
 */ 
 function setChosenFields ($value) 
 { 
  $this->chosenFields  = $value; 
 } 
 
 /** 
 * @return returns value of variable $fieldSizeArray 
 * @desc getFieldSizeArray : Getting value for variable 
$fieldSizeArray 
 */ 
 function getFieldSizeArray () 
 { 
  return $this->fieldSizeArray ; 
 } 
 
 /** 
 * @param param : value to be saved in variable $fieldSizeArray 
 * @desc setFieldSizeArray : Setting value for $fieldSizeArray 
 */ 
 function setFieldSizeArray ($value) 
 { 
  $this->fieldSizeArray  = $value; 
 } 
 
 /** 
 * @return returns value of variable $fieldTypeArray 
 * @desc getFieldTypeArray : Getting value for variable 
$fieldTypeArray 
 */ 
 function getFieldTypeArray() 
 { 
  return $this->fieldTypeArray; 
 } 
 
 /** 
 * @param param : value to be saved in variable $fieldTypeArray 
 * @desc setFieldTypeArray : Setting value for $fieldTypeArray 
 */ 
 function setFieldTypeArray($value) 
 { 
  $this->fieldTypeArray = $value; 
 } 
 /** 
 * @return returns value of variable $fieldLabelArray 
 * @desc getFieldLabelArray : Getting value for variable 
$fieldLabelArray 
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 function getFieldLabelArray() 
 { 
  return $this->fieldLabelArray; 
 } 
 
 /** 
 * @param param : value to be saved in variable $fieldLabelArray 
 * @desc setFieldLabelArray : Setting value for $fieldLabelArray 
 */ 
 function setFieldLabelArray($value) 
 { 
  $this->fieldLabelArray = $value; 
 } 
 
 /** 
 * @return returns value of variable $formType 
 * @desc getFormType : Getting value for variable $formType 
 */ 
 function getFormType() 
 { 
  return $this->formType; 
 } 
 
 /** 
 * @param param : value to be saved in variable $formType 
 * @desc setFormType : Setting value for $formType 
 */ 
 function setFormType($value) 
 { 
  $this->formType = $value; 
 } 
 
 
} 
 
?> 
 
 

modules/phpCodeGenie3.0.2/app/generators/ 
php/plugins/simpleDbGenerator/ 

simpleInsertGenerator.plugin.class.php 
(το αρχείο που δημιουργεί τον κώδικα εισαγωγής εγγραφής 

σε πίνακα στην τελική εφαρμογή) 
 
<?  
include_once("genieConfiguration.inc.php"); 
include_once(CLASS_TABLE); 
include_once(CLASS_COMMON_SIMPLE_DB_GENERATOR); 
include_once(CLASS_SQL_ENGINE); 
include_once(CLASS_SQL_ENGINE_INSERT_GENERATOR); 
?> 
<?  
class simpleInsertGenerator extends commonSimpleDb 
{ 
  
 function simpleInsertGenerator($arguments) 
 { 
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  $table = $arguments['table']; 
    
  $headerText = $arguments['headerText']; 
  $footerText = $arguments['footerText']; 
  $this->setHeaderText($headerText); 
  $this->setFooterText($footerText);   
     
   
  $thisTable = new table($table,$db); 
  $this->setTableObject($thisTable); 
   
  $this->initializeSimpleDbFramework(); 
   
 } 
  
  
 function generate() 
 { 
  $this->appendSuperHeader(); 
  $this->appendWebHeader(); 
  $this->generateRetreiveFromForm("REQUEST"); 
  $this->generateInsertSQL(); 
  $this->generateUserText(); 
  $this->appendWebFooter(); 
  return $this->getSourceCode(); 
 } 
  
  
  
 function generateInsertSQL() 
 { 
  $thisTable = $this->getTableObject(); 
   
   
  $thisSqlEngine = new  insertSQLGenerator($thisTable-
>getTableName(),$thisTable->getDatabase()); 
  $sql = $thisSqlEngine->constructSQL($thisTable); 
   
  $code = ""; 
  $code .= "<?\n"; 
  $code .= "\$sqlQuery = \"".$sql."\";".$this-
>getLineEnder(); 
  $code .= "\$result = MYSQL_QUERY(\$sqlQuery);".$this-
>getLineEnder(); 
  $code .= "\n?>"; 
   
  $this->appendToCode($code); 
 } 
  
 function generateUserText() 
 { 
  $thisTable = $this->getTableObject(); 
  $code = ""; 
   
  $code .= "<h2>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΝ 
".ucfirst($thisTable->getTableName())."</h2>\n"; 
   
  $code .= LANG_SIMPLE_INSIDE_NEW_RECORD_INSERTED." 
<br><br>\n\n"; 
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  $this->appendToCode($code); 
 } 
} 
?> 
 
 

modules/phpCodeGenie3.0.2/app/generators/ 
php/plugins/simpleDbGenerator 

/simpleListerGenerator.plugin.class.php 
(το αρχείο που δημιοργεί τη σελίδα προβολής 

όλων των εγγραφών ενός πίνακα της τελικής εφαρμογής) 
 
<? 
include_once("genieConfiguration.inc.php"); 
include_once(CLASS_TABLE); 
include_once(CLASS_COMMON_SIMPLE_DB_GENERATOR); 
include_once(CLASS_SQL_ENGINE); 
include_once(CLASS_SQL_ENGINE_SELECT_GENERATOR); 
?> 
<?  
class simpleListerGenerator extends commonSimpleDb 
{ 
 
 function simpleListerGenerator($arguments) 
 { 
  $db = $arguments['db']; 
  $table = $arguments['table']; 
 
 
  $headerText = $arguments['headerText']; 
  $footerText = $arguments['footerText']; 
  $this->setHeaderText($headerText); 
  $this->setFooterText($footerText); 
 
 
  $thisTable = new table($table,$db); 
  $this->setTableObject($thisTable); 
 
  $this->initializeSimpleDbFramework(); 
 
 } 
 
 
 function generate() 
 { 
  $this->appendSuperHeader(); 
  $this->appendWebHeader(); 
  $this->generateSelectSQL(); 
 
  $this->generateWhileLoopToGetData(); 
 
 
  //$this->generateUserText(); 
 
  $this->appendWebFooter(); 
  return $this->getSourceCode(); 
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 function generateSelectSQL() 
 { 
  $thisTable = $this->getTableObject(); 
 
  $thisSqlEngine = new  selectSQLGenerator($thisTable-
>getTableName(),$thisTable->getDatabase()," * "); 
 
  $sql = $thisSqlEngine->constructSQL($thisTable); 
 
  $code = ""; 
  $code .= "<?\n"; 
 
  $code .= "echo \"<h2>ΠΡΟΒΟΛΗ ΟΛΩΝ ΤΟΥ 
".ucfirst($thisTable->getTableName())."</h2>\";\n"; 
 
  $code .= "\$initStartLimit = 0;\n"; 
  $code .= "\$limitPerPage = 10;\n\n"; 
 
  $code .= "\$startLimit = \$_REQUEST['startLimit'];\n"; 
  $code .= "\$numberOfRows = \$_REQUEST['rows'];\n"; 
  $code .= "\$sortBy = \$_REQUEST['sortBy'];\n"; 
  $code .= "\$sortOrder = \$_REQUEST['sortOrder'];\n\n"; 
 
  $code .= "if (\$startLimit==\"\")\n"; 
  $code .= "{\n"; 
  $code .= "\t\t\$startLimit = \$initStartLimit;\n"; 
  $code .= "}\n\n"; 
 
  $code .= "if (\$numberOfRows==\"\")\n"; 
  $code .= "{\n"; 
  $code .= "\t\t\$numberOfRows = \$limitPerPage;\n"; 
  $code .= "}\n\n"; 
 
  $code .= "if (\$sortOrder==\"\")\n"; 
  $code .= "{\n"; 
  $code .= "\t\t\$sortOrder  = \"DESC\";\n"; 
  $code .= "}\n"; 
 
  $code .= "if (\$sortOrder == \"DESC\") { \$newSortOrder = 
\"ASC\"; } else  { \$newSortOrder = \"DESC\"; }\n"; 
 
 
  $code .= "\$limitQuery = \" LIMIT 
\".\$startLimit.\",\".\$numberOfRows;\n"; 
  $code .= "\$nextStartLimit = \$startLimit + 
\$limitPerPage;\n"; 
  $code .= "\$previousStartLimit = \$startLimit - 
\$limitPerPage;\n\n"; 
 
  $code .= "if (\$sortBy!=\"\")\n"; 
  $code .= "{\n"; 
  $code .= "\t\t\$orderByQuery = \" ORDER BY \".\$sortBy.\" 
\".\$sortOrder;\n"; 
  $code .= "}\n"; 
  $code .= "\n\n"; 
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  $code .= "\$result = MYSQL_QUERY(\$sql);".$this-
>getLineEnder(); 
  $code .= "\$numberOfRows = 
MYSQL_NUM_ROWS(\$result);\n\n"; 
 
  $code .= "\n?>"; 
 
  $this->appendToCode($code); 
 } 
 
 function generateUserText() 
 { 
 
  $code = ""; 
  $code .= "A new record has been inserted in the database. 
Here is the information that has been inserted :- <br><br>\n\n"; 
 
  // $code .= $this->generateViewRecordTable(); 
 
  $this->appendToCode($code); 
 } 
 
 function generateWhileLoopToGetData() 
 { 
 
  $code = ""; 
  $code .= "<?\n"; 
  $code .= "if (\$numberOfRows==0) {  \n?>\n\n"; 
  $code .= 
LANG_SIMPLE_INSIDE_SORRY_NO_RECORDS_FOUND."\n\n"; 
  $code .= "<?\n}\n"; 
  $code .= "else if (\$numberOfRows>0) {\n\n"; 
  $code .= $this->getCodeTab()."\$i=0;\n"; 
  $code .= "?>\n"; 
 
 
  $code .= $this->generatePageNavigator(); 
   
  $code .= $this->generateTableHeader(); 
 
 
  $code .= "<?\n"; 
  $code .= $this->getCodeTab()."while 
(\$i<\$numberOfRows)\n"; 
  $code .= $this->getCodeTab()."{\n\n"; 
 
  $code .= $this->getCodeTab().$this->getCodeTab()."if 
((\$i%2)==0) { \$bgColor = \"#FFFFFF\"; } else { \$bgColor = 
\"#C0C0C0\"; }\n\n"; 
 
 
  $code .= $this->generateGetDataFromDbForOneRow(); 
 
  $code .= "\n?>\n"; 
 
  $code .= $this->generateTableDataRow(); 
 
 
  $code .= "<?\n"; 
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  $code .= $this->getCodeTab().$this-
>getCodeTab()."\$i++;\n\n"; 
  $code .= $this->getCodeTab()."} // end while loop\n"; 
  $code .= "?>\n"; 
 
  $code .= $this->generateTableFooter(); 
 
   
  $code .= $this->generatePageNavigator();   
  $code .= "<?\n} // end of if numberOfRows > 0 \n ?>\n"; 
 
  $this->appendToCode($code); 
 } 
 
 function generateTableDataRow() 
 { 
  $thisTable = $this->getTableObject(); 
  $fieldNames = $thisTable->getFieldNameArray(); 
 
  $code = ""; 
 
  $code .= $this->getCodeTab()."<TR BGCOLOR=\"<? echo 
\$bgColor; ?>\">\n"; 
 
  for ($a=0;$a<count($fieldNames);$a++) 
  { 
   $code .= $this->getCodeTab().$this-
>getCodeTab()."<TD>"; 
   $code .= "<? echo 
\$".NAME_FORM_FIELD_PREFIX.ucfirst($fieldNames[$a])."; ?>"; 
   $code .= "</TD>\n"; 
  } 
 
  $code .= $this->getCodeTab()."<TD><a 
href=\"edit".ucfirst($thisTable->getTableName()).".php?".$thisTable-
>getPrimaryKey()."Field=<? echo \$this".ucfirst($thisTable-
>getPrimaryKey())."; ?>\">Επεξεργασία</a></TD>\n"; 
  $code .= $this->getCodeTab()."<TD><a 
href=\"confirmDelete".ucfirst($thisTable-
>getTableName()).".php?".$thisTable->getPrimaryKey()."Field=<? echo 
\$this".ucfirst($thisTable->getPrimaryKey())."; 
?>\">Διαγραφή</a></TD>\n"; 
 
  $code .= $this->getCodeTab()."</TR>\n"; 
 
  return $code; 
 
 } 
 
 function generateTableHeader() 
 { 
  $thisTable = $this->getTableObject(); 
  $fieldNames = $thisTable->getFieldNameArray(); 
 
  $code = ""; 
 
  $code = "<TABLE CELLSPACING=\"0\" CELLPADDING=\"3\" 
BORDER=\"0\" WIDTH=\"100%\">\n"; 
 
  $code .= $this->getCodeTab()."<TR>\n"; 
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  for ($a=0;$a<count($fieldNames);$a++) 
  { 
   $code .= $this->getCodeTab().$this-
>getCodeTab()."<TD>\n"; 
   $code .= $this->getCodeTab().$this-
>getCodeTab().$this->getCodeTab()."<a href=\"<? echo \$PHP_SELF; 
?>?sortBy=".$fieldNames[$a]."&sortOrder=<? echo \$newSortOrder; 
?>&startLimit=<? echo \$startLimit; ?>&rows=<? echo \$limitPerPage; 
?>\">\n"; 
   $code .= $this->getCodeTab().$this-
>getCodeTab().$this->getCodeTab().$this-
>getCodeTab()."<B>".ucfirst($fieldNames[$a])."</B>\n"; 
   $code .= $this->getCodeTab().$this-
>getCodeTab().$this->getCodeTab()."</a>\n"; 
   $code .= "</TD>\n"; 
  } 
 
  $code .= $this->getCodeTab()."</TR>\n"; 
 
  return $code; 
 
 } 
 
 function generateTableFooter() 
 { 
  $code = ""; 
 
  $code .= "</TABLE>\n"; 
 
  return $code; 
 
 } 
 
 
 function generatePageNavigator() 
 { 
 
 
  $code = ""; 
  $code .= "\n\n<br>\n"; 
 
 
  $code .= "<?\n"; 
  $code .= "if (\$_REQUEST['startLimit'] != \"\" && 
\$_REQUEST['startLimit']>0)\n"; 
  $code .= "{\n"; 
  $code .= "?>\n\n"; 
  $code .= "<a href=\"<? echo  \$_SERVER['PHP_SELF']; 
?>?startLimit=<? echo \$previousStartLimit; ?>&limitPerPage=<? echo 
\$limitPerPage; ?>&sortBy=<? echo \$sortBy; ?>&sortOrder=<? echo 
\$sortOrder; ?>\">Προηγούμενα <? echo \$limitPerPage; ?> 
Αποτελέσματα</a> .....\n"; 
  $code .= "<? } ?>\n"; 
 
  $code .= "<?\n"; 
  $code .= "if (\$numberOfRows == \$limitPerPage)\n"; 
  $code .= "{\n"; 
  $code .= "?>\n"; 
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\$sortOrder; ?>\">Επόμενα <? echo \$limitPerPage; ?> 
Αποτελέσματα</a>\n"; 
 
  $code .= "<? } ?>\n"; 
 
  $code .= "\n<br><br>\n"; 
   
  // Returning Generated Code 
  return $code; 
 } 
 
} 
 
?> 
 
 

modules/phpCodeGenie3.0.2/app/generators/ 
php/plugins/simpleDbGenerator/ 

simpleUpdateGenerator.plugin.class.php 
(το αρχείο που δημιουργεί τον κώδικα ενημέρωσης εγγραφής στην τελική εφαρμογή) 

 
<?  
include_once("genieConfiguration.inc.php"); 
include_once(CLASS_TABLE); 
include_once(CLASS_COMMON_SIMPLE_DB_GENERATOR); 
include_once(CLASS_SQL_ENGINE); 
include_once(CLASS_SQL_ENGINE_UPDATE_GENERATOR); 
?> 
<?  
class simpleUpdateGenerator extends commonSimpleDb 
{ 
  
 function simpleUpdateGenerator($arguments) 
 { 
  $db = $arguments['db']; 
  $table = $arguments['table']; 
   
   
  $headerText = $arguments['headerText']; 
  $footerText = $arguments['footerText']; 
  $this->setHeaderText($headerText); 
  $this->setFooterText($footerText);   
     
   
  $thisTable = new table($table,$db); 
  $this->setTableObject($thisTable); 
   
  $this->initializeSimpleDbFramework(); 
   
 } 
  
  
 function generate() 
 { 
  $this->appendSuperHeader(); 
  $this->appendWebHeader(); 
  $this->generateRetreiveFromForm("REQUEST"); 
  $this->generateUpdateSQL(); 
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  $this->generateUserText(); 
  $this->appendWebFooter(); 
  return $this->getSourceCode(); 
 } 
  
  
  
 function generateUpdateSQL() 
 { 
  $thisTable = $this->getTableObject(); 
   
   
  $thisSqlEngine = new  updateSQLGenerator($thisTable-
>getTableName(),$thisTable->getDatabase()); 
  $sql = $thisSqlEngine->constructSQL($thisTable); 
   
  $code = ""; 
  $code .= "<?\n"; 
  $code .= "\$sql = \"".$sql."\";".$this->getLineEnder(); 
  $code .= "\$result = MYSQL_QUERY(\$sql);".$this-
>getLineEnder(); 
  $code .= "\n?>"; 
   
  $this->appendToCode($code); 
 } 
  
 function generateUserText() 
 { 
  $thisTable = $this->getTableObject(); 
   
  $code = ""; 
   
  $code .= "<h2>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΝ 
".ucfirst($thisTable->getTableName())."</h2>\n"; 
   
  $code .= LANG_SIMPLE_INSIDE_RECORD_UPDATED." 
<br><br>\n\n"; 
   
  $code .= $this->generateViewRecordTable(); 
   
  $listFileName = "list".ucfirst($thisTable-
>getTableName()).".php"; 
    
  $code .= "<br><br>"; 
  $code .= "<a 
href=\"".$listFileName."\">".LANG_SIMPLE_INSIDE_GO_BACK_TO_LIST."</a>
\n"; 
   
   
  $this->appendToCode($code); 
 } 
  
} 
 
?> 
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modules/phpCodeGenie3.0.2/app/generators/ 
php/plugins/simpleDbGenerator/ 

simplePowerSearchGenerator.plugin.class.php 
(το αρχείο που δημιουργεί τη σελίδα αναζήτησης 

στις εγγραφές των πινάκων της τελικής εφαρμογής) 
 
<?  
include_once("genieConfiguration.inc.php"); 
include_once(CLASS_TABLE); 
include_once(CLASS_COMMON_SIMPLE_DB_GENERATOR); 
include_once(CLASS_SQL_ENGINE); 
include_once(CLASS_SQL_ENGINE_SELECT_GENERATOR); 
include_once(CLASS_SQL_ENGINE_SELECT_KEYWORD_GENERATOR); 
include_once(PLUGIN_PHP_SIMPLE_WEB_LISTER_GENERATOR_CLASS); 
 
 
?> 
<?  
class simplePowerSearchGenerator extends simpleListerGenerator 
{ 
 
 function simplePowerSearchGenerator($arguments) 
 { 
  $db = $arguments['db']; 
  $table = $arguments['table']; 
 
 
  $headerText = $arguments['headerText']; 
  $footerText = $arguments['footerText']; 
  $this->setHeaderText($headerText); 
  $this->setFooterText($footerText); 
 
 
  $thisTable = new table($table,$db); 
  $this->setTableObject($thisTable); 
 
  $this->initializeSimpleDbFramework(); 
 
 } 
 
 
 function generate() 
 { 
  $this->appendSuperHeader(); 
  $this->appendWebHeader(); 
  $this->generateHighlightStringFunction(); 
  $this->generateGetFromForm(); 
  $this->generatePowerSearchSQL(); 
  $this->generateWhileLoopToGetData(); 
  $this->appendWebFooter(); 
  return $this->getSourceCode(); 
 } 
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 function generatePowerSearchSQL() 
 { 
  $thisTable = $this->getTableObject(); 
 
 
  $thisSqlEngine = new selectKeywordGenerator($thisTable-
>getTableName(),$thisTable->getDatabase()); 
  $sql = $thisSqlEngine->constructSQL($thisTable); 
 
  $code = ""; 
  $code .= "<?\n"; 
  $code .= "\$sqlQuery = \"".$sql."\";".$this-
>getLineEnder(); 
  $code .= "\$result = MYSQL_QUERY(\$sqlQuery);".$this-
>getLineEnder(); 
  $code .= "\$numberOfRows = MYSQL_NUM_ROWS(\$result);\n"; 
  $code .= "\n?>"; 
 
  $this->appendToCode($code); 
 } 
 
 function generateGetFromForm() 
 { 
 
  $code = ""; 
  $code .= $this->getCodeStarter(); 
  $code .= "\$thisKeyword = \$_REQUEST['keyword'];\n"; 
  $code .= $this->getCodeEnder(); 
 
  $this->appendToCode($code); 
 } 
 
 function generateHighlightStringFunction() 
 { 
  $code = ""; 
  $code .= "<?\n"; 
  $code .= "function highlightSearchTerms(\$fullText, 
\$searchTerm, \$bgcolor=\"#FFFF99\")\n"; 
  $code .= "{\n"; 
  $code .= "\tif (empty(\$searchTerm))\n"; 
  $code .= "\t{\n"; 
  $code .= "\t\treturn \$fullText;\n"; 
  $code .= "\t}\n"; 
  $code .= "\telse\n"; 
  $code .= "\t{\n"; 
  $code .= "\t\t\$start_tag = \"<span style=\\\"background-
color: \$bgcolor\\\">\";\n"; 
  $code .= "\t\t\$end_tag = \"</span>\";\n"; 
  $code .= "\t\t\$highlighted_results = \$start_tag . 
\$searchTerm . \$end_tag;\n"; 
  $code .= "\t\treturn eregi_replace(\$searchTerm, 
\$highlighted_results, \$fullText);\n"; 
  $code .= "\t}\n"; 
  $code .= "}\n"; 
  $code .= "\n?>"; 
 
  $this->appendToCode($code); 
 } 
 
 function generateWhileLoopToGetData() 
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  $thisTable = $this->getTableObject(); 
 
 
  $code = ""; 
  $code .= "<?\n"; 
   
  $code .= "echo \"<h2>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 
".ucfirst($thisTable->getTableName())."</h2>\";\n"; 
   
  $code .= "if (\$numberOfRows==0) {  \n?>\n\n"; 
  $code .= " Δεν βρέθηκαν εγγραφές ... !!\n\n"; 
  $code .= "<?\n}\n"; 
  $code .= "else if (\$numberOfRows>0) {\n\n"; 
  $code .= $this->getCodeTab()."\$i=0;\n"; 
  $code .= "?>\n"; 
 
 
  $code .= $this->generateTableHeader(); 
 
 
  $code .= "<?\n"; 
 
  $code .= "\$highlightColor = \"#FFFF99\"; \n\n"; 
 
  $code .= $this->getCodeTab()."while 
(\$i<\$numberOfRows)\n"; 
  $code .= $this->getCodeTab()."{\n\n"; 
 
  $code .= $this->getCodeTab().$this->getCodeTab()."if 
((\$i%2)==0) { \$bgColor = \"#FFFFFF\"; } else { \$bgColor = 
\"#C0C0C0\"; }\n\n"; 
 
 
  $code .= $this->generateGetDataFromDbForOneRow(); 
 
  $code .= "\n?>\n"; 
 
  $code .= $this->generateTableDataRow(); 
 
 
  $code .= "<?\n"; 
 
 
  $code .= $this->getCodeTab().$this-
>getCodeTab()."\$i++;\n\n"; 
  $code .= $this->getCodeTab()."} // end while loop\n"; 
  $code .= "?>\n"; 
 
  $code .= $this->generateTableFooter(); 
 
  $code .= "<?\n} // end of if numberOfRows > 0 \n ?>\n"; 
 
  $this->appendToCode($code); 
 } 
 
 function generateGetDataFromDbForOneRow() 
 { 
 
  $retrieveFromDbMethhodCall = "MYSQL_RESULT"; 
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  $fieldNameArray = $thisTable->getFieldNameArray(); 
 
  $code = ""; 
 
  for ($a=0;$a<count($fieldNameArray);$a++) 
  { 
   $fieldName = $fieldNameArray[$a]; 
   $code .= $this->getCodeTab(); 
   $code .= 
"\$".NAME_FORM_FIELD_PREFIX.ucfirst($fieldName)." = 
".$retrieveFromDbMethhodCall."(\$result,\$i,\"".$fieldName."\");".$th
is->getLineEnder(); 
 
  } 
 
  for ($a=0;$a<count($fieldNameArray);$a++) 
  { 
   $fieldName = $fieldNameArray[$a]; 
   $code .= $this->getCodeTab(); 
   $code .= 
"\$".NAME_FORM_FIELD_PREFIX.ucfirst($fieldName)." = 
highlightSearchTerms(\$".NAME_FORM_FIELD_PREFIX.ucfirst($fieldName)."
, \$thisKeyword, \$highlightColor); \n"; 
 
  } 
 
 
  return $code; 
 } 
 
} 
 
?> 
 
 

modules/phpCodeGenie3.0.2/app/generators/ 
php/plugins/simpleDbGenerator/ 

simpleDeleteGenerator.plugin.class.php 
(το αρχείο που δημιουργεί τον κώδικα διαγραφής εγγραφής της τελικής εφαρμογής) 

 
<?  
include_once("genieConfiguration.inc.php"); 
include_once(CLASS_TABLE); 
include_once(CLASS_COMMON_SIMPLE_DB_GENERATOR); 
include_once(CLASS_SQL_ENGINE); 
include_once(CLASS_SQL_ENGINE_DELETE_GENERATOR); 
?> 
<?  
class simpleDeleteGenerator extends commonSimpleDb 
{ 
  
 function simpleDeleteGenerator($arguments) 
 { 
  $db = $arguments['db']; 
  $table = $arguments['table']; 
   
   
  $headerText = $arguments['headerText']; 
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  $footerText = $arguments['footerText']; 
  $this->setHeaderText($headerText); 
  $this->setFooterText($footerText);   
     
   
  $thisTable = new table($table,$db); 
  $this->setTableObject($thisTable); 
   
  $this->initializeSimpleDbFramework(); 
   
 } 
  
  
 function generate() 
 { 
  $this->appendSuperHeader(); 
  $this->appendWebHeader(); 
  $this->generateRetreiveFromForm("REQUEST"); 
  $this->generateDeleteSQL(); 
  $this->generateUserText(); 
  $this->appendWebFooter(); 
  return $this->getSourceCode(); 
 } 
  
  
  
 function generateDeleteSQL() 
 { 
  $thisTable = $this->getTableObject(); 
   
   
  $thisSqlEngine = new  deleteSQLGenerator($thisTable-
>getTableName(),$thisTable->getDatabase()); 
  $sql = $thisSqlEngine->constructSQL($thisTable); 
   
  $code = ""; 
  $code .= "<?\n"; 
  $code .= "\$sql = \"".$sql."\";".$this->getLineEnder(); 
  $code .= "\$result = MYSQL_QUERY(\$sql);".$this-
>getLineEnder(); 
  $code .= "\n?>"; 
   
  $this->appendToCode($code); 
 } 
  
 function generateUserText() 
 { 
  $thisTable = $this->getTableObject(); 
   
  $code = ""; 
   
  $code .= "<h2>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΝ 
".ucfirst($thisTable->getTableName())."</h2>\n"; 
   
  $code .= 
LANG_SIMPLE_INSIDE_RECORD_DELETED."<br><br>\n\n"; 
   
  //$code .= $this->generateViewRecordTable(); 
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  $code .= "<a 
href=\"".$listFileName."\">".LANG_SIMPLE_INSIDE_GO_BACK_TO_LIST."</a>
\n"; 
   
  $this->appendToCode($code); 
 } 
  
} 
 
?> 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
 

Code Generators (Πλήρης Λίστα) 
 
 
 
 
 
Ακολουθεί μια λίστα των διάφορων προγραμμάτων που ανήκουν στην κατηγορία των 

Code Generators. Πρόκειται για προγράμματα ανοιχτού λογισμικού αλλά και 

εμπορικές εφαρμογές, με τον τίτλο του καθενός το μοντέλο που ακολουθούν, το 

σκοπό που εξυπηρετούν καθώς και μια μικρή περιγραφή (η οποία είναι στα αγγλικά 

μιας και πρόκειται για την επίσημη περιγραφή που δίνει το κάθε πρόγραμμα). Επίσης 

για κάθε πρόγραμμα όπου ήταν δυνατόν βρέθηκε και προστέθηκε στην παρακάτω 

λίστα και ένας σύνδεσμος στο διαδίκτυο για περισσότερες πληροφορίες. 

 
 
1Spec 
Tier Generator 
For Database 
http://progeniproducts.com/1SpecDevelopment.htm  

 

 
1Spec, a Windows based workstation for the development and maintenance of 
portable applications allowing users to write only one specification, one time, for 
implementation on many different platforms. 
 
 
 
Adalon 
Tier Generator 
For Full Web Application 
http://www.synthis.com/  
 
Synthis' Adalon product is a drag-and-drop visual process modeling tool designed 
specifically for organizations who design and develop custom Web applications. It is 
the only tool that can generate fully-customizable code output for ANY target 
software architecture and programming language. Out of the box, Adalon provides 
complete design and code generation support for the Struts Framework, the Fusebox 
Web Architecture, and the Macromedia ColdFusion MX development platform. 
 
 
 

 

http://progeniproducts.com/1SpecDevelopment.htm
http://www.synthis.com/


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β  Code Generators
(Πλήρης Λίστα Προγραμμάτων)

 

Rapid Application Generation 
From a Database Schema 

 
148

Albatross Code Generator 
Tier Generator 
For Any Code 
http://www.thecodegenerator.com/  
 
Without writing code you can build Wizards to generate your code. Albatross has also 
a script language to generate code. You can build easily input screens to get 
generation parameters. With albatross you can also manage your snippets and build 
knowledge environment for the development team. 
 
 
 
AllFussion 2E (formerly Synon/2E) 
Tier Generator 
For Full Web Application 
http://www3.ca.com/Solutions/Product.asp?ID=1631  
 
AllFusion 2E is a model-based development tool that runs on the iSeries (AS/400) 
platform. It began life as "Synon/2" in 1980's on IBM System/38 and then on the 
AS/400. 2E generates RPG III, RPG IV and COBOL code for the iSeries with web-
enablement and EJB/Java options. 
 
 
 
AllFussion Plex 
Tier Generator 
For Full Web Application 
http://www3.ca.com/Solutions/Product.asp?ID=258  
 
AllFusion Plex is an Architected RAD tool that combines the techniques of model-
based development, patterns and code generation to accelerate the delivery and 
maintenance of J2SE and J2EE business applications. It supports a variety of 
databases and data access APIs including Oracle, MS SQL Server, IBM DB2, ODBC, 
JDBC and (soon) OLE-DB. 
 
 
 
AndroMDA 
Tier Generator 
For Any Code 
http://www.andromda.org/  

 

 
AndroMDA is the new version of uml2ejb. It reads a UML model (exported as XML) 
and creates Java code. The initial target is Java with XDoclet markup for database 
access code. 
 
 
 
 
 

 

http://www.thecodegenerator.com/
http://www3.ca.com/Solutions/Product.asp?ID=1631
http://www3.ca.com/Solutions/Product.asp?ID=258
http://www.andromda.org/
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ANGIE 
Tier Generator 
For Any Code 
http://www.d-s-t-g.com/angie  

 

 
The generator development platform ANGIE provides a script language, a compiler 
for this language and a runtime system. The freeware version of ANGIE is named 
'ANGIE Generation Now!'. 
 
 
 
ArcStyler 
Tier Generator 
For Full Web Application 
http://www.io-software.com/products/arcstyler_overview.jsp  
 
Pluggable transformations (MDA-Cartridges) generate n-tier Java/J2EE or C#/.NET 
application code from UML and business process models. MDA-based Cartridge IDE 
to generate new MDA-Cartridges from UML for any target language or platform. 
 
 
 
Arquemie for Application Shells 
Tier Generator 
For User Interface 
http://www.xintegra.com/content/products/shells/shells_ps.html  

 

 
Arquemie for Swing Shells is an easy to use tool, in the form of an IDE plug-in, for 
automating the generation of Java Swing source code for Application Shells in either 
a Standard MDI Desktop or a Tabbed MDI Desktop style. This is a passive generator. 
 
 
 
Arquemie for Swing Trees 
Tier Generator 
For User Interface 
http://www.xintegra.com/content/products/trees/trees_ps.html  

 

 
Arquemie for Swing Trees is an easy to use tool, in the form of an IDE plug-in. It 
automates the generation of Java Swing source code for graphical tree controls from 
hierarchical Java object structures you supply. This is a passive generator. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.d-s-t-g.com/angie
http://www.io-software.com/products/arcstyler_overview.jsp
http://www.xintegra.com/content/products/shells/shells_ps.html
http://www.xintegra.com/content/products/trees/trees_ps.html
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Arquemie for XML 
Tier Generator 
For XML Access 
http://www.xintegra.com/content/products/xsdbeans/xsdbeans_ps.html  

 

 
Arquemie for XML Schemas is an easy to use IDE plug-in, for automating the 
generation of Java source code direct from an XML schema, for marshalling and 
unmarshalling schema compliant XML documents. The tool generates standalone 
Java source code files that require no additional jars to run. This is a passive 
generator. 
 
 
 
ASPRunner Professional 
Tier Generator 
For Full Web Application 
http://www.xlinesoft.com/asprunnerpro  

 

 
ASPRunner Professional creates set of ASP pages to access and modify MS Access, 
MS SQL, Oracle and other databases. Using generated ASP pages users can search, 
sort, edit, delete and add data into database. 
 
 
 
autoCode 
Tier Generator 
For Database 
http://www.d0m1.com/autoCodeBeta/acbeta.asp  
 
autoCode provides code generation for INSERT, UPDATE, SELECT and DELETE 
SQL statements. Multiple versions of each statement can be generated corresponding 
to the different possible WHERE clauses. This code generation is particularly useful 
to generate an Informix database SELECT procedure, because Informix stored-
procedure language requires that each of the return values of a SELECT statement be 
explicitly DEFINEd, SELECTed INTO and then RETURNed. 
 
 
 
AutoGen 
Tier Generator 
For Other 
http://www.gnu.org/software/autogen/  
 
A generic generator framework. 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.xintegra.com/content/products/xsdbeans/xsdbeans_ps.html
http://www.xlinesoft.com/asprunnerpro
http://www.d0m1.com/autoCodeBeta/acbeta.asp
http://www.gnu.org/software/autogen/
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Backend Wizard 
Tier Generator 
For Full Web Application 
http://www.backend-wizard.com/  

 

 
Each of our users have a MySQL database on our server and they can upload their sql 
tables into it. They can create script working on these tables by filling an online form. 
Generated scripts can list, search, insert, update and delete rows in the selected 
MySQL table. They can support text, password, textarea, select box, radio button and 
check box type input methods. This is a commercial service, users can select from 
more payment options. 
 
 
 
Blue Ink 
Tier Generator 
For Full Web Application 
http://www.blueink.biz/  

 
 
In Q1 2005 a software development team increased productivity 426% while 
increasing application quality and consistency. At Automated Architecture we offer 
dramatic time savings to software developers through Rapid Application 
Development based tools and methodologies. What we offer can be summed up in 
three words: web applications ... instantly. 
 
 
 
BridgePoint 
Tier Generator 
For Full Web Application 
http://www.projtech.com/  
 
An MDA model compiler that builds C and C++ from UML models. 
 
 
 
BrightSword Designer Professional Edition 
Tier Generator 
For Full Web Application 
http://www.brightsword.com/  

 

 
BrightSword Designer-Code generation tool (Rapid Application Development Tool - 
RAD) for the software developers to build database-driven web applications in ASP, 
ASP.NET, JSP and PHP using the point click method of development. 
 
 
 
 

 

http://www.backend-wizard.com/
http://www.blueink.biz/
http://www.projtech.com/
http://www.brightsword.com/
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C# Data Tier Generator 
Code Munger 
For Database 
http://csharpdatatier.sourceforge.net/  

 

 
Given a connection to a database the C# Database Tier Generator will create the C# 
classes to wrap the database tables. 
 
 
 
C# Rose Add-In 
Tier Generator 
For Database 
http://www.modelisoft.com/  

 

 
C# Rose Add-In is an Add-In for Rational Rose. C# code is obtained from a high 
level UML model (including state machines). C# Rose Add-In is able to make design 
decisions controlled by UML stereotypes. In conjunction with the Modelisoft 
AutoGUI library, it can produce a Windows application allowing browsing the model. 
 
 
 
Camino 
Tier Generator 
For User Interface 
http://www.scioworks.com/scioworks_camino.html  

 

 
Builds Struts interface code from an abstract model of an interface. 
 
 
 
Castor 
Tier Generator 
For XML Access 
http://freshmeat.net/projects/castor  
 
Builds a data access layer for XML, SQL and a variety of others using definition files. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://csharpdatatier.sourceforge.net/
http://www.modelisoft.com/
http://www.scioworks.com/scioworks_camino.html
http://freshmeat.net/projects/castor
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CG Pro 
Tier Generator 
For Full Web Application 
http://www.rfgsoftware.com/RFG.aspx?ID=12  

 

 
The main aim of CG Pro is to ease the process of building scalable n-tier applications 
and prototyping solutions to business problems. We have analysed the main problems 
encountered when deadlines are short or the nature of the coding is tedious. We then 
built CG Pro to solve these problems. Although CG Pro is template based we have 
provided all of the templates required to simply select the required database items and 
select generation target, both language and platform. 
 
 
 
CGIScripter 
Tier Generator 
For Database 
http://www.cgiscripter.net/  
 
Description CGIScripter is a multi-platform (Windows, Linux, MacOS X, Solaris) 
graphical application which generates Perl CGI code to insert, query, update, and 
delete records within MySQL, Oracle, Access, SQL Server, Sybase, DB2 and 
PostgreSQL databases. The core work of code generation is done by approximately 
9000 lines of Perl code, which is made available for modification to the user. 
 
 
 
Clarion 
Tier Generator 
For Full Web Application 
http://www.softvelocity.com/core/default.html  

 

 
The Clarion metabases store the metadata (business logic and database schema), 
application (application logic) and user interface layers for all projects referencing 
corporate data. An extensible code generation system generates full featured 
applications from the descriptions stored in the metabase storage files. Target is web 
applications and the Windows platform. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.rfgsoftware.com/RFG.aspx?ID=12
http://www.cgiscripter.net/
http://www.softvelocity.com/core/default.html
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Clarion/ASP Templates 
Tier Generator 
For Full Web Application 
http://www.softvelocity.com/asp/asp.htm  

 

 
The Clarion/ASP templates generate ASP web applications which provide query, 
navigation, and editing procedures for client/server databases over the web. Clarion 
provides two way linkage between the application metabase repository/data dictionary 
and IDE/design interface, and thus generated code can be modified, and when 
regenerated, the modifications are retained. Everything for a strictly database app is 
generated, with the developer only needing to code special functionality. 
 
 
 
Clarion/PHP Templates 
Tier Generator 
For Full Web Application 
http://www.softvelocity.com/php/php.htm  

 

 
The Clarion/PHP templates generate PHP web applications which provide query, 
navigation, and editing procedures for client/server databases over the web. Clarion 
provides two way linkage between the application metabase repository/data dictionary 
and IDE/design interface, and thus generated code 
can be modified, and when regenerated, the modifications are retained. Everything for 
a strictly database app is generated, with the developer only needing to code special 
functionality. 
 
 
 
CMSCreator 
Tier Generator 
For Full Web Application 
http://www.developerinabox.com/  

 

 
Generates a visual studio solution. Builds a secure .NET Content Management 
System for any SQL database in seconds. Features an HTML editor, automatic drop-
downs, child tables, date/ time controls, Flash, SVG, images, email address support, 
files, documents and more. Generates c# and vb.net source code. 
 
 
 
CM_ConfigBuilder 
Other 
For User Inteface 
http://www.codemachines.com/  

 

 
CM_ConfigBuilder allows to describe a model of your application configuration and 
generates a dll containing classes and gui to manage your configuration. 
 

http://www.softvelocity.com/asp/asp.htm
http://www.softvelocity.com/php/php.htm
http://www.developerinabox.com/
http://www.codemachines.com/
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CodeCharge 
Tier Generator 
For Full Web Application 
http://www.codecharge.com/  
 
CodeCharge generators front to back solutions for web application server code on a 
variety of different platforms. 
 
 
 
CodeFluent 
Tier Generator 
For Any Code 
http://www.codefluent.com/  
 
CodeFluent is a MDA driven product that solves the software development 
industrialization issue including business model design and implementation following 
a pragmatic approach. CodeFluent is a software factory whose flexible architecture 
introduces the producer notion. Producers generate different types of ready-to-use 
elements: database, business entity-related classes, web services, UI elements, Excel 
or Word integration services. 
 
 
 
CodeFutures FireStorm/DAO 
Tier Generator 
For Database 
http://www.codefutures.com/products/firestorm/  
 
FireStorm/DAO is a Java Code Generator that can import existing database schemas 
(from a SQL script or from a live JDBC connection) and can then generate a complete 
persistence tier based on any of the following Java persistence technologies: 
Java Database Connectivity (JDBC) 
Java Data Objects (JDO) 
Enterprise JavaBeans (EJB) 
Hibernate (new in Firestorm/DAO Release 3.0) 
 
 
codegen 
Partial Class Generator 
For Business Logic 
http://forge.novell.com/modules/xfmod/project/?codegen  

 

 
Codegen is a (opensource - LGPL) UML Class Diagram (XMI and Dia) to C#, Java 
and VB.NET code generation framework. It can also output using XSLT Templates 
which adds support for virtually any language (support for PHP, Python, C -GObject-, 
C++, etcetera is planned and might be available already). 

 

http://www.codecharge.com/
http://www.codefluent.com/
http://www.codefutures.com/products/firestorm/
http://forge.novell.com/modules/xfmod/project/?codegen
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CodeGenie MDA Code Generator 
Tier Generator 
For Full Web Application 
http://www.codegenie.net/  
 
CodeGenie implements the OMG's MDA concept using Executable UML models. 
CodeGenie reads XMI files from leading CASE tools, maps these to open architecture 
Platform Models and generates up to 100% of the system. It even generates itself! 
 
 
 
CodeSmith 
Tier Generator 
For Any Code 
http://www.ericjsmith.net/codesmith/  
 
CodeSmith is a FREEWARE ASP.NET style template-based code generator for any 
ASCII language. A tutorial is provided on the site. 
 
 
 
CodeWorker 
Tier Generator 
For Any Code 
http://www.codeworker.org/  
 
A flexible parsing tool and a universal code generator. 
It extracts information required by the generator from any input formats. 
It generates source code, documentation (text, more generally) for any output format. 
It operates source-to-source translations or program transformation by a merge of 
both parsing and code generation. 
 
 
 
Codify 
Mixed Code Generator 
For Any Code 
http://www.workstate.com/codify  
 
A code generator that integrates into the Visual Studio .NET framework which can 
generate multiple code fragments within a single file. Scales from very small to large 
code generation tasks. Ideal for existing code bases. 
 
 
 
 

 

http://www.codegenie.net/
http://www.ericjsmith.net/codesmith/
http://www.codeworker.org/
http://www.workstate.com/codify
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Cog 
Inline Code Expander 
For Any Code 
http://www.nedbatchelder.com/code/cog/  

 

 
Cog executes inlined Python code to generate code in the language of your 
choice. Any text file can be part of the result. 
 
 
 
Com Express 
Tier Generator 
For Full Web Application 
http://www.shoutsoft.com/  
 
COM Express 2.0 is a template driven VB.NET/VB6 code generator which creates 
robust business objects and sophisticated windows/web GUI using proven technology. 
The generated application supports field-level user security, forms and reporting, n-
level hierarchies and 60+ major third-party .NET/COM components. 
 
 
 
CompileX 
Tier Generator 
For Full Web Application 
http://www.compilex.com/  
 
Building full applications from abstract designs based on the Microsoft .NET model. 
 
 
 
Constructor() 
Tier Generator 
For Full Web Application 
http://www.dotnetbuilders.com/  
 
Constructor() is a ‘Model Driven’ VSIP code and UI generator for Microsoft's .NET 
platform. It can be used to build prototypes or full windows or web applications from 
a UML class definition – which itself can be easily created using the built in model 
editor and class diagram tool, or by reverse-engineering a database schema. 
Constructor can be used to generate MS SQL and MS Access databases and assists in 
creating 3-tier database applications. You can use C# or VB.NET to build Windows 
and Web forms. 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.nedbatchelder.com/code/cog/
http://www.shoutsoft.com/
http://www.compilex.com/
http://www.dotnetbuilders.com/
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D4Modelizer Open Source 
Tier Generator 
For Database 
http://www.d4modelizer.com/  

 

 
D4Modelizer map a data source to object and manage persistence to produce C# code. 
It is a free product to help programmer in order to save time. Now, D4M can connect 
DB2, SQL Server, Oracle, Sybase, MSDE, Access, MySQL, PostgreSQL,Firebird. 
You can create Visual Studio or SharpDevelop project. 
Unit testing is added on generated code. 
 
 
 
DAME 
Inline Code Expander 
For Database 
http://dame.sourceforge.net/  

 

 
DAME specifies a new language for database access. When run through the generator 
this language creates Java and C++ files to implement the database access. 
 
 
 
Data Tier Modeler 
Inline Code Expander 
For Database 
http://www.evaluant.com/en/solutions/dtm/default.aspx  
 
Data Tier Modeler generates C# source code which you can use to access SQL 
Server, Oracle, and Access databases. 
 
 
 
DB_Genie 
Tier Generator 
For Database 
http://www.dbgtools.com/ 

 

 
DB-Genie is a DB2 OS/390 & z/OS JCL generator for DB2 utilities (vendor generic), 
which allows a DBA to optimize and automate utility job streams, various daily adhoc 
needs, backup/recovery windows, disaster recovery plans, etc. There is also table-
level functionality that uses the same features at the tablespace level, making the 
movement of data between environments optimal. And all functionality in DB-Genie 
can be executed in batch jobs. 
 
 
 
 
 

 

http://www.d4modelizer.com/
http://dame.sourceforge.net/
http://www.evaluant.com/en/solutions/dtm/default.aspx
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DBHelper 
Code Munger 
For Database 
http://www.codeproject.com/cs/database/dbhelper.asp  

 

 
UI based generator to build C# database access code for an existing schema by 
reflecting against the database. 
 
 
 
DBMethods 
Tier Generator 
For Database 
http://www.skybow.com/dbmethods/  

 

 
DBMethods allows you to express parameterized SQL and stored procedures as 
managed code functions by supplying a compatible method definition. DBMethods 
does not rely on templates or scriptable code generators. Instead, it simply makes use 
of the innovative features of the Common Language Runtime (CLR) like metadata, 
reflection services, custom attributes and dynamic code emission to implement the 
boilerplate data access front. 
 
 
 
Deklarit 
Tier Generator 
For Database 
http://www.deklarit.com/  
 
Deklarit is generator with a GUI front end that builds both database and business logic 
code for the Microsoft platform (.NET, VB.NET, C#, ASP.NET, Windows Forms, 
.NET Compact Framework). It supports SQL Server, Oracle, Access and SQL Server 
CE databases. 
 
 
 
Dia2code 
Code Munger 
For Business Logic 
http://freshmeat.net/projects/dia2code  

 

 
dia2code reads a 'dia' diagram file and generates C++ or Java. 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.codeproject.com/cs/database/dbhelper.asp
http://www.skybow.com/dbmethods/
http://www.deklarit.com/
http://freshmeat.net/projects/dia2code


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β  Code Generators
(Πλήρης Λίστα Προγραμμάτων)

 

Rapid Application Generation 
From a Database Schema 

 
160

 
Dia2postgres 
Tier Generator 
For Database 
http://freshmeat.net/projects/dia2postgres  

 

 
Creates PHP or SQL from 'dia' diagram files. 
 
 
 
Doxygen 
Code Munger 
For Documentation 
http://www.doxygen.org/  
 
Builds documentation for C, C++ and C# by scanning the source code for special 
comments. 
 
 
 
Dreamsource 
Tier Generator 
For Full Web Application 
http://www.leeonsoft.com/  

 

 
Dreamsource can generate all the necessary source codes and deployment descriptors 
for J2EE applications, and package them into deployable enterprise archive (.ear) files 
for major application servers. Dreamsource generates data access codes based on Data 
Access Object (DAO) design pattern and web source codes based on Struts web 
framework (1.2). Dreamsource provides a simple persistence framework, and allows 
users to build complex SQL query easily. 
 
 
 
Druid 
Tier Generator 
For Database 
http://freshmeat.net/projects/druid  
 
Presents a GUI for designing a database then creates SQL for the physical schema. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://freshmeat.net/projects/dia2postgres
http://www.doxygen.org/
http://www.leeonsoft.com/
http://freshmeat.net/projects/druid
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Gentastic! 
Tier Generator 
For Any Code 
http://www.gentastic.com/  

 
Gentastic! e-GEN is a general-purpose model driven development tool that enables 
the creation of a custom fit application generator based on design requirements, 
architecture patterns and template-based code generation. The resultant 'Design Portal' 
offers a browser based interface to integrate design and code production. e-GEN also 
includes a design data importer, allowing integration with design sources such as 
UML or physical Database schemas. 
 
 
 
EazyCode 
Tier Generator 
For Database 
http://www.eazycode.com/  

 

 
EazyCode is a Rapid Application Development tool (Data-Entry Forms Wizard) that 
automatically generates VB.Net GUI Code in a matter of seconds from database table 
structure and sets of rules - complete with validation and SQL stored-procedures for 
insert and update tasks. It has 18 ready-to-use templates for master and master-detail 
forms. 
 
 
 
EazyDoc 
Tier Generator 
For Documentation 
 

 

 
EazyDoc documents the structure of MS-SQL 2000 databases. 
The final product is an easy-to-read Word document that can include: Primary Keys, 
Field Information (type, size, identity, nullable, description), Indexes, Check 
Constraints, Rule Constraints, Default Constraints, Foreign Key Constraints, Triggers, 
Stored Procedures, Views, User Defined Data Types, User Defined Functions, 
Defaults and Rules. Connects Local as well as Remote Server. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.gentastic.com/
http://www.eazycode.com/
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EazySQL 
Tier Generator 
For Database 
 

 

 
Generates ready to use SELECT, INSERT, UPDATE and DELETE SQL Statements 
and SQL Stored Procedures from table structures of MS SQL Server 2000. Supports 
Optimistic Concurrency Control for Update, Foreign-Keys?, etc. Connects Local as 
well as Remote Server. 
 
 
 
Eclipse Modeling Framework (EMF) 
Tier Generator 
For Any Code 
http://www.eclipse.org/emf/  

 

 
A generic code generation system associated with the Eclipse Java IDE that builds 
code from meta-models. 
 
 
 
ecpg 
Inline Code Expander 
For Database 
 

 

 
Allows embedding of SQL into C source code. Customized for the Postgres database. 
 
 
 
eDeveloper 
Tier Generator 
For Full Web Application 
http://www.magicsoftware.com/  

 

 
Generates J2EE applications from a Magic Repository - a file that contains the entire 
application, including its models, tables, programs, menus, etc. 
 
 
 
EJBCreator 
Tier Generator 
For Database 
http://freshmeat.net/projects/ejbcreator  
 
EJBCreator is a GUI application that builds EJBs from a schema that you can design 
graphically. 
 
 

 

http://codegeneration.net/tiki-editpage.php?page=Foreign-Keys
http://www.eclipse.org/emf/
http://www.magicsoftware.com/
http://freshmeat.net/projects/ejbcreator
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EJBWizard 
Tier Generator 
For Database 
http://freshmeat.net/projects/ejbwizard-v3  

 

 
EJBWizard builds EJBs from a specification created in a graphic design tool. 
 
 
 
ejen 
Tier Generator 
For Database 
http://ejen.sourceforge.net/  
 
ejen uses XML files as input to define a set of EJBs to create. 
 
 
 
Emeraldjb 
Tier Generator 
For Database 
http://www.emeraldjb.com/  

 

 
Emeraldjb is an Object / Relational Code Generator for MySQL and Oracle 
Databases. It uses an easy to use XML file defintion to generate Java DAO pattern 
classes. 
 
 
 
ESQL/C 
Inline Code Expander 
For Database 
 

 

 
Allows embedding of SQL into C source code. Customized for Microsoft SQLServer. 
Now deprecated. 
 
 
 
Eva-lsx Generator 
Tier Generator 
For Any Code 
http://www.elxala.de/  

 

 
Eva-lsx is a small and powerful X generator (text, source code, etc). Based on original 
ideas, very easy to learn since it makes his work using few rules. It is free and open 
source. Documented and with a small tutorial that includes the sample "Hello State 
Machine", interesting demo that generates C++ code. 
 

 

http://freshmeat.net/projects/ejbwizard-v3
http://ejen.sourceforge.net/
http://www.emeraldjb.com/
http://www.elxala.de/
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Evolve 
Tier Generator 
For Database 
http://www.dcooney.com/evolve/  
 
Evolve is an XML-based code generation tool for Microsoft SQL Server 2000. 
 
 
 
Expert Coder 
Partial Class Generator 
For Any Code 
http://expertcoder.sourceforge.net/  

 

 
ExpertCoder is a toolkit that supports the creation of code generators based on expert 
systems. It's based on the idea of model transformations and was written with MDA 
(Model Driven Architecture) in mind, so an input model is turned into an output 
model by an expert system. The output model can be serialized as source code. Users 
can write their code generators in any .NET enabled language. 
 
 
 
Fenix ASP.NET generator 
Tier Generator 
For Full Web Application 
http://net.radventure.nl/Fenix/Index.aspx  
 
Builds ASP.NET web based database applications using a set of templates. 
 
 
 
Firewall Generator 
Tier Generator 
For System Configuration 
http://freshmeat.net/projects/firegen  

 

 
Builds firewall configuration files. 
 
 
 
Flavor 
Tier Generator 
For File Format 
http://flavor.sourceforge.net/  
 
Generates file format handling code based on an XML description. 
 
 

 

http://www.dcooney.com/evolve/
http://expertcoder.sourceforge.net/
http://net.radventure.nl/Fenix/Index.aspx
http://freshmeat.net/projects/firegen
http://flavor.sourceforge.net/
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FleXML 
Code Munger 
For File Format 
http://freshmeat.net/projects/flexml  

 

 
Builds XML access code in C to match an XML DTD. 
 
 
 
FMPP 
Tier Generator 
For Any Code 
http://fmpp.sourceforge.net/  
 
A generic generation engine based of FreeMarker. Specializes in batch processing to 
create large numbers of files. 
 
 
 
Forms Generation and Validation 
Tier Generator 
For User Interface 
http://www.phpclasses.org/formsgeneration  

 

 
This is a PHP class that has functions that take definitions of form fields that specify 
presentation details and validation rules. The class is capable of generating XHTML 
compliant HTML output that comprises the form fields HTML tags and the necessary 
Javascript code to validate the values of the fields on the browser side according to 
the specified validation rules before submitting the form to the server. 
 
 
 
FreeMarker 
Tier Generator 
For Any Code 
http://www.freemarker.org/  
 
A generic text template engine. Designed with Web page generation in MVC 
frameworks in mind, but good to generate program code or any other text as well. 
Similar to Velocity, but the template language has more capabilities. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://freshmeat.net/projects/flexml
http://fmpp.sourceforge.net/
http://www.phpclasses.org/formsgeneration
http://www.freemarker.org/
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GeneSim 
Tier Generator 
For Other 
http://genesim.sourceforge.net/  

 

 
GeneSim generates simulators of engineering systems. Systems are specified in XML, 
code is generated in OO languages. The input XML format is equivalent to SysML 
diagrams. Code is generated as a set of classes, it may be included in custom code or 
it can be compiled in a shared dynamic library with a standard API. 
 
 
 
GSL 
Tier Generator 
For Any Code 
http://www.imatix.com/html/gslgen/  
 
GSL is a generic code generation tool. It takes XML as input and using a proprietary 
generator language it creates one or more output files based on the input. 
 
 
 
gSOAP2 
Code Munger 
For RPC 
http://gsoap2.sourceforge.net/  

 

 
The gSOAP2 generator takes a class definition and creates a set of SOAP handlers to 
export the class. 
 
 
 
Hibernate 
Tier Generator 
For Database 
http://hibernate.bluemars.net/  
 
Hibernate builds an Object/Relational mapping layer from an XML definition file. 
Hibernate is a whole infrastructure for database access. A small part of this 
infrastructure is the generator. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://genesim.sourceforge.net/
http://www.imatix.com/html/gslgen/
http://gsoap2.sourceforge.net/
http://hibernate.bluemars.net/
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HyperJAXB 
Tier Generator 
For Database 
http://hyperjaxb.dev.java.net/  

 

 
HyperJAXB is and add-on for Sun's reference implementation of JAXB (Java 
Architecture for XML Binding). HyperJAXB automatically generates Hibernate 
mappings for classes produced by JAXB effectively providing JAXB objects with 
relational persistence capabilities. 
 
 
 
InstallGen 
Other 
For Database 
http://www.installgen.com/  
 
Description Installgen is a multi-platform (Windows, Linux, MacOS X, Solaris) 
graphical application which generates the dozens of files required to install, configure, 
patch, backup, document, and maintain primary and standby Oracle database servers. 
Multiple versions of Oracle running on multiple operating systems are supported. The 
functionality of the generated code can be modified via the use of an external Perl 
module with the Enterprise Edition of Installgen. 
 
 
 
iQgen 
Tier Generator 
For Any Code 
http://www.innoq.com/iqgen/home.html  
 
A Java based MDA generator that generates any type of textual artifact based on 
model information in XMI format and templates written as Java Server Pages (JSPs). 
Can generate anything from J2EE/EJB to C#, XML and COBOL. 
 
 
 
Iron Speed Designer 
Tier Generator 
For Full Web Application 
http://www.ironspeed.com/  
 
Iron Speed Designer is an application generator that builds database, reporting and 
forms applications for .NET. Quickly create visually stunning, feature-complete Web 
applications with database access and security. Iron Speed Designer accelerates 
development by eliminating routine infrastructure programming, giving you ready-to-
deploy N-tier Web applications in minutes. 
 
 

 

http://hyperjaxb.dev.java.net/
http://www.installgen.com/
http://www.innoq.com/iqgen/home.html
http://www.ironspeed.com/
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IronWorks 
Tier Generator 
For Full Web Application 
http://www.esolutionspr.com/IronWorks.html  
 
IronWorks is a template-driven generator that comes with 51 templates for generating 
n-tier web applications in C# and VB.NET, with T-SQL stored procedures for data 
access.  New templates may be developed with C#, VB.NET, or (in theory) any 
language that supports the creation of DLLs. 
 
 
 
JAG 
Tier Generator 
For Full Web Application 
http://jag.sourceforge.net/  

 

 
JAG is an open-source Java application that creates complete, working J2EE 
applications from a UML diagram or database schema. It is intended to alleviate the 
repetitive work involved, and the configurable Velocity template-based code 
generation allows best-of-breed design patterns to be followed. 
The JAG 6.0 (http://jag.sf.net) release adds support for Tapestry 4, Hibernate 3 and 
Acegi security java5 based template. 
 
 
 
JaneBUILDER 
Tier Generator 
For Full Web Application 
http://www.seejanecode.com/  
 
Builds PHP user interface and database code from a visual editor. 
 
 
 
Java GUI Builder 
Tier Generator 
For User Interface 
http://freshmeat.net/projects/jgb  

 

 
Builds User Interface code in Java from an XML description. 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.esolutionspr.com/IronWorks.html
http://jag.sourceforge.net/
http://www.seejanecode.com/
http://freshmeat.net/projects/jgb
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JavaDoc 
Code Munger 
For Documentation 
http://java.sun.com/j2se/javadoc/  

 

 
Builds documentation from comments embedded in Java source code. 
 
 
 
JavaGen 
Tier Generator 
For Full Web Application 
http://www.javagen.com/  
 
JavaGen generates complete J2EE application frameworks from UML models. Tiers 
are tightly integrated and leverage XDoclet whenever possible. The currently 
supported technology stack is: SQL scripts, EJB 2.x CMPs, Facade and service layer 
Session EJBs, caching/exception handing Business Delegate tier, Struts/JSTL clients, 
Ant build scripts, Castor XML databinding, Log4J (default), JBoss 3.x (default). 
 
 
 
JAXB 
Tier Generator 
For XML Access 
http://java.sun.com/xml/jaxb/  

 

 
JAXB makes XML easy to use by compiling an XML schema into one or more Java 
technology classes. 
 
 
 
JaxME 
Code Munger 
For XML Access 
http://freshmeat.net/projects/jaxme  

 

 
JaxME parses XML then creates Java access classes that map to the XML. 
 
 
 
Jaxor 
Tier Generator 
For Other 
http://freshmeat.net/projects/jaxor  
 
Creates Java database code from XML configuration files. 
 
 
 

 

http://java.sun.com/j2se/javadoc/
http://www.javagen.com/
http://java.sun.com/xml/jaxb/
http://freshmeat.net/projects/jaxme
http://freshmeat.net/projects/jaxor
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Jazillian 
Code Munger 
For Any Code 
http://www.jazillian.com/  

 

 
Jazillian is a tool that translates from C source code to Java source code. The Java 
code that it produces is highly maintainable: it looks like hand-written code. 
 
 
 
JBind 
Code Munger 
For XML Access 
http://jbind.sourceforge.net/  

 

 
JBind reads an XML schema and creates a series of Java access classes that map to 
the XML schema. 
 
 
 
JBossDruid 
Tier Generator 
For Database 
http://freshmeat.net/projects/jbossdruid  

 

 
Builds EJBs for JBoss from a database definition. 
 
 
 
JCatalyst 
Tier Generator 
For Database 
http://home.earthlink.net/~cwilliso/jcatalyst/home.html  
 
Builds SQL schema, Java beans and Servlets, and JSP pages for a database designed 
using a GUI application. 
 
 
 
JCodeBox 
Tier Generator 
For Full Web Application 
http://www.jcodebox.com/  

 

 
JCodeBox is an application/component builder that creates Java Enterprise (J2EE), 
Java Web and Java Web Services applications. Developers can visually define 
applications and then generate, build, assemble and deploy them straight to their 
Application Server. Features include an Object-relational mapping engine, a J2EE 
pattern engine and a Code templating engine (XSL). 
 

 

http://www.jazillian.com/
http://jbind.sourceforge.net/
http://freshmeat.net/projects/jbossdruid
http://home.earthlink.net/%7Ecwilliso/jcatalyst/home.html
http://www.jcodebox.com/
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Jen 
Other 
For Other 
http://jen.dev.java.net/  

 

 
Jen is an end-to-end toolkit for Java .class ('bytecode') generation and transformation 
that allows Java classes to be created, transformed and instrumented at build, load, or 
runtime via a very intuitive API, and supports many advanced features via an optional 
tools library. 
 
 
 
Jenerator 
Tier Generator 
For Database 
http://www.visioncodified.com/  
 
Open Source Generator for a wide variety of Java components for the J2EE business 
logic and persistence layers. 
 
 
 
Jenesis Sourcecode Generation Library 
Tier Generator 
For Full Web Application 
http://inxar.org/jenesis  

 

 
Jenesis is a tool for generating Java source code files. The user composes an object 
representation of the syntactic elements of the source file that 
is emitted to a text file. The user can optionally compile and load the generated 
classes, allowing for creation of new classes "on the fly". 
 
 
 
JET 
Tier Generator 
For Any Code 
http://www.eclipse.org/emf/  

 

 
The generic code generator embedded in the Eclipse Modeling Framework. 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://jen.dev.java.net/
http://www.visioncodified.com/
http://inxar.org/jenesis
http://www.eclipse.org/emf/
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Jostraca 
Tier Generator 
For Any Code 
http://www.jostraca.org/  
 
Jostraca is a general purpose code generation toolkit for software developers. 
 
 
 
JRPT 
Code Munger 
For Reporting Engine 
http://sourceforge.net/projects/jrpt/  

 

 
JRPT generates JSPs that provide database reports. 
 
 
 
JSight 
Tier Generator 
For Test Cases 
http://jsight.sourceforge.net/index_SF.htm  

 

 
JSight builds robots to gather data from web sources. The robots are built in Java. 
 
 
 
JSkeleton 
Tier Generator 
For User Interface 
http://jskeleton.sourceforge.net/  

 

 
JSkeleton is a swing based java application which can be used to 
quickly generate java class skeletons by specifying member variables. 
It generates set and get accessor methods for each member variable 
you specify. 
 
 
 
JuggerNET 
Tier Generator 
For Database 
http://www.codemesh.com/en/JuggerNETCurrentRelease.html  

 

 
JuggerNET generates .NET bindings for compiled Java classes. The .NET bindings 
can be used just like the underlying Java classes. At runtime, a JVM is started in-
process and the Java classes are executed. Also generates COM support for use of 
Java in VB6 or other COM apps. 
 
 

 

http://www.jostraca.org/
http://sourceforge.net/projects/jrpt/
http://jsight.sourceforge.net/index_SF.htm
http://jskeleton.sourceforge.net/
http://www.codemesh.com/en/JuggerNETCurrentRelease.html
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JunC++ion 
Tier Generator 
For Language Bridge 
http://www.codemesh.com/en/JunctionCurrentRelease.html  

 

 
JunC++ion generates portable C++ bindings for compiled Java classes. The C++ 
bindings can be used on Windows, Solaris, and Linux with a variety of C++ 
compilers. At runtime, a JVM is started in-process and the Java classes are executed. 
 
 
 
JUnitDoclet 
Mixed Code Generator 
For Test Cases 
http://www.junitdoclet.org/  

 

 
JUnitDoclet reads a java source code file and adds the JUnit infrastructure to support 
the unit tests in the class. 
 
 
 
Kodekopelli 
Tier Generator 
For Any Code 
http://www.kodekopelli.org/  

 

 
Kodekopelli is an unobtrusive, unassuming open source code generator that leverages 
the expressiveness of the Ruby language and the ERB lightweight templating system 
to help facilitate the Don't Repeat Yourself (DRY) Principle in a manner consistent 
with agile development practices. 
 
 
 
Lattice.SPGen 
Tier Generator 
For Database 
http://www.latticesoft.com/  

 

 
Lattice.SPGen is a XML/XSLT template-based code generator to auto-generate stored 
procedures, business entity(C# and VB.NET) against your existing database schema. 
Lattice.SPGen now supports Microsoft SQL Server, Oracle, IBM DB2 UDB and 
PostgreSQL. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.codemesh.com/en/JunctionCurrentRelease.html
http://www.junitdoclet.org/
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LazyCode 
Tier Generator 
For Any Code 
http://www.lazycode.com/  

 

 
LazyCode is a code generator that is based on Xml templates to create smaller easier 
to read templates much more quickly. 
 
 
 
Likemedia ClassBuilder 
Tier Generator 
For Database 
http://www.likemedia.com/  
 
Likemedia Classbuilder is a C# and VB.Net Code Generator that generates all your 
data access classes as well as your SQL stored procedures in fully extensible, 100% 
native code.  Features include: C# and VB.Net output, lookup table enumerations, 
SQL Server discovery tool, built in error handler, single or multiple base & child class 
settings and stored procedure auto implementation. 
 
 
 
LLBLGen 
Code Munger 
For Database 
http://www.sd.nl/software/  

 

 
LLBLGen generates a complete data-tier (both .NET classes (in C# or 
VB.NET) and all necessary stored procedures (in T-SQL)) for a given 
SQLServer 7/2000 database, including the compatible MSDE versions. 
 
 
 
LLBLGen Pro 
Tier Generator 
For Database 
http://www.llblgen.com/  

 

 
LLBLGen Pro uses code generation to produce a data access layer with business 
objects, using O/R mapper technology. The generator engine is a hierarchical task 
executer and uses multiple code emitter engines. Databases supported: MS Access 
2000/XP/2003, SqlServer 7/2000/2005/MSDE/SqlServerCE, Oracle 8i/9i/10g, 
PostgreSql 7.4+/8.x, Firebird 1.5.x/Interbase 6.0, IBM DB2 7.x/8.x, MySql 
4.x,5.x(InnoDB/MyISAM/MaxDB). 
 
 
 
 
 

 

http://www.lazycode.com/
http://www.likemedia.com/
http://www.sd.nl/software/
http://www.llblgen.com/
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M3rlin 
Tier Generator 
For Any Code 
 

 

 
Generic text templating engine for the .NET platform. 
 
 
 
Mapforce 
Tier Generator 
For XML Access 
http://www.altova.com/products_mapforce.html  
 
Generates XML-to-XML and Database-to-XML code from a meta description 
designed in a GUI tool. 
 
 
 
MDE 
Tier Generator 
For Full Web Application 
http://www.metanology.com/  

 

 
A lightweight MDA generator for Java that builds EJBs and JSPs. 
 
 
 
MDef 
Tier Generator 
For Any Code 
http://mdef.sourceforge.net/  

 

 
MDef is a command line macro-based code generator. Macros can be combine and 
modify existing macros. MDef has a simple easy to use syntax. MDef can generate 
database code, XML parsers and generators, and HTML. 
 
 
 
MDGen 
Tier Generator 
For Database 
 

 

 
MDGen uses the XML output from a Rational Rose UML model to build EJB, JDO 
or JSP/Struts. 
 
 
 

 

http://www.altova.com/products_mapforce.html
http://www.metanology.com/
http://mdef.sourceforge.net/
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MetaL 
Tier Generator 
For Any Code 
http://www.meta-language.net/  
 
MetaL is a meta-programming language. Meta-programming is a method to develop 
computer programs. It works by generating source code in a target language from a 
program specification in a higher level language. MetaL programs source code is 
based on XML. MetaL compiler engine can be used to generate the same program 
from MetaL source code to potentially any target language. 
 
 
 
MetaStorage 
Tier Generator 
For Database 
http://www.meta-language.net/metastorage.html  
 
Metastorage is a persistence layer generator application based on the persistence 
module of the MetaL compiler engine. It is capable of generating classes of objects 
that implement a persistence layer API from a model defined in a format based on 
XML named Component Persistence Markup Language (CPML). It also can generate 
classes that manage Web forms that are meant to be used as user interfaces to 
manipulate the data objects. The output of the forms can be defined with theme based 
HTML templates. 
 
 
 
Mia-Generation 
Tier Generator 
For AnyCode 
http://www.mia-software.com/  
 
Mia-Generation is a graphical MDA environment to build custom generators 
complying with your frameworks. Code is generated by applying templates on your 
UML models. User-defined code can be preserved between two generations. 
Mia-Software provides free Add-Ins to integrate Mia-Generation within the main 
IDEs (Eclipse, VisualStudio, JBuilder, Workshop, ...) and free Boosters (ready to use 
generators) for .Net and J2EE (STRUTS, JSF, Hibernate, OJB). 
 
 
 
Mia-MiddleGen 
Tier Generator 
For Database 
http://boss.bekk.no/boss/middlegen/  
 
MiddleGen uses an XML definition file to generate EJB, JDO or JSP/Struts. 
 
 

 

http://www.meta-language.net/
http://www.meta-language.net/metastorage.html
http://www.mia-software.com/
http://boss.bekk.no/boss/middlegen/
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MockDoclet 
Code Munger 
For Test Cases 
http://freshmeat.net/projects/mockdoclet  

 

 
Builds unit tests for Java from JavaDoc comments. 
 
 
 
ModelJ 
Tier Generator 
For Database 
http://modelj.sourceforge.net/  

 

 
ModelJ takes the XML output from a Rational Rose model and builds Java to 
implement the model. ModelJ is a passive generator. 
 
 
 
Monstrarillo 
Tier Generator 
For Database 
http://www.yellow-bridge.com/Products/Monstarillo/Monstarillo.aspx  

 

 
Monstarillo is a template driven .Net code generator that works against SQL Server 
databases. Monstarillo ships with templates to run against both tables/views and 
existing stored procedures. 
 
 
 
Multi-Tier Builder 
Tier Generator 
For Database 
http://home.earthlink.net/~cwilliso/mtb/mtb.html  
 
Builds SQL schema, Java beans and Servlets, and JSP pages for a database designed 
using a GUI application. 
 
 
 
MyGeneration 
Tier Generator 
For Database 
http://www.mygenerationsoftware.com/  
 
MyGeneration is a free .NET developer tool that combines meta-data from a database 
with either VBscript or JScript to generate stored procedures, business objects, and 
more.  MyGeneration has a unique feature that allows you to customize the UI 
through script, allows you alias columns names, and plenty of sample templates. 

 

http://freshmeat.net/projects/mockdoclet
http://modelj.sourceforge.net/
http://www.yellow-bridge.com/Products/Monstarillo/Monstarillo.aspx
http://home.earthlink.net/%7Ecwilliso/mtb/mtb.html
http://www.mygenerationsoftware.com/
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NCodeGen 
Tier Generator 
For Any Code 
http://ncodegen.sf.net/  

 

 
NCodeGen is a Code Generation Framework that can be used with any template 
engine. After you prepared input in XML, NCodeGen magically helps you processing 
it with Velocity templates and control generation from command-line, NAnt and your 
program. 
 
 
 
NextJ 
Tier Generator 
For Full Web Application 
http://www.nextj.com/index.html  

 
Builds Java code for full web applications from an IML definition. 
 
 
 
nGeneration 
Tier Generator 
For Database 
http://www.ndevelopment.net/  
 
nGeneration generates .Net, and T-SQL code by analyzing a SQL Server database. 
Every non many-to-many table gets a class, and collection. Each class is self data 
binding, and every collection is capable of simple to advanced queries. 
 
 
 
nTierGen.NET Code Generator 
Tier Generator 
For Full Web Application 
http://www.gavinjoyce.com/nTierGen/  
 
This generator builds several major portions of a .NET application including the 
database access layer, stored procedures, business rules, and the web services layer. 
 
 
 
 
 
 

 

http://ncodegen.sf.net/
http://www.nextj.com/index.html
http://www.ndevelopment.net/
http://www.gavinjoyce.com/nTierGen/
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NVelocity 
Tier Generator 
For Any Code 
http://nvelocity.sourceforge.net/  
 
A generic template based generator used to build .NET code. This is a port of 
Apache's Velocity project to the .NET framework. 
 
 
 
Object Model Generator 
Tier Generator 
For Other 
http://spaz.ice.org/code/ObjectModelGenerator/  

 

 
The Object Model Generator (also referred to as OMG) is a tool designed to provide 
the programmer with a simple code generator able of transforming XML Schema 
Documents (XSDs) into Typed Document Object Models of nested classes, using 
either C# or VB.NET as a language. The tool is mainly used to automatically create 
simple Document Object Models for different subsets of XML. OMG was originally 
created to replace and improve upon the functionality of the xsd.exe, which is a tool 
supplied with the .NET SDK. 
 
 
 
OlivaNova Model Execution System 
Tier Generator 
For Full Web Application 
http://www.sosyinc.com/  

 

 
The OlivaNova Model Execution System represents the best solution today for 
capturing business logic and generating an entire application without writing code. 
Leveraging key concepts of Model Driven Architecture (MDA), the platform is 
technologically agnostic - generating solutions is Visual Basic, Java, C# or Cold 
Fusion. 
 
 
 
OlyMars 
Tier Generator 
For Full Web Application 
http://www.microsoft.com/france/msdn/technologies/outils/olymars/def
ault.asp  
 
Builds C# and ASP.NET applications using a tier generator model. 
 
 
 
 
 

 

http://nvelocity.sourceforge.net/
http://spaz.ice.org/code/ObjectModelGenerator/
http://www.sosyinc.com/
http://www.microsoft.com/france/msdn/technologies/outils/olymars/default.asp
http://www.microsoft.com/france/msdn/technologies/outils/olymars/default.asp
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Open Enterprise Foundation 
Tier Generator 
For Full Web Application 
http://www.sunmetrics.com/  

 

 
The Open Enterprise Foundation (OEF) is a web-based system to create, deploy and 
maintain feature-rich web applications. It's code generation engine allows for java 
developers to create complex applications under a user-friendly interface. 
 
 
 
openArchitectureWare 
Other 
For Any Code 
http://www.openarchitectureware.org/  

 

 
openArchitectureWare is a powerful open source generator framework that can read 
any kind of model (XMI, XML, any textual representation) and transform it in any 
kind of textual output. It has an explicit representation of the source metamodel, and 
uses templates to generate the output. 
 
 
 
OpenXava 
Tier Generator 
For Full Web Application 
http://www.gestion400.com/openxava  

 

 
XML / Java Framework to develop J2EE (including EJB) business applications 
rapidly and easily. It is based in business components defined with XML. Feature rich 
and flexible since is used for years to create real business applications. 
Supports JBoss and WebSphere. 
 
 
 
OptimalJ 
Tier Generator 
For Full Web Application 
http://www.compuware.com/products/optimalj/  
 
OptimalJ builds J2EE applications by using patterns to automatically translate 
business models into working applications. OptimalJ implements the OMG's MDA in 
its entirety. OptimalJ enables organizations to rapidly respond to change, increase 
development efficiency, and dramatically decrease maintenance costs. 
 
 
 

 

http://www.sunmetrics.com/
http://www.openarchitectureware.org/
http://www.gestion400.com/openxava
http://www.compuware.com/products/optimalj/
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OrindaBuild 5.0 
Tier Generator 
For Database 
http://www.orindasoft.com/public/features.php4  
 
OrindaBuild was developed to generate Java source code to access table, stored 
procedures and sequences in Oracle databases. It also generates matching Java to run 
any SQL statement and turns the results of SQL queries into arrays of records. 
Version 5.0 of OrindaBuild? also creates a matching Data Access Object Factory 
class and Apache Axis compatible Web Service classes for your chosen SQL 
statements and PL/SQL procedures. OrindaBuild runs as a Plugin for Eclipse or as a 
JDeveloper 10g extension. 
 
 
 
PathMate 
Tier Generator 
For Full Web Application 
http://www.pathfindermda.com/  

 

 
This toolset augments leading UML editors with the Transformation 
Enginesupporting customizable generation of embedded code, Transformation Maps 
for C, C++, Java, EJB and Documentation, and the Spotlightmodel-level debug and 
test facility.  Pathfinder Solutions PathMATE is the only MDA Model Automation & 
Transformation Environment that integrates with existing UML infrastructure and 
offers embedded software developers the control and performance they need to 
automate and test the production of applications in real-time or constrained 
environments. 
 
 
 
Pattern By Example 
Mixed Code Generator 
For Any Code 
http://pbe.d-s-t-g.com/  
 
Pattern By Example (PBE) provides a mechanism to implement code patterns for any 
target language - instead of applying the same theoretical concepts again and again. 
These code patterns are defined and applied in an interactive way. Any given 
fragment of code may be enhanced by the definition of variable slots and optional 
code blocks. The result is a re-usable implementation of the original solution. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.orindasoft.com/public/features.php4
http://codegeneration.net/tiki-editpage.php?page=OrindaBuild
http://www.pathfindermda.com/
http://pbe.d-s-t-g.com/


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β  Code Generators
(Πλήρης Λίστα Προγραμμάτων)

 

Rapid Application Generation 
From a Database Schema 

 
182

 

Persitence(R) Plug-Ins for Eclipse 
Tier Generator 
For Database 
http://www.persistence.com/download/  

 

 
Object-to-relational mapping with transparent caching and synchronization. Generates 
complete EJB code for use with BEA's WebLogic(R) and IBM's WebSphere(R) 
application servers or generates persistent lightweight, non-remotable objects for 
WebLogic(R) or WebSphere(R) applications; custom Java, or C++ applications; or 
C# for applications built on Microsoft's .NET framework(R). 
 
 
 
Persistent Datasets 
Tier Generator 
For Database 
http://www.lastcomponent.com/  

 

 
Database persistent layer generator includes: 
 
-Mapping to tables, view, and stored procedures including procedure’s result sets. 
-Offers complete n-tier workflow inclusive GUI binding. 
-Allows writing 100% typed code using generated Typed Queries.  
-Supports database identities, sequence generators. 
-Optimistic concurrency.  
-Transactions.  
-Generating enumerations for basic tables.  
-Nullable generics support.  
-SQL Server/Oracle. 
 
 
 
phpBackend 
Tier Generator 
For Database 
http://www.phpbackend.com/create_database.php  

 

 
Online PHP scripts generation tool for MySQL databases. You have a MySQL 
database on our server and you can upload your sql tables into it or create new tables 
using the interface. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.persistence.com/download/
http://www.lastcomponent.com/
http://www.phpbackend.com/create_database.php
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phpCodeGenie 3.0 
Code Munger 
For Full Web Application 
http://phpcodegenie.sourceforge.net/   

 
phpCodeGenie attempts to generate CRUD code (Create Records, Retrieve Records, 
Update Records, Delete Records) for any given database. PCG can talk to multiple 
databases. It can generate simple code for beginners where everything is done in the 
same PHP script or structured Object Oriented PHP Code that follows the PCG 
framework. 
 
 
 
PHPDoc 
Code Munger 
For Documentation 
http://phpdoc.org/  

 

 
Applies the JavaDoc style of documentation to PHP. 
 
 
 
Pragmatier 
Tier Generator 
For Database 
http://www.pragmatier.com/  
 
Builds SQL, and C# or VB.NET data access layer code for a schema that you design 
in the tool using a GUI interface. 
 
 
 
Pro*C 
Inline Code Expander 
For Database 
 
 
Allows embedding of SQL into C source code. 
 
 
 
Propel 
Tier Generator 
For Database 
http://propel.phpdb.org/  

 

 
Propel is a DAO generator and object persistence layer for PHP5. Propel generates 
DAO classes and SQL definition (DDL) based on a simple XML schema, and 
provides the runtime environment to support the generated classes. 
 

 

http://phpcodegenie.sourceforge.net/
http://phpdoc.org/
http://www.pragmatier.com/
http://propel.phpdb.org/
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PT Code Generator Lite 
Tier Generator 
For Business Logic 
http://codegen.perignator.com/download.html  

 

 
PT Code Generator Lite is software to generate .NET and SQL source code based on 
SQL data tables and views. 
 
 
 
PyDBDesigner 
Tier Generator 
For Database 
http://freshmeat.net/projects/pydbdesigner  
 
A graphic database designer in Python that outputs SQL for the physical schema. 
 
 
 
pydoc 
Code Munger 
For Documentation 
http://www.python.org/dev/doc/devel/lib/module-pydoc.html  

 

 
Builds documentation for Python code by scanning the code for special comments. 
 
 
 
Python UIML Renderer 
Code Munger 
For User Interface 
http://freshmeat.net/projects/pyuiml  

 

 
PyUIML turns UIML definition files into user interface code in Python. 
 
 
 
Python-SIP 
Code Munger 
For Language Bridge 
http://freshmeat.net/projects/python-sip  

 

 
Builds C++ interface code for Python. 
 
 
 
 

 

http://codegen.perignator.com/download.html
http://freshmeat.net/projects/pydbdesigner
http://www.python.org/dev/doc/devel/lib/module-pydoc.html
http://freshmeat.net/projects/pyuiml
http://freshmeat.net/projects/python-sip
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QuickAdmin 
Tier Generator 
For Database 
http://www.quickadmin.net/home.aspx  
 
Builds code for database management pages customized to an existing schema. 
 
 
 
RapDAF 
Tier Generator 
For Database 
http://sourceforge.net/projects/rapdaf  

 

 
RapDAF is both a framework and a code generation tool for 
that framework. It builds database code for Java using XML and XSLT. 
 
 
 
RapidJ 
Tier Generator 
For Full Web Application 
http://www.codecanvas.com.au/rapidj/  
 
RapidJ is creates fully functional and customisable J2EE web applications utilising 
popular technologies such as Struts, Java Server Pages (JSP) and Java Database 
Connectivity (JDBC). 
 
 
 
RapTier 
Tier Generator 
For Database 
http://www.2lkit.com/Default.aspx?path=products  
 
Builds database access code in VB.NET or C# directly from reflecting the database at 
generation time. The Lite version is free. 
 
 
 
realMethods Framework 
Tier Generator 
For Full Web Application 
http://www.realmethods.com/  
 
realMethods Framework is both a J2EE application generator and a framework 
complete with security, logging, resource pooling, and other key services. Leverages 
the Apache Velocity Template Engine to simplify the extension of the code generator. 
 
 

 

http://www.quickadmin.net/home.aspx
http://sourceforge.net/projects/rapdaf
http://www.codecanvas.com.au/rapidj/
http://www.2lkit.com/Default.aspx?path=products
http://www.realmethods.com/
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RoboWeb 
Other 
For Test Cases 
http://sourceforge.net/projects/roboweb/  

 

 
RoboWEB builds web application test robots by watching a user surf a site. 
 
 
 
RubyDoc 
Code Munger 
For Documentation 
http://www.johnjohnsonsoftware.com/RubyDoc/  

 

 
Builds documentation for Ruby code by parsing special comments embedded in the 
Ruby code. 
 
 
 
ScanDOC 
Code Munger 
For Documentation 
http://www.sylvantech.com/~talin/projects/scandoc/scandoc.html  

 

 
JavaDoc syntax for C++ using a Perl script. 
 
 
 
Skyway Builder 
Tier Generator 
For Full Web Application 
http://www.skywaybuilder.com/  

 

 
Skyway Builder lets users create Web services and applications without writing any 
code. Just drag-and-drop icons and connect them together by drawing lines between 
them. Every icon has a wizard you can step through to set up how you want the Web 
services or application to work. Behind the scenes a powerful engine transforms those 
models into scalable J2EE applications and Web services. 
 
 
 
smartGENERATOR 
Tier Generator 
For Any Code 
http://www.bitplan.com/  

 

 
smartGENERATOR is a template driven generator generator framework that is 
generated by itself. So the UML model of smartGENERATOR is included in the 
release. Supports many different UML tools via XMI. 

http://sourceforge.net/projects/roboweb/
http://www.johnjohnsonsoftware.com/RubyDoc/
http://www.sylvantech.com/%7Etalin/projects/scandoc/scandoc.html
http://www.skywaybuilder.com/
http://www.bitplan.com/
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SoProMach 
Tier Generator 
For Any Code 
http://www.somusar.com/  
 
The somusar/Software Production Machine (in short, SoProMach) is a generalized, 
language-neutral, multiplatform software source code and documentation generator, 
capable of accepting several input formats, such as XML, CSV, plain text, and 
Sisendel EF (entity files), a new textual multitier entity design language for describing 
metadata.  
Somusar/SoProMach is the only code and documentation generator based on new 
technology and languages expressly designed for generation purposes. 
 
 
 
Source Cutter 2.0 
Tier Generator 
For Full Web Application 
http://www.razorsource.com/  
 
Source Cutter is an extensible source code generator for VB.Net, C#, and Java. Using 
metadata obtained from any major database (Oracle, SQL Server, DB2, etc.), Source 
Cutter generates Object to Relational Mappings via a data access layer, and also 
produces presentation layer logic by creating web pages using ASP.Net or JSP and 
Windows forms. Source Cutter integrates with Visual Studio for VB.Net or C# 
projects; or creates ANT build files for J2EE applications to create fully functional 
solutions in minutes. 
 
 
 
SQL Query Generator 
Code Munger 
For Database 
http://freshmeat.net/projects/sqlquerygen  

 

 
Builds queries from an SQL table definition. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.somusar.com/
http://www.razorsource.com/
http://freshmeat.net/projects/sqlquerygen
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sql2class 
Tier Generator 
For Database 
http://www.dbdesigner.net/project/sql2class/index.html  

 

 
The sql2class utility is a code generation tool, able to convert output from the mysql 
tool mysqldump to simple C++ classes. For each database table, one C++ class will be 
generated containing member variables for each column as well as methods to read / 
insert / update / delete records and also return the record as XML. 
 
 
 
sql2java 
Code Munger 
For Database 
http://sql2java.sourceforge.net/  

 

 
sql2java introspects your database schema and generates all the needed java code to 
access it. 
 
 
 
SQLJ 
Inline Code Expander 
For Database 
 

 

 
Allows embedding of SQL into Java source code. 
 
 
 
String Template 
Tier Generator 
For Any Code 
http://www.stringtemplate.org/  

 

 
StringTemplate is brought to you by the maniac that brings you ANTLR. It is an 
extremely simple engine with an embedded functional language with dynamic 
scoping of attributes, template inheritance, and polymorphism. StringTemplate 
evolved during the development of jGuru.com for dynamic web page generation but 
has been augmented to support code generation. This tool strictly enforces model-
view separation. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dbdesigner.net/project/sql2class/index.html
http://sql2java.sourceforge.net/
http://www.stringtemplate.org/
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SWIG 
Code Munger 
For Language Bridge 
http://www.swig.org/  
 
SWIG bridges C and C++ to Java, Perl, Python, TCL/TK, Ruby, Guile, and 
MzScheme. 
 
 
 
Synopsis 
Code Munger 
For Documentation 
http://synopsis.sourceforge.net/  

 

 
Documentation tool that scans source from a number of languages (extendable by 
plug-n-play) and outputs documentation in a variety of formats (also extensible by 
plug-n-play). 
 
 
 
tangible architect 
Tier Generator 
For Business Logic 
http://www.tangible.de/architect  
 
The code generator generates a persistent object model in C# and a corresponding 
SQL Schema from an UML Model. The persistent object model realizes an O/R 
mapper for a SQL server database. Tangible architect has the following features  

• O/R Mapping with typesafe bi-directional collections  
• Schema Generation  
• Data-binding  
• Pessimistic Locking  
• 100% integrated in VS.NET  
• comes with an object oriented database browser 

 
 
tangible architect 2.0 for VS.NET 
Tier Generator 
For Database 
http://www.tangible.de/  

 

 
You can define your business objects using an UML Model, Class Wizards or C# 
Interfaces and let tangible architect generate the business objects and data access 
code. You can then easily extend your business objects and bind them to the 
presentation layer using data-binding. 
 
 

 

http://www.swig.org/
http://synopsis.sourceforge.net/
http://www.tangible.de/architect
http://www.tangible.de/
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TCDesigner 
Tier Generator 
For Full Web Application 
http://www.tcdesigner.com/  
 
TCDesigner is a very easy-to-use source code generator for C# and VB.NET. Out of 
"the box" you can have a complete Web or Windows application generated in about 3 
clicks! Very affordable. Compare our features, the quality of generated code, and 
performance. 

• Remembers your project settings 
• No template scripting 
• Generates complete data-access & UI layer 
• 100% Stored Procs - no inline SQL 
• excellent performing code 

 
 
TemplateMaschine 
Other 
For Any Code 
http://www.stefansarstedt.com/templatemaschine.html  

 

 
TemplateMaschine is a freeware and open source template-based code generator 
using ASP.NET like syntax. It is released under LGPL so you are free to modify and 
use the generator in your own projects. 
 
 
 
The Perl Code Generator 
Mixed Code Generator 
For Any Code 
http://crazilocks.com/pcg.html  

 

 
A one-script mixed code generator for a variety of outputs. Error messages map 
directly to line numbers in the source. Emacs glue for operation on a buffer is 
included. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.tcdesigner.com/
http://www.stefansarstedt.com/templatemaschine.html
http://crazilocks.com/pcg.html
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TierDeveloper--Alachisoft 
Tier Generator 
For Full Web Application 
http://www.alachisoft.com/  

 
TierDeveloper is an object to relational mapping (O/R mapping) code generator that 
lets you develop extremely high performance .NET applications in record time. 
TierDeveloper lets you map and generate .NET business and data objects, ASP.NET 
apps, and Windows Forms apps. With TierDeveloper, you’ll cut down you 
development time by 50% to 70% depending on your application. 
 
 
 
Torque 
Tier Generator 
For Database 
http://db.apache.org/torque/  
 
Torque builds a stunning variety of outputs from a single XML file. 
 
 
 
uml2php 
Tier Generator 
For Full Web Application 
http://www.uml2php.com/  

 

 
uml2php generates PHP5 applications from UML models Depending on the version it 
generates anything from simple code to full fledged applications that conform to your 
own architectural style. uml2php includes a smartGENERATOR runtime license. 
 
 
 
VBeXpress.NET 
Tier Generator 
For Full Web Application 
http://www.vbexpress.com/index.asp  
 
VBeXpress.NET is a template driven code generator that can generate entire winform 
and webform applications. Generates n-tier application source code including 
VB.NET, C#, SQL, Stored Procs, ASP.NET. 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.alachisoft.com/
http://db.apache.org/torque/
http://www.uml2php.com/
http://www.vbexpress.com/index.asp
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vDoclet 
Tier Generator 
For Any code 
http://vdoclet.sf.net/  

 

 
vDoclet is a Java code-generation framework. It takes Java source-code, annotated 
with custom Javadoc tags, and uses Velocity templates to produce a number of output 
files. 
 
 
 
Velocity 
Tier Generator 
For Any code 
http://jakarta.apache.org/velocity/  
 
A generic text template engine. Designed with Web page generation in MVC 
frameworks in mind, but good to generate program code or any other text as well. 
Similar to FreeMarker, but the template language is more lightweight. 
 
 
 
Visible Developer 
Tier Generator 
For Web Application 
http://www.visible.com/Products/Developer/features.html  
 
3-tier web application generator for the Microsoft's .NET platform. Can connect to 
both SQL Server and Oracle. 
 
 
 
Visual Studio XGen 
Tier Generator 
For Any Code 
http://vsxgen.sourceforge.net/  

 

 
This Visual Studio add-in aims to give the developer a code generation tool based on 
XML and XSLT that is really simple to use. If you already know XML and XSLT 
you will hit the ground running. If not, it is a great way to learn those two 
technologies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://vdoclet.sf.net/
http://jakarta.apache.org/velocity/
http://www.visible.com/Products/Developer/features.html
http://vsxgen.sourceforge.net/
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Warp.NET Developer Studio 
Other 
For Any Code 
http://www.sojourndesigns.com/  

 

 
The latest version of Warp.NET Developer Studio makes use of templates. You are 
able to produce absolutely any text-based output. Write your own templates using 
either C# or VB.NET in the script code. Even execute sql against your data source. 
The inputs used by the templates are registered in the metadata database. All metadata 
is structured quite simply and allows you do use it in whatever way you wish in your 
template. 
 
 
 
Web Application Builder 
Tier Generator 
For Full Web Application 
http://freshmeat.net/projects/wab  
 
Builds WABClients from a definition created with a graphical design tool. 
 
 
 
WebLang 
Tier Generator 
For Full Web Application 
http://ltiwww.epfl.ch/WebLang  

 

 
WebLang generator offers an alternative to the wizards for the creation of the Web 
applications (J2EE). The idea is to use a DSL language to define the application 
architecture and a compiler to generate the source code and the configuration files. A 
dedicated eclipse editor is available to help the developer during this process. 
 
 
 
X-Code.NET 
Tier Generator 
For Any Code 
http://www.arithex.com/xcc.html  

 

 
A generaic template engine used to generate C# code. Based on DevelopMentor's 
work on Gen. 
 
 
 
 
 

 

http://www.sojourndesigns.com/
http://freshmeat.net/projects/wab
http://ltiwww.epfl.ch/WebLang
http://www.arithex.com/xcc.html
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X-Designer 
Tier Generator 
For User Interface 
http://www.ist.co.uk/xd/index.html  

 
User interface generator for Motif, Windows and Java. 
 
 
 
XBinder 
Tier Generator 
For XML Access 
http://www.obj-sys.com/products_xbinder.shtml  

 

 
XBinder is an XML schema to C/C++ code generation tool. It generates C/C++ 
structures/classes and encoders/decoders for serializing program data to and from 
XML. 
 
 
 
XCoder 
Tier Generator 
For Full Web Application 
http://sourceforge.net/projects/xcoder/  

 

 
XCoder is an extensible model transformation and code generation framework 
implementing the Model Driven Architecture (MDA) standard of the Object 
Management Group. XCoder generates arbitrary output from UML models via an 
XMI interface. 
 
 
 
XDoclet 
Code Munger 
For Database 
http://xdoclet.sourceforge.net/  
 
JavaDoc based code generator, with good support for EJB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.ist.co.uk/xd/index.html
http://www.obj-sys.com/products_xbinder.shtml
http://sourceforge.net/projects/xcoder/
http://xdoclet.sourceforge.net/
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XGEN 
Tier Generator 
For Business Logic 
http://www.modisit.com/specialties/application.asp  

 

 
XGEN is a powerful, multi-platform, database-independent application development 
tool with a COBOL-like syntax. Development with XGEN is fast because details such 
as error-handling, opening and closing of files, interfacing to COMS/CICS and the 
database (EXEC SQL, DMSII), etc. are automatic. XGEN generates Micro Focus 
COBOL, Unisys COBOL or IBM COBOL depending on the target platform. 
 
 
 
XML Gateway .NET 2005 Code Generator 
Tier Generator 
For Full Web Application 
http://www.xmlgateway.co.uk/products.htm  

 

 
The XML Gateway .NET 2005 tool provides developers with a powerful utility that 
allows them to build XML Gateway database commands and packages and generate 
the code at a click of a mouse. Code can be generated for any database and for all the 
tiers (data, business and user interface) in C# and VB.NET. 
 
 
 
xml2java 
Code Munger 
For XML Access 
http://www.jnerd.de/xml2java.html  
 
xml2java reads an XML schema and generates Java classes for both reading and 
writing the corresponding XML. 
 
 
 
XMLBooster 
Tier Generator 
For XML Access 
http://www.xmlbooster.com/  

 

 
XMLBooster statically generates very fast, application-specific XML parsers to 
integrate XML messages in your applications. Produces naturally validating parsers, 
and structural HTML documentation. Uses a very reduced memory footprint. 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.modisit.com/specialties/application.asp
http://www.xmlgateway.co.uk/products.htm
http://www.jnerd.de/xml2java.html
http://www.xmlbooster.com/
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Xorph 
Tier Generator 
For User Interface 
http://xorph.sourceforge.net/  

 

 
Xorph is a tiny toolkit to automate and faciliate the task of setting up configuration 
management components and dialogs for Qt applications. 
 
 
 
Zeus 
Tier Generator 
For XML Access 
http://zeus.enhydra.org/project/aboutProject/index.html  

 

 
Generates Java to XML mapping classes. 
 
 
 

http://xorph.sourceforge.net/
http://zeus.enhydra.org/project/aboutProject/index.html
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΠΗΓΕΣ 
 

 

 

 

 

Code Generation (Βιβλιογραφία) 
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Cleaveland J. Craiq, Program Generators with XML and Java, Prentice Hall, Upper 
Saddle River 2001 
 
Czarnecki Krzystof, Eisenecker Ulrich, Generative Programming: Methods, Tools, 
and Applications, Addison-Wesley, Boston 2000
 
Dollard Kathleen, Code Generation in Microsoft .NET, Apress, Berkeley 2007 
 
Ganesan Balachandar, Rapid Application Development in .NET, Balachandar 
Ganesa, India 2005 
 
Greenfield J., Short K., Cook S., Kent S., Crupi J., Software Factories: Assembling 
Applications with Patterns, Models, Frameworks, and Tools, Wiley Publishing, 
Indianapolis 2004 
 
Herrington Jack, Code Generation in Action, Manning Publications, New York 2003 
 
Hubert Richard, Convergent Architecture: Building Model Driven J2EE Systems with 
UML, Wiley Publishing, Indianapolis 2001 
 
Loton Tony, .NET Code Generation with Visual Studio .NET Enterprise Architect, 
Apress, Berkeley 2002 
 
Srinivasan Sriram, Advanced Perl Programming, O’Reilly, Sebastopol 1997 
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Code Genaration (Πηγές στο Διαδίκτυο) 
 
Code Generation Network, http://codegeneration.net
 
Giuseppe Naccarato’s site on code generation, http://www.giuseppe-naccarato.com
 
Kathleen Dollard’s Gen Dot Net, http://www.gendotnet.com
 
 
Dortmans XSLT page, http://www.dortmans.com/wiki/XSLT/CodeGeneration
 
ChadFowler.com, http://www.chadfowler.com/index.cgi
 
 
 

PHP (Βιβλιογραφία) 
 
Converse Tim, Park Joyce, PHP Bible, Wiley, Indianapolis 2002 
 
Converse Tim, Park Joyce, Morgan Clark, PHP5 and MySQL Bible, John Wiley & 
Sons, Indianapolis 2004 
 
Davis E. M., Philips A. J., Learning PHP and MySQL, O’Reilly, Sebastopol 2006 
 
Gilmore W. Jason, Beginning PHP and MySQL 5: From Novice to Professional, 
Apress Berkeley 2006  
 
Hudson Paul, PHP in a Nutshell, O’Reilly, Sebastopol 2005 
 
Powers David, PHP Solutions: Dynamic Web Design Made Easy, Friends of ED, 
2006 
 
Schlossnaqle George, Advanced PHP Programming, Sams, Indianapolis 2004 
 
Sklar David, Learning PHP 5, O’Reilly, Sebastopol, 2004 
 
Tatroe K., Lerdorf R., MacIntyre P., Programming PHP, O’Reilly, Sebastopol 2006 
 
Ullman Larry, PHP for the World Wide Web, Peachpit Press, Berkeley 2004 
 
 
 

PHP (Πηγές στο Διαδίκτυο) 
 
PHP:Hypertext Preprocessor, http://www.php.net
 
Nexen’s script library, http://www.nexen.net
 
 

http://codegeneration.net/
http://www.giuseppe-naccarato.com/
http://www.gendotnet.com/
http://www.dortmans.com/wiki/XSLT/CodeGeneration
http://www.chadfowler.com/index.cgi
http://www.php.net/
http://www.nexen.net/
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PHP at Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/PHP
 
PHP at Hotscripts, http://www.hotscripts.com/PHP/
 
PHP news, http://www.planet-php.com/
 
PHP Projects at SourceForge, 
http://sourceforge/softwaremap/trove_list.php?form_cat=183
 
PHP tutorial at w3schools, http://www.w3schools.com/php/default.asp
 
The PHP Classes Repository, http://www.phpclasses.org/
 
Zend.com, http://www.zend.com
 
 
Hundreds of PHP resources, categorized and searchable, 
http://php.resourceindex.com
 
Links and news about PHP and related technologies, 
http://phplens.com/phpeverywhere/
 
 
 

MySQL (Βιβλιογραφία) 
 
DuBois Paul, MySQL Cookbook, O’Reilly, Sebastopol 2006 
 
DuBois Paul, MySQL, Sums, Indianapolis 2005 
 
Dyer Russell, MySQL in a Nutshell, O’Reilly Sebastopol 2005 
 
Kofler Michael, The Definite Guide to MySQL 5, Apress, Berkeley 2005 
 
Suehring Steve, MySQL Bible, Wiley, Indianapolis 2002 
 
Tahaqhoqhi Seyed, Williams Hugh, Learning MySQL, O’Reilly, Sebastopol 2006 
 
Zawodny D. J., Balling J. D., High Performance MySQL, O’Reilly, Sebastopol 2004 
 
 
 

MySQL (Πηγές στο Διαδίκτυο) 
 
MySQL Home Page, http://www.mysql.com
 
MySQL Developer Home Page, http://www.mysql.org
 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/PHP
http://www.hotscripts.com/PHP/
http://www.planet-php.com/
http://sourceforge/softwaremap/trove_list.php?form_cat=183
http://www.w3schools.com/php/default.asp
http://www.phpclasses.org/
http://www.zend.com/
http://php.resourceindex.com/
http://phplens.com/phpeverywhere/
http://www.mysql.com/
http://www.mysql.org/
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MySQL Articles, http://www.onlamp.com/onlamp/general/mysql.csp
 
MySQL at Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/MySQL
 
 
 

phpCodeGenie (Πηγές στο Διαδίκτυο) 
 
Home Page, http://phpcodegenie.sourceforge.net
 
 
 

http://www.onlamp.com/onlamp/general/mysql.csp
http://en.wikipedia.org/wiki/MySQL
http://phpcodegenie.sourceforge.net/
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