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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΥΜΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ Ψ.Ν.Θ. 

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης είναι ένα ειδικό νοσοκομείο το 

οποίο στην πραγματικότητα αποτελεί ένα ευρύ και κατανεμημένο δίκτυο 

παροχής ψυχιατρικών υπηρεσιών. Μεγάλο μέρος αυτού του δικτύου 

παραμένει ακόμη και σήμερα χωρίς καμία βοήθεια από την πληροφορική 

τεχνολογία. 

Για τους παραπάνω λόγους είχαμε την ιδέα, λόγω της σχέσης μας με το 

Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και με τη σύμφωνη πάντα γνώμη της 

επιβλέπουσας Αναπληρώτριας Καθηγήτριας κυρίας Μαρίας Σατρατζέμη, να 

προχωρήσουμε στην εκπόνηση μίας διπλωματικής εργασίας η οποία θα 

παρήγαγε ένα αποτέλεσμα το οποίο θα ήταν αξιοποιήσιμο πρακτικά από το 

Ψυχιατρικό Νοσοκομείο. Αποφασίσαμε έτσι να προχωρήσουμε στην 

ανάπτυξη ενός πιλοτικού πληροφοριακού συστήματος για την εξυπηρέτηση 

των αναγκών του δικτύου υπηρεσιών του Ψυχιατρείου. 

Μετά από αρκετά εκτεταμένη ανάλυση και σχεδιασμό καταλήξαμε στην 

απόφαση πως το σύστημα αυτό θα έπρεπε να είναι ένα web based σύστημα. 

Ακολουθήσαμε τo δίδυμο τεχνολογιών JSP/Oracle λόγω προγενέστερης 

εμπειρίας πάνω στις συγκεκριμένες τεχνολογίες, αλλά και διάθεσης να 

ξεφύγουμε από το κλασσικό δίδυμο PHP/MySQL. 

Η συγγραφή της εργασίας αυτής ακολουθεί τις φάσεις του κύκλου 

ανάπτυξης μιας εφαρμογής (Software Development Life Cycle – SDLC). Έτσι 

το 3ο κεφάλαιο αναφέρεται στην ανάλυση, το 4ο στο σχεδιασμό και το 5ο στην 

υλοποίηση. Στο 6ο κεφάλαιο παρουσιάζονται κάποια συμπεράσματα που 

αποκομίσαμε κατά την πορεία υλοποίησης της εργασίας αυτής. Εξαίρεση στα 

παραπάνω αποτελεί το 2ο κεφάλαιο το οποίο σκοπό έχει να βοηθήσει τον 

αναγνώστη να γνωρίσει το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και να 

αποβάλει την τυχόν προκατάληψη του για αυτό. 

Κλείνοντας το εισαγωγικό μας αυτό σημείωμα, οφείλουμε να σημειώσουμε 

ότι η ανάλυση του πληροφοριακού συστήματος που υλοποιήσαμε δεν θα 

μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς την ενεργό συμμετοχή ενός πλήθους 
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υπαλλήλων του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης όλων των 

κατηγοριών. Σε αυτούς όλους θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας. 

Ιδιαίτερα θερμές όμως ευχαριστίες νιώθουμε την ανάγκη να εκφράσουμε στην 

επιβλέπουσα της παρούσας εργασίας Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του 

Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας  

κα. Μαρία Σατρατζέμη  
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΥΜΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ Ψ.Ν.Θ. 

2 ΤΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

2.1 ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε για πρώτη φορά το 

1917 ως «Άσυλο φρενοβλαβών» με αρχική δύναμη 300 κλινών, στην οδό 

Ειρήνης στο Βαρδάρη σε μία από τις κακόφημες περιοχές της Θεσσαλονίκης. 

Το 1919 αρχίζει σταδιακά να μεταφέρεται 

στη σημερινή του τοποθεσία στο Δήμο 

Σταυρούπολης, στην επονομαζόμενη περιοχή 

«Λεμπέτ». Η περιοχή ονομαζόταν έτσι κατά μία 

εκδοχή γιατί εκεί βρίσκονταν τα κτήματα του 

πασά Λεμπέτ, κατά μία άλλη, γιατί εκεί 

βρίσκονταν εγκαταστάσεις (στάβλοι) του συμμαχικού στρατού που 

χρησιμοποιήθηκαν κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Το 1925 μετονομάζεται σε «Δημόσιο Ψυχιατρείο» και για πρώτη φορά 

θεσπίζονται οργανισμοί και κανόνες λειτουργίας. Η δύναμη των ασθενών 

ορίζεται σε 150. Μέχρι τότε, οι ψυχιατρικοί ασθενείς οδηγούνταν μακριά από 

το κοινωνικό σύνολο και μέσα από τα «άσυλα» η τότε κοινωνική δομή 

παρείχε μια ανεπαρκή ψυχιατρική περίθαλψη. 

Από το 1919 ως το 1934 το ΨΝΘ διοικούνταν από μία ομάδα υπαλλήλων 

που την πλαισίωναν επιφανείς κοινωνικοί παράγοντες της πόλης. 

Κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου, οι άθλιες συνθήκες 

διαβίωσης έχουν ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση του αριθμού των 

ασθενών, κυρίως από ασιτία. Στη συνέχεια όμως, το 1956 συστήνεται νέος 

οργανισμός και ονομάζεται «Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης» 

ορίζοντας τον αριθμό των κλινών σε 800. Θεσπίζεται διάρθρωση υπηρεσιών 

και επιστημονικό συμβούλιο, ενώ παράλληλα γίνεται εισαγωγή της αγροτικής 

και βιοτεχνικής εργασίας δίνοντας τη δυνατότητα απασχόλησης σε 
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αρρώστους. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές που καταλύουν την έννοια του 

«ασύλου» ακολουθούν τα κοινωνικά κινήματα και θεωρίες της Ευρώπης. 

Το 1960 τροποποιείται η δύναμη των κρεβατιών σε 1000 ενώ το 1965 

αρχίζει η επισκευή των κτιρίων. Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο καταλαμβάνει 

συνολική έκταση 130 στρεμμάτων. Το 1974 εκδίδεται κανονισμός λειτουργίας 

κρατικών ψυχιατρείων και η αναμόρφωση του Οργανισμού του Ψυχιατρικού 

Νοσοκομείου γίνεται το 1986 βάσει του Ν. 1357/83 και του ΠΔ 87/86. Από τη 

στιγμή που οι δυτικές κοινωνίες αναθεώρησαν τον τρόπο αντιμετώπισης των 

ψυχιατρικών ασθενών, προχώρησαν σε μια λειτουργική και οργανωτική 

διαμόρφωση του συστήματος ψυχιατρικής περίθαλψης. Στην Ελλάδα, μέχρι 

το 1980 ο ασθενής με σοβαρή δυσλειτουργία ζει συνήθως αβοήθητος στην 

κοινότητα ή ιδρυματοποιημένος σε άσυλο. 

2.2 ΤΟ Ψ.Ν.Θ. ΣΗΜΕΡΑ 

Από το 1980 και μετέπειτα το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 

περνάει στη φάση της αποασυλοποίησης, η οποία διαρκεί μέχρι και τις μέρες 

μας. Η αποασυλοποίηση στηρίχθηκε κυρίως στις ευρωπαϊκές πρακτικές οι 

οποίες μέσα από προγράμματα εκπαίδευσης και ανταλλαγών των 

επαγγελματιών ψυχικής υγείας, αρχίσαν να εφαρμόζονται πλέον και στην 

Ελλάδα. Τα παραπάνω σε συνδυασμό με την ιατρική και κοινωνιολογική 

εξέλιξη, προσδίδουν ευελιξία στους επαγγελματίες ψυχικής υγείας που 

αρχίζουν να δραστηριοποιούνται ανάλογα.  
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Οι ασθενείς αρχίζουν να βγαίνουν από τα τείχη του «ασύλου» στην 

κοινωνία. Δημιουργούνται δομές επανένταξης των ασθενών ενσωματωμένες 

στον κοινωνικό ιστό. Οι ασθενείς διαμένουν σε οικοτροφεία, ξενώνες ή 

προστατευμένα διαμερίσματα μέσα στην πόλη και απασχολούνται 

δημιουργικά σε διάφορα αντικείμενα όπως: παραγωγή οπωροκηπευτικών, 

αμπελουργία και οινοποιεία, επιπλοποιεία, παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, 

παροχή υπηρεσιών εστίασης (catering), κεραμική, ξυλογλυπτική, ζωγραφική, 

μουσική και άλλα. 

2.3 ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΙΑΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΑΣΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

2.3.1 Μονάδα Επανένταξης 

Πρόκειται για το πρώτο επανενταξιακό πρόγραμμα που λειτούργησε στο 

Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης το 1986 ως δομή με κύριο στόχο την 

προεπαγγελματική κατάρτιση ατόμων με χρόνιες ψυχικές διαταραχές και τη 

μετέπειτα εγκατάσταση τους στην κοινότητα. Η Μονάδα Επανένταξης 

λειτούργησε αρχικά στο πλαίσιο πιλοτικού προγράμματος περιλαμβάνοντας 

στο πρόγραμμα της ενήλικες ηλικίας 18-55 ετών με μικρό χρόνο νοσηλείας. 

Χαρακτηρίζεται μέχρι σήμερα από ένα ριζοσπαστικό τρόπο νοσηλείας και 

φροντίδας των ασθενών συμβάλλοντας σημαντικά στη σταθεροποίηση της 

υγείας τους και αποτρέποντας παρεκκλίσεις από την πορεία προς τη διαμονή 

στη κοινότητα στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό. 

Ενδεικτικά, η Μονάδα Επανένταξης από την αρχή της λειτουργίας της με 

30 άτομα προσωπικό και 85 νοσηλευόμενους κατόρθωσε να εγκαταστήσει 

μέσα σε τέσσερα χρόνια στην κοινότητα 42 άτομα, τα δύο τρίτα των οποίων 

εργάζονταν είτε σε εργαστήρια του ΨΝΘ είτε σε προγράμματα - δράσεις των 

δήμων της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Η καθημερινή λειτουργία της δομής αφορά 

έναν τρόπο ζωής που παραπέμπει στη μορφή του οικοτροφείου αλλά μέσα στο 

χώρο του νοσοκομείου. Οι νοσηλευόμενοι ακολουθούν το πρόγραμμα της 

δομής που σε καθημερινή βάση μαζί με το προσωπικό έχει να κάνει με μια 

σειρά από δραστηριότητες για τη βελτίωση κοινωνικών δεξιοτήτων, όπως η 

ομάδα ενημέρωσης, μαγειρικής, ζωγραφικής απλής έκφρασης, ενώ 
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παράλληλα συγκροτούνται ομάδες που υποστηρίζουν την επανενταξιακή 

κατεύθυνση της δομής μέσα από την καλλιέργεια των προεπαγγελματικών 

δεξιοτήτων. Σε αυτό το πρόγραμμα εντάσσονται οι βοηθητικές υπηρεσίες, το 

εργαστήρι για την κατασκευή μεταξωτών φουλαριών και διακοσμητικών με 

άνθη (που επίσης προωθούνται εκτός του νοσοκομείου) και το εργαστήρι 

θεάτρου σκιών.  

Το εργαστήριο κορνιζοποιίας είναι μία ακόμα δράση που ξεκίνησε από τη 

Μονάδα Επανένταξης και συνιστά σήμερα αυτόνομο εργαστήριο όπου 

εκπαιδεύονται και απασχολούνται πρώην νοσηλευόμενοι.Στο πλαίσιο των 

δράσεων της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, αναπόσπαστο μέρος συνιστά η 

εξέλιξη των προτύπων φροντίδας και υποστήριξης ψυχικά ασθενών με 

εναλλακτικές μορφές ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης. 

Η Μονάδα Επανένταξης του ΨΝΘ εδώ και 15 χρόνια αποτελεί τον πιο 

σημαντικό κρίκο στα βήματα που ακολουθεί ένας νοσηλευόμενος κατά τη 

διαδρομή του προς την κοινότητα. 

2.3.2 Ξενώνες - Οικοτροφεία 

Η διαβίωση πρώην νοσηλευομένων σε ξενώνα, οικοτροφείο ή 

προστατευμένο διαμέρισμα επικεντρώνεται σε ένα φιλόξενο και λειτουργικό 

περιβάλλον με στόχο την ψυχοκοινωνική τους υποστήριξη και τη διασφάλιση 

της παραμονής τους στην κοινότητα. Η λειτουργία τους συνίσταται σε 

μεταβατικές αποκαταστασιακές μονάδες - ανάμεσα στο περιβάλλον του 

νοσοκομείου και την κοινότητα. Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 

έχει θέσει σε λειτουργία στο πλαίσιο του γενικότερου σχεδιασμού για την 

αποασυλοποίηση τρεις ξενώνες και τρία οικοτροφεία, ενώ παράλληλα οι 

υπηρεσίες του έχουν στην ευθύνη τους 41 διαμερίσματα μέσα στην πόλη. 

Παρακάτω αναφέρουμε τους ξενώνες και τα οικοτροφεία που διαθέτει το 

Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και βρίσκονται διάσπαρτα στο 

πολεοδομικό συγκρότημα τις Θεσσαλονίκης: 

• Ξενώνας «Νόστος» - Άνω Πόλη 

• Ξενώνας Πολίχνης 

 9 

http://www.psychothes.gr/labframe.asp


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΥΜΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ Ψ.Ν.Θ. 

• Ξενώνας πλατείας Ναυαρίνου 

• Οικοτροφείο «Αμάλθεια» - Ν. Ιωνία 

• Οικοτροφείο «Χρυσαλίδα» - Ν. Ρύσιο 

• Οικοτροφείο «Αλκυόνη» - Περαία 

2.3.3 Προστατευμένα Διαμερίσματα 

Στα διαμερίσματα που έχει υπό την εποπτεία του το Ψυχιατρικό 

Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης φιλοξενούνται πρώην νοσηλευόμενοι εφόσον 

αυτοί τηρούν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Αυτό γιατί συχνά το οικείο 

οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον δεν είναι σε θέση ή δεν είναι παρόν 

για να προσφέρει τα αναγκαία στους ανθρώπους που μετά από μια περίοδο 

νοσηλείας ακολουθούν τη δύσκολη πορεία της κοινωνικής τους επανένταξης. 

Η στέγη σε πρώτο βαθμό και η εργασία, όταν υπάρχει η δυνατότητα, είναι τα 

βασικά ζητήματα που αντιμετωπίζει ο πρώην νοσηλευόμενος. Τα 

διαμερίσματα αυτά έχουν περιορισμένη εποπτεία από τις Ομάδες 

Ψυχοκοινωνικής Στήριξης Αστικού Τύπου Α΄ και Β΄ (ΟΨΣΑΤ Α΄ - Β΄) που 

παρέχουν και τις αντίστοιχες υποστηρικτικές υπηρεσίες στους 

φιλοξενούμενους στο χώρο κατοικίας και εργασίας τους, ώστε να 

διασφαλιστεί η ένταξη τους στην κοινότητα και η παραμονή τους σ' αυτήν. Η 

Α΄ ΟΨΣΑΤ έχει στην ευθύνη της 18 διαμερίσματα και η Β΄ΟΨΣΑΤ αντίστοιχα 

23. 

2.4 Δίκτυο Ψυχιατρικών Υπηρεσιών 

Εκτός από τις επανενταξιακές δομές, το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο 

Θεσσαλονίκης έχει αναπτύξει και ένα δίκτυο παροχής ψυχιατρικών 

υπηρεσιών αποτελούμενο από δομές κοντά στην κοινότητα και εκτός του 

νοσοκομείου. Το δίκτυο αυτό αποτελείται από τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας, το 

Ιατροπαιδαγωγικό κέντρο, το τμήμα Ψυχοθεραπείας και Στήριξης 

Οικογένειας, οι Ομάδες Ψυχοκοινωνικής Στήριξης Επαρχιακού τύπου Α’ και 

Β’ (ΟΨΣΕΤ Α’ και ΟΨΣΕΤ Β’), το Κέντρο Ημέρας, η Κοινωνική Λέσχη, 

Κέντρο Ημερήσιας Απασχόλησης Ατόμων με Διαταραχές Μνήμης. 
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2.4.1 Κέντρα Ψυχικής Υγείας 

Η δημιουργία του πρώτου Κέντρου Ψυχικής Υγείας στο κέντρο της 

Θεσσαλονίκης το 1979 ήταν καθοριστική για το χάρτη της ψυχικής υγείας 

στην πόλη που εκείνη την εποχή διέθετε ένα πολύ περιορισμένο φάσμα 

υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Η ζήτηση κάλυψης των αναγκών οδήγησε στη 

δημιουργία του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Βορειοδυτικού Τομέα (περιοχή 

Συκεών) το 1987 και του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Δυτικού Τομέα 

(Αμπελόκηποι) αργότερα, ενώ, ήδη αναμένεται ο σχεδιασμός και η λειτουργία 

και άλλων Κέντρων στην πόλη. Αυτή τη στιγμή τα τρία Κέντρα που 

λειτουργούν καλύπτουν αντίστοιχα συγκεκριμένες περιοχές της 

Θεσσαλονίκης και παρέχουν υπηρεσίες με έμφαση στην ψυχοθεραπεία, στη 

συμβουλευτική, στην υποστήριξη ατόμων που αντιμετωπίζουν προβλήματα 

ψυχολογικά και ψυχιατρικά, στην ενημέρωση και στην εκπαίδευση. 

Παρέχεται η δυνατότητα αντιμετώπισης προβλημάτων που επικεντρώνονται 

στις ανθρώπινες σχέσεις (π.χ. ανάμεσα σε ζευγάρια), στην παιδική ηλικία, 

στην εφηβεία, σε προβλήματα συμπεριφοράς ή σε ειδικά προβλήματα 

μάθησης και ομιλίας καθώς και η δυνατότητα παρακολούθησης ατόμων που 

δυσκολεύονται στην προσαρμογή τους μετά από τη νοσηλεία. Ο ενημερωτικός 

ρόλος των Κέντρων Ψυχικής Υγείας (ΚΨΥ) εστιάζεται στην ενημέρωση 

γονέων, εφήβων, συζύγων και εκπαιδευτικών ενώ η εκπαιδευτική τους 

δραστηριότητα αφορά κυρίως επαγγελματίες ψυχικής υγείας. Η 

διεπιστημονική ομάδα που στελεχώνει κάθε Κέντρο με τη σειρά της έχει 

διαμορφώσει πρόγραμμα που χαρακτηρίζει και την ταυτότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών ως προς τις επιστημονικές μεθόδους που 

εφαρμόζονται. Για παράδειγμα στο ΚΨΥ Δυτικού Τομέα καίρια θέση κατέχει 

η συστημική θεραπεία όπου δίνεται βάρος στο οικογενειακό περιβάλλον, στο 

ΚΨΥ βορειοδυτικού τομέα έχει αναπτυχθεί επιπλέον η υπηρεσία διάγνωσης 

και συμβουλευτικής για άτομα που πάσχουν από σύνδρομο άνοιας, ενώ το 

ΚΨΥ Κεντρικού Τομέα καλύπτει τις παρεχόμενες υπηρεσίες ψυχικής υγείας 

στο σύνολο τους. Τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας ονομάζεται και κοινοτικά γιατί 

ανήκουν στην κοινότητα, την αφορούν και απευθύνονται σε αυτήν. 
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2.4.2 Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο 

Το Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο είναι μια υπηρεσία ψυχικής υγείας που 

απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους. Στο κέντρο αυτό μέσα από τη 

διεπιστημονική ομάδα με την οποία έρχονται σε επαφή οι ενδιαφερόμενοι, 

παρέχεται διάγνωση, αξιολόγηση και θεραπεία στις ευαίσθητες ηλικίες που 

αντιμετωπίζουν πρόβλημα ψυχικής υγείας με παράλληλη υποστήριξη και 

συνεργασία με τις οικογένειες τους. Η προσέγγιση εξαρτάται από τις ανάγκες 

των ενδιαφερομένων και μπορεί να περιλαμβάνει ψυχοθεραπεία, 

συμβουλευτική γονέων, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχοεκπαιδευτική 

αντιμετώπιση και ψυχοκινητική σε στενή συνεργασία με το περιβάλλον του 

ατόμου δηλαδή την οικογένεια, το σχολείο ή άλλους φορείς και υπηρεσίες. 

Στο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο επίσης παρέχεται εκπαίδευση σε ειδικούς στον 

τομέα της ψυχικής υγείας για παιδιά και εφήβους. 

2.4.3 Τμήμα Ψυχοθεραπείας και Στήριξης Οικογένειας 

Καθοριστική παράμετρο σε μια ψυχοθεραπευτική διαδικασία συνιστά το 

οικογενειακό περιβάλλον: η ενημέρωση, η προετοιμασία για την 

αντιμετώπιση και το χειρισμό των προβλημάτων του ασθενούς μέλους της 

οικογένειας ή ακόμα και των συνεκτικών δεσμών ανάμεσα στα μέλη της είναι 

στοιχεία που συχνά χρήζουν παροχής υπηρεσιών υποστήριξης . Το τμήμα 

ψυχοθεραπείας και στήριξης της οικογένειας είναι τμήμα του ΨΝΘ στο οποίο 

παραπέμπονται πρώην νοσηλευόμενοι από όλες τις υπηρεσίες του οι οποίοι 

κρίνεται ότι θα ωφεληθούν μέσα από την ψυχοθεραπεία. Η υποστήριξη και 

συμβουλευτική του τμήματος παρέχεται από επαγγελματίες ψυχικής υγείας σε 

επίπεδο οικογένειας, ομάδας, ζευγαριού ή ατόμου όλες τις εργάσιμες ημέρες, 

μεταξύ 9π.μ. - 1μ.μ κατόπιν συνεννόησης. 

2.4.4 Ομάδες Ψυχοκοινωνικής Στήριξης Επαρχιακού Τύπου 

Οι ΟΨΣΕΤ Α και Β είναι κινητές μονάδες παροχής ψυχιατρικών 

υπηρεσιών του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης για ασθενείς που 

διαμένουν εκτός πόλης με προσανατολισμό υποστηρικτικό, τόσο ψυχιατρικό 

όσο και κοινωνικό. Η δράση των δύο αυτών ομάδων που αποτελούνται από 
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επαγγελματίες ψυχικής υγείας επικεντρώνεται σε ασθενείς που έχουν 

νοσηλευθεί στο ΨΝΘ , έχουν επιστρέψει στον τόπο καταγωγής τους και έχουν 

ανάγκη συχνής παρακολούθησης και στήριξης για να διατηρήσουν μια 

σταθερή ψυχική κατάσταση και κατά το δυνατόν ανεξάρτητη κοινωνική ζωή. 

Η θεραπευτική ομάδα γνωρίζει τις ψυχοκοινωνικές ανάγκες του ασθενή και 

με επισκέψεις κατ' οίκον κατά τακτά χρονικά διαστήματα παρακολουθεί την 

πορεία του, συζητά με τον ίδιο και τους οικείους του, βοηθά στην επίλυση 

πρακτικών προβλημάτων και επικοινωνεί με τις κατά τόπους αρχές με σκοπό 

την αποδοχή του ασθενή και την κάλυψη των αναγκών του από την 

κοινότητα. Η περιοχή ευθύνης της ΟΨΣΕΤ Α εκτείνεται στην Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας ενώ της ΟΨΣΕΤ Β καλύπτει το σύνολο των δήμων της 

περιοχής Ιωνίας. 

Η λειτουργία της μονάδας αυτής ξεκίνησε το 1992 καλύπτοντας αρχικά τις 

ανάγκες της Μονάδας Επανένταξης του ΨΝΘ αλλά πολύ σύντομα της 

ανατέθηκε η ευθύνη κάλυψης αναγκών και των άλλων κλινικών του 

νοσοκομείου. 

2.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Όλες οι παραπάνω δομές έχουν συμβάλει στο να μετατραπεί το 

Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης από «Άσυλο Φρενοβλαβών» σε ένα 

εκτεταμένο δίκτυο παροχής Ψυχιατρικών Υπηρεσιών, με αποτέλεσμα τα ψηλά 

τείχη με περίφραξη που «έκρυβαν» την ψυχική νόσο από τον έξω κόσμο να 

μην υπάρχουν πλέον. 

Η πιλοτική εφαρμογή που θα υλοποιήσουμε στο πλαίσιο αυτής της 

εργασίας έχει ως στόχο να παρέχει στοιχειώδη μηχανογραφική κάλυψη στις 

παραπάνω δομές του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Η 

Αρχιτεκτονική του συστήματος και οι λόγοι για τους οποίους έγιναν οι 

συγκεκριμένες επιλογές αναφέρονται στο επόμενο κεφάλαιο. 
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3 ΑΝΑΛΥΣΗ 

Η φάση της ανάλυσης, στον κύκλο δημιουργίας ενός πληροφοριακού 

συστήματος, είναι ίσως αυτό που καθορίζει στο μεγαλύτερο βαθμό και την 

επιτυχία του νέου πληροφοριακού συστήματος. Η φάση αυτή αποτελείται από 

τρία βήματα όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχήμα: 

Καθορισμός 
Λειτουργιών του 
Νέου Συστήματος

Κατανόηση του 
Υπάρχοντος 
Συστήματος 

Καθορισμός 
Βελτιώσεων στο 

Σύστημα

 

Σχήμα 3-1: Βήματα της Ανάλυσης 
 

Το πληροφοριακό σύστημα του δικτύου παροχής ψυχιατρικών υπηρεσιών 

που θα αναπτύξουμε παρουσιάζει την εξής ιδιαιτερότητα: δεν υπάρχει 

προϋπάρχον μηχανογραφικό σύστημα για να αντικαταστήσει, οι διαδικασίες 

πραγματοποιούνται χειρόγραφα. Το χειρόγραφο σύστημα είναι αυτό το 

οποίο πρέπει να μελετηθεί και να κατανοηθεί προκειμένου στη συνέχεια να 

σκεφτούμε πως μπορούμε να το βελτιώσουμε, για να καταλήξουμε τελικά στο 

νέο μηχανογραφικό σύστημα. 

3.1 ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Για την κατανόηση του υπάρχοντος συστήματος είναι απαραίτητη η 

συλλογή πληροφοριών που θα βοηθήσουν στον στόχο αυτό. Η διαδικασία 

αυτή της συλλογής πληροφοριών ονομάζεται συλλογή απαιτήσεων. Για τη 

συλλογή απαιτήσεων υπάρχουν διάφορες μέθοδοι από τις οποίες 

χρησιμοποιήθηκαν οι παρακάτω: 

• Συνεντεύξεις με μελλοντικούς χρήστες 

• Συλλογή εντύπων 

Πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με μελλοντικούς χρήστες του 

συστήματος. Οι χρήστες αυτοί είναι κυρίως επαγγελματίες του χώρου της 

ψυχικής υγείας, δηλαδή (ψυχίατροι, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, 

 14 



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΥΜΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ Ψ.Ν.Θ. 

νοσηλευτές) αλλά και διοικητικό προσωπικό, που εργάζεται σε διάφορες 

δομές του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης διαφορετικού τύπου η 

κάθε μία. Συγκεκριμένα πήραμε συνεντεύξεις από χρήστες του οικοτροφείου 

«Αμάλθεια» στη Ν. Ιωνία, του ξενώνα «Νόστου» στην Άνω Πόλη, του 

Συμβουλευτικού Σταθμού Αλκοολικών στην οδό Πτολεμαίων, του 

Συμβουλευτικού Σταθμού τοξικοεξαρτημένων  στην οδό Αναγεννήσεως, του 

Κέντρου Ψυχικής Υγείας Δυτικού Τομέα στους Αμπελόκηπους και του 

Κέντρου Ψυχικής Υγείας Βορειοδυτικού Τομέα στις Συκιές. 

Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων συλλέξαμε και διάφορα έγγραφα 

όπως: έντυπες φόρμες, εκτυπώσεις από τυχόν υπάρχοντα συστήματα, 

αναφορές που αποστέλλονται στο υπουργείο, ερωτηματολόγια κ.α. Τα έντυπα 

αυτά παρατίθενται στο Παράρτημα Α.  

Από τις συνεντεύξεις και τα έντυπα που συλλέξαμε καταλήξαμε στον 

καθορισμό των βασικών λειτουργιών που πρέπει να εκτελεί (απαιτήσεων) το 

νέο σύστημα. Αυτές είναι οι παρακάτω: 

• Καταχώρηση της πρώτης επαφής με τον ασθενή.  

• Διαχείριση των ραντεβού με τους ασθενείς. 

• Διαχείριση αρχείου ασθενών και mini ιστορικό. 

• Υπολογισμός στατιστικών στοιχείων. 

Στην επόμενη ενότητα οι βασικές αυτές λειτουργίες αναλύονται σε use cases 

(περιπτώσεις χρήσης).  

3.2 USE CASES 

Για κάθε use case θα δημιουργήσουμε ένα πίνακα στον οποίο θα 

παρουσιάζονται αναλυτικά τα χαρακτηριστικά του. Ο πίνακας αυτός 

ονομάζεται πίνακας περιγραφής του use case. Στην συνέχεια αφού θα έχουν 

καταγραφεί τα use cases θα δημιουργήσουμε το use case διάγραμμα. 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα use cases του συστήματος στην μορφή του 

πίνακα περιγραφής. 
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3.2.1 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΠΑΦΗΣ 

Όνομα του Use Case: Δημιουργία Πρώτης Επαφής 

Primary Actor: Ασθενής 

Stakeholders: Ασθενής, Θεραπευτής 

Περιγραφή:  

Αυτό το use case περιγράφει τη διαδικασία καταχώρησης στο σύστημα της 

πρώτης επαφής του ασθενή με την δομή του Ψ.Ν.Θ. 

Trigger:  

Τηλεφωνική επικοινωνία ή επίσκεψη του ασθενή. 

Σχέσεις: 

Association: Ασθενής 

Include: 

Extend: 

Generalization: 

Κανονική ροή των γεγονότων: 

1. Ο ασθενής επικοινωνεί με τη δομή και κάνει την πρώτη επαφή. 

2. Ο ασθενής δίνει στον χειριστή το Όνομα, Επώνυμο και Όνομα Πατρός 
του. 

3. Ο χειριστής εισάγει τα στοιχεία στο σύστημα για να διαπιστώσει αν ο 
ασθενής είναι ήδη καταχωρημένος. 

4. Ο χειριστής ζητάει από τον ασθενή τα υπόλοιπα προσωπικά στοιχεία 
του και τα στοιχεία επικοινωνίας. 

5. Ο χειριστής ζητάει από τον ασθενή τα στοιχεία του προβήματος. 
Υποροές: 

Εναλλακτικές ροές: 

3a1. Αν ο ασθενής είναι ήδη καταχωρημένος και δεν υπάρχει 
καταχωρημένη πρώτη επαφή για αυτόν, διόρθωση των προσωπικών 
στοιχείων του και καταχώρηση της επαφής. 

3a2. Αν ο ασθενής είναι ήδη καταχωρημένος όπως και η πρώτη επαφή του 
επιστροφή στην αρχή για καταχώρηση νέας επαφής. 
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3.2.2 Διαχείριση Ραντεβού 

Όνομα του Use Case: Διαχείριση Ραντεβού 

Primary Actor: Θεραπευτής 

Stakeholders: Θεραπευτής, Ασθενής 

Περιγραφή:  

Αυτό το use case περιγράφει τη διαδικασία διαχείρισης από τον θεραπευτή 

των ραντεβού του.  

Trigger:  

Ο θεραπευτής σε συνεννόηση με τον ασθενή καταχωρεί ένα ραντεβού. 

Σχέσεις: 

Association: Θεραπευτής 

Include: Δημιουργία Πρώτης Επαφής 

Extend: 

Generalization: 

Κανονική ροή των γεγονότων: 

1. Ο Θεραπευτής επικοινωνεί με τον ασθενή για το διακανονισμό ενός 

ραντεβού. 

2. Ο Ασθενής δηλώνει αν επιθυμεί νέο ραντεβού ή τροποποίηση 

υπάρχοντος ή ακύρωση ραντεβού. 

• Αν πρόκειται για νέο ραντεβού εκτέλεση της υποροής S-1. 

• Αν πρόκειται για τροποποίηση εκτέλεση της υποροής S-2. 

• Αν πρόκειται για ακύρωση εκτέλεση της υποροής S-3. 

Υποροές: 

S-1:  

1. Ο θεραπευτής ζητάει ημερομηνία και ώρα από τον ασθενή 

2. Ο θεραπευτής ελέγχει τη διαθεσιμότητα του. 

3. Ο θεραπευτής ζητάει όνομα και επώνυμο του ασθενή. 

4. Ο θεραπευτής ελέγχει αν είναι καταχωρημένος ο ασθενής. 

5. Το ραντεβού καταχωρείται. 
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S-2: 

1. Ο θεραπευτής ζητάει την ημερομηνία του παλαιού ραντεβού. 

2. Ο ασθενής δίνει το όνομα και το επώνυμο του. 

3. Ο ασθενής δίνει νέα ημερομηνία και ώρα 

4. Ο θεραπευτής ελέγχει τη διαθεσιμότητα του. 

5. Ο θεραπευτής καταχωρεί την αλλαγή και ενημερώνει τον ασθενή. 

S-3: 

1. Ο θεραπευτής ζητάει την ημερομηνία του ραντεβού. 

2. Ο ασθενής δίνει το όνομα και το επώνυμο του. 

3. Ο θεραπευτής ακυρώνει το ραντεβού. 

Εναλλακτικές ροές: 

S-1:2a/S-2:4a 

Αν ο θεραπευτής δεν είναι διαθέσιμος ζητάει νέα ημερομηνία και 

ώρα. 

S-1:4a 

Αν ο ασθενής δεν είναι καταχωρημένος στη βάση εκτέλεση του use 

case «Δημιουργία Πρώτης Επαφής» 

 

3.2.3 Προβολή Φακέλου Ασθενούς 

Όνομα του Use Case: Προβολή Φακέλου Ασθενούς 

Primary Actor: Θεραπευτής 

Stakeholders: Θεραπευτής 

Περιγραφή:  

Αυτό το use case περιγράφει τη διαδικασία προβολής του φακέλου του 

ασθενή από τον θεραπευτή. 

Trigger:  

Επιθυμία του θεραπευτή να δει το φάκελο του ασθενούς. 

Σχέσεις: 

Association: Θεραπευτής 

Include: 

Extend: Διόρθωση Εγγραφής Ασθενούς, Προβολή Πρώτης Επαφής, 
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Προβολή Συνεδριών. 

Generalization: 

Κανονική ροή των γεγονότων: 

1. Ο θεραπευτής εισάγει όνομα, επώνυμο ασθενούς για αναζήτηση. 

2. Ο θεραπευτής επιλέγει τον ασθενή που τον ενδιαφέρει. 

3. Ο θεραπευτής επιλέγει Τροποποίηση ή Προβολή πρώτης επαφής ή 
Προβολή συνεδριών. 

• Αν πρόκειται για τροποποίηση εκτέλεση της υποροής S-1. 

• Αν πρόκειται για προβολή της πρώτης επαφής, εκτέλεση της 
υποροής S-2. 

• Αν πρόκειται για προβολή των συνεδριών εκτέλεση της υποροής S-3. 
Υποροές: 

S-1 Εκτέλεση του use case «Διόρθωση Εγγραφής Ασθενούς» 

S-2 Εκτέλεση του use case «Προβολή Πρώτης Επαφής» 

S-3 Εκτέλεση του use case «Προβολή Συνεδριών» 
Εναλλακτικές ροές: 

 

3.2.4 Προβολή Στατιστικών 

Όνομα του Use Case: Προβολή Στατιστικών 

Primary Actor: Θεραπευτής 

Stakeholders: Θεραπευτής 

Περιγραφή:  

Προβολή διάφορων στατιστικών που έχουν να κάνουν με τις συνεδρίες 

των ασθενών. 

Trigger:  

Ο θεραπευτής επιθυμεί να δει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τους ασθενείς 

που δέχεται η δομή. 

Σχέσεις: 

Association: Θεραπευτής 

Include: 
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Extend:  

Generalization: 

Κανονική ροή των γεγονότων: 

1. Ο θεραπευτής επιλέγει το έτος που τον ενδιαφέρει. 

2. Ο θεραπευτής επιλέγει το στατιστικό που τον ενδιαφέρει. 

3. Ο θεραπευτής λαμβάνει τα αποτελέσματα που θέλει. 
Υποροές: 

Εναλλακτικές ροές: 

 

3.2.5 Διόρθωση Εγγραφής Ασθενούς 

Όνομα του Use Case: Διόρθωση Εγγραφής Ασθενούς 

Primary Actor: Θεραπευτής 

Stakeholders: Θεραπευτής, Ασθενής 

Περιγραφή:  

Αυτό το use case δίνει τη δυνατότητα διόρθωσης των προσωπικών 

στοιχείων και των στοιχείων επικοινωνίας του ασθενή. 

Trigger:  

Ο Θεραπευτής ενημερώνει τον φάκελο του ασθενή. 

Σχέσεις: 

Association: Θεραπευτής 

Include: 

Extend:  

Generalization: 

Κανονική ροή των γεγονότων: 

1. Ο θεραπευτής δίνει το όνομα και το επώνυμο του ασθενή. 

2. Επιλέγει τον ασθενή από τη λίστα με τους ασθενείς που ταιριάζουν στο 
ονοματεπώνυμο. 

3. Ο ασθενής παρέχει τα νέα στοιχεία του. 

4. Ο θεραπευτής τροποποιεί τα στοιχεία του ασθενή. 

5. Ο θεραπευτής καταχωρεί την τροποποιημένη εγγραφή. 

 20 



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΥΜΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ Ψ.Ν.Θ. 

Υποροές: 

Εναλλακτικές ροές: 

 

3.2.6 Προβολή Πρώτης Επαφής 

Όνομα του Use Case: Προβολή Πρώτης Επαφής 

Primary Actor: Θεραπευτής 

Stakeholders: Θεραπευτής 

Περιγραφή:  

Αυτό το use case δίνει τη δυνατότητα στον θεραπευτή στο πλαίσιο της 

προβολής του φακέλου του ασθενούς να προβάλει τα στοιχεία του 

προβλήματος του ασθενή όπως αυτά καταχωρήθηκαν κατά τη διάρκεια της 

πρώτης επαφής. 

Trigger:  

Ο Θεραπευτής προβάλει τον φάκελο του ασθενή. 

Σχέσεις: 

Association: Θεραπευτής 

Include: 

Extend:  

Generalization: 

Κανονική ροή των γεγονότων: 

1. Ο θεραπευτής κατά την προβολή του φακέλου του ασθενούς επιλέγει να 
προβάλει τα στοιχεία της πρώτης επαφής. 

Υποροές: 

Εναλλακτικές ροές: 
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3.2.7 Προβολή Συνεδριών 

Όνομα του Use Case: Προβολή Συνεδριών 

Primary Actor: Θεραπευτής 

Stakeholders: Θεραπευτής 

Περιγραφή:  

Αυτό το use case δίνει τη δυνατότητα στον θεραπευτή στο πλαίσιο της 

προβολής του φακέλου του ασθενούς να προβάλει όλες τις θεραπευτικές 

συνεδρίες που έχει πραγματοποιήσει ο ασθενής μέχρι τώρα. 

Trigger:  

Ο Θεραπευτής προβάλει τον φάκελο του ασθενή. 

Σχέσεις: 

Association: Θεραπευτής 

Include: 

Extend:  

Generalization: 

Κανονική ροή των γεγονότων: 

1. Ο θεραπευτής κατά την προβολή του φακέλου του ασθενούς επιλέγει να 

προβάλει όλες τις προηγούμενες θεραπευτικές συνεδρίες οι οποίες 

αποτελούν το ιστορικό του. 

Υποροές: 

Εναλλακτικές ροές: 

 

3.3 USE CASE ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Αφού έχουμε εντοπίσει όλα τα use cases του συστήματος και δημιουργήσει 

τον πίνακα περιγραφής για κάθε ένα από αυτά, είναι δυνατόν πλέον να 

κατασκευαστεί το use case διάγραμμα. To use case διάγραμμα είναι ίσως το 

πιο βασικό UML διάγραμμα γιατί καθορίζει για πρώτη φορά σε ένα αρκετά 

πρώιμο στάδιο της ανάπτυξης του πληροφοριακού συστήματος τις κύριες 

λειτουργίες του συστήματος. Το use case διάγραμμα παρέχει έναν απλό και 

κατανοητό τρόπο παρουσίασης στους χρήστες ακριβώς το τι θα κάνει το 
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σύστημα. Παρουσιάζει πολύ απλά τις βασικές λειτουργίες του συστήματος και 

τους διάφορους τύπους χρηστών που θα αλληλεπιδρούν με το σύστημα. 

Το use case διάγραμμα για το πληροφορικό σύστημα του δικτύου 

ψυχιατρικών υπηρεσιών του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης όπως 

κατασκευάστηκε με το εργαλείο «Visual Paradigm for UML» φαίνεται στο 

παρακάτω σχήμα: 

   

 
Σχήμα 3-2:Use case διάγραμμα του υπό σχεδίαση πληροφοριακού 

συστήματος 
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4 ΣΧΕΔΙΑΣΗ 

4.1 DATA MODEL - E-R ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Από τα use cases που καταγράψαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο είναι 

δυνατόν να προκύψουν οι οντότητες (entities) του Entity – Relationship 

διαγράμματος, αν ακολουθήσουμε το πρότυπο E-R. Κατά τον ίδιο τρόπο αν 

ακολουθήσουμε τη σημειολογία της UML μπορούν να προκύψουν τα 

αντικείμενα (classes) και εν συνεχεία το class diagram. 

• Ασθενής (Patient) 

• Πρώτη Επαφή (FirstContact) 

• Ραντεβού (SessionTable) 

• Συμμετέχοντες σε ένα ραντεβού (Session_Members) 

• Θεραπευτής (Therapist) 

• Τύπος θεραπείας (Session_Type) 

• Είδος προβλήματος (Problem) 

• Συγγενείς ασθενούς (Relative) 

• Φάρμακα ασθενούς (PatientDrug) 

• Περιουσιακά στοιχεία ασθενούς (PatientFortune) 

• Κινήσεις ασθενών (Move) 

• Διάγνωση (Diagnosis) 

• Τμήμα – Δομή (Department) 

• Διεύθυνση (address) 

• Χρήστες (Users) 

Αφού έχουμε καταλήξαμε στις οντότητες μπορούμε να ξεκινήσουμε τη 

σχεδίαση του E-R διαγράμματος με τη βοήθεια του εργαλείου ERwin (Εικόνα 

4-1). Το επόμενο βήμα είναι ο εντοπισμός των χαρακτηριστικών (attributes) 

των οντοτήτων και αυτό μπορεί να γίνει με μελέτη της ροής εργασιών των use 

cases. Το τελευταίο βήμα είναι ο εντοπισμός των σχέσεων μεταξύ των 

οντοτήτων. 
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Εικόνα 4-1: Το Πρόγραμμα ERwin 

 

Αφού εντοπιστούν και οι σχέσεις μεταξύ των οντοτήτων προκύπτει το 

τελικό E-R διάγραμμα που φαίνεται στο σχήμα της επόμενης σελίδας.  
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Εικόνα 4-2: E-R διάγραμμα του νέου πληροφοριακού συστήματος 
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4.2 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Από το 2ο κεφάλαιο έγινε κατανοητό πως το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο 

Θεσσαλονίκης διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο παροχής υπηρεσιών ψυχικής 

υγείας. Το δίκτυο αυτό εκτείνεται σε όλο το πολεοδομικό συγκρότημα της 

Θεσσαλονίκης. Η διασπορά αυτή επέβαλε αρκετές επιλογές στην 

αρχιτεκτονική του νέου πληροφοριακού συστήματος. Παρακάτω θα 

παρουσιάσουμε τις επιλογές που έγιναν σε βασικά δομικά στοιχεία της 

συνολικής αρχιτεκτονικής και τους λόγους που οδήγησαν στις συγκεκριμένες 

επιλογές. 

4.2.1 ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Μια επιλογή κλειδί για το υπόλοιπο του σχεδιασμού του πληροφοριακού 

συστήματος καθώς και της αρχιτεκτονικής στα επόμενα επίπεδα, είναι η 

επιλογή του αν τα δεδομένα θα αποθηκεύονται σε μία κοινή βάση ή αν η κάθε 

δομή θα διαθέτει τη δική της ανεξάρτητη βάση δεδομένων. Παρόλο που η 

ανάλυση, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του συστήματος θα ήταν πολύ 

απλούστερη στη συνέχεια, εάν επιλέγαμε να έχουμε μια ανεξάρτητη βάση 

δεδομένων για κάθε δομή, δεν έγινε έτσι γιατί αυτή η αρχιτεκτονική θα 

δημιουργούσε πολλά προβλήματα. 

Επιλέχθηκε η δημιουργία ενιαίας βάσης δεδομένων, για τους λόγους που 

αναλύονται παρακάτω:  

4.2.1.1 Ευκολία στη λήψη αντιγράφου ασφαλείας 

Το να υπάρχει μία κοινή βάση δεδομένων απλοποιεί ιδιαίτερα τη 

διαδικασία λήψης αντιγράφου ασφαλείας της, γιατί αυτό θα πρέπει να 

γίνεται από ένα μόνο σημείο. Επιπλέον αν αυτή η βάση βρίσκεται 

εγκατεστημένη στην κεντρική υπηρεσία του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου 

Θεσσαλονίκης, όπου υπάρχει οργανωμένο Τμήμα Πληροφορικής με 

εξειδικευμένο προσωπικό, γίνεται κατανοητό πως η λήψη αντιγράφων 

ασφαλείας θα γίνεται τακτικά και χωρίς προβλήματα.  
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Στην περίπτωση που επιλέγονταν η λύση της ανεξάρτητης βάσης σε κάθε 

δομή θα έπρεπε η κάθε δομή να φροντίζει να διατηρεί αντίγραφα ασφαλείας 

της βάσης της και με δεδομένο το γεγονός της έλλειψης εξειδικευμένου 

προσωπικού πληροφορικής στις εξωτερικές δομές, αυτό θα ήταν μεγάλο 

πρόβλημα και θα έθετε σε κίνδυνο την αξιοπιστία του συστήματος. 

4.2.1.2 Κοινό αρχείο ασθενών 

Ένας επιπλέον λόγος που επέβαλε τη λύση της κοινής βάσης δεδομένων 

για όλες τις δομές, είναι η δυνατότητα κοινού αρχείου ασθενών. Το να 

υπάρχει ένα κοινό αρχείο ασθενών για όλες τις δομές είναι πολύ βασικό, γιατί 

εξασφαλίζει τη διατήρηση των στοιχείων και του ιστορικού του ασθενούς σε 

περίπτωση μετακίνησης του από μία δομή σε μία άλλη. Οι μετακινήσεις 

ασθενών ανάμεσα στις δομές είναι ένα σύνηθες φαινόμενο και άρα η 

δυνατότητα τήρησης ιστορικού και η μη καταχώρηση πολλαπλών εγγραφών 

για το ίδιο άτομο είναι καθοριστική για την ποιότητα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών.    

4.2.2 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 

Η επιλογή της κοινής βάσης δεδομένων δημιουργεί αυτόματα την 

απαίτηση για κάποιου είδους δικτύωση των δομών προκειμένου να γίνει 

δυνατή η πρόσβαση στην κοινή βάση. Για τους λόγους που αναλύσαμε 

παραπάνω είναι προτιμητέο η εγκατάσταση της βάσης να γίνει στην κεντρική 

υπηρεσία του Ψυχιατρικού Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Αυτό συνεπάγεται ότι 

οι απομακρυσμένες δομές θα πρέπει να έχουν κάποιου είδους 

τηλεπικοινωνιακή πρόσβαση στην κεντρική υπηρεσία για την ανταλλαγή 

δεδομένων. Παρακάτω παρουσιάζουμε τις δυνατές επιλογές για τη δικτύωση 

των απομακρυσμένων δομών και της κεντρικής υπηρεσίας καθώς και τα 

πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της κάθε επιλογής. 

4.2.2.1 Δημιουργία ιδιωτικού δικτύου ευρείας περιοχής (WAN) 

Η κλασική λύση δικτύωσης απομακρυσμένων σημείων τα οποία 

βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση μεταξύ τους και δεν μπορούν να δικτυωθούν 
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με τη δημιουργία ενός τοπικού δικτύου, είναι η δημιουργία ενός δικτύου 

ευρείας περιοχής (Wide Area Network ή WAN). Το δίκτυο αυτό 

κατασκευάζεται βασισμένο σε τηλεπικοινωνιακή υποδομή παρεχόμενη από 

κάποιο τηλεπικοινωνιακό οργανισμό. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να 

μισθωθούν κάποια κυκλώματα από τον ΟΤΕ, δηλαδή θα πρέπει να μισθωθεί 

μία γραμμή για κάθε απομακρυσμένη δομή, με άκρα το ένα στην εκάστοτε 

δομή και το άλλο στην κεντρική υπηρεσία. Αυτό θα δημιουργήσει ένα δίκτυο 

τοπολογίας αστέρα με κέντρο την κεντρική υπηρεσία και ακτινωτά τις 

απομακρυσμένες δομές. 

Η αρχιτεκτονική αυτή από τεχνικής πλευράς είναι άριστη και θα 

μπορούσαμε να πούμε πως είναι η καλύτερη επιλογή αν το κόστος δεν 

ενδιαφέρει. Το πρόβλημα της συγκεκριμένης λύσης είναι το υψηλό της κόστος, 

το οποίο για την περίπτωση του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης 

θεωρείται απαγορευτικό. Για οικονομικούς λόγους κόστους λοιπόν αυτή η 

λύση απορρίφθηκε και αναζητήθηκε άλλη οικονομικά συμφερότερη. 

4.2.2.2 Δημιουργία εικονικού ιδιωτικού δικτύου (VPN) 

Η επόμενη λύση για τη δικτύωση απομακρυσμένων σημείων είναι η 

δημιουργία εικονικού ιδιωτικού δικτύου (Virtual Private Network ή VPN). 

Στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιείται κάποιο δημόσιο δίκτυο (public 

network) όπως είναι το διαδίκτυο για την δημιουργία πάνω σε αυτό ενός 

εικονικού ιδιωτικού δικτύου (virtual private network). Χρησιμοποιείται 

δηλαδή η ήδη υπάρχουσα δικτυακή υποδομή του διαδικτύου και με 

κατάλληλο λογισμικό επιτυγχάνεται η δημιουργία ενός εικονικού ιδιωτικού 

καναλιού στο οποίο δεν έχουν πρόσβαση οι υπόλοιποι χρήστες του δημόσιου 

δικτύου. 

Η λύση αυτή έχει το μειονέκτημα της μη εγγυημένης ταχύτητας καθώς ο 

τρόπος λειτουργίας και τα πρωτόκολλα του διαδικτύου δεν μπορούν να 

παρέχουν εγγύηση συγκεκριμένης ταχύτητας. Ένα δεύτερο πρόβλημα στα 

VPN είναι το θέμα της ασφάλειας το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με 
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ιδιαίτερη προσοχή, προκειμένου να μη διαρρεύσουν δεδομένα του ιδιωτικού 

δικτύου στο δημόσιο.  

Η λύση του VPN από πλευράς εξοπλισμού απαιτεί κάποιον VPN server ο 

οποίος στην περίπτωση του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης θα 

μπορούσε να εγκατασταθεί στην κεντρική υπηρεσία. Επιπλέον είναι 

αυτονόητο πως κάθε απομακρυσμένη δομή θα πρέπει να αποκτήσει πρόσβαση 

στο διαδίκτυο. Στην περίπτωση του VPN ο client θα μπορούσε να είναι είτε 

ένα custom πρόγραμμα είτε ένας Internet browser. 

4.2.2.3 Χρήση του Διαδικτύου 

Για την επικοινωνία των απομακρυσμένων δομών με την κεντρική 

υπηρεσία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί το Διαδίκτυο. Η λύση της χρήσης 

του Διαδικτύου είναι η πιο απλή για τις εξωτερικές δομές γιατί το μόνο που 

απαιτείται είναι η πρόσβαση στο Διαδίκτυο και η χρήση ενός internet 

browser. Στην κεντρική υπηρεσία απαιτείται επίσης η πρόσβαση στο 

Διαδίκτυο και η εγκατάσταση του web server και του application server. Η 

λύση της χρήσης του Διαδικτύου για την επικοινωνία είναι από οικονομικής 

πλευράς η συμφερότερη  από τις τρεις που παρουσιάστηκαν. Επίσης από 

τεχνικής άποψης η λύση του Διαδικτύου είναι η απλούστερη στην υλοποίηση 

της και επιπλέον απαιτεί τον μικρότερο δυνατό χρόνο για να επιτευχθεί.  

Λόγω των παραπάνω για την υλοποίηση του πληροφοριακού συστήματος 

των απομακρυσμένων δομών του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, 

επιλέχθηκε η χρήση του Διαδικτύου ως μέσου επικοινωνίας.  

4.2.3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΛΑΤΗΣ 

Πρόγραμμα πελάτης (client program) είναι αυτό που θα χρησιμοποιήσει ο 

τελικός χρήστης του συστήματος, στο οποίο θα υλοποιηθεί το user interface 

του συστήματος. Στη διαδικασία επιλογής του προγράμματος πελάτη έχουμε 

δύο δυνατότητες: τη δημιουργία μίας custom εφαρμογής ή τη χρήση ενός web 

browser (thin client). Παρακάτω αναλύουμε τα πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα της κάθε λύσης και τους λόγους που μας οδήγησαν στην 

επιλογή του web browser. 
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4.2.3.1 Custom εφαρμογή ως πρόγραμμα πελάτης 

Μια custom εφαρμογή ως πρόγραμμα πελάτης θα παρείχε ένα user 

interface με πολλές δυνατότητες και ευκολίες για το χρήστη καθώς τα 

“components” που παρέχουν τα προγραμματιστικά περιβάλλοντα όπως η 

Delphi είναι πολλά και με πάρα πολλές δυνατότητες. Επίσης ο 

προγραμματισμός μιας τέτοιας εφαρμογής μέσα σε ένα ολοκληρωμένο 

περιβάλλον ανάπτυξης είναι πολύ πιο εύκολος. 

Το μεγάλο μειονέκτημα, που οδήγησε και στην απόρριψη της 

συγκεκριμένης λύσης, είναι ότι για κάθε αλλαγή που θα προέκυπτε στο 

πρόγραμμα θα έπρεπε αυτό να εγκατασταθεί ξανά σε κάθε μία από τις 

απομακρυσμένες δομές από μη εξειδικευμένο προσωπικό.   

4.2.3.2 Web browser (thin client) ως πελάτης 

Ο web browser ως πρόγραμμα πελάτη παρέχει ένα πιο στοιχειώδες και με 

λιγότερες δυνατότητες user interface από μία custom εφαρμογή. Το 

μειονέκτημα αυτό εξισορροπείται από τα τρία μεγάλα του πλεονεκτήματα: 

Πρώτον οι περισσότεροι χρήστες είναι ήδη εξοικειωμένοι μαζί του από τη 

χρήση του Διαδικτύου, δεύτερον η χρήση του είναι πολύ απλή και τρίτον και 

σημαντικότερο για κάθε αλλαγή στην εφαρμογή δεν απαιτείται να γίνει η 

παραμικρή αλλαγή στον client. 

4.3 WEB BASED ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Για τους λόγους που αναπτύχθηκαν παραπάνω γίνεται κατανοητό πως το 

πληροφοριακό σύστημα των απομακρυσμένων δομών του Ψυχιατρικού 

Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης θα είναι ένα web based σύστημα. Ο web server, ο 

database server και ο application server θα εγκατασταθούν στην κεντρική 

υπηρεσία και θα συντηρούνται από το εξειδικευμένο προσωπικό του 

Τμήματος Πληροφορικής. Ο client θα είναι ένας web browser και η χρήση του 

θα είναι πολύ απλή για το μη εξειδικευμένο προσωπικό που θα 

χρησιμοποιήσει το σύστημα.   
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4.4 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ 

Η εφαρμογή θα ακολουθήσει μια πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική και 

συγκεκριμένα μια αρχιτεκτονική τριών επιπέδων (three tier architecture) όπως 

φαίνεται στο παρακάτω σχήμα: 

 
Client Application server Database server 

Σχήμα 4-3: Αρχιτεκτονική τριών επιπέδων 
 

Στο πρώτο επίπεδο, κοντά στο χρήστη, θα βρίσκεται ο thin client 

(browser), στο ενδιάμεσο επίπεδο ο web server με τον application server και 

στο τρίτο επίπεδο ο database server.  

Η λειτουργία της εφαρμογής θα είναι η εξής: Ο χρήστης θα έχει στη 

διάθεση του ένα Graphical User Interface (GUI) μέσα από  τον browser. Με τη 

βοήθεια αυτού του interface θα απευθύνει κάποια αιτήματα (requests). Τα 

αιτήματα αυτά λαμβάνονται από τις JSP σελίδες που τρέχουν στον application 

server. Αν αυτά τα αιτήματα απαιτούν πρόσβαση στη βάση δεδομένων τότε ο 

application server απευθύνει τα κατάλληλα SQL ερωτήματα στη βάση και η 

βάση του επιστρέφει τις απαντήσεις. Στη συνέχεια ο application server δομεί 

μία HTML σελίδα που περιέχει την απάντηση στο αίτημα του χρήστη και την 

δίνει στον web server ο οποίος στη συνέχεια αναλαμβάνει να την μεταφέρει 

στον browser ώστε να παρουσιαστεί στο χρήστη.    

Παρακάτω θα παρουσιάσουμε αναλυτικά κάθε ένα από τα τρία επίπεδα 

καθώς και τα συγκεκριμένα προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν στην υλοποίηση 

τους. 

4.4.1 Πρώτο επίπεδο – Client 

Ο client θα είναι όπως προαναφέραμε ένας web browser με δυνατότητα 

εκτέλεσης JavaScript. Η web based εφαρμογή αναπτύχθηκε με την τεχνολογία 

Java Server Pages (JSP) και Java Servlets. Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει την 

ενθυλάκωση κώδικα Java μέσα σε HTML σελίδες. Αυτή η τεχνολογία δίνει τη 
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δυνατότητα δημιουργίας δυναμικών HTML σελίδων με τη χρήση της γλώσσας 

προγραμματισμού Java με όλα τα πλεονεκτήματα του αντικειμενοστραφούς 

προγραμματισμού και τις βιβλιοθήκες που παρέχει η γλώσσα αυτή. 

4.4.2 Δεύτερο επίπεδο – Web Server, Application Server  

  Στο δεύτερο και ενδιάμεσο επίπεδο βρίσκεται ο web server και ο 

application server. Σαν web server χρησιμοποιήθηκε ο apache ο πιο 

διαδεδομένος ίσως open source web server και σαν application server 

χρησιμοποιήθηκε το tomcat, επίσης open source του apache consortium. Και 

οι δύο αυτοί server εγκαταστάθηκαν σε ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή που 

τρέχει τη διανομή Red Hat 9 του γνωστού open source λειτουργικού 

συστήματος Linux. 

4.4.3 Τρίτο επίπεδο – Database Server 

Στο τρίτο και τελευταίο επίπεδο βρίσκεται ο Database Server. Πρόκειται 

για ένα RDBMS σύστημα. Χρησιμοποιήσαμε τον Oracle 9i Database Server 

και τον εγκαταστήσαμε σε ένα σύστημα Hewlett Packard ML 350 Proliant 

Server που τρέχει το λειτουργικό σύστημα Windows 2003 Server. Πρόκειται 

δηλαδή για ένα διαφορετικό υπολογιστή από αυτόν που τρέχει τον web 

server και τον application server. Τα δύο συστήματα βρίσκονται ωστόσο 

διασυνδεδεμένα πάνω στο ίδιο LAN. 
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5 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

5.1 ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Η Βάση δεδομένων όπως είδαμε και στο προηγούμενο κεφάλαιο θα 

υλοποιηθεί στο RDBMS σύστημα Oracle Database 9i. Η σχεδίαση του E-R 

διαγράμματος της βάσης δεδομένων έγινε με τη βοήθεια του εργαλείου ERwin 

όπως είδαμε στο 4ο κεφάλαιο. Το πρόγραμμα αυτό δίνει τη δυνατότητα αφού 

σχεδιαστεί το E-R διάγραμμα στο επίπεδο του λογικού σχήματος (logical 

schema) να παραχθεί αυτόματα το φυσικό σχήμα (physical schema). Έχοντας 

το φυσικό σχήμα και καθορίζοντας το RDBMS σύστημα στο οποίο θα 

αναπτύξουμε (deploy) τη βάση, μπορεί το ERwin να συνδεθεί με το 

συγκεκριμένο RDBMS, στην περίπτωση μας την Oracle 9i, και να εκτελέσει τις 

απαραίτητες DDL SQL εντολές για τη δημιουργία όλων των αντικειμένων 

όπως πίνακες, όψεις, triggers, sequences κ.α.  

Αφού υλοποιήσαμε τη βάση δεδομένων το επόμενο βήμα είναι η 

υλοποίηση του User Interface και της λογικής της εφαρμογής (business logic) 

με την τεχνολογία JSP. 

5.2 ΠΕΛΑΤΗΣ - CLIENT 

Η Υλοποίηση του client έγινε όπως είπαμε και παραπάνω με την βοήθεια 

της τεχνολογίας Java Server Pages / Java Servlets. Οι JSP σελίδες 

αναπτύχθηκαν με τη βοήθεια του ολοκληρωμένου εργαλείου ανάπτυξης 

εφαρμογών της εταιρείας Borland το JBuilder 7.0. Το εργαλείο αυτό διαθέτει 

και το κατάλληλο περιβάλλον για τη δοκιμή των σελίδων που 

κατασκευάζονται. Αυτό πραγματοποιείται με τη βοήθεια του open source 

application server Tomcat το οποίο διαθέτει ενσωματωμένο ο JBuilder. Κάθε 

φορά δηλαδή που θέλουμε να «τρέξουμε» μία JSP σελίδα ο JBuilder τρέχει το 

Tomcat το οποίο λειτουργεί και ως web server και μας δίνει τη δυνατότητα να 

δοκιμαστούν οι σελίδες τοπικά στον υπολογιστή μας. 
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5.3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

5.3.1 Σελίδα login 

Η Πρώτη σελίδα με την οποία έρχεται αντιμέτωπος ο χρήστης, αφού 

πληκτρολογήσει τη διεύθυνση URL της εφαρμογής, είναι η σελίδα που 

επιτρέπει στο χρήστη να κάνει login στο σύστημα. Η σελίδα αυτή είναι η 

παρακάτω. 

Εικόνα 5-1: login.html 
   

Αυτή είναι όπως φαίνεται και από το όνομα του αρχείου μία απλή html 

σελίδα. Όταν ο χρήστης του συστήματος εισάγει το username και το password 

του και πιέσει το κουμπί «Είσοδος» τότε εκτελείται το servlet login 

(παράρτημα Β) το οποίο συνδέεται στην Oracle με username: intranet και 

password: 4mai97 και ελέγχει αν τα στοιχεία που εισήγαγε ο χρήστης είναι 

καταχωρημένα στον πίνακα users. Αν τα στοιχεία είναι σωστά καλεί τη 

σελίδα mainmenu.html, αν είναι λάθος καλεί ξανά τη σελίδα login.html. 
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5.3.2 Κύριο μενού της εφαρμογής 

Αν λοιπόν ο χρήστης διαθέτει ένα έγκυρο username και password η 

επόμενη σελίδα που θα αντικρίσει θα είναι αυτή της εικόνας 5-2 που είναι και 

το κύριο μενού της εφαρμογής. 

 

 
Εικόνα 5-2: mainmenu.html 

   

Από τη σελίδα αυτή επιλέγεται μία από τις κύριες λειτουργίες της 

εφαρμογής. Κάνοντας κλικ στην εικόνα πάνω και αριστερά έχουμε τη 

δυνατότητα καταχώρησης της πρώτης επαφής. Πάνω και δεξιά κάνοντας κλικ 

στο ημερολόγιο, έχουμε τη διαχείριση των ραντεβού. Κάτω αριστερά 

βρίσκεται το αρχείο των ασθενών και κάτω δεξιά τα στατιστικά. Στη συνέχεια 

θα παρουσιαστούν αναλυτικά κάθε μία από τις παραπάνω λειτουργίες. 

5.3.3 Καταχώρηση πρώτης επαφής 

Κάνοντας κλικ στην επιλογή «Καταχώρηση Πρώτης Επαφής» του κύριου 

μενού εμφανίζεται η φόρμα της παρακάτω εικόνας: 
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Εικόνα 5-3: fcontact11.jsp 

 

Η φόρμα αυτή δίνει τη δυνατότητα καταχώρησης των προσωπικών 

στοιχείων του ασθενή καθώς και των στοιχείων επικοινωνίας του, όπως 

διεύθυνση και τηλέφωνα. Τα πεδία που είναι χρωματισμένα κίτρινα είναι 

υποχρεωτικό να συμπληρωθούν. Αν δεν συμπληρωθεί κάποιο υποχρεωτικό 

πεδίο και γίνει προσπάθεια καταχώρησης της εγγραφής θα εμφανιστεί το 

παρακάτω μήνυμα λάθους: 

 
Εικόνα 5-4: Javascript alert window 

 

Το παράθυρο αυτό είναι ένα alert window που ανοίγει μέσα από κάποιο 

javascript με την εντολή alert(“Κείμενο”); 
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Αν γίνει προσπάθεια καταχώρησης πρώτης επαφής για κάποιον ασθενή 

για τον οποίο υπάρχει ήδη καταχωρημένη πρώτη επαφή στο σύστημα τότε 

εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα λάθους: 

 
Εικόνα 5-5: Μήνυμα λάθους 

  

Όταν πατηθεί το κουμπί καταχώρηση τότε εκτελείται το servlet 

savepatient, το οποίο κάνει έλεγχο αν υπάρχει ήδη καταχωρημένη πρώτη 

επαφή και στη συνέχεια αν δεν υπάρχει, αποθηκεύει τα στοιχεία του ασθενή 

στη βάση δεδομένων και εμφανίζει την επόμενη φόρμα (fcontact2.jsp) στην 

οποία θα καταχωρηθούν τα στοιχεία του προβλήματος του ασθενή. 

Εικόνα 5-6: fcontact2.jsp 
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Στη φόρμα της εικόνας 5-6 αν επιλεχθεί ακύρωση τότε η πρώτη επαφή δεν 

θα καταχωρηθεί, αλλά ο ασθενής, τα στοιχεία του οποίου συμπληρώθηκαν 

στην προηγούμενη φόρμα, (εικόνα 5-3) θα καταχωρηθεί. Αν πατηθεί το 

κουμπί «Kαταχώρηση» τότε καλείται το servlet savefcontact για να 

καταχωρήσει την πρώτη επαφή στη βάση. Έτσι ολοκληρώνεται η διαδικασία 

της καταχώρησης της πρώτης επαφής και στη συνέχεια ακολουθεί η ανάλυση 

της διαχείρισης των ραντεβού. 

5.3.4 Διαχείριση Ραντεβού 

Αν επιλεχθεί από το κύριο μενού της εφαρμογής η διαχείριση ραντεβού 

τότε εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη: 

 
Εικόνα 5-7: calendar.jsp 

  

Από το ημερολόγιο αυτό δίνεται η δυνατότητα επιλογής του μήνα και της 

ημέρας στην οποία πρόκειται να καταχωρηθεί ένα ραντεβού. Επιλέχθηκε το 

ημερολόγιο ως user interface για τη διαχείριση των ραντεβού γιατί μπορεί 

κανείς να έχει μια γρήγορη εποπτική εικόνα για ολόκληρο το μήνα σχετικά με 

τα ραντεβού της υπηρεσίας του. 
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Τα ονόματα που φαίνονται μέσα στα κελιά στην εικόνα 5-7 είναι τα 

επώνυμα των ασθενών που έχουν ραντεβού τη συγκεκριμένη ημέρα. Αν γίνει 

κλικ σε μία συγκεκριμένη ημέρα του μήνα τότε εμφανίζεται μία οθόνη στην 

οποία παρουσιάζονται λεπτομέρειες για τα ραντεβού της ημέρας αυτής. Στην 

οθόνη αυτή δίνεται επίσης η δυνατότητα προσθήκης ενός ραντεβού για τη 

συγκεκριμένη ημέρα όπως και η δυνατότητα τροποποίησης ή διαγραφής ενός 

υπάρχοντος ραντεβού. Η οθόνη διαχείρισης των ραντεβού φαίνεται στην 

παρακάτω εικόνα: 

Εικόνα 5-8: mngappnmnt.jsp 
 

  Το στιγμιότυπο της εικόνας 5-8 δείχνει τα ραντεβού της 17/08/2005. 

Από ότι φαίνεται υπάρχουν δύο ραντεβού τη συγκεκριμένη ημέρα, για τα 

οποία μπορούμε να δούμε την ώρα του ραντεβού καθώς και το όνομα του 

θεραπευτή με τον οποίο έχει κλειστεί το ραντεβού. Τα κουμπιά στο κάτω μέρος 

της οθόνης από αριστερά προς τα δεξιά: δίνουν τη δυνατότητα επιστροφής 

πίσω στο ημερολόγιο, εισαγωγής ενός νέο ραντεβού, τροποποίησης ενός ήδη 

υπάρχοντος ραντεβού και διαγραφής ενός ραντεβού. 
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5.3.4.1 Εισαγωγή Ραντεβού 

Η εισαγωγή ενός νέου ραντεβού επιτρέπεται να πραγματοποιηθεί μόνο 

για ημερομηνίες μεταγενέστερες της εκάστοτε τρέχουσας ημέρομηνίας. 

Επιπλέον επιτρέπεται να καταχωρηθεί για την τρέχουσα ημερομηνία 

ραντεβού έως και τις 14:30 η ώρα. Σε περίπτωση που γίνει προσπάθεια 

καταχώρησης ραντεβού σε ημερομηνία προθύστερη της τρέχουσας, 

εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα λάθους: 

 
Εικόνα 5-9: Μήνυμα λάθους 

 

Αν η ημερομηνία εισαγωγής ραντεβού τηρεί τους παραπάνω όρους τότε 

ανοίγει ένα νέο παράθυρο (εικόνα 5-10) στο οποίο καταχωρούνται τα 

στοιχεία του νέου ραντεβού. 

 
Εικόνα 5-10: insappnmnt.jsp 

 

Η επιλογή του ασθενούς θα γίνει από τους ήδη καταχωρημένους κατά την 

πρώτη επαφή. Αυτό επιβάλλεται από τον τρόπο λειτουργίας των δομών του 

Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης όπου δεν μπορεί κανείς να κλείσει 

ένα θεραπευτικό ραντεβού αν δεν περάσει πρώτα από το στάδιο της πρώτης 
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επαφής. Κάνοντας κλικ στον μεγενθυτικό φακό ανοίγει ένα δεύτερο 

παράθυρο (srchpatient.jsp) με τη βοήθεια του οποίου γίνεται αναζήτηση του 

ασθενή. 

 
Εικόνα 5-11: srchpatient.jsp 

 

Τα αποτελέσματα της αναζήτησης εμφανίζονται στο ίδιο παράθυρο, αλλά 

στην πραγματικότητα έχει φορτωθεί μία καινούρια σελίδα, η 

srchpatientres.jsp. Η Σελίδα αυτή (εικόνα 5-12) επιτρέπει την επιλογή του 

ασθενή (κάνοντας κλικ στο επώνυμο) για τον οποίο πρόκειται να κλειστεί 

ραντεβού και το ονοματεπώνυμο του μεταφέρεται αυτόματα στο παράθυρο 

της εικόνας 5-10. 

 
Εικόνα 5-12: srchpatient.jsp 
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Αφού συμπληρωθεί η φόρμα εισαγωγής ενός νέου ραντεβού (εικόνα 5-10) 

και πιεστεί το κουμπί «Καταχώρηση», γίνεται πρώτα έλεγχος αν είναι 

συμπληρωμένα όλα τα πεδία της φόρμας. Αν κάποιο πεδίο δεν είναι 

συμπληρωμένο εμφανίζεται το μήνυμα της εικόνας 5-13. Αν όλα τα πεδία 

είναι συμπληρωμένα και πιεστεί το κουμπί «Καταχώρηση» καλείται το servlet 

saveapp το οποίο κάνει πρώτα έλεγχο αν ο επιλεγμένος θεραπευτής είναι 

διαθέσιμος την επιλεγμένη ώρα. Αν δεν είναι διαθέσιμος εμφανίζει το μήνυμα 

λάθους της εικόνας 5-14, αν είναι διαθέσιμος αναλαμβάνει να καταχωρήσει 

το ραντεβού στη βάση δεδομένων. 

 
Εικόνα 5-13: Μήνυμα πληροφόρησης 

 

 
Εικόνα 5-14: Μήνυμα πληροφόρησης 

 

5.3.4.2 Τροποποίηση Ραντεβού 

Αν επιλεγεί τροποποίηση ή διαγραφή ραντεβού και δεν έχει 

προηγουμένως επιλεγεί το ραντεβού που θα τροποποιηθεί ή θα διαγραφεί, 

εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα λάθους. 
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Εικόνα 5-15: messagebox.jsp 

 

Αν επιλεγεί ένα ραντεβού και στη συνέχεια επιλεγεί τροποποίηση τότε 

εμφανίζεται ένα παράθυρο με τις πληροφορίες του ραντεβού και δίνεται η 

δυνατότητα διόρθωσης της ώρας του ραντεβού, αλλαγή του θεραπευτή και 

του είδους της θεραπείας. 

 
Εικόνα 5-16: editappnmnt.jsp 

 

Αν επιλεγεί το checkbox «Προβολή πρόσθετων στοιχείων» τότε το 

παράθυρο επεκτείνεται και δίνεται η δυνατότητα καταχώρησης σχολίων 

σχετικών με την πορεία θεραπείας του ασθενή. Τα σχόλια αυτά στη συνέχεια 

θα αποτελέσουν ένα μικρό ιατρικό ιστορικό του ασθενή. 
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Εικόνα 5-17: editappextra.jsp 

 

Στις φόρμες της εικόνας 5-16 και 5-17 όταν πιεστεί το κουμπί 

«Καταχώρηση» καλείται το servlet editapp το οποίο αναλαμβάνει να 

καταχωρήσει στη βάση δεδομένων τις αλλαγές που έγιναν στο ραντεβού  

5.3.4.3 Διαγραφή Ραντεβού 

Αν επιλέξουμε ένα ραντεβού από την οθόνη της εικόνας 5-8 και πιέσουμε 

το κουμπί διαγραφή θα εμφανιστεί το παράθυρο επιβεβαίωσης της παρακάτω 

εικόνας: 

 
Εικόνα 5-18: confirm.jsp 
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Αν επιλεγεί το «Ναί» τότε το συγκεκριμένο ραντεβού θα διαγραφεί. 

 

5.3.5 Αρχείο Ασθενών 

Αν επιλεγεί από το κύριο μενού η λειτουργία «Αρχείο Ασθενών» 

εμφανίζεται η οθόνη της παρακάτω εικόνας: 

 
Εικόνα 5-19: mngpatient.jsp 

  

Εισάγοντας τα πρώτα γράμματα του επωνύμου είναι αρκετά για να γίνει 

αναζήτηση στο αρχείο των ασθενών, στη συνέχεια από τη λίστα των ασθενών 

που θα προκύψει (εικόνα 5-20) επιλέγεται ο ασθενής που ενδιαφέρει 

κάνοντας κλικ στο επώνυμο του. 

Στη συνέχεια εμφανίζεται η οθόνη της εικόνας 5-21 στην οποία 

παρουσιάζονται τα προσωπικά στοιχεία του ασθενή καθώς και τα στοιχεία 

επικοινωνίας του. Στο κάτω μέρος της οθόνης εμφανίζονται κουμπιά τα οποία 

από αριστερά προς τα δεξιά εκτελούν τις λειτουργίες: νέα αναζήτηση ασθενή, 
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τροποποίηση εγγραφής ασθενή, προβολή στοιχείων πρώτης επαφής και 

προβολή των θεραπευτικών συνεδριών του ασθενή.   

Εικόνα 5-20: patientres.jsp 
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Εικόνα 5-21: patientrec.jsp 

5.3.5.1 Τροποποίηση Εγγραφής 

Τα πεδία της φόρμας στην εικόνα 5-21 είναι readonly και δεν επιτρέπεται 

η τροποποίηση τους. Αν πιεστεί το κουμπί «Τροποποίηση» τότε τα πεδία της 

φόρμας παύουν να είναι readonly και επιτρέπουν τη διόρθωση των τιμών, 

επιπλέον το κουμπί «Τροποποίηση» αλλάζει λεκτικό και γίνεται 

«Καταχώρηση». Αν πιεστεί το κουμπί «Καταχώρηση» καλείται το servlet 

savepatrec για να καταχωρήσει στη βάση δεδομένων τις αλλαγές που έγιναν 

και στη συνέχεια εμφανίζει το παρακάτω παράθυρο πληροφόρησης. 

 
Εικόνα 5-22: Παράθυρο πληροφόρησης 

  

 48 



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΥΜΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ Ψ.Ν.Θ. 

Στη συνέχεια το κουμπί «Καταχώρηση» αλλάζει ξανά λεκτικό και γίνεται 

«Τροποποίηση» 

5.3.5.2 Προβολή στοιχείων πρώτης επαφής 

Αν πιεστεί το κουμπί «Πρώτη Επαφή», στην οθόνη της εικόνας 5-21, τότε 

εμφανίζεται ένα παράθυρο που περιέχει τα στοιχεία του προβλήματος του 

ασθενή όπως καταγράφηκαν κατά την πρώτη του επαφή με τη δομή. 

Εικόνα 5-23:fcontactrec.jsp 
  

5.3.5.3 Προβολή ιστορικού συνεδριών 

Αν πιεστεί το κουμπί «Συνεδρίες», στην οθόνη της εικόνας 5-21, τότε 

εμφανίζεται ένα παράθυρο που περιέχει όλες τις προηγούμενες θεραπευτικές 

συνεδρίες του ασθενή ταξινομημένες από την πιο πρόσφατη προς την 

παλαιότερη. 

 
Εικόνα 5-24:patsessions.jsp 
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5.3.6 Στατιστικά 

Αν επιλεγεί από το κύριο μενού η λειτουργία «Στατιστικά» εμφανίζεται η 

οθόνη της εικόνας 5-25. Η οθόνη αυτή αποτελείται από δύο frames ένα στο 

αριστερό τμήμα της οθόνης και ένα στο δεξιό. Το αρχείο που δημιουργεί τα 

frames είναι το mngstatistics.html. Στο αριστερό frame φορτώνεται το αρχείο 

statmenu.jsp το οποίο δημιουργεί το μενού επιλογής των στατιστικών. Στο 

δεξιό frame φορτώνεται το αρχείο blank.html το οποίο είναι μια κενή σελίδα 

και το μόνο που κάνει είναι να ζωγραφίζει το background πράσινο. 

Από το μενού επιλογής των στατιστικών επιλέγει ο χρήστης αυτό που τον 

ενδιαφέρει και το αποτέλεσμα εμφανίζεται στο δεξιό frame αντικαθιστώντας 

το αρχείο blank.html. Οι εικόνες 5-26 έως 5-30 παρουσιάζουν τα στατιστικά 

που είναι σε θέση να εξάγει η εφαρμογή.  

 
Εικόνα 5-25:mngstatistics.html, statmenu.jsp, blank.html 
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Εικόνα 5-26:sexstat.jsp - Σύνολα ανά φύλο 

 

 
Εικόνα 5-27:agestat.jsp - Σύνολα ανά ηλικιακή ομάδα 
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Εικόνα 5-28:edustat.jsp - Σύνολα ανά μορφωτικό επίπεδο  

 

 
Εικόνα 5-29:sex_age.jsp – Πίνακας συσχέτισης Φύλου – Ηλικιακής Ομάδας 
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Εικόνα 5-30:edu_sex.jsp – Πίνακας συσχέτ. Μορφωτικού επιπέδου - Φύλου 

 

5.4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Όπως αναφέραμε και παραπάνω η web αυτή εφαρμογή αναπτύχθηκε με 

τη βοήθεια του ολοκληρωμένου εργαλείου ανάπτυξης εφαρμογών JBuilder της 

εταιρείας Borland. Στο φάκελο \JΒuilder_Project του cd που συνοδεύει την 

εφαρμογή υπάρχει ολόκληρο το project με τον κώδικα της εφαρμογής ,έτσι 

όπως δουλεύτηκε στον JΒuilder.  

Όταν ολοκληρώθηκε η συγγραφή και το debugging του κώδικα, έγινε το 

τελικό build ολόκληρου του project. Ο JBuilder όταν κάνει build το project 

παράγει ένα αρχείο «.war». Για να υπάρχει συμβατότητα ανάμεσα στους 

application servers έχει καθοριστεί ένα πρότυπο για την δενδρική δομή 

φακέλων που θα πρέπει να χρησιμοποιεί μία web εφαρμογή, όπως και το τι θα 

πρέπει να περιέχει ο κάθε φάκελος. Το αρχείο war όταν αποσυμπιέζεται 

δημιουργεί την κατάλληλη δομή φακέλων που συμφωνεί με το πρότυπο ώστε 

να τρέξει η εφαρμογή σε οποιονδήποτε application server και αν 

εγκατασταθεί. Το αρχείο war περιέχει όλη την web εφαρμογή και μπορεί να 
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γίνει deploy σε οποιονδήποτε application server υποστηρίζει την τεχνολογία 

JSP. Οι πιο γνωστοί στην αγορά είναι ο Apache Tomcat, o Oracle Application 

Server και ο IBM WebSphere. Στην περίπτωση μας η εγκατάσταση της web 

εφαρμογής έγινε στον Apache Tomcat. 

Στο cd της εφαρμογής στον φάκελο \Εφαρμογή περιέχεται το αρχείο 

extdomes.war το οποίο είναι ένα web archive αρχείο το οποίο περιέχει όλα τα 

αρχεία html, jsp και servlets πού αποτελούν την εφαρμογή. Μέσα στο war 

αρχείο περιέχονται και τυχόν βιβλιοθήκες java που χρησιμοποιεί η εφαρμογή. 

Στην περίπτωση μας περιέχεται ο driver της Oracle στο αρχείο classes12.jar. 

Επίσης περιέχεται το αρχείο web.xml το οποίο είναι το αρχείο ρυθμίσεων της 

εφαρμογής και συνοδεύει πάντα μία web εφαρμογή. Για να εγκατασταθεί 

δηλαδή η εφαρμογή το μόνο που χρειάζεται από το cd είναι το αρχείο 

extdomes.war και το αρχείο thesis.ora στο οποίο θα αναφερθούμε παρακάτω. 

Το πώς γίνεται deploy το war αρχείο εξαρτάται από τον εκάστοτε application 

server. Στην περίπτωση του tomcat αντιγράφουμε το αρχείο στο directory 

webapps το οποίο βρίσκεται κάτω από το directory στο οποίο έχει γίνει 

εγκατάσταση το tomcat και στη συνέχεια κάνουμε επανεκκίνηση το tomcat. 

Όταν το tomcat ξεκινήσει ξανά θα δημιουργήσει κάτω από το directory 

webapps ένα directory extdomes μέσα στο οποίο θα γίνει extract το war 

αρχείο και θα εγκατασταθεί η εφαρμογή.  

Για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης θα πρέπει να γίνουν και οι 

απαραίτητες ενέργειες στην Oracle βάση δεδομένων που θα φιλοξενήσει τα 

δεδομένα της εφαρμογής. Το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να 

δημιουργήσουμε ένα χρήστη με το όνομα «intranet» και password «4mai97». 

Στη συνέχεια κάνουμε import στην Oracle στον χρήστη intranet το αρχείο 

«thesis.ora» που περιέχει όλα τα αντικείμενα, όπως πίνακες, triggers, 

sequences κ.α. του χρήστη intranet. Το αρχείο «thesis.ora» δημιουργήθηκε 

κάνοντας export από τη βάση στην οποία αναπτύχθηκε η εφαρμογή και 

περιέχεται στο cd της εφαρμογής στο directory \Ora_Export. 

Το τελευταίο που πρέπει να κάνουμε για να τρέξει η εφαρμογή μας είναι 

να βρούμε το αρχείο login.html στον φάκελο που έχει εγκατασταθεί η 
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εφαρμογή στον application server και να αλλάξουμε την τιμή της κρυφής 

παραμέτρου drvdata η οποία θα έχει τιμή 

«jdbc:oracle:thin:@192.168.0.2:1521:psyxdb». Η IP διεύθυνση 192.168.0.2 θα 

πρέπει να αντικατασταθεί με αυτή του Oracle Server και το psyxdb να 

αντικατασταθεί με το όνομα της βάσης που θα χρησιμοποιηθεί.  

Αν όλα τα παραπάνω εκτελεστούν επιτυχώς για να τρέξει η εφαρμογή θα 

πρέπει από τον web browser να καλέσουμε το URL 

http://web_server_name/extdomes/login.html.  

Στο cd της εφαρμογής στο φάκελο \Erwin_Model περιέχεται το αρχείο  

psyx_web.ER1 το οποίο είναι το E-R διάγραμμα της εφαρμογής και μπορεί να 

ανοιχθεί με την εφαρμογή Erwin της εταιρείας Computer Associates. 

Επιπλέον στο φάκελο \Κείμενο υπάρχει το κείμενο της εργασίας σε 

ηλεκτρονική μορφή όπως και οι εικόνες που χρησιμοποιήθηκαν στο κείμενο. 
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6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Από την εργασία αυτή προκύπτει το συμπέρασμα πως η τεχνολογία 

ανάπτυξης web εφαρμογών JSP μπορεί να φανεί πολύ χρήσιμη σε 

περιπτώσεις υπηρεσιών όπως το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, λόγω 

της ιδιαιτερότητας του κατανεμημένου δικτύου των υπηρεσιών του. Με τις 

κλασικές μεθόδους δικτύωσης και ανάπτυξης εφαρμογών θα ήταν πολύ 

δύσκολο και πολύ δαπανηρό να συνδεθεί το δίκτυο υπηρεσιών του σε ένα 

κοινό δίκτυο υπολογιστών και να μηχανογραφηθεί αποτελεσματικά. Με την 

τεχνολογία web αυτό μπορεί να συμβεί με υποπολλαπλάσιο κόστος και 

ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης από πλευράς των απομακρυσμένων 

υπηρεσιών. 

Επίσης η εργασία αυτή αποδεικνύει πως η εκπόνηση μίας ακαδημαϊκής 

διπλωματικής εργασίας μπορεί να οδηγήσει σε αποτελέσματα τα οποία 

μπορούν να αξιοποιηθούν πρακτικά και να βοηθήσουν στην παροχή 

υπηρεσιών υψηλότερης ποιότητας προς τους πολίτες. Αυτό αποκτάει ακόμα 

μεγαλύτερη αξία στην περίπτωση του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου 

Θεσσαλονίκης όπου οι αποδέκτες των υπηρεσιών του είναι ευαίσθητες 

κοινωνικά ομάδες του πληθυσμού. 
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Κώδικας Ενότητας 5.3.1 
login.html 
 
<!-- Σελίδα που δημιουργεί τη φόρμα εισαγωγής των στοιχείων για το login 
     και κάνει post τα στοιχεία στο servlet login --> 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> 
<html> 
<head> 
 <title>ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ</title> 
 <link rel="stylesheet" href="styles.css" type="text/css"> 
<style> 
BODY  { 
 font-family : Arial; 
 font-size : 12px; 
 margin : 0px; 
 padding : 0px 0px 0px 0px; 
 border-style : none; 
} 
input  { 
 font-size : 12px; 
} 
input.text  { 
 background-color : White; 
 border-width : 1; 
 border-color : Black; 
 border-style : solid; 
 color : Navy; 
 text-align : left; 
 text-transform : uppercase; 
    padding-left : 5; 
    padding-right : 5; 
} 
td.title { 
    font-size: 18px; 
 color: #2073C4; 
 font-family: Arial; 
} 
td.datalabel { 
    font-size: 15px; 
 font-family: Arial; 
} 
</style> 
</head> 
 
<body  background="images/login_bgcolor.jpg" bgcolor="#000000" oncontextmenu="return false;"> 
<!-- <body bgcolor="#2073C4"> --> 
<table width="100%" height="410" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> 
<tr> 
  <td width="308" rowspan="2"><img src="images/index_photo.jpg" width="308" height="410" 
border="0"></td> 
  <td class="title" width="*" valign="top"><img src="images/index_logo.gif"><br>ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
<br>ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ</td> 
</tr> 
</table> 
 
<div style="{position: absolute; top:250px; left:480px; background-color:#FFD405; padding:10px; border-
style:solid; border-width:1px; border-color:white;}"> 
<!-- Η φόρμα sform γίνεται post στο servlet login --> 
  <form name="sform" action="login" method="post"> 
  <table align="center"> 
    <tr><td align="left" class="datalabel">Όνομα Χρήστη</td><td><input class="text" name="username" 
type="text" size="24" tabindex=1></td></tr> 
    <tr><td align="left" class="datalabel">Κωδικός</td><td><input class="text" name="password" 
type="password" size="10" tabindex=2></td> 
    </tr> 
    <br> 
    <tr> 
      <td></td><td><input class="" value="Είσοδος" type="submit" tabindex=3></td> 
    </tr> 
  </table> 
  <!-- Πέρασμα της κρυφής παραμέτρου drvdata στο servlet login η οποία είναι 
       το connection string που θα χρησιμοποιηθεί από το αντικείμενο con για 
       να γίνει η σύνδεση με τη βάση. Αποτελείται από το πρωτόκολλο(jdbc), 
       τον τύπο της βάσης(oracle), το τύπο του driver(thin), τη διεύθυνση IP του 
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       Oracle Database Server(192.168.0.2), το Port(1521) και το όνομα 
       της βάσης(psyxdb)--> 
  <input type="hidden" name="drvdata" value="jdbc:oracle:thin:@192.168.0.2:1521:psyxdb"> 
  </form> 
</div> 
 
</body> 
</html> 
 

login.java 
 
// Servlet που καλείται από το login.html για να πραγματοποιήσει το login 
import javax.servlet.*; 
import javax.servlet.http.*; 
import java.io.*; 
import java.util.*; 
import java.sql.*; 
import java.text.*; 
import mypack.*; 
 
public class login extends HttpServlet { 
  static final private String CONTENT_TYPE = "text/html; charset=iso-8859-7"; 
  //Initialize global variables 
  public void init() throws ServletException { 
  } 
  //Process the HTTP Post request 
  public void doPost(HttpServletRequest req, HttpServletResponse res) 
                     throws ServletException, IOException { 
    res.setContentType(CONTENT_TYPE); 
    PrintWriter out = res.getWriter(); 
    Connection con = null; 
    Statement stmt = null; 
    HttpSession session = req.getSession(); 
 // Υπολογισμός του τρέχοντος έτους και αποθήκευση του στο session 
    TimeZone tz = TimeZone.getTimeZone("Europe/Athens"); 
    Locale lc = new Locale("el","GR"); 
    GregorianCalendar cal = new GregorianCalendar(tz,lc); 
    String curyear = new Integer(cal.get(cal.YEAR)).toString(); 
    session.setAttribute("statyear",curyear); 
 // Ανάκτηση του username και password που κάναμε post από το login.html 
    String username = req.getParameter("username"); 
    String password = req.getParameter("password"); 
 // Καθορισμός του username και password με τα οποία θα γίνει σύνδεση στην Oracle 
    String uname = "intranet"; 
    String passwd = "4mai97"; 
 // Ανάκτηση του connection string που έγινε post από το login.html 
    String sdrv = req.getParameter("drvdata"); 
    int length; 
    try { 
   // Σύνδεση στη βάση 
      Class.forName("oracle.jdbc.driver.OracleDriver"); 
      con = DriverManager.getConnection(sdrv, uname, passwd); 
   // ======================================================= 
   /* Αποθήκευση του Connection object στο session προκειμένου στη συνέχεια όποτε 
      χρειάζεται σύνδεση στη βάση να το ανακτούμε από το session. Έτσι κάνουμε οικονομία 
      στους πόρους της βάσης γιατί για κάθε jsp σελίδα δεν κάνουμε καινούρια σύνδεση στη 
      βάση και επιπλέον κερδίζουμε σε ταχύτητα γιατί η σύνδεση με τη βάση γίνεται στην 
      πραγματικότητα μία φορά και την χρησιμοποιούμε στη συνέχεια σε όλη την εφαρμογή */ 
      ConnectionHolder holder = new ConnectionHolder(con); 
      session.setAttribute("conn",holder); 
      session.setAttribute("PAGELENGTH",new Integer(15)); 
      stmt = con.createStatement(); 
   // Ρύθμιση κάποιων παραμέτρων σχετικών με τη σύνδεση με τη βάση 
      stmt.executeQuery("alter session set NLS_SORT=BINARY"); 
      stmt.executeQuery("alter session set NLS_DATE_FORMAT='DD/MM/YYYY HH24:MI'"); 
      stmt.executeQuery("alter session set NLS_NUMERIC_CHARACTERS=',.'"); 
   /* Εκτέλεση ερωτήματος στη βάση για να διαπιστωθεί η ορθότητα των στοιχείων που 
      εισήγαγε ο χρήστης */ 
      ResultSet rs=stmt.executeQuery("select USER_ID,DEP_ID from USERS where 
USER_ID=UPPER('"+username+"') "+ 
        "and PASSWORD=UPPER('"+password+"')"); 
   /* Αν τα στοιχεία του χρήστη είναι σωστά, μεταφορά του στο κύριο μενού 
      της εφαρμογής mainmenu.html */ 
      if (rs.next()) { 
         session.setAttribute("user_id",username.toUpperCase()); 
         session.setAttribute("dep_id",rs.getString("DEP_ID")); 
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         stmt.close(); 
         out.println("<html>"); 
         out.println("<head>"); 
         out.println("<script language=\"JavaScript1.2\">"); 
         out.println("function redirect() {"); 
         out.println("self.location.href=(\"mainmenu.html\");"); 
         out.println("}"); 
         out.println("</script>"); 
         out.println("</head>"); 
         out.println("<body onload=\"redirect()\">"); 
         out.println("</body>"); 
         out.println("</html>"); 
      } 
   // Αν τα στοιχεία του χρήστη είναι λάθος επαναφόρτωση της αρχικής σελίδας 
      else { 
        out.println("<html>"); 
        out.println("<head>"); 
        out.println("<script language=\"JavaScript1.2\">"); 
        out.println("function redirect() {"); 
        out.println("self.location.href=(\"index.html\");"); 
        out.println("}"); 
        out.println("</script>"); 
        out.println("</head>"); 
        out.println("<body onload=\"redirect()\">"); 
        out.println("<body>"); 
        out.println("</body>"); 
        out.println("</html>"); 
      } 
    } 
    catch(ClassNotFoundException e) { 
      out.println("Couldn't load database driver: " + e.getMessage()); 
    } 
    catch(SQLException e) { 
      out.println(new String(e.getMessage().getBytes("ISO8859_1"),"ISO8859_7")+"<br>"); 
//      out.println(e.getMessage()+"<br>"); 
         try { 
              if (con != null) con.close(); 
         } 
         catch (SQLException ignored) { } 
      session.invalidate(); 
    } 
  } 
  //Clean up resources 
  public void destroy() { 
  } 
} 
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Κώδικας Ενότητας 5.3.2 
mainmenu.html 
 
<!-- Σελίδα που δημιουργεί το κύριο μενού της εφαρμογής --> 
<html> 
<head> 
 <title>Ψ.Ν.Θ. - ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ - ΚΥΡΙΟ ΜΕΝΟΥ</title> 
 <link rel="stylesheet" href="styles.css" type="text/css"> 
</head> 
 
<body topmargin="0" leftmargin="0" marginheight="0" marginwidth="0" 
background="images/inbackground.gif"> 
<table height="100%" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> 
  <tr> 
    <td height="100%" valign="top" width="198"> 
        <img src="images/inside_logo.gif" width="198" height="221" border="0"> 
 </td> 
    <td width="100%" valign="middle"> 
      <table align="center" width="*" height="*" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> 
        <tr><td colspan="3" height="40">&nbsp;</td></tr> 
        <tr> 
          <td width="*"><a href="fcontact11.jsp" title="Καταχώρηση Πρώτης Επαφής"> 
            <img src="images/session.jpg" width="200" height="200" border="0"></a></td> 
           <td width="30">&nbsp;</td> 
          <td width="200" bgcolor="#B6CB41" bordercolor="#B6CB41"> 
            <a href="calendar.jsp" title="Διαχείριση Ραντεβού"><img src="images/calendar.jpg" 
width="200" height="200" border="0"></a></td> 
        </tr> 
        <tr><td colspan="3" height="30">&nbsp;</td></tr> 
        <tr> 
          <td width="200"><a href="mngpatient.jsp" title="Αρχείο Ασθενών"> 
            <img src="images/file-cabinet2.jpg" width="200" height="200" border="0"></a></td> 
          <td>&nbsp;</td> 
          <td width="200"><a href="mngstatistics.html" title="Στατιστικά"> 
            <img src="images/statistics.jpg" width="200" height="200" border="0"></a></td> 
        </tr> 
      </table> 
    </td> 
  </tr> 
</table> 
 
</body> 
</html> 
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Κώδικας Ενότητας 5.3.3 
fcontact11.jsp 
 
<%-- Φόρμα καταχώρησης των στοιχείων του ασθενή --%> 
<%@ page contentType="text/html; charset=iso-8859-7" %> 
<%@ page import="java.util.*,java.sql.*,mypack.*" %> 
 
<% 
  int update; 
  String patient_id; 
  String fc_date; 
  String contpers; 
  String patient_lname; 
  String patient_fname; 
  String fathname; 
  String mothname; 
  String sex; 
  String age; 
  String profession; 
  String education; 
  String marital_state; 
  String id_number; 
  String street; 
  String street_no; 
  String region; 
  String zipcode; 
  String city; 
  String country; 
  String phone1; 
  String phone2; 
 
/* Απόδοση default τιμών στις παραμέτρους στην περίπτωση που δεν 
   έχουν τιμή */ 
  if (request.getParameter("update")!=null) { 
    update=new Integer(request.getParameter("update")).intValue(); 
  } else { 
    update=0; 
  } 
  if (request.getParameter("patient_id")!=null) { 
    patient_id=request.getParameter("patient_id"); 
  } else { 
    patient_id="0"; 
  } 
/* 
  Ανάκτηση από το session των τιμών των πεδίων της φόρμας. 
  Το session περιέχει τιμές για τα πεδία όταν ο ασθενής 
  είναι ήδη καταχωρημένος και επιλέξει ο χρήστης διόρθωση 
  των ήδη καταχωρημένων στοιχείων. 
  Αν το session δεν περιέχει τιμές, απόδοση στα πεδία κάποιων default τιμών 
*/ 
  if (session.getAttribute("fc_date")!=null) { 
    fc_date = (String) session.getAttribute("fc_date"); 
  } else { 
    fc_date=""; 
  } 
  if (session.getAttribute("contpers")!=null) { 
    contpers = (String) session.getAttribute("contpers"); 
  } else { 
    contpers="0"; 
  } 
  if (session.getAttribute("patient_lname")!=null) { 
    patient_lname = (String) session.getAttribute("patient_lname"); 
  } else { 
    patient_lname=""; 
  } 
  if (session.getAttribute("patient_fname")!=null) { 
    patient_fname = (String) session.getAttribute("patient_fname"); 
  } else { 
    patient_fname=""; 
  } 
  if (session.getAttribute("fathname")!=null) { 
    fathname = (String) session.getAttribute("fathname"); 
  } else { 
    fathname=""; 
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  } 
  if (session.getAttribute("mothname")!=null) { 
    mothname = (String) session.getAttribute("mothname"); 
  } else { 
    mothname=""; 
  } 
  if (session.getAttribute("sex")!=null) { 
    sex = (String) session.getAttribute("sex"); 
  } else { 
    sex="0"; 
  } 
  if (session.getAttribute("age")!=null) { 
    age = (String) session.getAttribute("age"); 
  } else { 
    age=""; 
  } 
  if (session.getAttribute("profession")!=null) { 
    profession = (String) session.getAttribute("profession"); 
  } else { 
    profession=""; 
  } 
  if (session.getAttribute("education")!=null) { 
    education = (String) session.getAttribute("education"); 
  } else { 
    education="0"; 
  } 
  if (session.getAttribute("marital_state")!=null) { 
    marital_state = (String) session.getAttribute("marital_state"); 
  } else { 
    marital_state="0"; 
  } 
  if (session.getAttribute("id_number")!=null) { 
    id_number = (String) session.getAttribute("id_number"); 
  } else { 
    id_number=""; 
  } 
  if (session.getAttribute("street")!=null) { 
    street = (String) session.getAttribute("street"); 
  } else { 
    street=""; 
  } 
  if (session.getAttribute("street_no")!=null) { 
    street_no = (String) session.getAttribute("street_no"); 
  } else { 
    street_no=""; 
  } 
  if (session.getAttribute("region")!=null) { 
    region = (String) session.getAttribute("region"); 
  } else { 
    region=""; 
  } 
  if (session.getAttribute("zipcode")!=null) { 
    zipcode = (String) session.getAttribute("zipcode"); 
  } else { 
    zipcode=""; 
  } 
  if (session.getAttribute("city")!=null) { 
    city = (String) session.getAttribute("city"); 
  } else { 
    city=""; 
  } 
  if (session.getAttribute("country")!=null) { 
    country = (String) session.getAttribute("country"); 
  } else { 
    country=""; 
  } 
  if (session.getAttribute("phone1")!=null) { 
    phone1 = (String) session.getAttribute("phone1"); 
  } else { 
    phone1=""; 
  } 
  if (session.getAttribute("phone2")!=null) { 
    phone2 = (String) session.getAttribute("phone2"); 
  } else { 
    phone2=""; 
  } 
%> 
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  <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> 
  <html> 
  <head> 
  <title>ΣΥΝΕΔΡΕΙΕΣ - ΠΡΩΤΗ ΕΠΑΦΗ</title> 
  <link href="main.css" rel="STYLESHEET" type="text/css"> 
  <link href="appl.css" rel="STYLESHEET" type="text/css"> 
  <style> 
    input.text  { 
        background-color : White; 
        border-width : 1; 
        border-color : Black; 
        border-style : solid; 
        color : Navy; 
        text-align : left; 
        text-transform : uppercase; 
    } 
  </style> 
  </head> 
  <SCRIPT LANGUAGE='Javascript1.2' src="scriptlib.js"></script> 
  <script language="JavaScript1.2" src="source.js"></script> 
  <script language='Javascript1.2'> 
    function goThere() { 
      var list = document.f_patient.contpers 
      if (list.options[list.selectedIndex].value==2) { 
          document.location.href="fcontact12.jsp"; 
        } 
    } 
 // Φόρτωση των τιμών στα πεδία τύπου <select> 
    function loadValues() { 
      var list1 = document.f_patient.contpers; 
      var list2 = document.f_patient.sex; 
      var list3 = document.f_patient.education; 
      var list4 = document.f_patient.marital_state; 
      var update = <%=update%>; 
      list1.selectedIndex=<%=contpers%>; 
      list2.selectedIndex=<%=sex%>; 
      list3.selectedIndex=<%=education%>; 
      list4.selectedIndex=<%=marital_state%>; 
      if (update==0) { 
        document.f_patient.next_but.value="Καταχώρηση" 
      } else { 
        document.f_patient.next_but.value="Ενημέρωση" 
      } 
 
    } 
    /* Ρουτίνα που εκτελείται όταν πιέζεται το κουμπί καταχώρηση. 
       Ελέγχει αν έχουν συμπληρωθεί τα υποχρεωτικά πεδία, 
       Κάνει submit τη φόρμα με τα στοιχεία του ασθενή, 
       Ανοίγει παράθυρο μέσα στο οποίο εκτελείται το servlet savepatient 
    */ 
    function savePatient() { 
      if (document.f_patient.fc_date.value=="" || document.f_patient.contpers.value==0 || 
document.f_patient.patient_lname.value=="" || document.f_patient.patient_fname.value=="" || 
document.f_patient.fathname.value=="") { 
        alert("Κάποιο υποχρεωτικό πεδίο \n δεν συμπληρώθηκε"); 
        return; 
      } 
      var horpos=screen.width/2-50; 
      var verpos=screen.height/2-50; 
      x=window.open("", "savewin", "width=270, height=130, top="+verpos+", left="+horpos+", 
scrollbars=0, resizable=0"); 
      document.f_patient.submit(); 
      x.focus(); 
    } 
  </script> 
 
  <body onload="loadValues()" topmargin="0" leftmargin="0" marginheight="0" marginwidth="0" 
background="images/inbackground.gif"> 
  <map name="map1"> 
    <area shape="rect" coords="161,200,192,216" href="mainmenu.html"> 
  </map> 
  <table height="100%" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> 
  <tr> 
    <td valign="top" width="198"> 
        <img src="images/inside_logo.gif" usemap="#map1" width="198" height="221" border="0"> 
 </td> 
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    <td width="100%" valign="middle"> 
       <!-- Η φόρμα f_patient θα γίνει submit στο servlet savepatient --> 
       <form name="f_patient" method="post" action="savepatient" target="savewin"> 
       <table class="formtable" align="center"> 
       <caption>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΠΑΦΗΣ</caption> 
       <tr><th colspan=4 class="title">Προσωπικά Στοιχεία Ασθενή</th></tr> 
       <tr> 
         <th>Ημερομηνία Επαφής</th><td><input style=background-color:#FFFF99 type="text" name="fc_date" 
size="8" onBlur="isValidDate(this,true)"  value="<%=fc_date%>"></td> 
         <th>Άτομο που έκανε την επαφή</th> 
         <td> 
           <select style=background-color:#FFFF99 name="contpers" onChange=""> 
                 <option value="0">ΕΠΙΛΕΞΤΕ</option> 
                 <option value="1">Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΑΣΘΕΝΗΣ</option> 
                 <option value="2">ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ</option> 
           </select> 
         </td> 
       </tr> 
       <tr> 
         <th>Επώνυμο</th><td><input style=background-color:#FFFF99 class="text" type="text" 
name="patient_lname" value="<%=patient_lname%>"></td> 
         <th>Όνομα</th><td><input style=background-color:#FFFF99 class="text" type="text" 
name="patient_fname" value="<%=patient_fname%>"></td> 
 
      </tr> 
      <tr> 
        <th>Πατρώνυμο</th><td><input style=background-color:#FFFF99 class="text" type="text" 
name="fathname" value="<%=fathname%>"></td> 
        <th>Μητρώνυμο</th><td><input class="text" type="text" name="mothname" 
value="<%=mothname%>"></td> 
      </tr> 
      <tr> 
         <th>Φύλο</th><td><select name="sex"> 
                                <option value="0">ΕΠΙΛΕΞΤΕ</option> 
                                <option value="1">ΑΝΔΡΑΣ</option> 
                                <option value="2">ΓΥΝΑΙΚΑ</option> 
                                </select></td> 
         <th>Ηλικία</th><td><input type="text" name="age" size="3" value="<%=age%>"></td> 
      </tr> 
      <tr> 
        <th>Επάγγελμα</th> 
         <td><input class="text" type="text" name="profession" value="<%=profession%>"></td> 
         <th>Μόρφωση</th><td><select name="education"> 
                                  <option value="0">ΕΠΙΛΕΞΤΕ</option> 
                                  <option value="1">ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΟΣ</option> 
                                  <option value="2">ΗΜΙΑΝΑΛΦΑΒΗΤΟΣ</option> 
                                  <option value="3">ΔΗΜΟΤΙΚΟ</option> 
                                  <option value="4">ΓΥΜΝΑΣΙΟ</option> 
                                  <option value="5">ΛΥΚΕΙΟ</option> 
                                  <option value="6">ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ</option> 
                              </select></td> 
      </tr> 
      <tr> 
        <th>Οικ. Κατάσταση</th><td><select name="marital_state"> 
                                  <option value="0">ΕΠΙΛΕΞΤΕ</option> 
                                  <option value="1">ΑΓΑΜΟΣ</option> 
                                  <option value="2">ΕΓΓΑΜΟΣ</option> 
                                </select></td> 
        <th>Αρ. Ταυτότητας</th> 
        <td><input class="text" type="text" name="id_number" value="<%=id_number%>" size="7" 
maxlength="7"></td> 
      </tr> 
      <tr> 
       <td colspan="3">&nbsp;</td> 
       <td align="right" style=color:#FFFF99 >* Υποχρεωτικά Πεδία</td> 
      </tr> 
 
     <tr><th colspan=4 class="title">Στοιχεία Επικοινωνίας</th></tr> 
     <tr> 
       <th>Οδός</th><td><input class="text" type="text" name="street" value="<%=street%>"></td> 
       <th>Αριθμός</th><td><input class="text" type="text" name="street_no" size="3" maxlength="4" 
value="<%=street_no%>"></td> 
     </tr> 
     <tr> 
       <th>Περιοχή</th><td><input class="text" type="text" name="region" value="<%=region%>"></td> 
       <th>Τ.Κ.</th><td><input class="text" type="text" name="zipcode" size="5" maxlength="5" 
value="<%=zipcode%>"></td> 
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     </tr> 
     <tr> 
       <th>Πόλη</th> 
       <td><input class="text" type="text" name="city" value="<%=city%>"></td> 
       <th>Χώρα</th> 
       <td><input class="text" type="text" name="country" size="12" value="<%=country%>"></td> 
     </tr> 
     <tr> 
       <th>Tηλέφωνο</th><td><input type="text" name="phone1" size="10" maxlength="10"  
value="<%=phone1%>"></td> 
       <th>Κινητό Τηλέφωνο</th><td><input type="text" name="phone2" size="10" maxlength="10" 
value="<%=phone2%>"></td> 
     </tr> 
   </table> 
   <br> 
   <table border="0" align="center"> 
     <tr> 
       <td><input class="btn" type="button" name="next_but" value="" onclick="savePatient()"></td> 
     </tr> 
   </table> 
   <!--Update: Κρυφό πεδιο το οποίο αποτελεί ένδειξη για το αν θα γίνει 
       update της εγγραφής του ασθενή ή πρόκειται για νέα εγγραφή 
       0 = Νέα εγγραφή 
       1 = update --> 
   <input type="hidden" name="update" value="<%=update%>"> 
   <input type="hidden" name="patient_id" value="<%=patient_id%>"> 
   </form> 
 
  </td> 
  </tr> 
</table> 
 
</body> 
</html> 
 

savepatient.java 
 
/* Servlet που αναλαμβάνει την καταχώρηση των προσωπικών στοιχείων και 
   της διεύθυνσης του ασθενή */ 
import javax.servlet.*; 
import javax.servlet.http.*; 
import java.io.*; 
import java.util.*; 
import java.sql.*; 
import java.text.*; 
import mypack.*; 
 
public class savepatient extends HttpServlet { 
  static final private String CONTENT_TYPE = "text/html; charset=iso-8859-7"; 
  //Initialize global variables 
  public void init() throws ServletException { 
  } 
  //Process the HTTP Post request 
  public void doPost(HttpServletRequest req, HttpServletResponse res) 
                     throws ServletException, IOException { 
    res.setContentType(CONTENT_TYPE); 
    PrintWriter out = res.getWriter(); 
    HttpSession session = req.getSession(); 
 // Ανάκτηση των τιμών των πεδίων τα οποία έγιναν post από τη φόρμα του αρχείου fcontact11.jsp 
    session.setAttribute("fc_date",req.getParameter("fc_date")); 
    session.setAttribute("contpers",req.getParameter("contpers")); 
    session.setAttribute("patient_lname",new 
String(req.getParameter("patient_lname").getBytes("ISO8859_1"),"ISO8859_7").toUpperCase()); 
    session.setAttribute("patient_fname",new 
String(req.getParameter("patient_fname").getBytes("ISO8859_1"),"ISO8859_7").toUpperCase()); 
    session.setAttribute("fathname",new 
String(req.getParameter("fathname").getBytes("ISO8859_1"),"ISO8859_7").toUpperCase()); 
    session.setAttribute("mothname",new 
String(req.getParameter("mothname").getBytes("ISO8859_1"),"ISO8859_7").toUpperCase()); 
    session.setAttribute("sex",req.getParameter("sex")); 
    session.setAttribute("age",req.getParameter("age")); 
    session.setAttribute("profession",new 
String(req.getParameter("profession").getBytes("ISO8859_1"),"ISO8859_7").toUpperCase()); 
    session.setAttribute("education",req.getParameter("education")); 
    session.setAttribute("marital_state",req.getParameter("marital_state")); 
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    session.setAttribute("id_number",new 
String(req.getParameter("id_number").getBytes("ISO8859_1"),"ISO8859_7").toUpperCase()); 
    session.setAttribute("street",new 
String(req.getParameter("street").getBytes("ISO8859_1"),"ISO8859_7").toUpperCase()); 
    session.setAttribute("street_no",req.getParameter("street_no")); 
    session.setAttribute("region",new 
String(req.getParameter("region").getBytes("ISO8859_1"),"ISO8859_7").toUpperCase()); 
    session.setAttribute("zipcode",req.getParameter("zipcode")); 
    session.setAttribute("city",new 
String(req.getParameter("city").getBytes("ISO8859_1"),"ISO8859_7").toUpperCase()); 
    session.setAttribute("country",new 
String(req.getParameter("country").getBytes("ISO8859_1"),"ISO8859_7").toUpperCase()); 
    session.setAttribute("phone1",req.getParameter("phone1")); 
    session.setAttribute("phone2",req.getParameter("phone2")); 
 // Αποθήκευση των τιμών των πεδίων της φόρμας στο session 
    String fc_date = (String) session.getAttribute("fc_date"); 
    String patient_lname = (String) session.getAttribute("patient_lname"); 
    String patient_fname = (String) session.getAttribute("patient_fname"); 
    String fathname = (String) session.getAttribute("fathname"); 
    String mothname = (String) session.getAttribute("mothname"); 
    String sex = (String) session.getAttribute("sex"); 
    String age = (String) session.getAttribute("age"); 
    String profession = (String) session.getAttribute("profession"); 
    String education = (String) session.getAttribute("education"); 
    String marital_state = (String) session.getAttribute("marital_state"); 
    String id_number = (String) session.getAttribute("id_number"); 
    String street = (String) session.getAttribute("street"); 
    String street_no = (String) session.getAttribute("street_no"); 
    String region = (String) session.getAttribute("region"); 
    String zipcode = (String) session.getAttribute("zipcode"); 
    String city = (String) session.getAttribute("city"); 
    String country = (String) session.getAttribute("country"); 
    String phone1 = (String) session.getAttribute("phone1"); 
    String phone2 = (String) session.getAttribute("phone2"); 
 // Ανάκτηση των τιμών των δύο κρυφών πεδίων της φόρμας του αρχείου fcontact11.jsp 
    Integer update = new Integer(req.getParameter("update")); 
    Integer patient_id = new Integer(req.getParameter("patient_id")); 
 
 /* Όλα τα παρακάτω if σκοπό έχουν να δημιουργήσουν, ανάλογα με το αν συμπληρώθηκαν τα 
    πεδία στη φόρμα ή οχι, τα SQL strings που θα εκτελεστούν στις δύο περιπτώσεις 
    1ο Της εισαγωγής νέας εγγραφής 
    2ο Της διόρθωσης υπάρχουσας εγγραφής 
 */ 
    String patsqlinsparams = "lname,fname,fathname"; 
    String patsqlinsvalues = "'"+patient_lname+"',"+"'"+patient_fname+"','"+fathname+"'"; 
    String addrsqlinsparams = null; 
    String addrsqlinsvalues = null; 
    String patsqlupd = "lname='"+patient_lname+"',fname='"+patient_fname+"',fathname='"+fathname+"'"; 
    String addrsqlupd = null; 
 
    if (!mothname.equals("")) { 
      patsqlinsparams = patsqlinsparams + ",mothname"; 
      patsqlinsvalues = patsqlinsvalues + ",'"+mothname+"'"; 
      patsqlupd = patsqlupd + ",mothname='"+mothname+"'"; 
    } else if (mothname.equals("")) { 
      patsqlupd = patsqlupd + ",mothname=null"; 
    } 
    if (!sex.equals("")) { 
      patsqlinsparams = patsqlinsparams + ",sex"; 
      patsqlinsvalues = patsqlinsvalues + ",'"+sex+"'"; 
      patsqlupd = patsqlupd + ",sex='"+sex+"'"; 
    } else if (sex.equals("")) { 
      patsqlupd = patsqlupd + ",sex=null"; 
    } 
    if (!age.equals("")) { 
      patsqlinsparams = patsqlinsparams + ",age"; 
      patsqlinsvalues = patsqlinsvalues + ","+age; 
      patsqlupd = patsqlupd + ",age="+age; 
    } else if (age.equals("")) { 
      patsqlupd = patsqlupd + ",age=null"; 
    } 
    if (!profession.equals("")) { 
      patsqlinsparams = patsqlinsparams + ",profession"; 
      patsqlinsvalues = patsqlinsvalues + ",'"+profession+"'"; 
      patsqlupd = patsqlupd + ",profession='"+profession+"'"; 
    } else if (profession.equals("")) { 
      patsqlupd = patsqlupd + ",profession=null"; 
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    } 
    if (!education.equals("")) { 
      patsqlinsparams = patsqlinsparams + ",education"; 
      patsqlinsvalues = patsqlinsvalues + ",'"+education+"'"; 
      patsqlupd = patsqlupd + ",education='"+education+"'"; 
    } else if (education.equals("")) { 
      patsqlupd = patsqlupd + ",education=null"; 
    } 
    if (!marital_state.equals("")) { 
      patsqlinsparams = patsqlinsparams + ",marital_state"; 
      patsqlinsvalues = patsqlinsvalues + ",'"+marital_state+"'"; 
      patsqlupd = patsqlupd + ",marital_state='"+marital_state+"'"; 
    } else if (marital_state.equals("")) { 
      patsqlupd = patsqlupd + ",marital_state=null"; 
    } 
    if (!id_number.equals("")) { 
      patsqlinsparams = patsqlinsparams + ",id_number"; 
      patsqlinsvalues = patsqlinsvalues + ",'"+id_number+"'"; 
      patsqlupd = patsqlupd + ",id_number='"+id_number+"'"; 
    } else if (id_number.equals("")) { 
      patsqlupd = patsqlupd + ",id_number=null"; 
    } 
    if (!phone1.equals("")) { 
      patsqlinsparams = patsqlinsparams + ",phone1"; 
      patsqlinsvalues = patsqlinsvalues + ","+phone1; 
      patsqlupd = patsqlupd + ",phone1="+phone1; 
    } else if (phone1.equals("")) { 
      patsqlupd = patsqlupd + ",phone1=null"; 
    } 
    if (!phone2.equals("")) { 
      patsqlinsparams = patsqlinsparams + ",phone2"; 
      patsqlinsvalues = patsqlinsvalues + ","+phone2; 
      patsqlupd = patsqlupd + ",phone2="+phone2; 
    } else if (phone2.equals("")) { 
      patsqlupd = patsqlupd + ",phone2=null"; 
    } 
    if (!street.equals("")) { 
      addrsqlinsparams = "street"; 
      addrsqlinsvalues = "'"+street+"'"; 
      addrsqlupd = "street='"+street+"'"; 
    } else if (street.equals("")) { 
      addrsqlupd = "street=null"; 
    } 
    if (!street_no.equals("") && addrsqlinsparams!=null) { 
      addrsqlinsparams = addrsqlinsparams+",street_no"; 
      addrsqlinsvalues = addrsqlinsvalues+",'"+street_no+"'"; 
    } else if (!street_no.equals("") && addrsqlinsparams==null) { 
      addrsqlinsparams = "street_no"; 
      addrsqlinsvalues = "'"+street_no+"'"; 
    } 
    if (street_no.equals("")) { 
      addrsqlupd = addrsqlupd + ",street_no=null"; 
    } else if (!street_no.equals("")) { 
      addrsqlupd = addrsqlupd + ",street_no='"+street_no+"'"; 
    } 
    if (!region.equals("") && addrsqlinsparams!=null) { 
      addrsqlinsparams = addrsqlinsparams+",region"; 
      addrsqlinsvalues = addrsqlinsvalues+",'"+region+"'"; 
    } else if (!region.equals("") && addrsqlinsparams==null) { 
      addrsqlinsparams = "region"; 
      addrsqlinsvalues = "'"+region+"'"; 
    } 
    if (region.equals("")) { 
      addrsqlupd = addrsqlupd + ",region=null"; 
    } else if (!region.equals("")) { 
      addrsqlupd = addrsqlupd + ",region='"+region+"'"; 
    } 
    if (!zipcode.equals("") && addrsqlinsparams!=null) { 
      addrsqlinsparams = addrsqlinsparams+",zipcode"; 
      addrsqlinsvalues = addrsqlinsvalues+",'"+zipcode+"'"; 
    } else if (!zipcode.equals("") && addrsqlinsparams==null) { 
      addrsqlinsparams = "zipcode"; 
      addrsqlinsvalues = "'"+zipcode+"'"; 
    } 
    if (zipcode.equals("")) { 
      addrsqlupd = addrsqlupd + ",zipcode=null"; 
    } else if (!zipcode.equals("")) { 
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      addrsqlupd = addrsqlupd + ",zipcode='"+zipcode+"'"; 
    } 
    if (!city.equals("") && addrsqlinsparams!=null) { 
      addrsqlinsparams = addrsqlinsparams+",city"; 
      addrsqlinsvalues = addrsqlinsvalues+",'"+city+"'"; 
    } else if (!city.equals("") && addrsqlinsparams==null) { 
      addrsqlinsparams = "city"; 
      addrsqlinsvalues = "'"+city+"'"; 
    } 
    if (city.equals("")) { 
      addrsqlupd = addrsqlupd + ",city=null"; 
    } else if (!city.equals("")) { 
      addrsqlupd = addrsqlupd + ",city='"+city+"'"; 
    } 
    if (!country.equals("") && addrsqlinsparams!=null) { 
      addrsqlinsparams = addrsqlinsparams+",country"; 
      addrsqlinsvalues = addrsqlinsvalues+",'"+country+"'"; 
    } else if (!country.equals("") && addrsqlinsparams==null) { 
      addrsqlinsparams = "country"; 
      addrsqlinsvalues = "'"+country+"'"; 
    } 
    if (country.equals("")) { 
      addrsqlupd = addrsqlupd + ",country=null"; 
    } else if (!country.equals("")) { 
      addrsqlupd = addrsqlupd + ",country='"+country+"'"; 
    } 
 // ======================================================================================== 
 
    try { 
   // Ανάκτηση της σύνδεσης με τη βάση από το session 
      Connection con = ((ConnectionHolder) session.getAttribute("conn")).getConnection(); 
      int patientnum; 
   /* Αν η μεταβλητή update έχει τιμή 0 δηλαδή δεν πρόκειται για διόρθωση υπάρχουσας εγγραφής, 
      ελέγχουμε αν υπάρχει καταχωρημένος στη βάση ασθενής με το ίδιο ονοματεπώνυμο και 
      όνομα πατρός 
   */ 
      if (update.intValue()==0) { 
        Statement stmt = con.createStatement(); 
        ResultSet rs = stmt.executeQuery("select count(patient_id) as patientnum from patient where "+ 
                                         "lname='"+patient_lname+"' and fname='"+patient_fname+"' "+ 
                                         "and fathname='"+fathname+"'"); 
        rs.next(); 
        patientnum=rs.getInt("patientnum"); 
 
      } else { 
        patientnum=0; 
      } 
   // Αν υπάρχει ασθενής καταχωρημένος με τα στοιχεία που δώθηκαν, έχουμε patientnum=1 
      if (patientnum==1) { 
        Statement stmt1 = con.createStatement(); 
     // Ανακτούμε από τη βάση τα ήδη καταχωρημένα στοιχεία του ασθενή 
        ResultSet rs1 = stmt1.executeQuery("select patient_id,lname,fname,fathname,mothname,sex,age,"+ 
                                           
"profession,education,marital_state,phone1,phone2,id_number,"+ 
                                           "address_id from patient "+ 
                                           "where lname='"+patient_lname+"' and 
fname='"+patient_fname+"' "+ 
                                           "and fathname='"+fathname+"'"); 
        rs1.next(); 
     // Ελέγχουμε αν υπάρχει και πρώτη επαφή καταχωρημένη για τον ασθενή 
        Statement stmt3 = con.createStatement(); 
        ResultSet rs3 = stmt3.executeQuery("select count(fcontact_id) as fcontactnum from firstcontact 
"+ 
                                           "where patient_id="+rs1.getString("patient_id")); 
        rs3.next(); 
     /* Αν υπάρχει καταχωρημένη πρώτη επαφή για τον ασθενή εμφανίζουμε σχετικό μήνυμα 
        και τερματίζεται η εκτέλεση του servlet */ 
        if (rs3.getInt("fcontactnum")==1) { 
          out.println("<html>"); 
          out.println("<head>"); 
          out.println("<title>Πληροφορία</title>"); 
          out.println("<link href=\"appl.css\" rel=\"STYLESHEET\" type=\"text/css\">"); 
          out.println("</head>"); 
          out.println("<Script Language='Javascript'>"); 
          out.println("function redirect() { "); 
          out.println("self.close();"); 
          out.println("}"); 
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          out.println("</Script>"); 
          out.println("<body bgcolor=\"#FFD405\">"); 
          out.println("<table align=\"center\" class=\"formtable\" width=\"250\">"); 
          out.println("<tr><td align=\"center\">Υπάρχει καταχωρημένη πρώτη επαφή</td></tr>"); 
          out.println("<tr><td>&nbsp;</td></tr>"); 
          out.println("<tr><td align=\"center\">για τον συγκεκριμένο ασθενή</td></tr>"); 
          out.println("<tr><td>&nbsp;</td></tr>"); 
          out.println("<tr><td align=\"center\"><input type=\"button\" class=\"btn\" name=\"cancel_but\" 
value=\"  OK  \" onclick=\"redirect()\"></td></tr>"); 
          out.println("</table>"); 
          out.println("</body></html>"); 
          return; 
        } 
     /* Αν δεν υπάρχει καταχωρημένη πρώτη επαφή αποθηκεύονται οι ανακτημένες από 
        τη βάση τιμές των πεδίω στο session 
     */ 
        session.setAttribute("patient_lname",rs1.getString("lname")); 
        session.setAttribute("patient_fname",rs1.getString("fname")); 
        session.setAttribute("fathname",rs1.getString("fathname")); 
        session.setAttribute("mothname",rs1.getString("mothname")); 
        session.setAttribute("sex",rs1.getString("sex")); 
        session.setAttribute("age",rs1.getString("age")); 
        session.setAttribute("profession",rs1.getString("profession")); 
        session.setAttribute("education",rs1.getString("education")); 
        session.setAttribute("marital_state",rs1.getString("marital_state")); 
        session.setAttribute("id_number",rs1.getString("id_number")); 
        session.setAttribute("phone1",rs1.getString("phone1")); 
        session.setAttribute("phone2",rs1.getString("phone2")); 
     /* Αν υπάρχουν καταχωρημένα στοιχεία διεύθυνσης για τον ασθενη, ανάκτηση τους 
        από τη βάση και αποθήκευση των τιμών των πεδίων στο session 
     */ 
        if (rs1.getString("address_id")!=null) { 
          Statement stmt2 = con.createStatement(); 
          ResultSet rs2 = stmt2.executeQuery("select street,street_no,region,city,zipcode,country "+ 
                                             "from address,patient where "+ 
                                             "address.address_id=patient.address_id "+ 
                                             "and patient_id="+rs1.getString("patient_id")); 
          rs2.next(); 
          session.setAttribute("street",rs2.getString("street")); 
          session.setAttribute("street_no",rs2.getString("street_no")); 
          session.setAttribute("region",rs2.getString("region")); 
          session.setAttribute("city",rs2.getString("city")); 
          session.setAttribute("zipcode",rs2.getString("zipcode")); 
          session.setAttribute("country",rs2.getString("country")); 
        } 
     /* Εμφάνιση μηνύματος σχετικού με το ότι ο ασθενής είναι ήδη καταχωρημένος στη βάση. 
        Ο χρήστης επιλέγει τη διόρθωση της εγγραφής ή όχι. 
        Αν επιλεγεί διόρθωση της εγγραφής ξαναφορτώνεται στο κεντρικό παράθυρο 
        η φόρμα fcontact11.jsp με συμπληρωμένα τα στοιχεία του ασθενή που βρέθηκαν 
        καταχωρημένα στη βάση. Στη συνέχεια κλείνει το παράθυρο εκτέλεσης του servlet. 
        Το jsp αρχείο fcontact11.jsp καλείται με παράμετρο update=1. Η τιμή αυτή θα 
        δωθεί στο κρυφό πεδίο update της φόρμας και θα γυρίσει πίσω στο servlet 
        την επόμενη φορά που θα γίνει post η φορμα fcontact11.jsp 
        και αυτό θα σημαίνει τη διόρθωση της υπάρχουσας εγγραφής. 
     */ 
        out.println("<html>"); 
        out.println("<head>"); 
        out.println("<title>Επιβεβαίωση</title>"); 
        out.println("<link href=\"appl.css\" rel=\"STYLESHEET\" type=\"text/css\">"); 
        out.println("</head>"); 
        out.println("<Script Language='Javascript'>"); 
        out.println("function redirect() { "); 
        out.println("self.close();"); 
        out.println("}"); 
        out.println("function reload() { "); 
        
out.println("self.opener.document.location.href=\"fcontact11.jsp?update=1&patient_id="+rs1.getString("pa
tient_id")+"\";"); 
        out.println("self.close();"); 
        out.println("}"); 
        out.println("</Script>"); 
        out.println("<body bgcolor=\"#FFD405\">"); 
        out.println("<table align=\"center\" class=\"formtable\" width=\"250\">"); 
        out.println("<tr><td colspan=\"2\" align=\"center\">Ο Ασθενής είναι ήδη 
καταχωρημένος</td></tr>"); 
        out.println("<tr><td>&nbsp;</td></tr>"); 
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        out.println("<tr><td  colspan=\"2\" align=\"center\">Προβολή και Διόρθωση των 
Στοιχείων;</td></tr>"); 
        out.println("<tr><td>&nbsp;</td></tr>"); 
        out.println("<tr><td align=\"center\"><input type=\"button\" class=\"btn\" name=\"edit_but\" 
value=\"Διόρθωση\" onclick=\"reload()\"></td>"+ 
                    "<td align=\"left\"><input type=\"button\" class=\"btn\" name=\"cancel_but\" 
value=\"Άκυρο\" onclick=\"redirect()\"></td></tr>"); 
        out.println("</table>"); 
        out.println("</body></html>"); 
      } 
   /* Αν η μεταβλητή update έχει τιμή 1, αυτό σημαίνει πως πάμε για update 
      της ήδη καταχωρημένης εγγραφής του ασθενή. 
      Αν η μεταβλητή update έχει τιμή 1 τότε η μεταβλητή patientnum Θα έχει σίγουρα 
      τιμή 0 όπως φαίνεται σε παραπάνω if else block 
   */ 
      if (update.intValue()==1 && patientnum==0 && patient_id.intValue()!=0) { 
        Statement stmt1 = con.createStatement(); 
     // Εκτέλεση του sql statement που κάνει update την εγγραφή του ασθενή 
        stmt1.executeUpdate("update patient set "+patsqlupd+" "+ 
                            "where patient_id="+patient_id.intValue()); 
 
        Statement stmt2 = con.createStatement(); 
     // Έλεγχος για το αν υπάρχει καταχωρημένη διεύθυνση για τον ασθενή 
        ResultSet rs2 = stmt2.executeQuery("select address_id from patient where 
patient_id="+patient_id.intValue()); 
        rs2.next(); 
        String oldaddr_id = rs2.getString("address_id"); 
     // Αν υπάρχει καταχωρημένη διεύθυνση update της εγγραφής 
        if (oldaddr_id!=null) { 
          Statement stmt3 = con.createStatement(); 
          stmt3.executeUpdate("update address set "+addrsqlupd+" "+ 
                              "where address_id="+rs2.getString("address_id")); 
     /* Αν δεν υπάρχει παλιά καταχωρημένη διεύθυνση και έχουν συμπληρωθεί τα 
        πεδία της διεύθυνσης, εισαγωγή στη βάση των νέων στοιχείων διεύθυνσης του ασθενούς 
     */ 
        } else if (oldaddr_id==null && addrsqlinsparams!=null && addrsqlinsvalues!=null) { 
          Statement stmt4 = con.createStatement(); 
          stmt4.executeUpdate("insert into address ("+addrsqlinsparams+") values 
("+addrsqlinsvalues+")"); 
 
          Statement stmt5 = con.createStatement(); 
          ResultSet rs5 = stmt5.executeQuery("select address_id from address where "+ 
                                             "street='"+street+"' and street_no='"+street_no+"' and "+ 
                                             "region='"+region+"' and city='"+city+"'"); 
          rs5.next(); 
 
          Statement stmt6 = con.createStatement(); 
          stmt6.executeUpdate("update patient set address_id="+rs5.getString("address_id")+" "+ 
                              "where patient_id="+patient_id.intValue()); 
        } 
     /* Μετά την αποθήκευση στη βάση, καθαρισμός των τιμών των πεδίων που είχαν 
        αποθηκευτεί στο session 
     */ 
        session.setAttribute("patient_id",patient_id.toString()); 
        session.setAttribute("contpers","0"); 
        session.setAttribute("patient_lname",""); 
        session.setAttribute("patient_fname",""); 
        session.setAttribute("fathname",""); 
        session.setAttribute("mothname",""); 
        session.setAttribute("sex","0"); 
        session.setAttribute("age",""); 
        session.setAttribute("profession",""); 
        session.setAttribute("education","0"); 
        session.setAttribute("marital_state","0"); 
        session.setAttribute("id_number",""); 
        session.setAttribute("phone1",""); 
        session.setAttribute("phone2",""); 
        session.setAttribute("street",""); 
        session.setAttribute("street_no",""); 
        session.setAttribute("region",""); 
        session.setAttribute("city",""); 
        session.setAttribute("zipcode",""); 
        session.setAttribute("country",""); 
     /* Φόρτωση στο κύριο παράθυρο της εφαρμογής του αρχείου fcontact2.jsp 
        και κλείσιμο του παραθύρου εκτέλεσης του servlet 
     */ 
        out.println("<html>"); 
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        out.println("<head>"); 
        out.println("<title>Ενημέρωση</title>"); 
        out.println("<link href=\"appl.css\" rel=\"STYLESHEET\" type=\"text/css\">"); 
        out.println("</head>"); 
        out.println("<Script Language='Javascript'>"); 
        out.println("function redirect() { "); 
        out.println("self.opener.location.href=\"fcontact2.jsp\";"); 
        out.println("self.close();"); 
        out.println("}"); 
        out.println("</Script>"); 
        out.println("<body bgcolor=\"#FFD405\" onload=\"redirect()\">"); 
        out.println("</body></html>"); 
     /* Αν η μεταβλητή update έχει τιμή 0 και η μεταβλητή patientnum έχει τιμή 0 
        τότε αυτό σημαίνει πως ο ασθενής που πρόκειται να καταχωρηθεί δεν υπάρχει 
        ήδη στη βάση και μπορούμε να προχωρήσουμε στην καταχώρηση 
     */ 
      } else if (update.intValue()==0 && patientnum==0) { 
        Statement stmt1 = con.createStatement(); 
        stmt1.executeUpdate("insert into patient ("+patsqlinsparams+") values ("+patsqlinsvalues+")"); 
 
        Statement stmt2 = con.createStatement(); 
        ResultSet rs2 = stmt2.executeQuery("select patient_id from patient where "+ 
                                           "lname='"+patient_lname+"' and fname='"+patient_fname+"' "+ 
                                           "and fathname='"+fathname+"'"); 
        rs2.next(); 
 
        Statement stmt3 = con.createStatement(); 
        if (addrsqlinsparams!=null && addrsqlinsvalues!=null) { 
          stmt3.executeUpdate("insert into address ("+addrsqlinsparams+") values "+ 
                              "("+addrsqlinsvalues+")"); 
 
          Statement stmt4 = con.createStatement(); 
          ResultSet rs4 = stmt4.executeQuery("select address_id from address where "+ 
                                             "street='"+street+"' and street_no='"+street_no+"' and "+ 
                                             "region='"+region+"' and city='"+city+"'"); 
          rs4.next(); 
 
          Statement stmt5 = con.createStatement(); 
          stmt5.executeUpdate("update patient set address_id="+rs4.getString("address_id")+" "+ 
                              "where patient_id="+rs2.getString("patient_id")); 
        } 
     /* Μετά την αποθήκευση στη βάση, καθαρισμός των τιμών των πεδίων που είχαν 
        αποθηκευτεί στο session 
     */ 
        session.setAttribute("patient_id",rs2.getString("patient_id")); 
        session.setAttribute("contpers","0"); 
        session.setAttribute("patient_lname",""); 
        session.setAttribute("patient_fname",""); 
        session.setAttribute("fathname",""); 
        session.setAttribute("mothname",""); 
        session.setAttribute("sex","0"); 
        session.setAttribute("age",""); 
        session.setAttribute("profession",""); 
        session.setAttribute("education","0"); 
        session.setAttribute("marital_state","0"); 
        session.setAttribute("id_number",""); 
        session.setAttribute("phone1",""); 
        session.setAttribute("phone2",""); 
        session.setAttribute("street",""); 
        session.setAttribute("street_no",""); 
        session.setAttribute("region",""); 
        session.setAttribute("city",""); 
        session.setAttribute("zipcode",""); 
        session.setAttribute("country",""); 
     /* Φόρτωση στο κύριο παράθυρο της εφαρμογής του αρχείου fcontact2.jsp 
        και κλείσιμο του παραθύρου εκτέλεσης του servlet 
     */ 
        out.println("<html>"); 
        out.println("<head>"); 
        out.println("<title>Καταχώρηση</title>"); 
        out.println("<link href=\"appl.css\" rel=\"STYLESHEET\" type=\"text/css\">"); 
        out.println("</head>"); 
        out.println("<Script Language='Javascript'>"); 
        out.println("function redirect() { "); 
        out.println("self.opener.location.href=\"fcontact2.jsp\";"); 
        out.println("self.close();"); 
        out.println("}"); 
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        out.println("</Script>"); 
        out.println("<body bgcolor=\"#FFD405\" onload=\"redirect()\">"); 
        out.println("</body></html>"); 
      } 
    } 
 // Διαχείριση πιθανών exceptions που θα έρθουν από την Oracle 
    catch(SQLException e) { 
      if (e.getErrorCode()==936) { 
        out.println("<html>"); 
        out.println("<head>"); 
        out.println("<title>Επιβεβαίωση</title>"); 
        out.println("<link href=\"appl.css\" rel=\"STYLESHEET\" type=\"text/css\">"); 
        out.println("</head>"); 
        out.println("<Script Language='Javascript'>"); 
        out.println("function redirect() { "); 
        out.println("self.close();"); 
        out.println("}"); 
        out.println("function resizeWin() { "); 
        out.println("self.resizeBy(-40,-30);"); 
        out.println("}"); 
        out.println("</Script>"); 
        out.println("<body bgcolor=\"#FFD405\" onload=\"resizeWin()\">"); 
        out.println("<table align=\"center\" class=\"formtable\" width=\"200\">"); 
        out.println("<tr><td colspan=\"2\" align=\"center\">Κάποιο πεδίο δεν συμπληρώθηκε</td></tr>"); 
        out.println("<tr><td>&nbsp;</td></tr>"); 
        out.println("<tr><td align=\"center\"><input type=\"button\" class=\"btn\" name=\"ok_but\" 
value=\"  OK  \" onclick=\"redirect()\"></td></tr>"); 
        out.println("</table>"); 
        out.println("</body></html>"); 
      } else if (e.getErrorCode()==17011) { 
        out.println("<html>"); 
        out.println("<head>"); 
        out.println("<title>Επιβεβαίωση</title>"); 
        out.println("<link href=\"appl.css\" rel=\"STYLESHEET\" type=\"text/css\">"); 
        out.println("</head>"); 
        out.println("<Script Language='Javascript'>"); 
        out.println("function redirect() { "); 
        out.println("self.close();"); 
        out.println("}"); 
        out.println("function resizeWin() { "); 
        out.println("self.resizeBy(-40,-15);"); 
        out.println("self.moveBy(20,0);"); 
        out.println("}"); 
        out.println("</Script>"); 
        out.println("<body bgcolor=\"#FFD405\" onload=\"resizeWin()\">"); 
        out.println("<table align=\"center\" class=\"formtable\" width=\"200\">"); 
        out.println("<tr><td colspan=\"2\" align=\"center\">Κάποιο υποχρεωτικο πεδίο</td></tr>"); 
        out.println("<tr><td colspan=\"2\" align=\"center\">δεν συμπληρώθηκε</td></tr>"); 
        out.println("<tr><td>&nbsp;</td></tr>"); 
        out.println("<tr><td align=\"center\"><input type=\"button\" class=\"btn\" name=\"ok_but\" 
value=\"  OK  \" onclick=\"redirect()\"></td></tr>"); 
        out.println("</table>"); 
        out.println("</body></html>"); 
      } else { 
        out.println("SQLException caught: " + e.getMessage()); 
      } 
    } 
  } 
  //Clean up resources 
  public void destroy() { 
  } 
} 
 

fcontact2.jsp 
 
<%-- Φόρμα καταγραφής των στοιχείων του προβλήματος κατά την πρώτη επαφή --%> 
<%@ page contentType="text/html; charset=iso-8859-7" %> 
<%@ page import="java.util.*,java.sql.*,mypack.*" %> 
 
<% 
  int update; 
  String problem_id; 
  String problem_since; 
  String prior_times_ask; 
  String prior_lastdate; 
  String prior_therapy_org; 
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  String prior_treatment_kind; 
  String session_type_id; 
 
  if (request.getParameter("update")!=null) { 
      update=new Integer(request.getParameter("update")).intValue(); 
    } else { 
      update=0; 
  } 
  try { 
// Ανάκτηση της σύνδεσης από το session 
   Connection con = ((ConnectionHolder) session.getAttribute("conn")).getConnection(); 
   Statement stmt1 = con.createStatement(); 
// Ερώτημα στη βάση για την ανάκτηση των τύπων συνεδρίας από το lookup table session_type 
   ResultSet rs1 = stmt1.executeQuery("select session_type_id,session_kind from session_type"); 
   Statement stmt2 = con.createStatement(); 
// Ερώτημα στη βάση για την ανάκτηση των διαφόρων ειδών προβλήματος από το lookup table problem 
   ResultSet rs2 = stmt2.executeQuery("select problem_id,name from problem"); 
%> 
 
  <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> 
  <html> 
  <head> 
  <title>ΣΥΝΕΔΡΕΙΕΣ - ΠΡΩΤΗ ΕΠΑΦΗ</title> 
  <link href="main.css" rel="STYLESHEET" type="text/css"> 
  <link href="appl.css" rel="STYLESHEET" type="text/css"> 
  <style> 
    input.text  { 
        background-color : White; 
        border-width : 1; 
        border-color : Black; 
        border-style : solid; 
        color : Navy; 
        text-align : left; 
        text-transform : uppercase; 
    } 
  </style> 
  </head> 
  <SCRIPT LANGUAGE='Javascript1.2' src="scriptlib.js"></script> 
  <script language="JavaScript1.2" src="source.js"></script> 
  <script language="JavaScript1.2"> 
/* Η ρουτίνα loadValues eκτελείται όταν φορτώνεται η σελίδα και καθορίζει 
   το λεκτικό του κουμπιού save_but ανάλογα με την τιμή της μεταβλητής update 
*/ 
    function loadValues() { 
      var update = <%=update%>; 
      if (update==0) { 
        document.f_fcontact.save_but.value="Καταχώρηση" 
      } else { 
        document.f_fcontact.save_but.value="Ενημέρωση" 
      } 
    } 
 /* Η ρουτίνα cancelWin εκτελείται όταν πιέζεται το κουμπί ακύρωση. 
    Ανοίγει παράθυρο και εμφανίζει το μήνυμα messagebox2.jsp 
 */ 
    function cancelWin() { 
      var horpos=screen.width/2-50; 
      var verpos=screen.height/2-50; 
      x=window.open("messagebox2.jsp", "cancelwin", "width=220, height=110, top="+verpos+", 
left="+horpos+", scrollbars=0, resizable=0"); 
      x.focus(); 
    } 
/*  Η ρουτίνα saveFcontact εκτελείται όταν πιέζεται το κουμπί καταχώρηση. 
    Ελέγχει πρώτα αν έχουν συμπληρωθεί τα υποχρεωτικά πεδία, 
    αν ναι ανοίγει παράθυρο και κάνει submit τη φόρμα στο servlet savefcontact 
*/ 
    function saveFcontact() { 
      if (document.f_fcontact.problem_id.value==0 || document.f_fcontact.problem_since.value=="" || 
document.f_fcontact.prior_times_ask.value==""|| document.f_fcontact.session_type_id.value==0) { 
        alert("Κάποιο υποχρεωτικό πεδίο \n δεν συμπληρώθηκε"); 
        return; 
      } 
      var horpos=screen.width/2-90; 
      var verpos=screen.height/2-50; 
      x=window.open("", "savewin", "width=270, height=130, top="+verpos+", left="+horpos+", 
scrollbars=0, resizable=0"); 
      document.f_fcontact.submit(); 
      x.focus(); 
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    } 
  </script> 
 
  <body topmargin="0" leftmargin="0" marginheight="0" marginwidth="0" 
background="images/inbackground.gif" onload="loadValues()"> 
  <map name="map1"> 
    <area shape="rect" coords="161,200,192,216" href="mainmenu.html"> 
  </map> 
  <table height="100%" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> 
  <tr> 
    <td valign="top" width="198"> 
        <img src="images/inside_logo.gif" usemap="#map1" width="198" height="221" border="0"> 
 </td> 
    <td width="100%" valign="middle"> 
       <!-- Η φόρμα f_fcontact θα γίνει submit στο servlet savefcontact --> 
       <form name="f_fcontact" method="post" action="savefcontact" target="savewin"> 
       <table class="formtable" align="center"> 
       <caption>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΠΑΦΗΣ</caption> 
    <tr><th colspan=7 class="title">Δεδομένα Προβλήματος</th></tr> 
    <tr> 
      <td colspan="7"> 
        <table class="formtable" align="center"> 
                 <tr> 
                   <th>Είδος Προβλήματος</th> 
                   <td><select style=background-color:#FFFF99 name="problem_id"> 
                         <option value="0">ΕΠΙΛΕΞΤΕ</option> 
                        <% while (rs2.next()) { %> 
                         <option value="<%= 
rs2.getString("problem_id")%>"><%=rs2.getString("name")%></option> 
                        <% } %> 
                        </select> 
                   </td> 
                   <th>Ημ. Έναρξης Προβλήματος</th><td><input style=background-color:#FFFF99 
class="text" type="text" name="problem_since"></td> 
                 </tr> 
                 <tr> 
                   <th>Πόσες φορές στο παρελθόν ζητήθηκε βοήθεια</th><td><input style=background-
color:#FFFF99 class="text" type="text" name="prior_times_ask"></td> 
                   <th>Ημερ/νία τελευταίας αντιμετώπισης</th><td><input class="text" type="text" 
name="prior_lastdate"></td> 
                 </tr> 
                 <tr> 
                   <th>Φορέας τελευταίας αντιμετώπισης</th><td><input class="text" type="text" 
name="prior_therapy_org"></td> 
                   <th>Είδος τελευταίας αντιμετώπισης</th><td><input class="text" type="text" 
name="prior_treatment_kind"></td> 
                 </tr> 
   <tr> 
     <th>Προτίμηση για:</th> 
                   <td><select style=background-color:#FFFF99 name="session_type_id"> 
                         <option value="0">ΕΠΙΛΕΞΤΕ</option> 
                        <% while (rs1.next()) { %> 
                         <option value="<%= 
rs1.getString("session_type_id")%>"><%=rs1.getString("session_kind")%></option> 
                        <% } %> 
                       </select> 
                   </td> 
                   <td>&nbsp;</td> 
                   <td align="right" style=color:#FFFF99 >* Υποχρεωτικά Πεδία</td> 
                 </tr> 
               </table> 
      </td> 
    </tr> 
 
       <tr><th colspan=7 class="title">Μέλη Οικογένειας και Όσοι μένουν μαζί</th></tr> 
       <tr> 
         <th>Επώνυμο</th><th>Όνομα</th><th>Ηλικία</th><th>Είδος Συγγένειας</th> 
   <th>Επάγγελμα</th><th>Μόρφωση</th><th>Τηλέφωνο</th> 
       </tr> 
       <tr> 
         <td><input class="text" type="text" name="rellname1"></td> 
         <td><input class="text" type="text" name="relfname1" size=13></td> 
         <td><input class="text" type="text" name="relage1" maxlength=3 size=2></td> 
         <td> 
             <select name="reltype1"> 
               <option value="0">ΕΠΙΛΕΞΤΕ</option> 
               <option value="1">ΠΑΤΕΡΑΣ</option> 
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               <option value="2">ΜΗΤΕΡΑ</option> 
               <option value="3">ΑΔΕΛΦΟΣ</option> 
               <option value="4">ΑΔΕΛΦΗ</option> 
               <option value="5">ΣΥΖΥΓΟΣ</option> 
               <option value="6">ΠΑΠΠΟΥΣ</option> 
               <option value="7">ΓΙΑΓΙΑ</option> 
               <option value="8">ΦΙΛΟΣ</option> 
             </select> 
         </td> 
         <td><input class="text" type="text" name="relprof1"></td> 
         <td> 
             <select name="reledu1"> 
               <option value="0">ΕΠΙΛΕΞΤΕ</option> 
               <option value="1">ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΟΣ</option> 
               <option value="2">ΗΜΙΑΝΑΛΦΑΒΗΤΟΣ</option> 
               <option value="3">ΔΗΜΟΤΙΚΟ</option> 
               <option value="4">ΓΥΜΝΑΣΙΟ</option> 
               <option value="5">ΛΥΚΕΙΟ</option> 
               <option value="6">ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ</option> 
             </select> 
         </td> 
         <td><input class="text" type="text" name="relphone1" size=9 maxlength=10></td> 
       </tr> 
       <tr> 
         <td><input class="text" type="text" name="rellname2"></td> 
         <td><input class="text" type="text" name="relfname2" size=13></td> 
         <td><input class="text" type="text" name="relage2" maxlength=3 size=2></td> 
         <td> 
             <select name="reltype2"> 
               <option value="0">ΕΠΙΛΕΞΤΕ</option> 
               <option value="1">ΠΑΤΕΡΑΣ</option> 
               <option value="2">ΜΗΤΕΡΑ</option> 
               <option value="3">ΑΔΕΛΦΟΣ</option> 
               <option value="4">ΑΔΕΛΦΗ</option> 
               <option value="5">ΣΥΖΥΓΟΣ</option> 
               <option value="6">ΠΑΠΠΟΥΣ</option> 
               <option value="7">ΓΙΑΓΙΑ</option> 
               <option value="8">ΦΙΛΟΣ</option> 
             </select> 
         </td> 
         <td><input class="text" type="text" name="relprof2"></td> 
         <td> 
             <select name="reledu2"> 
               <option value="0">ΕΠΙΛΕΞΤΕ</option> 
               <option value="1">ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΟΣ</option> 
               <option value="2">ΗΜΙΑΝΑΛΦΑΒΗΤΟΣ</option> 
               <option value="3">ΔΗΜΟΤΙΚΟ</option> 
               <option value="4">ΓΥΜΝΑΣΙΟ</option> 
               <option value="5">ΛΥΚΕΙΟ</option> 
               <option value="6">ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ</option> 
             </select> 
         </td> 
         <td><input class="text" type="text" name="relphone2" size=9 maxlength=10></td> 
       </tr> 
       <tr> 
         <td><input class="text" type="text" name="rellname3"></td> 
         <td><input class="text" type="text" name="relfname3" size=13></td> 
         <td><input class="text" type="text" name="relage3" maxlength=3 size=2></td> 
         <td> 
             <select name="reltype3"> 
               <option value="0">ΕΠΙΛΕΞΤΕ</option> 
               <option value="1">ΠΑΤΕΡΑΣ</option> 
               <option value="2">ΜΗΤΕΡΑ</option> 
               <option value="3">ΑΔΕΛΦΟΣ</option> 
               <option value="4">ΑΔΕΛΦΗ</option> 
               <option value="5">ΣΥΖΥΓΟΣ</option> 
               <option value="6">ΠΑΠΠΟΥΣ</option> 
               <option value="7">ΓΙΑΓΙΑ</option> 
               <option value="8">ΦΙΛΟΣ</option> 
             </select> 
         </td> 
         <td><input class="text" type="text" name="relprof3"></td> 
         <td> 
             <select name="reledu3"> 
               <option value="0">ΕΠΙΛΕΞΤΕ</option> 
               <option value="1">ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΟΣ</option> 
               <option value="2">ΗΜΙΑΝΑΛΦΑΒΗΤΟΣ</option> 
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               <option value="3">ΔΗΜΟΤΙΚΟ</option> 
               <option value="4">ΓΥΜΝΑΣΙΟ</option> 
               <option value="5">ΛΥΚΕΙΟ</option> 
               <option value="6">ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ</option> 
             </select> 
         </td> 
         <td><input class="text" type="text" name="relphone3" size=9 maxlength=10></td> 
       </tr> 
       <tr> 
         <td><input class="text" type="text" name="rellname4"></td> 
         <td><input class="text" type="text" name="relfname4" size=13></td> 
         <td><input class="text" type="text" name="relage4" maxlength=3 size=2></td> 
         <td> 
             <select name="reltype4"> 
               <option value="0">ΕΠΙΛΕΞΤΕ</option> 
               <option value="1">ΠΑΤΕΡΑΣ</option> 
               <option value="2">ΜΗΤΕΡΑ</option> 
               <option value="3">ΑΔΕΛΦΟΣ</option> 
               <option value="4">ΑΔΕΛΦΗ</option> 
               <option value="5">ΣΥΖΥΓΟΣ</option> 
               <option value="6">ΠΑΠΠΟΥΣ</option> 
               <option value="7">ΓΙΑΓΙΑ</option> 
               <option value="8">ΦΙΛΟΣ</option> 
             </select> 
         </td> 
         <td><input class="text" type="text" name="relprof4"></td> 
         <td> 
             <select name="reledu4"> 
               <option value="0">ΕΠΙΛΕΞΤΕ</option> 
               <option value="1">ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΟΣ</option> 
               <option value="2">ΗΜΙΑΝΑΛΦΑΒΗΤΟΣ</option> 
               <option value="3">ΔΗΜΟΤΙΚΟ</option> 
               <option value="4">ΓΥΜΝΑΣΙΟ</option> 
               <option value="5">ΛΥΚΕΙΟ</option> 
               <option value="6">ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ</option> 
             </select> 
         </td> 
         <td><input class="text" type="text" name="relphone4" size=9 maxlength=10></td> 
       </tr> 
       <tr> 
         <td><input class="text" type="text" name="rellname5"></td> 
         <td><input class="text" type="text" name="relfname5" size=13></td> 
         <td><input class="text" type="text" name="relage5" maxlength=3 size=2></td> 
         <td> 
             <select name="reltype5"> 
               <option value="0">ΕΠΙΛΕΞΤΕ</option> 
               <option value="1">ΠΑΤΕΡΑΣ</option> 
               <option value="2">ΜΗΤΕΡΑ</option> 
               <option value="3">ΑΔΕΛΦΟΣ</option> 
               <option value="4">ΑΔΕΛΦΗ</option> 
               <option value="5">ΣΥΖΥΓΟΣ</option> 
               <option value="6">ΠΑΠΠΟΥΣ</option> 
               <option value="7">ΓΙΑΓΙΑ</option> 
               <option value="8">ΦΙΛΟΣ</option> 
             </select> 
         </td> 
         <td><input class="text" type="text" name="relprof5"></td> 
         <td> 
             <select name="reledu5"> 
               <option value="0">ΕΠΙΛΕΞΤΕ</option> 
               <option value="1">ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΟΣ</option> 
               <option value="2">ΗΜΙΑΝΑΛΦΑΒΗΤΟΣ</option> 
               <option value="3">ΔΗΜΟΤΙΚΟ</option> 
               <option value="4">ΓΥΜΝΑΣΙΟ</option> 
               <option value="5">ΛΥΚΕΙΟ</option> 
               <option value="6">ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ</option> 
             </select> 
         </td> 
         <td><input class="text" type="text" name="relphone5" size=9 maxlength=10></td> 
       </tr> 
       <tr> 
         <td><input class="text" type="text" name="rellname6"></td> 
         <td><input class="text" type="text" name="relfname6" size=13></td> 
         <td><input class="text" type="text" name="relage6" maxlength=3 size=2></td> 
         <td> 
             <select name="reltype6"> 
               <option value="0">ΕΠΙΛΕΞΤΕ</option> 
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               <option value="1">ΠΑΤΕΡΑΣ</option> 
               <option value="2">ΜΗΤΕΡΑ</option> 
               <option value="3">ΑΔΕΛΦΟΣ</option> 
               <option value="4">ΑΔΕΛΦΗ</option> 
               <option value="5">ΣΥΖΥΓΟΣ</option> 
               <option value="6">ΠΑΠΠΟΥΣ</option> 
               <option value="7">ΓΙΑΓΙΑ</option> 
               <option value="8">ΦΙΛΟΣ</option> 
             </select> 
         </td> 
         <td><input class="text" type="text" name="relprof6"></td> 
         <td> 
             <select name="reledu6"> 
               <option value="0">ΕΠΙΛΕΞΤΕ</option> 
               <option value="1">ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΟΣ</option> 
               <option value="2">ΗΜΙΑΝΑΛΦΑΒΗΤΟΣ</option> 
               <option value="3">ΔΗΜΟΤΙΚΟ</option> 
               <option value="4">ΓΥΜΝΑΣΙΟ</option> 
               <option value="5">ΛΥΚΕΙΟ</option> 
               <option value="6">ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ</option> 
             </select> 
         </td> 
         <td><input class="text" type="text" name="relphone6" size=9 maxlength=10></td> 
       </tr> 
   </table> 
   <br> 
   <table border="0" align="center"> 
     <tr> 
       <td><input class="btn" type="Button" name="cancel_but" value="Ακύρωση" 
onclick="cancelWin()"></td> 
       <td><input class="btn" type="Button" name="save_but" value="" onclick="saveFcontact()"></td> 
     </tr> 
   </table> 
   <!-- Το κρυφό πεδίο update δεν χρησιμοποιείται --> 
   <input type="hidden" name="update" value="<%=update%>"> 
   </form> 
  </td> 
  </tr> 
</table> 
 
</body> 
</html> 
<% 
con.commit(); 
} 
catch(SQLException e) { 
  out.println("SQLException caught: " + e.getMessage()); 
} 
%> 
 

savefcontact.java 
 
// Servlet που αναλαμβάνει την καταχώρηση των στοιχείων προβλήματος της πρώτης επαφής 
import javax.servlet.*; 
import javax.servlet.http.*; 
import java.io.*; 
import java.util.*; 
import java.sql.*; 
import java.text.*; 
import mypack.*; 
 
public class savefcontact extends HttpServlet { 
  static final private String CONTENT_TYPE = "text/html; charset=iso-8859-7"; 
  //Initialize global variables 
  public void init() throws ServletException { 
  } 
  //Process the HTTP Post request 
  public void doPost(HttpServletRequest req, HttpServletResponse res) 
                    throws ServletException, IOException { 
    res.setContentType(CONTENT_TYPE); 
    PrintWriter out = res.getWriter(); 
    HttpSession session = req.getSession(); 
 // Αποθήκευση στο session των τιμών των πεδίων της φόρμας fcontact2.jsp 
    session.setAttribute("problem_id",req.getParameter("problem_id")); 
    session.setAttribute("problem_since",req.getParameter("problem_since")); 
    session.setAttribute("prior_times_ask",req.getParameter("prior_times_ask")); 
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    session.setAttribute("prior_lastdate",req.getParameter("prior_lastdate")); 
    session.setAttribute("prior_therapy_org",new 
String(req.getParameter("prior_therapy_org").getBytes("ISO8859_1"),"ISO8859_7").toUpperCase()); 
    session.setAttribute("prior_treatment_kind",new 
String(req.getParameter("prior_treatment_kind").getBytes("ISO8859_1"),"ISO8859_7").toUpperCase()); 
    session.setAttribute("session_type_id",req.getParameter("session_type_id")); 
 // Ανάκτηση από το session των τιμών των πεδίων και ανάθεση τους σε μεταβλητές 
    String patient_id = (String) session.getAttribute("patient_id"); 
    String dep_id = (String) session.getAttribute("dep_id"); 
    String problem_id = (String) session.getAttribute("problem_id"); 
    String fc_date = (String) session.getAttribute("fc_date"); 
    String problem_since = (String) session.getAttribute("problem_since"); 
    String prior_times_ask = (String) session.getAttribute("prior_times_ask"); 
    String prior_lastdate = (String) session.getAttribute("prior_lastdate"); 
    String prior_therapy_org = (String) session.getAttribute("prior_therapy_org"); 
    String prior_treatment_kind = (String) session.getAttribute("prior_treatment_kind"); 
    String session_type_id = (String) session.getAttribute("session_type_id"); 
    Integer update = new Integer(req.getParameter("update")); 
 // Ορισμός πινάκων που θα κρατήσουν τα στοιχεία των συγγενών του ασθενή 
    String[] rellname = new String[6]; 
    String[] relfname = new String[6]; 
    String[] relage = new String[6]; 
    String[] reltype = new String[6]; 
    String[] relprof = new String[6]; 
    String[] reledu = new String[6]; 
    String[] relphone = new String[6]; 
    int rowcount = 0; 
 // Γέμισμα των πινάκων με τα στοιχεία των συγγενών που γίνανε Post από τη φόρμα fcontact2.jsp 
    for (int i=1;i<=6;i++) { 
      if (!req.getParameter("rellname"+i).equals("") && !req.getParameter("relfname"+i).equals("")) { 
        rellname[i]=new 
String(req.getParameter("rellname"+i).getBytes("ISO8859_1"),"ISO8859_7").toUpperCase(); 
        relfname[i]=new 
String(req.getParameter("relfname"+i).getBytes("ISO8859_1"),"ISO8859_7").toUpperCase(); 
        relage[i]=new 
String(req.getParameter("relage"+i).getBytes("ISO8859_1"),"ISO8859_7").toUpperCase(); 
        reltype[i]=new 
String(req.getParameter("reltype"+i).getBytes("ISO8859_1"),"ISO8859_7").toUpperCase(); 
        relprof[i]=new 
String(req.getParameter("relprof"+i).getBytes("ISO8859_1"),"ISO8859_7").toUpperCase(); 
        reledu[i]=new 
String(req.getParameter("reledu"+i).getBytes("ISO8859_1"),"ISO8859_7").toUpperCase(); 
        relphone[i]=new 
String(req.getParameter("relphone"+i).getBytes("ISO8859_1"),"ISO8859_7").toUpperCase(); 
        rowcount = rowcount+1; 
      } 
    } 
    String insrelparams = new String(); 
    String insrelvalues = new String(); 
 
    try { 
   // Ανάκτηση της σύνδεσης με τη βάση από το session 
      Connection con = ((ConnectionHolder) session.getAttribute("conn")).getConnection(); 
      Statement stmt1 = con.createStatement(); 
   // Δημιουργία του insert SQL statement ανάλογα με το ποια προεραιτικά πεδία συμπληρώθηκαν 
      for (int i=1;i<=rowcount;i++) { 
      insrelparams = "lname,fname"; 
      insrelvalues = "'"+rellname[i]+"','"+relfname[i]+"'"; 
      if (!relage[i].equals("")) { 
        insrelparams = insrelparams+",age"; 
        insrelvalues = insrelvalues+","+relage[i]; 
      } 
      if (!reltype[i].equals("")) { 
        insrelparams = insrelparams+",reltype"; 
        insrelvalues = insrelvalues+",'"+reltype[i]+"'"; 
      } 
      if (!relprof[i].equals("")) { 
        insrelparams = insrelparams+",profession"; 
        insrelvalues = insrelvalues+",'"+relprof[i]+"'"; 
      } 
      if (!reledu[i].equals("")) { 
        insrelparams = insrelparams+",education"; 
        insrelvalues = insrelvalues+",'"+reledu[i]+"'"; 
      } 
      if (!relphone[i].equals("")) { 
        insrelparams = insrelparams+",phone1"; 
        insrelvalues = insrelvalues+",'"+relphone[i]+"'"; 
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      } 
      insrelparams = insrelparams+",patient_id"; 
      insrelvalues = insrelvalues+","+patient_id; 
      stmt1.executeUpdate("insert into relative ("+insrelparams+") values ("+insrelvalues+")"); 
    } 
 // =========================================================================================== 
      if (update.intValue()==0) { 
        Statement stmt2 = con.createStatement(); 
     // Εκτέλεση insert SQL εντολής για την καταχώρηση στη βάση των πεδίων της φόρμας 
        stmt2.executeUpdate("insert into firstcontact (patient_id,dep_id,problem_id,fc_date,"+ 
                           "problem_since,prior_times_ask,prior_lastdate,prior_therapy_org,"+ 
                           "prior_treatment_kind,session_type_id) "+ 
                            "values ("+patient_id+","+ 
                            dep_id+","+problem_id+",'"+fc_date+"',"+ 
                            "'"+problem_since+"',"+prior_times_ask+",'"+prior_lastdate+"',"+ 
                            "'"+prior_therapy_org+"','"+prior_treatment_kind+"',"+ 
                            session_type_id+")"); 
 
        session.setAttribute("fc_date",""); 
     // Εμφάνιση μηνύματος επιβεβαίωσης της καταχώρησης 
        out.println("<html>"); 
        out.println("<head>"); 
        out.println("<title>Επιβεβαίωση</title>"); 
        out.println("<link href=\"appl.css\" rel=\"STYLESHEET\" type=\"text/css\">"); 
        out.println("</head>"); 
        out.println("<Script Language='Javascript'>"); 
        out.println("function redirect() { "); 
        out.println("self.opener.document.location.href=\"fcontact11.jsp\";"); 
        out.println("self.close();"); 
        out.println("}"); 
        out.println("function resizeWin() { "); 
        out.println("self.resizeBy(-40,-30);"); 
        out.println("}"); 
        out.println("</Script>"); 
        out.println("<body bgcolor=\"#FFD405\" onload=\"resizeWin()\">"); 
        out.println("<table align=\"center\" class=\"formtable\" width=\"200\">"); 
        out.println("<tr><td colspan=\"2\" align=\"center\">Η Πρώτη επαφή καταχωρήθηκε</td></tr>"); 
        out.println("<tr><td>&nbsp;</td></tr>"); 
        out.println("<tr><td align=\"center\"><input type=\"button\" class=\"btn\" name=\"ok_but\" 
value=\"  OK  \" onclick=\"redirect()\"></td></tr>"); 
        out.println("</table>"); 
        out.println("</body></html>"); 
      } 
    } 
 // Διαχείριση τυχόν exception που θα έρθει από την Oracle 
    catch(SQLException e) { 
      if (e.getErrorCode()==936) { 
        out.println("<html>"); 
        out.println("<head>"); 
        out.println("<title>Επιβεβαίωση</title>"); 
        out.println("<link href=\"appl.css\" rel=\"STYLESHEET\" type=\"text/css\">"); 
        out.println("</head>"); 
        out.println("<Script Language='Javascript'>"); 
        out.println("function redirect() { "); 
        out.println("self.close();"); 
        out.println("}"); 
        out.println("function resizeWin() { "); 
        out.println("self.resizeBy(-40,-30);"); 
        out.println("}"); 
        out.println("</Script>"); 
        out.println("<body bgcolor=\"#FFD405\" onload=\"resizeWin()\">"); 
        out.println("<table align=\"center\" class=\"formtable\" width=\"200\">"); 
        out.println("<tr><td colspan=\"2\" align=\"center\">Κάποιο πεδίο δεν συμπληρώθηκε</td></tr>"); 
        out.println("<tr><td>&nbsp;</td></tr>"); 
        out.println("<tr><td align=\"center\"><input type=\"button\" class=\"btn\" name=\"ok_but\" 
value=\"  OK  \" onclick=\"redirect()\"></td></tr>"); 
        out.println("</table>"); 
        out.println("</body></html>"); 
      } else { 
        out.println("SQLException caught: " + e.getMessage()); 
      } 
    } 
  } 
  //Clean up resources 
  public void destroy() { 
  } 
} 

 98 



 

Κώδικας Ενότητας 5.3.4 
calendar.jsp 
 
<%-- Σελίδα δημιουργίας του ημερολογίου προβολής των ραντεβού --%> 
<%@ page contentType="text/html; charset=iso-8859-7" %> 
<%@ page import="java.util.*,java.sql.*,mypack.*" %> 
 
<%! TimeZone tz = TimeZone.getTimeZone("Europe/Athens"); 
    Locale lc = new Locale("el","GR"); 
    GregorianCalendar cal = new GregorianCalendar(tz,lc); 
    String curMonth; 
    int cMonth; // τρέχων μήνας 
    int cYear;  // τρέχων έτος 
    int nMonth; // επόμενος μήνας 
    int nYear;  // επόμενο έτος 
    int pMonth; // προηγούμενος μήνας 
    int pYear;  // προηγούμενο έτος 
    String selMonth; // String που απεικονίζει με διψήφιο νούμερο τον μήνα που απεικονίζεται στο 
ημερολόγιο 
    String selYear;  // String που απεικονίζει με τετραψήφιο νούμερο το έτος που απεικονίζεται στο 
ημερολόγιο 
%> 
 
<% /* Ανάκτηση των δύο παραμέτρων που δέχεται η σελίδα, του μήνα και του έτους. 
      Το ημερολόγιο απεικονίζει τον συγκεκριμένο μήνα του συγκεκριμένου έτους */ 
   String SMonth = request.getParameter("month"); 
   String SYear =  request.getParameter("year"); 
/* Αν η παράμετρος month ή και year δεν έχουν τιμή τότε τους δινουμε τιμές 
   τον τρέχον μήνα του τρέχοντος έτους */ 
   if (SMonth==null) { 
     cMonth=cal.get(cal.MONTH); 
   } 
   else { 
     Integer IMonth = new Integer(SMonth); 
     cMonth=IMonth.intValue(); 
   } 
 
   if (SYear==null) { 
     cYear=cal.get(cal.YEAR); 
   } 
   else { 
     Integer IYear = new Integer(SYear); 
     cYear=IYear.intValue(); 
   } 
// ====================================================================== 
/* Καθορισμός του επόμενου και του προηγούμενου μήνα του τρέχοντος. 
   Μέριμνα για τις οριακές περιπτώσεις όπου έχουμε και αλλαγή έτους */ 
   if (cMonth==11) { 
     nMonth=0; 
     nYear=cYear+1; 
     pMonth=cMonth-1; 
     pYear=cYear; 
   } 
   else if (cMonth==0){ 
     pMonth=11; 
     pYear=cYear-1; 
     nMonth=cMonth+1; 
     nYear=cYear; 
   } 
   else { 
     nMonth=cMonth+1; 
     nYear=cYear; 
     pMonth=cMonth-1; 
     pYear=cYear; 
   } 
// ====================================================================== 
// Καθορισμός του λεκτικού του τρέχοντος μήνα ανάλογα με την τιμή της μεταβλητής cMonth 
   switch (cMonth) { 
   case 0:curMonth="Ιανουάριος"; 
     break; 
   case 1:curMonth="Φεβρουάριος"; 
     break; 
   case 2:curMonth="Μάρτιος"; 
     break; 
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   case 3:curMonth="Απρίλιος"; 
     break; 
   case 4:curMonth="Μάιος"; 
     break; 
   case 5:curMonth="Ιούνιος"; 
     break; 
   case 6:curMonth="Ιούλιος"; 
     break; 
   case 7:curMonth="Αύγουστος"; 
     break; 
   case 8:curMonth="Σεπτέμβριος"; 
     break; 
   case 9:curMonth="Οκτώβριος"; 
     break; 
   case 10:curMonth="Νοέμβριος"; 
     break; 
   case 11:curMonth="Δεκέμβριος"; 
     break; 
   } 
// Μέριμνα ώστε το String selMonth να είναι πάντα διψήφιο 
   if (cMonth<=8) { 
     selMonth = Integer.toString(cMonth+1); 
     selMonth = "0"+selMonth; 
   } 
   else selMonth = Integer.toString(cMonth+1); 
   selYear = Integer.toString(cYear); 
 
   try { 
// Ανάκτηση της σύνδεσης με τη βάση από το session 
   Connection con = ((ConnectionHolder) session.getAttribute("conn")).getConnection(); 
   Statement stmt = con.createStatement(); 
// Ερώτημα στη βάση για την ανάκτηση των ραντεβού του μήνα που απεικονίζει το ημερολόγιο 
   ResultSet rs = stmt.executeQuery("select patient.lname as patient_lname,session_date "+ 
                                    "from sessiontable,session_members,patient "+ 
                                    "where session_date like '%/"+selMonth+"/"+selYear+"%' "+ 
                                    "and sessiontable.session_id=session_members.session_id "+ 
                                    "and session_members.patient_id=patient.patient_id "+ 
                                    "order by session_date"); 
   %> 
 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> 
<HTML> 
<head> 
 <title>ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΑΝΤΕΒΟΥ</title> 
 <link href="main.css" rel="STYLESHEET" type="text/css"> 
 <link href="appl.css" rel="STYLESHEET" type="text/css"> 
</head> 
 
<Script Language="Javascript"> 
/* Κατά τη φόρτωση της σελίδας επιλογή στα δύο select στοιχεία του 
   τρέχοντος μήνα και έτους */ 
  function setselected() { 
    document.forms[0].month.options[<%=cMonth%>].selected=true; 
    document.forms[0].year.options[<%=cYear-2004%>].selected=true; 
  } 
</Script> 
 
<BODY topmargin="0" leftmargin="0" marginheight="0" marginwidth="0" background="images/inbackground.gif" 
onload="setselected()"> 
<table height="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> 
<tr> 
  <td valign="top" width="198"> 
    <map name="map1"> 
      <area shape="rect" coords="161,200,192,216" href="mainmenu.html"> 
    </map> 
    <img src="images/inside_logo.gif" usemap="#map1" width="198" height="221" border="0"> 
  </td> 
<td valign="middle" width="100%"> 
<table class="calendar" align="center" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> 
  <tr> 
    <td BGCOLOR="#2173C6" ALIGN="center" COLSPAN="7"> 
      <table WIDTH="100%" BORDER="0" CELLSPACING="0" CELLPADDING="0"> 
     <tr> 
    <td ALIGN="right"><a HREF="calendar.jsp?month=<%=pMonth%>&year=<%=pYear%>"><img 
src="images/g_orange.gif" border="0"></a></td> 
    <td ALIGN="center"><font COLOR="#FFD405"><b><%= curMonth%>&nbsp;&nbsp;<%= cYear 
%></b></font></td> 
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    <td ALIGN="left"><a HREF="calendar.jsp?month=<%=nMonth%>&year=<%=nYear%>"><img 
src="images/d_orange.gif" border="0"></a></td> 
  </tr> 
   </table> 
 </td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <th width="80">Δευτέρα</th> 
 <th width="80">Τρίτη</th> 
 <th width="80">Τετάρτη</th> 
 <th width="80">Πέμπτη</th> 
 <th width="80">Παρασκευή</th> 
 <th width="80">Σάββατο</th> 
 <th width="80">Κυριακή</th> 
  </tr> 
 
 
  <%// Τοποθέτηση του ημερολογίου στην πρώτη ημέρα του μήνα και του έτους που ενδιαφέρει 
    cal.clear(cal.DATE); 
    cal.set(cal.DATE,1); 
    cal.clear(cal.MONTH); 
    cal.set(cal.MONTH,cMonth); 
    cal.clear(cal.YEAR); 
    cal.set(cal.YEAR,cYear); 
    int initblanks; 
 /* Καθορισμός του πόσα αρχικά κελιά του ημερολογίου θα μείνουν κενά (initblanks) 
    ανάλογα με το ποια είναι η πρώτη ημέρα του μήνα που ενδιαφέρει */ 
    int firstdayofmonth=cal.get(cal.DAY_OF_WEEK); 
    if (firstdayofmonth != 1) { 
      initblanks=firstdayofmonth-2; 
    } 
    else initblanks=6; %> 
    <tr> 
  <%// Σχεδίαση των αρχικών κένων κελιών του πίνακα 
    for (int i=1;i<=initblanks;i++) { %> 
      <td height="80">&nbsp;</td> 
    <% } 
    int colcount=initblanks; 
    int rowcount=0; 
    String selDay; 
    boolean rs_cond = rs.next(); 
 // Σχεδίαση τόσων κελιών όσες και οι ημέρες του μήνα που ενδιαφέρει 
    for (int i=1;i<=cal.getActualMaximum(cal.DATE);i++) { 
      if (colcount < 7) { 
       if (i<=9) { 
        selDay="0"+i; 
       } 
       else selDay=""+i;%> 
        <!-- <td> κελί που περιέχει: hyperlink στην ημέρα του μήνα, τα ραντεβού της ημέρας--> 
        <td height="80" width="80" valign="top" align="right"><a href="mngappnmnt.jsp?day=<%= selDay 
%>&month=<%= selMonth %>&year=<%= selYear %>"><%= i %></a><br> 
        <% if (rs_cond) { 
             Integer dayNum = new Integer(rs.getDate("session_date").toString().substring(8)); 
          // loop που φροντίζει για την απεικόνιση των ραντεβού της τρέχουσας ημέρας 
             while (dayNum.intValue()==i && rs_cond) { %> 
               <%= rs.getString("patient_lname")%> 
               <% rs_cond = rs.next(); 
                  if (rs_cond) { 
                    dayNum = new Integer(rs.getDate("session_date").toString().substring(8)); 
                  } 
             } 
          } %> 
        </td> 
        <% colcount++; 
      } 
      else { 
        rowcount++; 
        colcount=0; 
        i--; %> 
        </tr><tr> 
    <%} 
    } 
 // Υπολογισμός των κενών κελίων που πρέπει να σχεδιαστούν στο τέλος για να ολοκληρωθεί το ημερολόγιο 
    int endblanks=7-((cal.getActualMaximum(cal.DATE)+initblanks)-(rowcount*7)); 
    for (int i=1;i<=endblanks;i++) { %> 
    <!-- Σχεδίαση κενών κελιών --> 
    <td>&nbsp;</td> 
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    <%}%> 
 
    </tr> 
</table> 
 
 
<br> 
<div align="center"> 
  <center> 
    <table BORDER="0" CELLSPACING="0" CELLPADDING="0"><tr><td ALIGN="center"> 
   <form ACTION="calendar.jsp" METHOD="GET"> 
        <p align="center"> 
    <select NAME="month"> 
               <option VALUE="0">Ιανουάριος</option> 
               <option VALUE="1">Φεβρουάριος</option> 
               <option VALUE="2">Μάρτιος</option> 
               <option VALUE="3">Απρίλιος</option> 
               <option VALUE="4">Μάιος</option> 
               <option VALUE="5">Ιούνιος</option> 
               <option VALUE="6">Ιούλιος</option> 
               <option VALUE="7">Αύγουστος</option> 
               <option VALUE="8">Σεπτέμβριος</option> 
               <option VALUE="9">Οκτώβριος</option> 
               <option VALUE="10">Νοέμβριος</option> 
               <option VALUE="11">Δεκέμβριος</option> 
          </select> 
          <select NAME="year"> 
                      <option VALUE="2004">2004</option> 
               <option VALUE="2005">2005</option> 
               <option VALUE="2006">2006</option> 
               <option VALUE="2007">2007</option> 
               <option VALUE="2008">2008</option> 
               <option VALUE="2009">2009</option> 
               <option VALUE="2010">2010</option> 
                      <option VALUE="2011">2010</option> 
                      <option VALUE="2012">2010</option> 
                      <option VALUE="2013">2010</option> 
                      <option VALUE="2014">2010</option> 
                      <option VALUE="2015">2010</option> 
          </select>&nbsp; 
    <input TYPE="submit" VALUE="Προβολή Μήνα"> 
      </form> 
      </td></tr> 
 </table> 
  </center> 
</div> 
</td></tr></table> 
</body> 
</html> 
<% 
con.commit(); 
} 
catch(SQLException e) { 
  out.println("SQLException caught: " + e.getMessage()); 
} 
%> 
 

mngappnmnt.jsp 
 
<%-- Σελίδα διαχείρισης των ραντεβού --%> 
<%@ page contentType="text/html; charset=iso-8859-7" %> 
<%@ page import="java.util.*,java.text.*,java.sql.*,mypack.*" %> 
 
<% 
/* Μεταβλητές καθορισμού της ημέρας που μας ενδιαφέρει. 
Περνιούνται ως παράμετροι από το ημερολόγιο (calendar.jsp) */ 
String curDay = request.getParameter("day"); 
String curMonth = request.getParameter("month"); 
String curYear =  request.getParameter("year"); 
session.setAttribute("curDay",curDay); 
session.setAttribute("curMonth",curMonth); 
session.setAttribute("curYear",curYear); 
SimpleDateFormat timeFrm = new SimpleDateFormat ("HH:mm"); 
try { 
// Ανάκτηση της σύνδεσης με τη βάση από το session 
   Connection con = ((ConnectionHolder) session.getAttribute("conn")).getConnection(); 
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   Statement stmt = con.createStatement(); 
// Ανάκτηση των ραντεβού της ημέρας που ενδιαφέρει 
   ResultSet rs = stmt.executeQuery("select patient.lname as patient_lname,session_date,"+ 
                                    "patient.fname as patient_fname,therapist.lname as 
therapist_lname,"+ 
                                    "sessiontable.session_id as session_id "+ 
                                    "from sessiontable,session_members,patient,therapist "+ 
                                    "where session_date like '"+curDay+"/"+curMonth+"/"+curYear+"%' "+ 
                                    "and sessiontable.session_id=session_members.session_id "+ 
                                    "and session_members.patient_id=patient.patient_id "+ 
                                    "and session_members.therapist_id=therapist.therapist_id "+ 
                                    "order by session_date"); 
%> 
<html> 
<head> 
   <title>ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΑΝΤΕΒΟΥ</title> 
   <link href="main.css" rel="STYLESHEET" type="text/css"> 
   <link href="appl.css" rel="STYLESHEET" type="text/css"> 
   <link href="styles.css" rel="STYLESHEET" type="text/css"> 
</head> 
 
<Script Language="Javascript"> 
 
//Ρουτίνα που εκτελείται όταν πιέζεται το κουμπί "Προσθήκη" 
  function insmng(curDay,curMonth,curYear) { 
  var appday = new Date(curYear,curMonth-1,curDay,14,30,00); // Ημέρα κλεισίματος ραντεβού 
  var today = new Date(); // Τρέχουσα ημέρα 
// Έλεγχος αν γίνεται απόπειρα καταχώρησης ραντεβού σε προγενέστερη ημερομηνία της σημερινής 
  if (appday>today) { 
    var horpos=screen.width/2-190; 
    x=window.open("insappnmnt.jsp", "NewWin", "width=550, height=200, top=150, left="+horpos+", 
scrollbars=0, resizable=0"); 
    x.focus(); 
  } else { 
    alert("Δέν μπορεί να καταχωρηθεί ραντεβού\nσε προγενέστερη της σημερινής ημερομηνία"+ 
          "\n\nΡαντεβού της τρέχουσας ημέρας\nκαταχωρούνται μέχρι τις 14:30"); 
  } 
  } 
 
//Ρουτίνα που εκτελείται όταν πιέζεται το κουμπί "Διαγραφή" 
  function delmng(rowcount) { 
    var horpos=screen.width/2-50; 
    var verpos=screen.height/2-50; 
    var notchecked=true; 
 // Αν υπάρχουν καταχωρημένα περισσότερα του ενός ραντεβού για τη δεδομένη ημέρα 
    if (rowcount > 1) { 
      for (var i = 0; i < document.f_daysapp.session_id.length; i++) { 
        if (document.f_daysapp.session_id[i].checked) { 
          confirmwin=window.open("confirm.jsp?rowcount="+rowcount, "confirmwin", "width=200, height=50, 
top="+verpos+", left="+horpos+", scrollbars=0, resizable=0"); 
          confirmwin.focus(); 
          notchecked=false; 
        } 
      } 
   // Αν δεν έχει επιλεγεί κάποιο ραντεβού εμφάνιση μηνύματος 
      if (notchecked) { 
        x=window.open("messagebox.jsp", "NewWin2", "width=200, height=50, top="+verpos+", 
left="+horpos+", scrollbars=0, resizable=0"); 
        x.focus(); 
      } 
 // Αν υπάρχει καταχωρημένο μόνο ένα ραντεβού για τη δεδομένη ημέρα 
    } else { 
      if (document.f_daysapp.session_id.checked) { 
        confirmwin=window.open("confirm.jsp?rowcount="+rowcount, "confirmwin", "width=200, height=50, 
top="+verpos+", left="+horpos+", scrollbars=0, resizable=0"); 
        confirmwin.focus(); 
   // Αν δεν έχει επιλεγεί κάποιο ραντεβού εμφάνιση μηνύματος 
      } else { 
        x=window.open("messagebox.jsp", "NewWin2", "width=200, height=50, top="+verpos+", 
left="+horpos+", scrollbars=0, resizable=0"); 
        x.focus(); 
      } 
    } 
  } 
 
//Ρουτίνα που εκτελείται όταν πιέζεται το κουμπί "Τροποποίηση" 
  function editmng(rowcount) { 
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    var horpos2=screen.width/2-190; 
    var verpos2=150; 
    var horpos=screen.width/2-50; 
    var verpos=screen.height/2-50; 
    var notchecked=true; 
    // Αν υπάρχουν καταχωρημένα περισσότερα του ενός ραντεβού για τη δεδομένη ημέρα 
    if (rowcount > 1) { 
      for (var i = 0; i < document.f_daysapp.session_id.length; i++) { 
        if (document.f_daysapp.session_id[i].checked) { 
          editwin=window.open("editappnmnt.jsp?session_id="+document.f_daysapp.session_id[i].value, 
"editwin", "width=550, height=200, top="+verpos2+", left="+horpos2+", scrollbars=0, resizable=0, 
status=0"); 
          editwin.focus(); 
          notchecked=false; 
        } 
      } 
      // Αν δεν έχει επιλεγεί κάποιο ραντεβού εμφάνιση μηνύματος 
      if (notchecked) { 
        x=window.open("messagebox.jsp", "NewWin2", "width=200, height=50, top="+verpos+", 
left="+horpos+", scrollbars=0, resizable=0, status=0"); 
        x.focus(); 
      } 
    // Αν υπάρχει καταχωρημένο μόνο ένα ραντεβού για τη δεδομένη ημέρα 
    } else { 
      if (document.f_daysapp.session_id.checked) { 
        editwin=window.open("editappnmnt.jsp?session_id="+document.f_daysapp.session_id.value, 
"editwin", "width=550, height=200, top="+verpos2+", left="+horpos2+", scrollbars=0, resizable=0, 
status=0"); 
        editwin.focus(); 
      // Αν δεν έχει επιλεγεί κάποιο ραντεβού εμφάνιση μηνύματος 
      } else { 
        x=window.open("messagebox.jsp", "NewWin2", "width=200, height=50, top="+verpos+", 
left="+horpos+", scrollbars=0, resizable=0, status=0"); 
        x.focus(); 
      } 
    } 
  } 
</Script> 
 
<BODY topmargin="0" leftmargin="0" marginheight="0" marginwidth="0" 
background="images/inbackground.gif"> 
<table height="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> 
<tr> 
  <td valign="top" width="198"> 
    <map name="map1"> 
      <area shape="rect" coords="161,200,192,216" href="mainmenu.html"> 
    </map> 
    <img src="images/inside_logo.gif" usemap="#map1" width="198" height="221" border="0"> 
  </td> 
<td valign="top" width="100%"> 
  <h2 align="center" color="#2173C6"> 
    Προγραμματισμένα Ραντεβού για την <%=curDay%>/<%=curMonth%>/<%=curYear%> 
  </h2> 
    <form name="f_daysapp" action="" method="post"> 
    <table id="daysessions" class="calendar" align="center" border="1" cellspacing="0" cellpadding="3"> 
    <tr><th>Α/Α</th><th>&nbsp;</th><th>Ώρα</th><th>Επώνυμο Ασθενή</th><th>Όνομα Ασθενή</th><th>Επώνυμο 
Θεραπευτή</th></tr> 
    <!-- Loop το οποίο εμφανίζει τα ραντεβού της δεδομένης ημέρας έτσι όπως ανακτήθηκαν από τη βάση --> 
 <% int rowcount=1; 
    while (rs.next()) { %> 
    <tr> 
      <td><%= rowcount %></td> 
      <td><input type="radio" name="session_id" value="<%=rs.getString("session_id")%>"></td> 
      <td><%= timeFrm.format(rs.getTime("session_date")) %></td> 
      <td><%= rs.getString("patient_lname") %></td> 
      <td><%= rs.getString("patient_fname") %></td> 
      <td><%= rs.getString("therapist_lname") %></td> 
    </tr> 
   <% rowcount++; } %> 
    </table> 
    </form> 
  <% rowcount = rowcount-1; %> 
  <br> 
  <table align="center"> 
    <tr> 
      <td><input class="btn" type="Button" name="back_but" value="Ημερολόγιο" 
onclick="self.location.href='calendar.jsp'"></td> 
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      <td>&nbsp</td> 
      <td><input class="btn" type="Button" name="insapp_but" value="Προσθήκη" 
onclick="insmng(<%=curDay%>,<%=curMonth%>,<%=curYear%>)"></td> 
      <td>&nbsp</td> 
      <td><input class="btn" type="Button" name="editapp_but" value="Τροποποίηση" onclick="editmng(<%= 
rowcount %>)"></td> 
      <td>&nbsp</td> 
      <td><input class="btn" type="Button" name="delapp_but" value="Διαγραφή" onclick="delmng(<%= 
rowcount %>)"></td> 
    </tr> 
  </table> 
</td></tr></table> 
</body> 
</html> 
<% 
con.commit(); 
} 
catch(SQLException e) { 
  out.println("SQLException caught: " + e.getMessage()); 
} 
%> 
 

insappnmnt.jsp 
 
<%-- Σελίδα για την καταχώρηση ενός νέου ραντεβού --%> 
<%@ page contentType="text/html; charset=iso-8859-7" %> 
<%@ page import="java.util.*,java.sql.*,mypack.*" %> 
 
<% 
// Ανάκτηση από το session της ημερομηνίας του ραντεβού και του τμήματος 
String curDay = (String) session.getAttribute("curDay"); 
String curMonth = (String) session.getAttribute("curMonth"); 
String curYear = (String) session.getAttribute("curYear"); 
String dep_id = (String) session.getAttribute("dep_id"); 
try { 
// Ανάκτηση από το session της σύνδεσης με τη βάση 
   Connection con = ((ConnectionHolder) session.getAttribute("conn")).getConnection(); 
   Statement stmt1 = con.createStatement(); 
   Statement stmt2 = con.createStatement(); 
// Ανάκτηση από τη βάση τις τιμές για τα <select> στοιχεία, θεραπευτής και είδος θεραπείας 
   ResultSet rs1 = stmt1.executeQuery("select lname,therapist_id from therapist where dep_id="+dep_id); 
   ResultSet rs2 = stmt2.executeQuery("select session_type_id,session_kind from session_type"); 
%> 
<html> 
<head> 
   <title>ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΡΑΝΤΕΒΟΥ</title> 
   <link href="main.css" rel="STYLESHEET" type="text/css"> 
   <link href="appl.css" rel="STYLESHEET" type="text/css"> 
   <link href="styles.css" rel="STYLESHEET" type="text/css"> 
</head> 
 
<Script Language="Javascript"> 
// Ρουτίνα που ανοίγει παράθυρο και εμφανίζει το αρχείο srchpatient.jsp για την αναζήτηση ασθενή 
  function openwin() { 
    var horpos=screen.width/2-190; 
    x=window.open("srchpatient.jsp", "NewWin2", "width=550, height=250, top=100, left="+horpos+", 
scrollbars=1, resizable=0"); 
    x.focus(); 
  } 
// Ρουτίνα για την αυτόματη συμπλήρωση της ημερομηνίας στο αντίστοιχο πεδίο 
  function getDate() { 
    document.f_saveapp.session_date.value = <%=curDay%>+"/"+<%=curMonth%>+"/"+<%=curYear%>; 
  } 
/* Ρουτίνα που εκτελείται όταν πιέζεται το κουμπί "Καταχώρηση". 
   Ελέγχει αν έχουν συμπληρωθεί όλα τα πεδία, αν ναι κάνει submit τη φόρμα, 
   αν όχι εμφανίζει μήνυμα λάθους */ 
  function saveApp() { 
    var form1 = document.f_saveapp; 
    if (form1.patient_lname.value=="" || form1.patient_fname.value=="" || form1.session_time.value==0 || 
form1.therapist_id.value==0 || form1.session_type_id.value==0) { 
      alert("Κάποιο πεδίο δεν συμπληρώθηκε"); 
    } else { 
      form1.submit(); 
    } 
  } 
</Script> 

 105 



 

 
<BODY onload="getDate()"> 
<!-- Η φόρμα f_saveapp γίνεται post στο servlet saveapp για την αποθήκευση του ραντεβού στη βάση --> 
<form name="f_saveapp" action="saveapp" method="post"> 
  <table class="formtable" align="center"> 
    <tr><th colspan=5 class="title">Εισαγωγή Νέου Ραντεβού</th></tr> 
    <tr> 
      <th>Επώνυμο Ασθενούς</th><td><input class="readonly" type="text" name="patient_lname" 
READONLY></td><td><a style=cursor:hand><img src="images/magnify.png" onclick="openwin()"></a></td> 
      <th>Όνομα Ασθενούς</th><td><input class="readonly" type="text" name="patient_fname" READONLY></td> 
    </tr> 
    <tr> 
      <th>Ημερομηνία</th><td><input class="readonly" type="text" name="session_date" size="8" 
READONLY></td><td>&nbsp;</td> 
      <th>Ώρα</th> 
      <td> 
        <select name="session_time" style=background-color:#FFFF99> 
           <option value="0">Επιλέξτε</option> 
           <option value="08:00">08:00</option> 
           <option value="09:00">09:00</option> 
           <option value="10:00">10:00</option> 
           <option value="11:00">11:00</option> 
           <option value="12:00">12:00</option> 
           <option value="13:00">13:00</option> 
           <option value="14:00">14:00</option> 
           <option value="15:00">15:00</option> 
           <option value="16:00">16:00</option> 
           <option value="17:00">17:00</option> 
           <option value="18:00">18:00</option> 
           <option value="19:00">19:00</option> 
           <option value="20:00">20:00</option> 
         </select> 
      </td> 
    </tr> 
    <tr> 
      <th>Θεραπευτής</th> 
      <td> 
         <select name="therapist_id" style=background-color:#FFFF99> 
                 <option value="0">Επιλέξτε</option> 
                 <!-- Εμφάνιση των ονομάτων των θεραπευτών έτσι όπως ανακτήθηκαν από τη βάση --> 
               <% while (rs1.next()) { %> 
                 <option value="<%= 
rs1.getString("therapist_id")%>"><%=rs1.getString("lname")%></option> 
               <% } %> 
         </select> 
      </td><td>&nbsp;</td> 
      <th>Είδος Θεραπείας</th> 
    <td> 
         <select name="session_type_id" style=background-color:#FFFF99> 
                 <option value="0">Επιλέξτε</option> 
                 <!-- Εμφάνιση των ειδών θεραπείας έτσι όπως ανακτήθηκαν από τη βάση --> 
               <% while (rs2.next()) { %> 
                 <option value="<%= 
rs2.getString("session_type_id")%>"><%=rs2.getString("session_kind")%></option> 
               <% } %> 
         </select> 
      </td> 
    </tr> 
    <tr><td colspan="5">&nbsp;</td></tr> 
    <tr><td colspan="5" align="center"><input class="btn" type="button" name="saveapp_but" 
value="Καταχώρηση" onclick="saveApp()"></td></tr> 
   </table> 
    <input type="hidden" name="patient_id"> 
   </form> 
 
</body> 
</html> 
<% 
con.commit(); 
} 
catch(SQLException e) { 
  out.println("SQLException caught: " + e.getMessage()); 
} 
%> 
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saveapp.java 
 
// Servlet το οποίο αναλαμβάνει την καταχώρηση στη βάση ενός νέου ραντεβού 
import javax.servlet.*; 
import javax.servlet.http.*; 
import java.io.*; 
import java.util.*; 
import java.sql.*; 
import java.text.*; 
import mypack.*; 
 
public class saveapp extends HttpServlet { 
  static final private String CONTENT_TYPE = "text/html; charset=iso-8859-7"; 
  //Initialize global variables 
  public void init() throws ServletException { 
  } 
  //Process the HTTP Post request 
  public void doPost(HttpServletRequest req, HttpServletResponse res) 
         throws ServletException, IOException { 
    res.setContentType(CONTENT_TYPE); 
    PrintWriter out = res.getWriter(); 
    HttpSession session = req.getSession(); 
 // Ανάκτηση από το session της παραμέτρου dep_id που δηλώνει τη δομή 
    String dep_id = (String) session.getAttribute("dep_id"); 
 // Ανάκτηση των παραμέτρων που κάνει post η σελίδα insappnmnt.jsp 
    String patient_id = req.getParameter("patient_id"); 
    String therapist_id = req.getParameter("therapist_id"); 
    String session_date = req.getParameter("session_date"); 
    String session_time = req.getParameter("session_time"); 
    String session_type_id = req.getParameter("session_type_id"); 
    try { 
   // Ανάκτηση από το session της σύνδεσης με τη βάση 
      Connection con = ((ConnectionHolder) session.getAttribute("conn")).getConnection(); 
      Statement stmt1 = con.createStatement(); 
   /* Ερώτημα στη βάση για να διαπιστώσουμε αν ο θεραπευτής 
      έχει άλλο ραντεβού την ίδια ώρα και ημέρα */ 
      ResultSet rs1 = stmt1.executeQuery("select count(*) as appnum from "+ 
                                         "sessiontable,session_members,therapist "+ 
                                         "where session_date='"+session_date+" "+session_time+"' "+ 
                                         "and sessiontable.session_id=session_members.session_id "+ 
                                         "and session_members.therapist_id=therapist.therapist_id "+ 
                                         "and session_members.therapist_id="+therapist_id); 
      rs1.next(); 
   // Αν ο θεραπευτής δεν έχει άλλο ραντεβού γίνεται η καταχώρηση του νέου ραντεβού 
      if (new Integer(rs1.getString("appnum")).intValue()==0) { 
        Statement stmt = con.createStatement(); 
     // Καταχώρηση στη βάση του νέου ραντεβού 
        stmt.executeUpdate("insert into sessiontable (session_date,dep_id,session_type_id) values "+ 
                           "('"+session_date+" "+session_time+"',"+dep_id+","+session_type_id+")"); 
        ResultSet rs = stmt.executeQuery("select session_id from session_members where "+ 
                                         "patient_id is null and therapist_id is null"); 
        rs.next(); 
     /* Ενημέρωση της εγγραφής που δημιουργήθηκε αυτόματα από τον trigger με τις τιμές 
        του θεραπευτή και του ασθενή ώστε να αντιπροσωπεύει τους συμμετέχοντες στο νέο ραντεβου */ 
        stmt.executeUpdate("update session_members set patient_id="+patient_id+","+ 
                           "therapist_id="+therapist_id+" "+ 
                           "where session_id="+rs.getString("session_id")+""); 
     /* Refresh του κύριου παραθύρου ώστε να απεικονίσει το μόλις καταχωρημένο ραντεβού 
        και κλείσιμο του παραθύρου εισαγωγής νέου ραντεβού */ 
        out.println("<HTML>"); 
        out.println("<head><title>ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΡΑΝΤΕΒΟΥ</title></head>"); 
        out.println("<Script Language='Javascript'>"); 
        out.println("function closewin() { "); 
        out.println("self.opener.document.execCommand(\"Refresh\");"); 
        out.println("self.close();"); 
        out.println("}"); 
        out.println("</Script>"); 
        out.println("<BODY bgcolor='#FFD405' onload='closewin()'>"); 
        out.println("</BODY>"); 
        out.println("</HTML>"); 
     // Αν ο θεραπευτής έχει κανονισμένο άλλο ραντεβού την ίδια ώρα εμφάνιση σχετικού μηνύματος 
      } else { 
          out.println("<html>"); 
          out.println("<head>"); 
          out.println("<title>Πληροφορία</title>"); 
          out.println("<link href=\"appl.css\" rel=\"STYLESHEET\" type=\"text/css\">"); 
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          out.println("</head>"); 
          out.println("<Script Language='Javascript'>"); 
          out.println("function redirect() { "); 
          out.println("self.location.href=\"insappnmnt.jsp\";"); 
          out.println("self.moveBy(-155,-30);"); 
          out.println("self.resizeBy(310,60);"); 
          out.println("}"); 
          out.println("function resizeWin() { "); 
          out.println("self.resizeBy(-310,-60);"); 
          out.println("self.moveBy(155,30);"); 
          out.println("}"); 
          out.println("</Script>"); 
          out.println("<body bgcolor=\"#FFD405\" onload=resizeWin()>"); 
          out.println("<table align=\"center\" class=\"formtable\" width=\"200\">"); 
          out.println("<tr><td align=\"center\">Ο Θεραπευτής δεν είναι διαθέσιμος</td></tr>"); 
          out.println("<tr><td>&nbsp;</td></tr>"); 
          out.println("<tr><td align=\"center\">την επιλεγμένη ώρα</td></tr>"); 
          out.println("<tr><td>&nbsp;</td></tr>"); 
          out.println("<tr><td align=\"center\"><input type=\"button\" class=\"btn\" name=\"ok_but\" 
value=\"  OK  \" onclick=\"redirect()\"></td></tr>"); 
          out.println("</table>"); 
          out.println("</body></html>"); 
      } 
    } 
    catch(SQLException e) { 
      out.println("SQLException caught: " + e.getMessage()); 
    } 
  } 
  //Clean up resources 
  public void destroy() { 
  } 
} 
 

srchpatient.jsp 
 
<%-- Σελίδα δημιουργίας της φόρμας εισαγωγής στοιχείων για την αναζήτηση 
     ενός ασθενή κατά τη διάρκεια καταχώρησης ενός νέου ραντεβού. 
     Το όνομα και το επώνυμο του ασθενή θα γίνουν post στη σελίδα 
     srchpatientres.jsp η οποία θα κάνει την αναζήτηση στη βάση 
     και θα απεικονίσει και τα αποτελέσματα της αναζήτησης --%> 
<%@ page contentType="text/html; charset=iso-8859-7" %> 
<%@ page import="java.util.*,java.sql.*,mypack.*" %> 
 
<html> 
<head> 
   <title>ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΗ</title> 
   <link href="main.css" rel="STYLESHEET" type="text/css"> 
   <link href="appl.css" rel="STYLESHEET" type="text/css"> 
   <link href="styles.css" rel="STYLESHEET" type="text/css"> 
   <style> 
    input.text  { 
        background-color : White; 
        border-width : 1; 
        border-color : Black; 
        border-style : solid; 
        color : Navy; 
        text-align : left; 
        text-transform : uppercase; 
     } 
   </style> 
</head> 
<body> 
 
<form name="f_srchpatient" action="srchpatientres.jsp"> 
  <table class="formtable" align="center"> 
    <tr><th colspan=5 class="title">Αναζήτηση Ασθενή</th></tr> 
    <tr> 
      <th>Επώνυμο Ασθενούς</th><td><input class="text" type="text" name="patient_lname"></td> 
      <th>Όνομα Ασθενούς</th><td><input class="text" type="text" name="patient_fname"></td> 
    </tr> 
 
    <tr><td colspan="5">&nbsp;</td></tr> 
    <tr><td colspan="5" align="center"><input class="btn" type="Submit" name="saveapp_but" 
value="Αναζήτηση"></td></tr> 
   </table> 
</form> 

 108 



 

 
</body> 
</html> 
 

srchpatientres.jsp 
 
<%-- Σελίδα αναζήτησης στη βάση, και προβολής, των ασθενών που ταιρίαζουν 
     στα στοιχεία που συμπληρώθηκαν στη φόρμα της σελίδας srchpatient.jsp --%> 
<%@ page contentType="text/html; charset=iso-8859-7" %> 
<%@ page import="java.util.*,java.sql.*,mypack.*" %> 
 
<% 
// Ανάκτηση του επώνυμου και του ονόματος που έγιναν post από τη σελίδα srchpatient.jsp 
String patient_lname = new 
String(request.getParameter("patient_lname").getBytes("ISO8859_1"),"ISO8859_7").toUpperCase(); 
String patient_fname = new 
String(request.getParameter("patient_fname").getBytes("ISO8859_1"),"ISO8859_7").toUpperCase(); 
 
try { 
// Ανάκτηση από το session της σύνδεσης με τη βάση 
   Connection con = ((ConnectionHolder) session.getAttribute("conn")).getConnection(); 
   Statement stmt = con.createStatement(); 
// Ερώτημα στη βάση για την αναζήτηση των ασθενών που ταιρίαζουν στα στοιχεία που δώθηκαν 
   ResultSet rs = stmt.executeQuery("select lname,fname,fathname,id_number,patient_id "+ 
                                    "from patient "+ 
                                    "where lname like '"+patient_lname.toUpperCase()+"%' "+ 
                                    "and fname like '"+patient_fname.toUpperCase()+"%'"); 
 
%> 
 
<html> 
<head> 
   <title>ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΗ</title> 
   <link href="main.css" rel="STYLESHEET" type="text/css"> 
   <link href="appl.css" rel="STYLESHEET" type="text/css"> 
   <link href="styles.css" rel="STYLESHEET" type="text/css"> 
   <style> 
    input.text  { 
        background-color : White; 
        border-width : 1; 
        border-color : Black; 
        border-style : solid; 
        color : Navy; 
        text-align : left; 
        text-transform : uppercase; 
    } 
   </style> 
</head> 
 
<script LANGUAGE="Javascript1.2"> 
/* Ρουτίνα που μεταφέρει αυτόματα το όνομα και το επώνυμο του ασθενή 
   που επιλέχθηκε, στη σελίδα εισαγωγής νέου ραντεβού insappnmnt.jsp */ 
 function getSelval(row_ID,pat_ID) { 
   self.opener.f_saveapp.patient_lname.value = row_ID.cells(0).innerText; 
   self.opener.f_saveapp.patient_fname.value = row_ID.cells(1).innerText; 
   self.opener.f_saveapp.patient_id.value = pat_ID; 
   self.close(); 
 } 
</script> 
 
<body> 
<!-- Η σελίδα καλεί τον εαυτό της όταν επιλέγεται να γίνει καινούρια αναζήτηση --> 
<form name="f_srchpatient" action="srchpatientres.jsp"> 
  <table class="formtable" align="center"> 
    <tr><th colspan=5 class="title">Αναζήτηση Ασθενή</th></tr> 
    <tr> 
      <th>Επώνυμο Ασθενούς</th><td><input class="text" type="text" name="patient_lname"></td> 
      <th>Όνομα Ασθενούς</th><td><input class="text" type="text" name="patient_fname"></td> 
    </tr> 
 
    <tr><td colspan="5">&nbsp;</td></tr> 
    <tr><td colspan="5" align="center"><input class="btn" type="Submit" name="saveapp_but" 
value="Αναζήτηση"></td></tr> 
  </table> 
</form> 
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<table class="results" align="center" id="results_t"> 
  <tr><th width="112">Επώνυμο</th><th width="112">Όνομα</th><th width="101">Όνομα Πατρός</th><th 
width="101">Α.Δ.Τ.</th></tr> 
 
  <% String pat_id; 
// Απεικόνιση σε μορφή πίνακα των ασθενών που βρέθηκαν στη βάση 
  while (rs.next()) { pat_id=rs.getString("patient_id"); %> 
    <tr id="<%= "ID"+pat_id %>"> 
      <td><a style=cursor:hand;text-decoration:underline 
onclick="getSelval(<%="ID"+pat_id%>,<%=pat_id%>)"><%=rs.getString("lname")%></a></td> 
      <td><%= rs.getString("fname")%></td> 
      <td><%= rs.getString("fathname")%></td> 
      <td> 
        <% if (rs.getString("id_number")!=null) { 
             out.print(rs.getString("id_number")); 
         } else { 
             out.print(""); 
         }%> 
      </td> 
    </tr> 
  <% } %> 
 
</table> 
</body> 
</html> 
<% 
con.commit(); 
} 
catch(SQLException e) { 
  out.println("SQLException caught: " + e.getMessage()); 
} 
%> 
 

editappnmnt.jsp 
 
<%-- Σελίδα για την τροποποίηση ενός νέου ραντεβού --%> 
<%@ page contentType="text/html; charset=iso-8859-7" %> 
<%@ page import="java.util.*,java.text.*,java.sql.*,mypack.*" %> 
 
<% 
String session_id = request.getParameter("session_id"); 
String dep_id = (String) session.getAttribute("dep_id"); 
SimpleDateFormat dateFrm = new SimpleDateFormat ("dd/MM/yyyy"); 
SimpleDateFormat timeFrm = new SimpleDateFormat ("HH:mm"); 
try { 
// Ανάκτηση από το session της σύνδεσης με τη βάση 
   Connection con = ((ConnectionHolder) session.getAttribute("conn")).getConnection(); 
   Statement stmt1 = con.createStatement(); 
   Statement stmt2 = con.createStatement(); 
   Statement stmt3 = con.createStatement(); 
// Ανάκτηση των θεραπευτών του συγκεκριμένου τμήματος 
   ResultSet rs1 = stmt1.executeQuery("select lname,therapist_id from therapist where dep_id="+dep_id+" 
order by lname"); 
// Ανάκτηση των στοιχείων του ραντεβού που ενδιαφέρει 
   ResultSet rs2 = stmt2.executeQuery("select sessiontable.session_date as session_date,"+ 
                                     "session_members.patient_id as patient_id,patient.lname as 
patient_lname,"+ 
                                     "patient.fname as patient_fname,session_members.therapist_id as 
therapist_id,"+ 
                                     "therapist.lname as therapist_lname,session_type_id "+ 
                                     "from sessiontable,session_members,patient,therapist "+ 
                                     "where sessiontable.session_id="+session_id+" "+ 
                                     "and sessiontable.session_id=session_members.session_id "+ 
                                     "and session_members.patient_id=patient.patient_id "+ 
                                     "and session_members.therapist_id=therapist.therapist_id"); 
   rs2.next(); 
/* Αποθήκευση στο session του θεραπευτή και της ώρας του ραντεβού για να τα συγκρίνουμε 
   κατά την αποθήκευση των αλλαγών με τα καινούρια */ 
   session.setAttribute("therapist_id",rs2.getString("therapist_id")); 
   session.setAttribute("session_time",timeFrm.format(rs2.getTime("session_date"))); 
// Ερώτημα στη βάση για την ανάκτηση των ειδών θεραπείας 
   ResultSet rs3 = stmt3.executeQuery("select session_type_id,session_kind from session_type"); 
%> 
<html> 
<head> 
   <title>ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΡΑΝΤΕΒΟΥ</title> 
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   <link href="main.css" rel="STYLESHEET" type="text/css"> 
   <link href="appl.css" rel="STYLESHEET" type="text/css"> 
   <link href="styles.css" rel="STYLESHEET" type="text/css"> 
</head> 
 
<Script Language="Javascript"> 
 
// Ρουτίνα που ανοίγει παράθυρο και εμφανίζει το αρχείο srchpatient.jsp για την αναζήτηση ασθενή 
  function openwin() { 
    var horpos=screen.width/2-275; 
    x=window.open("srchpatient.jsp", "NewWin2", "width=550, height=250, top=100, left="+horpos+", 
scrollbars=0, resizable=0"); 
    x.focus(); 
  } 
// Ρουτίνα για την επιλογή στα <select> αντικείμενα των επιθυμητών τιμών 
  function loadvalues() { 
    var list1 = document.f_saveapp.therapist_id; 
    var list2 = document.f_saveapp.session_type_id; 
    var list3 = document.f_saveapp.session_time; 
    list1.selectedIndex=list1.namedItem("<%="ID"+rs2.getString("therapist_id")%>").index; 
    list2.selectedIndex=list2.namedItem("<%="ID"+rs2.getString("session_type_id")%>").index; 
    list3.selectedIndex=list3.namedItem("<%="ID"+timeFrm.format(rs2.getTime("session_date"))%>").index; 
  } 
// Ρουτίνα που εμφανίζει τα επιπλέον πεδία αν επιλεγεί το σχετικό checkbox 
  function showExtraFields() { 
  if (document.f_saveapp.show_extra.checked) { 
    self.resizeBy(10,255); 
    self.document.location.href="editappextra.jsp?session_id=<%=session_id%>"; 
  } 
  } 
/* Ρουτίνα που εκτελείται όταν πιέζεται το κουμπί "Καταχώρηση". 
   Ελέγχει αν έχουν συμπληρωθεί όλα τα πεδία, αν ναι κάνει submit τη φόρμα, 
   αν όχι εμφανίζει μήνυμα λάθους */ 
  function saveApp() { 
    var form1 = document.f_saveapp; 
    if (form1.session_time.value==0 || form1.therapist_id.value==0 || form1.session_type_id.value==0) { 
      alert("Κάποιο πεδίο δεν συμπληρώθηκε"); 
    } else { 
      form1.submit(); 
    } 
  } 
</Script> 
 
<BODY onload="loadvalues()" topmargin="10" leftmargin="0"> 
<!-- Η φόρμα f_saveapp γίνεται post στο servlet editapp για την αποθήκευση των αλλαγών στη βάση --> 
<form name="f_saveapp" action="editapp" method="post"> 
  <table class="formtable" align="center"> 
    <tr><th colspan=5 class="title">Τροποποίηση Ραντεβού</th></tr> 
    <tr> 
      <th>Επώνυμο Ασθενούς</th><td><input class="readonly" type="text" name="patient_lname" READONLY 
value="<%= rs2.getString("patient_lname") %>"></td><td>&nbsp;</td> 
      <th>Όνομα Ασθενούς</th><td><input class="readonly" type="text" name="patient_fname" READONLY 
value="<%= rs2.getString("patient_fname") %>"></td> 
    </tr> 
    <tr> 
      <th>Ημερομηνία</th><td><input class="readonly" type="text" name="session_date" size="8" READONLY 
value="<%= dateFrm.format(rs2.getDate("session_date")) %>"></td><td>&nbsp;</td> 
      <th>Ώρα</th> 
      <td> 
        <select name="session_time" style=background-color:#FFFF99> 
           <option value="0">Επιλέξτε</option> 
           <option id="ID08:00" value="08:00">08:00</option> 
           <option id="ID09:00" value="09:00">09:00</option> 
           <option id="ID10:00" value="10:00">10:00</option> 
           <option id="ID11:00" value="11:00">11:00</option> 
           <option id="ID12:00" value="12:00">12:00</option> 
           <option id="ID13:00" value="13:00">13:00</option> 
           <option id="ID14:00" value="14:00">14:00</option> 
           <option id="ID15:00" value="15:00">15:00</option> 
           <option id="ID16:00" value="16:00">16:00</option> 
           <option id="ID17:00" value="17:00">17:00</option> 
           <option id="ID18:00" value="18:00">18:00</option> 
           <option id="ID19:00" value="19:00">19:00</option> 
           <option id="ID20:00" value="20:00">20:00</option> 
         </select> 
      </td> 
    </tr> 
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    <tr> 
      <th>Θεραπευτής</th> 
      <td> 
         <select name="therapist_id" style=background-color:#FFFF99> 
                 <option value="0">Επιλέξτε</option> 
                 <!-- Εμφάνιση των ονομάτων των θεραπευτών έτσι όπως ανακτήθηκαν από τη βάση --> 
               <% while (rs1.next()) { %> 
                 <option id="<%="ID"+rs1.getString("therapist_id")%>" value="<%= 
rs1.getString("therapist_id")%>"><%=rs1.getString("lname")%></option> 
               <% } %> 
         </select> 
      </td><td>&nbsp;</td> 
      <th>Είδος Θεραπείας</th> 
    <td> 
         <select name="session_type_id" style=background-color:#FFFF99> 
                 <option value="0">Επιλέξτε</option> 
                 <!-- Εμφάνιση των ειδών θεραπείας έτσι όπως ανακτήθηκαν από τη βάση --> 
               <% while (rs3.next()) { %> 
                 <option id="<%="ID"+rs3.getString("session_type_id")%>" value="<%= 
rs3.getString("session_type_id")%>"><%=rs3.getString("session_kind")%></option> 
               <% } %> 
         </select> 
    </td> 
    </tr> 
    <tr><td colspan="5">&nbsp;</td></tr> 
    <tr><td colspan="5" align="center"><input class="btn" type="button" name="saveapp_but" 
value="Καταχώρηση" onclick="saveApp()"></td></tr> 
    <tr> 
       <td>&nbsp;</td> 
       <td>&nbsp;</td> 
       <th colspan="2">Προβολή πρόσθετων στοιχείων</th> 
       <td align="left"><input type="checkbox" name="show_extra" onclick="showExtraFields()"></td> 
    </tr> 
   </table> 
    <input type="hidden" name="patient_id" value="<%= rs2.getString("patient_id") %>"> 
    <input type="hidden" name="session_id" value="<%= session_id %>"> 
    <input type="hidden" name="extra" value="0"> 
   </form> 
 
</body> 
</html> 
<% 
con.commit(); 
} 
catch(SQLException e) { 
  out.println("SQLException caught: " + e.getMessage()); 
} 
%> 
 

editappextra.jsp 
 
<%-- Σελίδα για την τροποποίηση ενός νέου ραντεβού με δυνατότητα προσθήκης σχολίων --%> 
<%@ page contentType="text/html; charset=iso-8859-7" %> 
<%@ page import="java.util.*,java.text.*,java.sql.*,mypack.*" %> 
 
<% 
String session_id = request.getParameter("session_id"); 
String dep_id = (String) session.getAttribute("dep_id"); 
SimpleDateFormat dateFrm = new SimpleDateFormat ("dd/MM/yyyy"); 
SimpleDateFormat timeFrm = new SimpleDateFormat ("HH:mm"); 
try { 
// Ανάκτηση από το session της σύνδεσης με τη βάση 
   Connection con = ((ConnectionHolder) session.getAttribute("conn")).getConnection(); 
   Statement stmt1 = con.createStatement(); 
   Statement stmt2 = con.createStatement(); 
   Statement stmt3 = con.createStatement(); 
// Ανάκτηση των θεραπευτών του συγκεκριμένου τμήματος 
   ResultSet rs1 = stmt1.executeQuery("select lname,therapist_id from therapist where dep_id="+dep_id+" 
order by lname"); 
// Ανάκτηση των στοιχείων του ραντεβού που ενδιαφέρει 
   ResultSet rs2 = stmt2.executeQuery("select sessiontable.session_date as session_date,"+ 
                                     "session_members.patient_id as patient_id,patient.lname as 
patient_lname,"+ 
                                     "patient.fname as patient_fname,session_members.therapist_id as 
therapist_id,"+ 
                                     "therapist.lname as therapist_lname,session_type_id,comments "+ 
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                                     "from sessiontable,session_members,patient,therapist "+ 
                                     "where sessiontable.session_id="+session_id+" "+ 
                                     "and sessiontable.session_id=session_members.session_id "+ 
                                     "and session_members.patient_id=patient.patient_id "+ 
                                     "and session_members.therapist_id=therapist.therapist_id"); 
   rs2.next(); 
   String comments; 
   if (rs2.getString("comments")==null) { 
     comments=""; 
   } else { 
     comments=rs2.getString("comments"); 
   } 
/* Αποθήκευση στο session του θεραπευτή και της ώρας του ραντεβού για να τα συγκρίνουμε 
   κατά την αποθήκευση των αλλαγών με τα καινούρια */ 
   session.setAttribute("therapist_id",rs2.getString("therapist_id")); 
   session.setAttribute("session_time",timeFrm.format(rs2.getTime("session_date"))); 
 // Ερώτημα στη βάση για την ανάκτηση των ειδών θεραπείας 
   ResultSet rs3 = stmt3.executeQuery("select session_type_id,session_kind from session_type"); 
%> 
<html> 
<head> 
   <title>ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΡΑΝΤΕΒΟΥ</title> 
   <link href="main.css" rel="STYLESHEET" type="text/css"> 
   <link href="appl.css" rel="STYLESHEET" type="text/css"> 
   <link href="styles.css" rel="STYLESHEET" type="text/css"> 
</head> 
 
<Script Language="Javascript"> 
// Ρουτίνα που ανοίγει παράθυρο και εμφανίζει το αρχείο srchpatient.jsp για την αναζήτηση ασθενή 
  function openwin() { 
    var horpos=screen.width/2-275; 
    x=window.open("srchpatient.jsp", "NewWin2", "width=550, height=250, top=100, left="+horpos+", 
scrollbars=0, resizable=0"); 
    x.focus(); 
  } 
// Ρουτίνα για την επιλογή στα <select> αντικείμενα των επιθυμητών τιμών 
  function loadvalues() { 
    var list1 = document.f_saveapp.therapist_id; 
    var list2 = document.f_saveapp.session_type_id; 
    var list3 = document.f_saveapp.session_time; 
    list1.selectedIndex=list1.namedItem("<%="ID"+rs2.getString("therapist_id")%>").index; 
    list2.selectedIndex=list2.namedItem("<%="ID"+rs2.getString("session_type_id")%>").index; 
    list3.selectedIndex=list3.namedItem("<%="ID"+timeFrm.format(rs2.getTime("session_date"))%>").index; 
  } 
// Ρουτίνα που αποκρύπτει τα επιπλέον πεδία αν επιλεγεί το σχετικό checkbox 
  function hideExtraFields() { 
  if (document.f_saveapp.hide_extra.checked) { 
    self.resizeBy(-10,-255); 
    self.document.location.href="editappnmnt.jsp?session_id=<%=session_id%>"; 
  } 
  } 
/* Ρουτίνα που εκτελείται όταν πιέζεται το κουμπί "Καταχώρηση". 
   Ελέγχει αν έχουν συμπληρωθεί όλα τα πεδία, αν ναι κάνει submit τη φόρμα, 
   αν όχι εμφανίζει μήνυμα λάθους */ 
  function saveApp() { 
    var form1 = document.f_saveapp; 
    if (form1.session_time.value==0 || form1.therapist_id.value==0 || form1.session_type_id.value==0) { 
      alert("Κάποιο πεδίο δεν συμπληρώθηκε"); 
    } else { 
      form1.submit(); 
    } 
  } 
</Script> 
 
<BODY onload="loadvalues()" topmargin="10" leftmargin="0"> 
<!-- Η φόρμα f_saveapp γίνεται post στο servlet editapp για την αποθήκευση των αλλαγών στη βάση --> 
<form name="f_saveapp" action="editapp" method="post"> 
  <table class="formtable" align="center"> 
    <tr><th colspan=5 class="title">Τροποποίηση Ραντεβού</th></tr> 
    <tr> 
      <th>Επώνυμο Ασθενούς</th><td><input class="readonly" type="text" name="patient_lname" READONLY 
value="<%= rs2.getString("patient_lname") %>"></td><td>&nbsp;</td> 
      <th>Όνομα Ασθενούς</th><td><input class="readonly" type="text" name="patient_fname" READONLY 
value="<%= rs2.getString("patient_fname") %>"></td> 
    </tr> 
    <tr> 
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      <th>Ημερομηνία</th><td><input class="readonly" type="text" name="session_date" size="8" READONLY 
value="<%= dateFrm.format(rs2.getDate("session_date")) %>"></td><td>&nbsp;</td> 
      <th>Ώρα</th> 
      <td> 
        <select name="session_time" style=background-color:#FFFF99> 
           <option value="0">Επιλέξτε</option> 
           <option id="ID08:00" value="08:00">08:00</option> 
           <option id="ID09:00" value="09:00">09:00</option> 
           <option id="ID10:00" value="10:00">10:00</option> 
           <option id="ID11:00" value="11:00">11:00</option> 
           <option id="ID12:00" value="12:00">12:00</option> 
           <option id="ID13:00" value="13:00">13:00</option> 
           <option id="ID14:00" value="14:00">14:00</option> 
           <option id="ID15:00" value="15:00">15:00</option> 
           <option id="ID16:00" value="16:00">16:00</option> 
           <option id="ID17:00" value="17:00">17:00</option> 
           <option id="ID18:00" value="18:00">18:00</option> 
           <option id="ID19:00" value="19:00">19:00</option> 
           <option id="ID20:00" value="20:00">20:00</option> 
         </select> 
      </td> 
    </tr> 
    <tr> 
      <th>Θεραπευτής</th> 
      <td> 
         <select name="therapist_id" style=background-color:#FFFF99> 
                 <option value="0">Επιλέξτε</option> 
                 <!-- Εμφάνιση των ονομάτων των θεραπευτών έτσι όπως ανακτήθηκαν από τη βάση --> 
               <% while (rs1.next()) { %> 
                 <option id="<%="ID"+rs1.getString("therapist_id")%>" value="<%= 
rs1.getString("therapist_id")%>"><%=rs1.getString("lname")%></option> 
               <% } %> 
         </select> 
      </td><td>&nbsp;</td> 
      <th>Είδος Θεραπείας</th> 
    <td> 
         <select name="session_type_id" style=background-color:#FFFF99> 
                 <option value="0">Επιλέξτε</option> 
                 <!-- Εμφάνιση των ειδών θεραπείας έτσι όπως ανακτήθηκαν από τη βάση --> 
               <% while (rs3.next()) { %> 
                 <option id="<%="ID"+rs3.getString("session_type_id")%>" value="<%= 
rs3.getString("session_type_id")%>"><%=rs3.getString("session_kind")%></option> 
               <% } %> 
         </select> 
    </td> 
    </tr> 
    <tr><th colspan="5" class="title">Σχόλια</th></tr> 
    <tr> 
      <td colspan="5" align="center"><textarea name="comments" cols="45" rows="15"><%= comments 
%></textarea></td> 
    </tr> 
    <tr><td colspan="5">&nbsp;</td></tr> 
    <tr><td colspan="5" align="center"><input class="btn" type="button" name="saveapp_but" 
value="Καταχώρηση" onclick="saveApp()"></td></tr> 
    <tr> 
       <td>&nbsp;</td> 
       <td>&nbsp;</td> 
       <th colspan="2">Απόκρυψη πρόσθετων στοιχείων</th> 
       <td align="left"><input type="checkbox" name="hide_extra" onclick="hideExtraFields()"></td> 
    </tr> 
   </table> 
    <input type="hidden" name="patient_id" value="<%= rs2.getString("patient_id") %>"> 
    <input type="hidden" name="session_id" value="<%= session_id %>"> 
    <input type="hidden" name="extra" value="1"> 
   </form> 
 
</body> 
</html> 
<% 
con.commit(); 
} 
catch(SQLException e) { 
  out.println("SQLException caught: " + e.getMessage()); 
} 
%> 
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editapp.java 
 
// Servlet το οποίο αναλαμβάνει την καταχώρηση στη βάση των αλλαγών ενός ραντεβού 
import javax.servlet.*; 
import javax.servlet.http.*; 
import java.io.*; 
import java.util.*; 
import java.sql.*; 
import java.text.*; 
import mypack.*; 
 
public class editapp extends HttpServlet { 
  static final private String CONTENT_TYPE = "text/html; charset=iso-8859-7"; 
  //Initialize global variables 
  public void init() throws ServletException { 
  } 
  //Process the HTTP Post request 
  public void doPost(HttpServletRequest req, HttpServletResponse res) 
         throws ServletException, IOException { 
    res.setContentType(CONTENT_TYPE); 
    PrintWriter out = res.getWriter(); 
    HttpSession session = req.getSession(); 
 // Ανάκτηση από το session της παραμέτρου dep_id που δηλώνει τη δομή 
    String dep_id = (String) session.getAttribute("dep_id"); 
 // Ανάκτηση των παραμέτρων που κάνει post η σελίδα editappnmnt.jsp ή editappextra.jsp 
    String patient_id = req.getParameter("patient_id"); 
    String therapist_id = req.getParameter("therapist_id"); 
    String session_date = req.getParameter("session_date"); 
    String session_time = req.getParameter("session_time"); 
    String session_id = req.getParameter("session_id"); 
    String session_type_id = req.getParameter("session_type_id"); 
    Integer extra = new Integer(req.getParameter("extra")); 
 
 /* Ανάκτηση από το session του θεραπευτή και της ώρας του ραντεβού για να 
    γίνει σύγκριση με τα νέα στοιχεία που έδωσε ο χρήστης */ 
    String old_therapist_id = (String) session.getAttribute("therapist_id"); 
    String old_session_time = (String) session.getAttribute("session_time"); 
 
    try { 
   // Ανάκτηση από το session της σύνδεσης με τη βάση 
      Connection con = ((ConnectionHolder) session.getAttribute("conn")).getConnection(); 
      Statement stmt1 = con.createStatement(); 
      /* Ερώτημα στη βάση για να διαπιστώσουμε αν ο θεραπευτής 
      έχει άλλο ραντεβού την ίδια ώρα και ημέρα */ 
      ResultSet rs1 = stmt1.executeQuery("select count(*) as appnum from "+ 
                                         "sessiontable,session_members,therapist "+ 
                                         "where session_date='"+session_date+" "+session_time+"' "+ 
                                         "and sessiontable.session_id=session_members.session_id "+ 
                                         "and session_members.therapist_id=therapist.therapist_id "+ 
                                         "and session_members.therapist_id="+therapist_id); 
      rs1.next(); 
 
   // Αν ο θεραπευτής δεν έχει άλλο ραντεβού γίνεται η τροποποίηση του ραντεβού 
      Integer appnum = new Integer(rs1.getString("appnum")); 
      if ((appnum.intValue()==0) || (therapist_id.equals(old_therapist_id) && 
session_time.equals(old_session_time))) { 
        Statement stmt = con.createStatement(); 
     // Διαφοροποίηση του SQL statement ανάλογα με το αν θα καταχωρηθούν σχόλια ή όχι 
        if (extra.intValue()==1) { 
          String comments = new String(req.getParameter("comments").getBytes("ISO8859_1"),"ISO8859_7"); 
          stmt.executeUpdate("update sessiontable set session_date='"+session_date+" "+session_time+"', 
"+ 
                             "session_type_id="+session_type_id+",comments='"+comments+"' "+ 
                             "where session_id="+session_id); 
        } else { 
            stmt.executeUpdate("update sessiontable set session_date='"+session_date+" 
"+session_time+"', "+ 
                               "session_type_id="+session_type_id+" "+ 
                               "where session_id="+session_id); 
        } 
        stmt.executeUpdate("update session_members set patient_id="+patient_id+","+ 
                           "therapist_id="+therapist_id+" "+ 
                           "where session_id="+session_id); 
        /* Refresh του κύριου παραθύρου ώστε να απεικονίσει το τροποποιημένο ραντεβού 
        και κλείσιμο του παραθύρου τροποποίησης ραντεβού */ 
        out.println("<HTML>"); 
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        out.println("<head><title>ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΡΑΝΤΕΒΟΥ</title></head>"); 
        out.println("<Script Language='Javascript'>"); 
        out.println("function closewin() { "); 
        out.println("self.opener.document.execCommand(\"Refresh\");"); 
        out.println("self.close();"); 
        out.println("}"); 
        out.println("</Script>"); 
        out.println("<BODY bgcolor='#FFD405' onload='closewin()'>"); 
        out.println("</BODY>"); 
        out.println("</HTML>"); 
     // Αν ο θεραπευτής έχει κανονισμένο άλλο ραντεβού την ίδια ώρα εμφάνιση σχετικού μηνύματος 
      } else { 
          out.println("<html>"); 
          out.println("<head>"); 
          out.println("<title>Πληροφορία</title>"); 
          out.println("<link href=\"appl.css\" rel=\"STYLESHEET\" type=\"text/css\">"); 
          out.println("</head>"); 
          out.println("<Script Language='Javascript'>"); 
          out.println("function redirect() { "); 
       /* Καθορισμός του μεγέθους του παραθύρου εμφάνισης του μηνύματος ανάλογα με το 
          αν απεικονίζονται τα σχόλια του ραντεβού ή όχι */ 
          if (extra.intValue()==1) { 
            out.println("self.location.href=\"editappextra.jsp?session_id="+session_id+"\";"); 
            out.println("self.moveBy(-155,-20);"); 
            out.println("self.resizeBy(310,314);"); 
          } else { 
            out.println("self.location.href=\"editappnmnt.jsp?session_id="+session_id+"\";"); 
            out.println("self.moveBy(-155,-30);"); 
            out.println("self.resizeBy(310,60);"); 
          } 
          out.println("}"); 
          out.println("function resizeWin() { "); 
          if (extra.intValue()==1) { 
            out.println("self.resizeBy(-310,-314);"); 
            out.println("self.moveBy(155,20);"); 
          } else { 
            out.println("self.resizeBy(-310,-60);"); 
            out.println("self.moveBy(155,30);"); 
          } 
          out.println("}"); 
          out.println("</Script>"); 
          out.println("<body bgcolor=\"#FFD405\" onload=resizeWin()>"); 
          out.println("<table align=\"center\" class=\"formtable\" width=\"200\">"); 
          out.println("<tr><td align=\"center\">Ο Θεραπευτής δεν είναι διαθέσιμος</td></tr>"); 
          out.println("<tr><td>&nbsp;</td></tr>"); 
          out.println("<tr><td align=\"center\">την επιλεγμένη ώρα</td></tr>"); 
          out.println("<tr><td>&nbsp;</td></tr>"); 
          out.println("<tr><td align=\"center\"><input type=\"button\" class=\"btn\" name=\"ok_but\" 
value=\"  OK  \" onclick=\"redirect()\"></td></tr>"); 
          out.println("</table>"); 
          out.println("</body></html>"); 
      } 
    } 
    catch(SQLException e) { 
      out.println("SQLException caught: " + e.getMessage()); 
    } 
  } 
  //Clean up resources 
  public void destroy() { 
  } 
} 
 

confirm.jsp 
 
<%-- Σελίδα εμφάνισης μηνύματος επιβεβαίωσης της διαγραφής ενός ραντεβού --%> 
<%@ page contentType="text/html; charset=iso-8859-7" %> 
 
<% 
String rowcount = request.getParameter("rowcount"); 
%> 
<html> 
<head> 
  <title>Επιβεβαίωση</title> 
  <link href="appl.css" rel="STYLESHEET" type="text/css"> 
</head> 
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<Script Language="Javascript"> 
/* Ρουτίνα που scanάρει τον πίνακα με τα ραντεβού της ημέρας που έχει δημιουργηθεί 
   στη σελίδα mngappnmnt.jsp για να δεί ποιο ραντεβού έχει επιλεχθεί για διαγραφή. 
   Στη συνέχεια δίνει την τιμή του session_id στην κρυφή παράμετρο session_id της 
   φόρμας f_confirm αυτής της σελίδας. Η παράμετρος αυτή στη συνέχεια θα περαστεί 
   στο servlet delapp που θα κάνει τη διαγραφή από τη βάση */ 
  function getSessionID() { 
    var rowcount = <%=rowcount%>; 
    if (rowcount > 1) { 
      for (var i = 0; i < self.opener.document.f_daysapp.session_id.length; i++) { 
        if (self.opener.document.f_daysapp.session_id[i].checked) { 
          document.f_confirm.session_id.value=self.opener.document.f_daysapp.session_id[i].value; 
        } 
      } 
    } else { 
       document.f_confirm.session_id.value=self.opener.document.f_daysapp.session_id.value; 
    } 
  } 
  function closewin() { 
    self.close(); 
  } 
/* Ρουτίνα που εκτελείται όταν πιεστεί το κουμπί "Ναι" και καλεί το servlet delapp με 
   παράμετρο το session_id του ραντεβού που θα διαγραφεί */ 
  function call_delapp() { 
    self.document.location.href="delapp?session_id="+document.f_confirm.session_id.value; 
  } 
</Script> 
 
<body bgcolor="#FFD405" onload="getSessionID()"> 
 <form name="f_confirm"> 
  <table align="center" class="formtable" width="180"> 
   <tr><td colspan="2" align="center">Είστε σίγουροι για τη διαγραφή;</td></tr> 
   <tr><td colspan="2">&nbsp;</td></tr> 
   <tr> 
     <td align="center"><input class="btn" type="Button" name="yes_but" value="  Ναί  " 
onclick="call_delapp()"></td> 
     <td align="center"><input class="btn" type="Button" name="no_but" value="  Οχι  " 
onclick="closewin()"></td> 
   </tr> 
  </table> 
 <input type="hidden" name="session_id"> 
 </form> 
</body> 
</html> 
 

messagebox.jsp 
 
<%-- Σελίδα εμφάνισης μηνύματος επιλογής ραντεβού προς τροποποίηση ή διαγραφή--%> 
<%@ page contentType="text/html; charset=iso-8859-7" %> 
 
<html> 
<head> 
  <title>Μήνυμα</title> 
  <link href="appl.css" rel="STYLESHEET" type="text/css"> 
</head> 
 
<Script Language="Javascript"> 
  function closewin() { 
    self.close(); 
  } 
</Script> 
 
<body bgcolor="#FFD405"> 
<table align="center" class="formtable" width="180"> 
  <tr><td align="center">Επιλέξτε Ραντεβού</td></tr> 
  <tr><td>&nbsp;</td></tr> 
  <tr> 
    <td align="center"><input class="btn" type="Button" name="yes_but" value="  ΟΚ  " 
onclick="closewin()"></td> 
  </tr> 
</table> 
</body> 
</html> 
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Κώδικας Ενότητας 5.3.5 
mngpatient.jsp 
 
<%-- Σελίδα αναζήτησης του ασθενή που ενδιαφέρει --%> 
<%@ page contentType="text/html; charset=iso-8859-7" %> 
<%@ page import="java.util.*,java.text.*,java.sql.*,mypack.*" %> 
 
<html> 
<head> 
   <title>ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ - ΑΡΧΕΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ</title> 
   <link href="main.css" rel="STYLESHEET" type="text/css"> 
   <link href="appl.css" rel="STYLESHEET" type="text/css"> 
   <link href="styles.css" rel="STYLESHEET" type="text/css"> 
</head> 
<!-- Στύλ για τα αντικείμενα τύπου input text για να μετατρέπεται οτιδήποτε 
     πληκτρολογείται σε input text box σε κεφαλαία γράμματα --> 
<style> 
    input.text  { 
        background-color : White; 
        border-width : 1; 
        border-color : Black; 
        border-style : solid; 
        color : Navy; 
        text-align : left; 
        text-transform : uppercase; 
    } 
</style> 
<BODY topmargin="0" leftmargin="0" marginheight="0" marginwidth="0" bgcolor="#000000" 
background="images/inbackground.gif"> 
<table height="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> 
<tr> 
  <td valign="top" width="198"> 
    <map name="map1"> 
      <area shape="rect" coords="161,200,192,216" href="mainmenu.html"> 
    </map> 
    <img src="images/inside_logo.gif" usemap="#map1" width="198" height="221" border="0"> 
  </td> 
<td valign="top" width="100%"> 
<!-- Η φόρμα f_srchpatient γίνεται post στη σελίδα patientres.jsp --> 
<form name="f_srchpatient" action="patientres.jsp"> 
  <br> 
  <br> 
  <br> 
  <br> 
  <br> 
  <table class="formtable" align="center"> 
    <tr><th colspan=5 class="title">Αναζήτηση Ασθενή</th></tr> 
    <tr> 
      <th>Επώνυμο Ασθενούς</th><td><input class="text" type="text" name="patient_lname"></td> 
      <th>Όνομα Ασθενούς</th><td><input class="text" type="text" name="patient_fname"></td> 
    </tr> 
    <tr><td colspan="5">&nbsp;</td></tr> 
    <tr><td colspan="5" align="center"><input class="btn" type="Submit" name="saveapp_but" 
value="Αναζήτηση"></td></tr> 
   </table> 
</form> 
</td></tr></table> 
</body> 
</html> 
 

patientres.jsp 
 
<%-- Σελίδα απεικόνισης των αποτελεσμάτων της αναζήτησης ασθενή 
     και νέα αναζήτηση --%> 
<%@ page contentType="text/html; charset=iso-8859-7" %> 
<%@ page import="java.util.*,java.sql.*,mypack.*" %> 
 
<% 
// Ανάκτηση των παραμέτρων Όνομα και Επώνυμο που έγιναν post από τη σελίδα mngpatient.jsp 
String patient_lname = new 
String(request.getParameter("patient_lname").getBytes("ISO8859_1"),"ISO8859_7").toUpperCase(); 
String patient_fname = new 
String(request.getParameter("patient_fname").getBytes("ISO8859_1"),"ISO8859_7").toUpperCase(); 
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try { 
// Ανάκτηση από το session της σύνδεσης στη βάση 
   Connection con = ((ConnectionHolder) session.getAttribute("conn")).getConnection(); 
   Statement stmt = con.createStatement(); 
/* Ερώτημα στη βάση για την εύρεση των ασθενών που ταιριάζουν τα στοιχεία τους 
   σε αυτά που έδωσε ο χρήστης */ 
   ResultSet rs = stmt.executeQuery("select lname,fname,fathname,id_number,patient_id "+ 
                                    "from patient "+ 
                                    "where lname like '"+patient_lname.toUpperCase()+"%' "+ 
                                    "and fname like '"+patient_fname.toUpperCase()+"%'"); 
 
%> 
 
<html> 
<head> 
   <title>ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ - ΑΡΧΕΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ</title> 
   <link href="main.css" rel="STYLESHEET" type="text/css"> 
   <link href="appl.css" rel="STYLESHEET" type="text/css"> 
   <link href="styles.css" rel="STYLESHEET" type="text/css"> 
</head> 
<!-- Στύλ για τα αντικείμενα τύπου input text για να μετατρέπεται οτιδήποτε 
     πληκτρολογείται σε input text box σε κεφαλαία γράμματα --> 
<style> 
    input.text  { 
        background-color : White; 
        border-width : 1; 
        border-color : Black; 
        border-style : solid; 
        color : Navy; 
        text-align : left; 
        text-transform : uppercase; 
    } 
</style> 
<script LANGUAGE="Javascript1.2"> 
/* Ρουτίνα που εκτελείται όταν γίνεται κλικ πάνω στο επώνυμο του ασθενή. 
   Φορτώνεται η σελίδα patientrec.jsp και δείχνει το φάκελο του εν λόγω ασθενή */ 
 function getSelval(pat_ID) { 
   document.location.href="patientrec.jsp?patient_id="+pat_ID; 
 } 
</script> 
 
 
<BODY topmargin="0" leftmargin="0" marginheight="0" marginwidth="0" 
background="images/inbackground.gif"> 
<table height="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> 
<tr> 
  <td valign="top" width="198"> 
    <map name="map1"> 
      <area shape="rect" coords="161,200,192,216" href="mainmenu.html"> 
    </map> 
    <img src="images/inside_logo.gif" usemap="#map1" width="198" height="221" border="0"> 
  </td> 
<td valign="top" width="100%"> 
<!-- Η σελίδα καλεί τον εαυτό της όταν επιλέγεται νέα αναζήτηση --> 
<form name="f_srchpatient" action="patientres.jsp"> 
  <br> 
  <br> 
  <br> 
  <br> 
  <br> 
  <table class="formtable" align="center"> 
    <tr><th colspan=5 class="title">Αναζήτηση Ασθενή</th></tr> 
    <tr> 
      <th>Επώνυμο Ασθενούς</th><td><input class="text" type="text" name="patient_lname"></td> 
      <th>Όνομα Ασθενούς</th><td><input class="text" type="text" name="patient_fname"></td> 
    </tr> 
 
    <tr><td colspan="5">&nbsp;</td></tr> 
    <tr><td colspan="5" align="center"><input class="btn" type="Submit" name="saveapp_but" 
value="Αναζήτηση"></td></tr> 
  </table> 
</form> 
 
<table class="results" align="center" id="results_t"> 
  <tr><th width="112">Επώνυμο</th><th width="112">Όνομα</th><th width="101">Όνομα Πατρός</th><th 
width="101">Α.Δ.Τ.</th></tr> 
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  <% String pat_id; 
// Loop για την εμφάνιση σε μορφή πίνακα των ασθενών που ανακτήθηκαν με το παραπάνω SQL ερώτημα 
  while (rs.next()) { pat_id=rs.getString("patient_id"); %> 
    <tr id="<%= "ID"+pat_id %>"> 
      <td><a style=cursor:hand;text-decoration:underline 
onclick="getSelval(<%=pat_id%>)"><%=rs.getString("lname")%></a></td> 
      <td><%= rs.getString("fname")%></td> 
      <td><%= rs.getString("fathname")%></td> 
      <td> 
        <% if (rs.getString("id_number")!=null) { 
             out.print(rs.getString("id_number")); 
         } else { 
             out.print(""); 
         }%> 
      </td> 
    </tr> 
  <% } %> 
 
</table> 
</td></tr></table> 
</body> 
</html> 
<% 
con.commit(); 
} 
catch(SQLException e) { 
  out.println("SQLException caught: " + e.getMessage()); 
} 
%> 
 

patientrec.jsp 
 
<%-- Σελίδα παρουσίασης του φακέλου του ασθενή --%> 
<%@ page contentType="text/html; charset=iso-8859-7" %> 
<%@ page import="java.util.*,java.text.*,java.sql.*,mypack.*" %> 
 
<% 
try { 
// Ανάκτηση της παραμέτρου patient_id έτσι όπως στάλθηκε από τη σελίδα patientres.jsp 
   String patient_id=request.getParameter("patient_id"); 
// Ανάκτηση από το session της σύνδεσης με τη βάση 
   Connection con = ((ConnectionHolder) session.getAttribute("conn")).getConnection(); 
   Statement stmt1 = con.createStatement(); 
/* Ερώτημα στη βάση για την ανάκτηση των προσωπικών στοιχείων του ασθενή από τη βάση */ 
   ResultSet rs1 = stmt1.executeQuery("select lname as patient_lname,fname as patient_fname,"+ 
                                      "fathname,mothname,sex,age,id_number,profession,education,"+ 
                                      "marital_state,phone1,phone2,address_id from patient "+ 
                                      "where patient_id="+patient_id); 
   rs1.next(); 
   String patient_lname=rs1.getString("patient_lname"); 
   String patient_fname=rs1.getString("patient_fname"); 
   String fathname=rs1.getString("fathname"); 
   String mothname = new String(); 
   String sex = new String(); 
   String age = new String(); 
   String profession = new String(); 
   String education = new String(); 
   String marital_state = new String(); 
   String id_number = new String(); 
   String phone1 = new String(); 
   String phone2 = new String(); 
 
// Αν κάποια από τις μεταβλητές δεν έχει τιμή, απόδοση μιας default τίμης 
   if (rs1.getString("mothname")!=null) { 
     mothname=rs1.getString("mothname"); 
   } else { 
     mothname=""; 
   } 
   if (rs1.getString("sex")!=null) { 
     sex=rs1.getString("sex"); 
   } else { 
     sex="0"; 
   } 
   if (rs1.getString("age")!=null) { 
     age=rs1.getString("age"); 
   } else { 
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     age=""; 
   } 
   if (rs1.getString("profession")!=null) { 
     profession=rs1.getString("profession"); 
   } else { 
     profession=""; 
   } 
   if (rs1.getString("education")!=null) { 
     education=rs1.getString("education"); 
   } else { 
     education="0"; 
   } 
   if (rs1.getString("marital_state")!=null) { 
     marital_state=rs1.getString("marital_state"); 
   } else { 
     marital_state="0"; 
   } 
   if (rs1.getString("id_number")!=null) { 
     id_number=rs1.getString("id_number"); 
   } else { 
     id_number=""; 
   } 
   if (rs1.getString("phone1")!=null) { 
     phone1=rs1.getString("phone1"); 
   } else { 
     phone1=""; 
   } 
   if (rs1.getString("phone2")!=null) { 
     phone2=rs1.getString("phone2"); 
   } else { 
     phone2=""; 
   } 
 
   String street = new String(); 
   String street_no = new String(); 
   String region = new String(); 
   String zipcode = new String(); 
   String city = new String(); 
   String country = new String(); 
 
   if (rs1.getString("address_id")!=null) { 
     Statement stmt2 = con.createStatement(); 
     /* Ερώτημα στη βάση για την ανάκτηση των στοιχείων διεύθυνσης του ασθενή 
        από τη βάση */ 
     ResultSet rs2 = stmt2.executeQuery("select street,street_no,region,city,zipcode,country "+ 
                                       "from address where "+ 
                                       "address_id="+rs1.getString("address_id")); 
     rs2.next(); 
 
  // Αν κάποια από τις μεταβλητές δεν έχει τιμή, απόδοση μιας default τίμης 
     if (rs2.getString("street")!=null) { 
       street=rs2.getString("street"); 
     } else { 
       street=""; 
     } 
     if (rs2.getString("street_no")!=null) { 
       street_no=rs2.getString("street_no"); 
     } else { 
       street_no=""; 
     } 
     if (rs2.getString("region")!=null) { 
       region=rs2.getString("region"); 
     } else { 
       region=""; 
     } 
     if (rs2.getString("zipcode")!=null) { 
       zipcode=rs2.getString("zipcode"); 
     } else { 
       zipcode=""; 
     } 
     if (rs2.getString("city")!=null) { 
       city=rs2.getString("city"); 
     } else { 
       city=""; 
     } 
     if (rs2.getString("country")!=null) { 
       country=rs2.getString("country"); 
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     } else { 
       country=""; 
     } 
 
   } else { 
     street=""; 
     street_no=""; 
     region=""; 
     zipcode=""; 
     city=""; 
     country=""; 
   } 
%> 
 
<html> 
<head> 
   <title>ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ - ΑΡΧΕΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ</title> 
   <link href="main.css" rel="STYLESHEET" type="text/css"> 
   <link href="appl.css" rel="STYLESHEET" type="text/css"> 
   <link href="styles.css" rel="STYLESHEET" type="text/css"> 
   <style> 
    input.text  { 
        background-color : White; 
        border-width : 1; 
        border-color : Black; 
        border-style : solid; 
        color : Navy; 
        text-align : left; 
        text-transform : uppercase; 
     } 
   </style> 
</head> 
 
  <script language='Javascript1.2'> 
 // Φόρτωση των τιμών στα πεδία τύπου <select> 
    function loadValues() { 
      var list2 = document.f_patient.sex; 
      var list3 = document.f_patient.education; 
      var list4 = document.f_patient.marital_state; 
      list2.selectedIndex=<%=sex%>; 
      list3.selectedIndex=<%=education%>; 
      list4.selectedIndex=<%=marital_state%>; 
 
    } 
 // Ρουτίνα που εκτελείται όταν πιέζεται το κουμπί "Τροποποίηση" 
    function savePatient() { 
   // Αν η μεταβλητή update έχει τιμή 0 τα πεδία readonly μετατρέπονται σε readwrite 
      if (document.f_patient.update.value==0) { 
        document.f_patient.patient_lname.readOnly=false; 
        document.f_patient.patient_fname.readOnly=false; 
        document.f_patient.fathname.readOnly=false; 
        document.f_patient.mothname.readOnly=false; 
        document.f_patient.sex.disabled=false; 
        document.f_patient.age.readOnly=false; 
        document.f_patient.profession.readOnly=false; 
        document.f_patient.education.disabled=false; 
        document.f_patient.marital_state.disabled=false; 
        document.f_patient.id_number.readOnly=false; 
        document.f_patient.street.readOnly=false; 
        document.f_patient.street_no.readOnly=false; 
        document.f_patient.region.readOnly=false; 
        document.f_patient.zipcode.readOnly=false; 
        document.f_patient.city.readOnly=false; 
        document.f_patient.country.readOnly=false; 
        document.f_patient.phone1.readOnly=false; 
        document.f_patient.phone2.readOnly=false; 
        document.f_patient.edit_but.value="Καταχώρηση"; 
     // Απόδοση στη μεταβλητή update της τιμής 1 
        document.f_patient.update.value=1; 
     // Έξοδος από τη ρουτίνα 
        return; 
      } 
   // Αν η μεταβλητή update έχει τιμή 1 submit της φόρμας f_patient στο servlet savepatrec 
      if (document.f_patient.update.value==1) { 
        var horpos=screen.width/2-20; 
        var verpos=screen.height/2-20; 
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        x=window.open("", "savewin", "width=230, height=100, top="+verpos+", left="+horpos+", 
scrollbars=0, resizable=0"); 
        document.f_patient.submit(); 
        x.focus(); 
      } 
    } 
 /* Ρουτίνα που εκτελείται όταν πιέζεται το κουμπί "Πρώτη Επαφή" για την 
    προβολή των στοιχείων του προβλήματος όπως καταχωρήθηκαν κατά την πρώτη επαφή */ 
    function showFcontact() { 
      var horpos=screen.width/2-300; 
      x=window.open("fcontactrec.jsp?patient_id=<%=patient_id%>", "fcontact", "width=750, height=190, 
top=150, left="+horpos+", scrollbars=0, resizable=0"); 
      x.focus(); 
    } 
 /* Ρουτίνα που εκτελείται όταν πιέζεται το κουμπί "Συνεδρείες" για την 
    προβολή των θεραπευτικών συνεδρειών του ασθενούς */ 
    function showSessions() { 
      var horpos=screen.width/2-105; 
      x=window.open("patsessions.jsp?patient_id=<%=patient_id%>", "patsessions", "width=400, height=190, 
top=250, left="+horpos+", scrollbars=1, resizable=0"); 
      x.focus(); 
    } 
  </script> 
 
<BODY onload="loadValues()" topmargin="0" leftmargin="0" marginheight="0" marginwidth="0" 
background="images/inbackground.gif"> 
<table height="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> 
<tr> 
  <td valign="top" width="198"> 
    <map name="map1"> 
      <area shape="rect" coords="161,200,192,216" href="mainmenu.html"> 
    </map> 
    <img src="images/inside_logo.gif" usemap="#map1" width="198" height="221" border="0"> 
  </td> 
  <td valign="middle" width="100%"> 
    <!-- Η φόρμα f_patient γίνεται post στο servlet savepatrec το οποίο εκτελείται στο παράθυρο savewin 
--> 
    <form name="f_patient" method="post" action="savepatrec" target="savewin"> 
    <table class="formtable" align="center"> 
       <caption>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΠΑΦΗΣ</caption> 
       <tr><th colspan=4 class="title">Προσωπικά Στοιχεία Ασθενή</th></tr> 
       <tr> 
         <th>Επώνυμο</th><td><input readonly class="text" type="text" name="patient_lname" 
value="<%=patient_lname%>"></td> 
         <th>Όνομα</th><td><input readonly class="text" type="text" name="patient_fname" 
value="<%=patient_fname%>"></td> 
 
      </tr> 
      <tr> 
        <th>Πατρώνυμο</th><td><input readonly class="text" type="text" name="fathname" 
value="<%=fathname%>"></td> 
        <th>Μητρώνυμο</th><td><input readonly class="text" type="text" name="mothname" 
value="<%=mothname%>"></td> 
      </tr> 
      <tr> 
         <th>Φύλο</th><td><select name="sex" disabled> 
                                <option value="0">ΕΠΙΛΕΞΤΕ</option> 
                                <option value="1">ΑΝΔΡΑΣ</option> 
                                <option value="2">ΓΥΝΑΙΚΑ</option> 
                                </select></td> 
         <th>Ηλικία</th><td><input readonly type="text" name="age" size="3" value="<%=age%>"></td> 
      </tr> 
      <tr> 
        <th>Επάγγελμα</th> 
         <td><input readonly class="text" type="text" name="profession" value="<%=profession%>"></td> 
         <th>Μόρφωση</th><td><select name="education" disabled> 
                                  <option value="0">ΕΠΙΛΕΞΤΕ</option> 
                                  <option value="1">ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΟΣ</option> 
                                  <option value="2">ΗΜΙΑΝΑΛΦΑΒΗΤΟΣ</option> 
                                  <option value="3">ΔΗΜΟΤΙΚΟ</option> 
                                  <option value="4">ΓΥΜΝΑΣΙΟ</option> 
                                  <option value="5">ΛΥΚΕΙΟ</option> 
                                  <option value="6">ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ</option> 
                              </select></td> 
      </tr> 
      <tr> 
        <th>Οικ. Κατάσταση</th><td><select name="marital_state" disabled> 
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                                  <option value="0">ΕΠΙΛΕΞΤΕ</option> 
                                  <option value="1">ΑΓΑΜΟΣ</option> 
                                  <option value="2">ΕΓΓΑΜΟΣ</option> 
                                </select></td> 
        <th>Αρ. Ταυτότητας</th> 
        <td><input readonly class="text" type="text" name="id_number" value="<%=id_number%>" size="7" 
maxlength="7"></td> 
      </tr> 
      <tr> 
     <td colspan="4">&nbsp;</td> 
     </tr> 
 
     <tr><th colspan=4 class="title">Στοιχεία Επικοινωνίας</th></tr> 
     <tr> 
       <th>Οδός</th><td><input readonly class="text" type="text" name="street" value="<%=street%>"></td> 
       <th>Αριθμός</th><td><input readonly class="text" type="text" name="street_no" size="3" 
maxlength="4" value="<%=street_no%>"></td> 
     </tr> 
     <tr> 
       <th>Περιοχή</th><td><input readonly class="text" type="text" name="region" 
value="<%=region%>"></td> 
       <th>Τ.Κ.</th><td><input readonly class="text" type="text" name="zipcode" size="5" maxlength="5" 
value="<%=zipcode%>"></td> 
     </tr> 
     <tr> 
       <th>Πόλη</th> 
       <td><input readonly class="text" type="text" name="city" value="<%=city%>"></td> 
       <th>Χώρα</th> 
       <td><input readonly class="text" type="text" name="country" size="12" value="<%=country%>"></td> 
     </tr> 
     <tr> 
       <th>Tηλέφωνο</th><td><input readonly type="text" name="phone1" size="10" maxlength="10"  
value="<%=phone1%>"></td> 
       <th>Κινητό Τηλέφωνο</th><td><input readonly type="text" name="phone2" size="10" maxlength="10" 
value="<%=phone2%>"></td> 
     </tr> 
   </table> 
   <br> 
   <table border="0" align="center"> 
     <tr> 
       <td><input class="btn" type="button" name="prev_but" value="Νέα Αναζήτηση" 
onclick="self.location.href='mngpatient.jsp'"></td> 
       <td><input class="btn" type="button" name="edit_but" value="Τροποποίηση" 
onclick="savePatient()"></td> 
       <td><input class="btn" type="button" name="fcontact_but" value="Πρώτη Επαφή" 
onclick="showFcontact()"></td> 
       <td><input class="btn" type="button" name="app_but" value="Συνεδρείες" 
onclick="showSessions()"></td> 
     </tr> 
   </table> 
   <input type="hidden" name="update" value="0"> 
   <!-- Η κρυφή μεταβλητή patient_id γίνεται και αυτή post στο servlet savepatrec 
        για να μπορέσει το servlet να αποθηκεύσει τις αλλαγές για τον εν λόγω ασθενή --> 
   <input type="hidden" name="patient_id" value="<%=patient_id%>"> 
   </form> 
  </td> 
</tr> 
</table> 
</body> 
</html> 
<% 
con.commit(); 
} 
catch(SQLException e) { 
  out.println("SQLException caught: " + e.getMessage()); 
} 
%> 
 

savepatrec.java 
 
/* Servlet που αναλαμβάνει την αποθήκευση των προσωπικών στοιχείων 
   και της διεύθυνσης του ασθενή αν επιλεγεί τροποποίηση των στοιχείων του */ 
import javax.servlet.*; 
import javax.servlet.http.*; 
import java.io.*; 
import java.util.*; 
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import java.sql.*; 
import java.text.*; 
import mypack.*; 
 
public class savepatrec extends HttpServlet { 
  static final private String CONTENT_TYPE = "text/html; charset=iso-8859-7"; 
  //Initialize global variables 
  public void init() throws ServletException { 
  } 
  //Process the HTTP Post request 
  public void doPost(HttpServletRequest req, HttpServletResponse res) 
                    throws ServletException, IOException { 
    res.setContentType(CONTENT_TYPE); 
    PrintWriter out = res.getWriter(); 
    HttpSession session = req.getSession(); 
 // Ανάκτηση των τιμών των παραμέτρων έτσι όπως έγιναν post από τη σελίδα patientrec.jsp 
    Integer update = new Integer(req.getParameter("update")); 
    Integer patient_id = new Integer(req.getParameter("patient_id")); 
    String patient_lname = new 
String(req.getParameter("patient_lname").getBytes("ISO8859_1"),"ISO8859_7").toUpperCase(); 
    String patient_fname = new 
String(req.getParameter("patient_fname").getBytes("ISO8859_1"),"ISO8859_7").toUpperCase(); 
    String fathname = new 
String(req.getParameter("fathname").getBytes("ISO8859_1"),"ISO8859_7").toUpperCase(); 
    String mothname = new 
String(req.getParameter("mothname").getBytes("ISO8859_1"),"ISO8859_7").toUpperCase(); 
    String sex = req.getParameter("sex"); 
    String age = req.getParameter("age"); 
    String profession = new 
String(req.getParameter("profession").getBytes("ISO8859_1"),"ISO8859_7").toUpperCase(); 
    String education = req.getParameter("education"); 
    String marital_state = req.getParameter("marital_state"); 
    String id_number = new 
String(req.getParameter("id_number").getBytes("ISO8859_1"),"ISO8859_7").toUpperCase(); 
    String phone1 = req.getParameter("phone1"); 
    String phone2 = req.getParameter("phone2"); 
    String street = new 
String(req.getParameter("street").getBytes("ISO8859_1"),"ISO8859_7").toUpperCase(); 
    String street_no = req.getParameter("street_no"); 
    String region = new 
String(req.getParameter("region").getBytes("ISO8859_1"),"ISO8859_7").toUpperCase(); 
    String zipcode=req.getParameter("zipcode"); 
    String city = new String(req.getParameter("city").getBytes("ISO8859_1"),"ISO8859_7").toUpperCase(); 
    String country = new 
String(req.getParameter("country").getBytes("ISO8859_1"),"ISO8859_7").toUpperCase(); 
 
 
    String patsqlinsparams = "lname,fname,fathname"; 
    String patsqlinsvalues = "'"+patient_lname+"',"+"'"+patient_fname+"','"+fathname+"'"; 
    String addrsqlinsparams = null; 
    String addrsqlinsvalues = null; 
    String patsqlupd = "lname='"+patient_lname+"',fname='"+patient_fname+"',fathname='"+fathname+"'"; 
    String addrsqlupd = null; 
 
 /* Όλα τα παρακάτω if σκοπό έχουν να δημιουργήσουν, ανάλογα με το αν συμπληρώθηκαν τα 
    πεδία στη φόρμα ή οχι, τα SQL strings που θα εκτελεστούν για την τροποποίηση της εγγραφής */ 
    if (!mothname.equals("")) { 
      patsqlinsparams = patsqlinsparams + ",mothname"; 
      patsqlinsvalues = patsqlinsvalues + ",'"+mothname+"'"; 
      patsqlupd = patsqlupd + ",mothname='"+mothname+"'"; 
    } else if (mothname.equals("")) { 
      patsqlupd = patsqlupd + ",mothname=null"; 
    } 
    if (!sex.equals("")) { 
      patsqlinsparams = patsqlinsparams + ",sex"; 
      patsqlinsvalues = patsqlinsvalues + ",'"+sex+"'"; 
      patsqlupd = patsqlupd + ",sex='"+sex+"'"; 
    } else if (sex.equals("")) { 
      patsqlupd = patsqlupd + ",sex=null"; 
    } 
    if (!age.equals("")) { 
      patsqlinsparams = patsqlinsparams + ",age"; 
      patsqlinsvalues = patsqlinsvalues + ","+age; 
      patsqlupd = patsqlupd + ",age="+age; 
    } else if (age.equals("")) { 
      patsqlupd = patsqlupd + ",age=null"; 
    } 
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    if (!profession.equals("")) { 
      patsqlinsparams = patsqlinsparams + ",profession"; 
      patsqlinsvalues = patsqlinsvalues + ",'"+profession+"'"; 
      patsqlupd = patsqlupd + ",profession='"+profession+"'"; 
    } else if (profession.equals("")) { 
      patsqlupd = patsqlupd + ",profession=null"; 
    } 
    if (!education.equals("")) { 
      patsqlinsparams = patsqlinsparams + ",education"; 
      patsqlinsvalues = patsqlinsvalues + ",'"+education+"'"; 
      patsqlupd = patsqlupd + ",education='"+education+"'"; 
    } else if (education.equals("")) { 
      patsqlupd = patsqlupd + ",education=null"; 
    } 
    if (!marital_state.equals("")) { 
      patsqlinsparams = patsqlinsparams + ",marital_state"; 
      patsqlinsvalues = patsqlinsvalues + ",'"+marital_state+"'"; 
      patsqlupd = patsqlupd + ",marital_state='"+marital_state+"'"; 
    } else if (marital_state.equals("")) { 
      patsqlupd = patsqlupd + ",marital_state=null"; 
    } 
    if (!id_number.equals("")) { 
      patsqlinsparams = patsqlinsparams + ",id_number"; 
      patsqlinsvalues = patsqlinsvalues + ",'"+id_number+"'"; 
      patsqlupd = patsqlupd + ",id_number='"+id_number+"'"; 
    } else if (id_number.equals("")) { 
      patsqlupd = patsqlupd + ",id_number=null"; 
    } 
    if (!phone1.equals("")) { 
      patsqlinsparams = patsqlinsparams + ",phone1"; 
      patsqlinsvalues = patsqlinsvalues + ","+phone1; 
      patsqlupd = patsqlupd + ",phone1="+phone1; 
    } else if (phone1.equals("")) { 
      patsqlupd = patsqlupd + ",phone1=null"; 
    } 
    if (!phone2.equals("")) { 
      patsqlinsparams = patsqlinsparams + ",phone2"; 
      patsqlinsvalues = patsqlinsvalues + ","+phone2; 
      patsqlupd = patsqlupd + ",phone2="+phone2; 
    } else if (phone2.equals("")) { 
      patsqlupd = patsqlupd + ",phone2=null"; 
    } 
    if (!street.equals("")) { 
      addrsqlinsparams = "street"; 
      addrsqlinsvalues = "'"+street+"'"; 
      addrsqlupd = "street='"+street+"'"; 
    } else if (street.equals("")) { 
      addrsqlupd = "street=null"; 
    } 
    if (!street_no.equals("") && addrsqlinsparams!=null) { 
      addrsqlinsparams = addrsqlinsparams+",street_no"; 
      addrsqlinsvalues = addrsqlinsvalues+",'"+street_no+"'"; 
    } else if (!street_no.equals("") && addrsqlinsparams==null) { 
      addrsqlinsparams = "street_no"; 
      addrsqlinsvalues = "'"+street_no+"'"; 
    } 
    if (street_no.equals("")) { 
      addrsqlupd = addrsqlupd + ",street_no=null"; 
    } else if (!street_no.equals("")) { 
      addrsqlupd = addrsqlupd + ",street_no='"+street_no+"'"; 
    } 
    if (!region.equals("") && addrsqlinsparams!=null) { 
      addrsqlinsparams = addrsqlinsparams+",region"; 
      addrsqlinsvalues = addrsqlinsvalues+",'"+region+"'"; 
    } else if (!region.equals("") && addrsqlinsparams==null) { 
      addrsqlinsparams = "region"; 
      addrsqlinsvalues = "'"+region+"'"; 
    } 
    if (region.equals("")) { 
      addrsqlupd = addrsqlupd + ",region=null"; 
    } else if (!region.equals("")) { 
      addrsqlupd = addrsqlupd + ",region='"+region+"'"; 
    } 
    if (!zipcode.equals("") && addrsqlinsparams!=null) { 
      addrsqlinsparams = addrsqlinsparams+",zipcode"; 
      addrsqlinsvalues = addrsqlinsvalues+",'"+zipcode+"'"; 
    } else if (!zipcode.equals("") && addrsqlinsparams==null) { 
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      addrsqlinsparams = "zipcode"; 
      addrsqlinsvalues = "'"+zipcode+"'"; 
    } 
    if (zipcode.equals("")) { 
      addrsqlupd = addrsqlupd + ",zipcode=null"; 
    } else if (!zipcode.equals("")) { 
      addrsqlupd = addrsqlupd + ",zipcode='"+zipcode+"'"; 
    } 
    if (!city.equals("") && addrsqlinsparams!=null) { 
      addrsqlinsparams = addrsqlinsparams+",city"; 
      addrsqlinsvalues = addrsqlinsvalues+",'"+city+"'"; 
    } else if (!city.equals("") && addrsqlinsparams==null) { 
      addrsqlinsparams = "city"; 
      addrsqlinsvalues = "'"+city+"'"; 
    } 
    if (city.equals("")) { 
      addrsqlupd = addrsqlupd + ",city=null"; 
    } else if (!city.equals("")) { 
      addrsqlupd = addrsqlupd + ",city='"+city+"'"; 
    } 
    if (!country.equals("") && addrsqlinsparams!=null) { 
      addrsqlinsparams = addrsqlinsparams+",country"; 
      addrsqlinsvalues = addrsqlinsvalues+",'"+country+"'"; 
    } else if (!country.equals("") && addrsqlinsparams==null) { 
      addrsqlinsparams = "country"; 
      addrsqlinsvalues = "'"+country+"'"; 
    } 
    if (country.equals("")) { 
      addrsqlupd = addrsqlupd + ",country=null"; 
    } else if (!country.equals("")) { 
      addrsqlupd = addrsqlupd + ",country='"+country+"'"; 
    } 
 
 
    try { 
   // Ανάκτηση της σύνδεσης με τη βάση από το session 
      Connection con = ((ConnectionHolder) session.getAttribute("conn")).getConnection(); 
      if (update.intValue()==1) { 
        Statement stmt1 = con.createStatement(); 
     // SQL εντολή για την τροποποίηση της εγγραφής του ασθενή στον πίνακα patient 
        stmt1.executeUpdate("update patient set "+patsqlupd+" "+ 
                            "where patient_id="+patient_id.intValue()); 
 
        Statement stmt2 = con.createStatement(); 
        ResultSet rs2 = stmt2.executeQuery("select address_id from patient where 
patient_id="+patient_id.intValue()); 
        rs2.next(); 
        String oldaddr_id = rs2.getString("address_id"); 
     // Αν υπάρχει καταχωρημένη διεύθυνση για τον ασθενή τροποποίηση της 
        if (oldaddr_id!=null) { 
          Statement stmt3 = con.createStatement(); 
       // SQL εντολή για την τροποποίηση των στοιχείων διεύθυνσης του ασθενή 
          stmt3.executeUpdate("update address set "+addrsqlupd+" "+ 
                              "where address_id="+rs2.getString("address_id")); 
      /* Αν δεν υπάρχει καταχωρημένη διεύθυνση για τον ασθενή και έχουν συμπληρωθεί τα πεδία 
         διεύθυνσης, τότε εισαγωγή νέας εγγραφής στον πίνακα address */ 
        } else if (oldaddr_id==null && addrsqlinsparams!=null && addrsqlinsvalues!=null) { 
          Statement stmt4 = con.createStatement(); 
          stmt4.executeUpdate("insert into address ("+addrsqlinsparams+") values 
("+addrsqlinsvalues+")"); 
 
          Statement stmt5 = con.createStatement(); 
       // Ερώτημα SQL για την ανάκτηση του address_id της μόλις καταχωρημένης διεύθυνσης 
          ResultSet rs5 = stmt5.executeQuery("select address_id from address where "+ 
                                             "street='"+street+"' and street_no='"+street_no+"' and "+ 
                                             "region='"+region+"' and city='"+city+"'"); 
          rs5.next(); 
 
          Statement stmt6 = con.createStatement(); 
       /* Εντολή SQL για την ενημέρωση της εγγραφής του ασθενή στον πίνακα patient 
          με το address_id της διεύθυνσης που μόλις καταχωρήθηκε */ 
          stmt6.executeUpdate("update patient set address_id="+rs5.getString("address_id")+" "+ 
                              "where patient_id="+patient_id.intValue()); 
        } 
     // Εμφάνιση μηνύματος επιτυχούς τροποποίησης των στοιχείων του ασθενή 
        out.println("<html>"); 
        out.println("<head>"); 
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        out.println("<title>Πληροφορία</title>"); 
        out.println("<link href=\"appl.css\" rel=\"STYLESHEET\" type=\"text/css\">"); 
        out.println("</head>"); 
        out.println("<Script Language='Javascript'>"); 
        out.println("function redirect() { "); 
        
out.println("self.opener.document.location.href=\"patientrec.jsp?patient_id="+patient_id.intValue()+"\";
"); 
        out.println("self.close();"); 
        out.println("}"); 
        out.println("</Script>"); 
        out.println("<body bgcolor=\"#FFD405\">"); 
        out.println("<table align=\"center\" class=\"formtable\" width=\"200\">"); 
        out.println("<tr><td colspan=\"2\" align=\"center\">Η Εγγραφή τροποποιήθηκε</td></tr>"); 
        out.println("<tr><td>&nbsp;</td></tr>"); 
        out.println("<tr><td align=\"center\"><input type=\"button\" class=\"btn\" name=\"ok_but\" 
value=\"  OK  \" onclick=\"redirect()\"></td></tr>"); 
        out.println("</table>"); 
        out.println("</body></html>"); 
      } 
    } 
    catch(SQLException e) { 
    // Εμφάνιση μηνύματος στην περίπτωση που κάποιο υποχρεωτικό πεδιο για τη βάση δεν έχει συμπληρωθεί 
      if (e.getErrorCode()==936) { 
        out.println("<html>"); 
        out.println("<head>"); 
        out.println("<title>Επιβεβαίωση</title>"); 
        out.println("<link href=\"appl.css\" rel=\"STYLESHEET\" type=\"text/css\">"); 
        out.println("</head>"); 
        out.println("<Script Language='Javascript'>"); 
        out.println("function redirect() { "); 
        out.println("self.close();"); 
        out.println("}"); 
        out.println("function resizeWin() { "); 
        out.println("self.resizeBy(-40,-30);"); 
        out.println("}"); 
        out.println("</Script>"); 
        out.println("<body bgcolor=\"#FFD405\" onload=\"resizeWin()\">"); 
        out.println("<table align=\"center\" class=\"formtable\" width=\"200\">"); 
        out.println("<tr><td colspan=\"2\" align=\"center\">Κάποιο πεδίο δεν συμπληρώθηκε</td></tr>"); 
        out.println("<tr><td>&nbsp;</td></tr>"); 
        out.println("<tr><td align=\"center\"><input type=\"button\" class=\"btn\" name=\"ok_but\" 
value=\"  OK  \" onclick=\"redirect()\"></td></tr>"); 
        out.println("</table>"); 
        out.println("</body></html>"); 
      } else { 
        out.println("SQLException caught: " + e.getMessage()); 
      } 
    } 
  } 
  //Clean up resources 
  public void destroy() { 
  } 
} 
 

fcontactrec.jsp 
 
<%-- Σελίδα προβολής των στοιχείων του προβλήματος του ασθενή έτσι όπως καταγράφηκε 
     κατά την πρώτη επαφή --%> 
<%@ page contentType="text/html; charset=iso-8859-7" %> 
<%@ page import="java.util.*,java.text.*,java.sql.*,mypack.*" %> 
 
<% 
SimpleDateFormat dateFrm = new SimpleDateFormat ("dd/MM/yyyy"); 
try { 
// Ανάκτηση της παραμέτρου patient_id η οποία αποτελεί το κλειδί για την αναζήτηση στη βάση 
   String patient_id=request.getParameter("patient_id"); 
   String dep_id = (String) session.getAttribute("dep_id"); 
// Ανάκτηση από το session της σύνδεσης με τη βάση 
   Connection con = ((ConnectionHolder) session.getAttribute("conn")).getConnection(); 
   Statement stmt1 = con.createStatement(); 
// Ερώτημα για την ανάκτηση των τύπων θεραπείας για να απεικονιστούν στο <select> αντικείμενο 
   ResultSet rs1 = stmt1.executeQuery("select session_type_id,session_kind from session_type"); 
   Statement stmt2 = con.createStatement(); 
// Ερώτημα για την ανάκτηση των τύπων προβλημάτων για να απεικονιστούν στο <select> αντικείμενο 
   ResultSet rs2 = stmt2.executeQuery("select problem_id,name from problem"); 
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   Statement stmt3 = con.createStatement(); 
/* Ερώτημα για την ανάκτηση των στοιχείων του προβλήματος του ασθενή έτσι όπως καταγράφηκε 
   κατά την πρώτη επαφή */ 
   ResultSet rs3 = stmt3.executeQuery("select 
fcontact_id,problem_id,fc_date,problem_since,prior_times_ask,"+ 
                                      "prior_lastdate,prior_therapy_org,"+ 
                                      "prior_treatment_kind,session_type_id from firstcontact "+ 
                                      "where patient_id="+patient_id+" and "+ 
                                      "dep_id="+dep_id); 
 
   rs3.next(); 
   String problem_id = new String(); 
   String fc_date = new String(); 
   String problem_since = new String(); 
   String prior_times_ask = new String(); 
   String prior_lastdate = new String(); 
   String prior_therapy_org = new String(); 
   String prior_treatment_kind = new String(); 
   String session_type_id = new String(); 
 
// Αν υπάρχει πρώτη επαφή καταχωρημένη για τον ασθενή εκτέλεση του παρακάτω κώδικα 
   if (rs3.getString("fcontact_id")!=null) { 
  // Αν κάποια από τις μεταβλητές δεν έχει τιμή, απόδοση μιας default τίμης 
     if (rs3.getString("problem_id")!=null) { 
       problem_id=rs3.getString("problem_id"); 
     } else { 
       problem_id="0"; 
     } 
     if (rs3.getString("fc_date")!=null) { 
       fc_date=dateFrm.format(rs3.getDate("fc_date")); 
     } else { 
       fc_date=""; 
     } 
     if (rs3.getString("problem_since")!=null) { 
       problem_since=dateFrm.format(rs3.getDate("problem_since")); 
     } else { 
       problem_since=""; 
     } 
     if (rs3.getString("prior_times_ask")!=null) { 
       prior_times_ask=rs3.getString("prior_times_ask"); 
     } else { 
       prior_times_ask=""; 
     } 
     if (rs3.getString("prior_lastdate")!=null) { 
       prior_lastdate=dateFrm.format(rs3.getDate("prior_lastdate")); 
     } else { 
       prior_lastdate=""; 
     } 
     if (rs3.getString("prior_therapy_org")!=null) { 
       prior_therapy_org=rs3.getString("prior_therapy_org"); 
     } else { 
       prior_therapy_org=""; 
     } 
     if (rs3.getString("prior_treatment_kind")!=null) { 
       prior_treatment_kind=rs3.getString("prior_treatment_kind"); 
     } else { 
       prior_treatment_kind=""; 
     } 
     if (rs3.getString("session_type_id")!=null) { 
       session_type_id=rs3.getString("session_type_id"); 
     } else { 
       session_type_id="0"; 
     } 
   } else { 
     problem_id = "0"; 
     fc_date = ""; 
     problem_since = ""; 
     prior_times_ask = ""; 
     prior_lastdate = ""; 
     prior_therapy_org = ""; 
     prior_treatment_kind = ""; 
     session_type_id = "0"; 
   } 
%> 
<html> 
<head> 
  <title>ΠΡΩΤΗ ΕΠΑΦΗ</title> 
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  <link href="main.css" rel="STYLESHEET" type="text/css"> 
  <link href="appl.css" rel="STYLESHEET" type="text/css"> 
  <style> 
    input.text  { 
        background-color : White; 
        border-width : 1; 
        border-color : Black; 
        border-style : solid; 
        color : Navy; 
        text-align : left; 
        text-transform : uppercase; 
    } 
  </style> 
</head> 
<script language='Javascript1.2'> 
// Φόρτωση των τιμών στα πεδία τύπου <select> 
  function loadValues() { 
    var list1 = document.f_fcontact.problem_id; 
    var list2 = document.f_fcontact.session_type_id; 
    list1.selectedIndex=<%=problem_id%>; 
    list2.selectedIndex=<%=session_type_id%>; 
  } 
</script> 
<body onload="loadValues()"> 
<form name="f_fcontact" method="post" action="savefcontact" target="savewin"> 
<table class="formtable" align="center"> 
  <caption>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΠΑΦΗΣ</caption> 
  <tr> 
    <th>Ημ. Πρώτης Επαφής</th> 
    <td><input class="text" type="text" name="fc_date" value="<%=fc_date%>" size="8" readonly></td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <th>Είδος Προβλήματος</th> 
    <td><select name="problem_id" disabled> 
          <option value="0">ΕΠΙΛΕΞΤΕ</option> 
          <% while (rs2.next()) { %> 
          <!-- Εμφάνιση των τύπων προβλήματος έτσι όπως ανακτήθηκαν από τη βάση --> 
          <option value="<%= rs2.getString("problem_id")%>"><%=rs2.getString("name")%></option> 
          <% } %> 
        </select> 
    </td> 
    <th>Ημ. Έναρξης Προβλήματος</th><td><input class="text" type="text" name="problem_since" 
value="<%=problem_since%>" size="8" readonly></td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <th>Πόσες φορές στο παρελθόν ζητήθηκε βοήθεια</th><td><input class="text" type="text" 
name="prior_times_ask" value="<%=prior_times_ask%>" size="3" maxlength="2" readonly></td> 
    <th>Ημερ/νία τελευταίας αντιμετώπισης</th><td><input class="text" type="text" name="prior_lastdate" 
value="<%=prior_lastdate%>" size="8" readonly></td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <th>Φορέας τελευταίας αντιμετώπισης</th><td><input class="text" type="text" name="prior_therapy_org" 
value="<%=prior_therapy_org%>" readonly></td> 
    <th>Είδος τελευταίας αντιμετώπισης</th><td><input class="text" type="text" 
name="prior_treatment_kind" value="<%=prior_treatment_kind%>" readonly></td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <th>Προτίμηση για:</th> 
    <td><select name="session_type_id" disabled> 
          <option value="0">ΕΠΙΛΕΞΤΕ</option> 
          <% while (rs1.next()) { %> 
          <!-- Εμφάνιση των ειδών θεραπείας έτσι όπως ανακτήθηκαν από τη βάση --> 
          <option value="<%= 
rs1.getString("session_type_id")%>"><%=rs1.getString("session_kind")%></option> 
          <% } %> 
        </select> 
    </td> 
  </tr> 
</table> 
</form> 
</body> 
</html> 
<% 
con.commit(); 
} 
catch(SQLException e) { 
// Αν δεν υπάρχει πρώτη επαφή καταχωρημένη για τον ασθενή εμφάνιση σχετικού μηνύματος 
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  if (e.getErrorCode()==17011) { 
        out.println("<html>"); 
        out.println("<head>"); 
        out.println("<title>Πληροφορία</title>"); 
        out.println("<link href=\"appl.css\" rel=\"STYLESHEET\" type=\"text/css\">"); 
        out.println("</head>"); 
        out.println("<Script Language='Javascript'>"); 
        out.println("function redirect() { "); 
        out.println("self.close();"); 
        out.println("}"); 
        out.println("function resizeWin() { "); 
        out.println("self.resizeBy(-510,-70);"); 
        out.println("self.moveBy(280,150);"); 
        out.println("}"); 
        out.println("</Script>"); 
        out.println("<body bgcolor=\"#FFD405\" onload=\"resizeWin()\">"); 
        out.println("<table align=\"center\" class=\"formtable\" width=\"200\">"); 
        out.println("<tr><td align=\"center\">Δεν υπάρχει Πρώτη Επαφή</td></tr>"); 
        out.println("<tr><td align=\"center\">για τον ασθενή</td></tr>"); 
        out.println("<tr><td>&nbsp;</td></tr>"); 
        out.println("<tr><td align=\"center\"><input type=\"button\" class=\"btn\" name=\"ok_but\" 
value=\"  OK  \" onclick=\"redirect()\"></td></tr>"); 
        out.println("</table>"); 
        out.println("</body></html>"); 
      } else { 
        out.println("SQLException caught: " + e.getMessage()); 
      } 
} 
%> 
 

patsessions.jsp 
 
<%-- Σελίδα προβολής των θεραπευτικών συνεδρειών του ασθενή --%> 
<%@ page contentType="text/html; charset=iso-8859-7" %> 
<%@ page import="java.util.*,java.text.*,java.sql.*,mypack.*" %> 
 
<% 
// Ανάκτηση της παραμέτρου patient_id η οποία αποτελεί το κλειδί για την αναζήτηση στη βάση 
   String patient_id=request.getParameter("patient_id"); 
   SimpleDateFormat dateFrm = new SimpleDateFormat ("dd/MM/yyyy"); 
   SimpleDateFormat timeFrm = new SimpleDateFormat ("HH:mm"); 
   try { 
  // Ανάκτηση από το session της σύνδεσης με τη βάση 
     Connection con = ((ConnectionHolder) session.getAttribute("conn")).getConnection(); 
     Statement stmt = con.createStatement(); 
  // Ανάκτηση από τη βάση των συνεδρειών που έχει πραγματοποιήσει ο ασθενής 
     ResultSet rs = stmt.executeQuery("select session_date,therapist.lname as therapist_lname,"+ 
                                      "department.name as depname,sessiontable.session_id as session_id 
"+ 
                                      "from sessiontable,session_members,therapist,department "+ 
                                      "where session_members.patient_id="+patient_id+" "+ 
                                      "and sessiontable.session_id=session_members.session_id "+ 
                                      "and sessiontable.dep_id=department.dep_id "+ 
                                      "and session_members.therapist_id=therapist.therapist_id "+ 
                                      "order by session_date desc"); 
 
%> 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> 
<html> 
<head> 
<title>ΣΥΝΕΔΡΕΙΕΣ ΑΣΘΕΝΗ</title> 
<link href="main.css" rel="STYLESHEET" type="text/css"> 
<link href="appl.css" rel="STYLESHEET" type="text/css"> 
</head> 
 
<body> 
  <table class="results" align="center"> 
    <caption>ΣΥΝΕΔΡΕΙΕΣ ΑΣΘΕΝΗ</caption> 
    <tr><th>Α/Α</th><th>Ημερομηνία</th><th>Ώρα</th><th>Επώνυμο Θεραπευτή</th><th>Τμήμα</th></tr> 
    <% int rowcount=1; 
 // Loop για την εμφάνιση σε μορφή πίνακα των συνεδρειών του ασθενή 
    while (rs.next()) { %> 
    <tr> 
      <td><%= rowcount %></td> 
      <td><%= dateFrm.format(rs.getDate("session_date")) %></td> 
      <td><%= timeFrm.format(rs.getTime("session_date")) %></td> 
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      <td><%= rs.getString("therapist_lname") %></td> 
      <td><%= rs.getString("depname") %></td> 
    </tr> 
   <% rowcount++; } %> 
 
    </tr> 
  </table> 
</body> 
</html> 
<% 
con.commit(); 
} 
catch(SQLException e) { 
  out.println("SQLException caught: " + e.getMessage()); 
} 
%> 
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Κώδικας Ενότητας 5.3.6 
mngstatistics.html 
 
<!-- Σελίδα δημιουργίας δύο frames. Ένα αριστερά (menu) για την εμφάνιση του μενού 
     επιλογής των στατιστικών και ένα δεξιά (main) για την εμφάνιση των αποτελεσμάτων --> 
<html> 
<head> 
 <title>ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ</title> 
</head> 
 
<frameset cols="198,*" frameborder="NO" border="0" framespacing="0" rows="*"> 
  <frame name="menu" scrolling="NO" noresize src="statmenu.jsp?selyear=0"> 
  <frame name="main" src="blank.html"> 
</frameset> 
 
</html> 
 

statmenu.jsp 
 
<%-- Σελίδα εμφάνισης του μενού επιλογής των στατιστικών --%> 
<%@ page contentType="text/html; charset=iso-8859-7" %> 
<%@ page import="java.util.*,java.sql.*,mypack.*" %> 
 
<% 
// Ανάκτηση από το session του τρέχοντος χρόνου 
   String curyear = (String) session.getAttribute("statyear"); 
// Μεταβλητή που απεικονίζει τη χρονιά για την οποία επιλέξαμε να δούμε στατιστικά 
   String selyear = request.getParameter("selyear"); 
// Μεταβλητή που απεικονίζει τη χρονιά για την οποία θα δούμε τελικά στατιστικά 
   String statyear = new String(); 
 
if (!selyear.equals("0")) { 
  session.setAttribute("statyear",selyear); 
  statyear=selyear; 
} else { 
  statyear=curyear; 
} 
 
String yearindex = new String(); 
if (statyear.equals("2004")) { 
  yearindex="0"; 
} else if (statyear.equals("2005")) { 
  yearindex="1"; 
} else if (statyear.equals("2006")) { 
  yearindex="2"; 
} else if (statyear.equals("2007")) { 
  yearindex="3"; 
} else if (statyear.equals("2008")) { 
  yearindex="4"; 
} 
%> 
<html> 
<head> 
   <title>ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ</title> 
</head> 
<style> 
A { 
  font-size : 8pt; 
  font-weight : bold; 
 
  text-decoration : none; 
  color : "#2173C6"; 
} 
#foldheader { 
          cursor:hand ; 
          list-style-image:url(images/cross.gif); 
                    color: "#2173C6"; 
                    font-size: 10pt; 
          list-style:none; 
          font-weight : bold; 
                  font-family:Arial; 
          text-decoration: none; 
                   } 
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#emptyheader {list-style-image:url(images/opencross.gif); 
          color: "#2173C6"; 
                    font-size: 8pt; 
 
          font-weight : bold; 
          text-decoration:none; 
        } 
#foldinglist {list-style-image:none; list-style:none; padding-left : 10px; } 
 
a:hover {text-decoration:none; color:#291C7B} 
a { 
  font-size:11px; 
  text-decoration:none; 
  } 
</style> 
 
<script language="JavaScript1.2"> 
 
var head="display:''" 
img1=new Image() 
img1.src="images/cross.gif" 
img2=new Image() 
img2.src="images/arrow.gif" 
img3 = new Image() 
img3.src="images/opencross.gif" 
var liNO=5 
var prevIndex=0 
 
// Ρουτίνα για τη λειτουργία του μενού 
function change() { 
   if(!document.all) return 
   if (event.srcElement.id=="foldheader") { 
      var srcIndex = event.srcElement.sourceIndex 
      var nested = document.all[srcIndex+1] 
      if (srcIndex != prevIndex) { 
         document.all[prevIndex+1].style.display="none"; 
         document.all[prevIndex].style.listStyleImage="url(images/cross.gif)" 
      } 
      if (nested.style.display=="none") { 
         nested.style.display=""; 
         event.srcElement.style.listStyleImage="url(images/minus.gif)" 
      } else { 
         nested.style.display="none"; 
         event.srcElement.style.listStyleImage="url(images/cross.gif)" 
      } 
      prevIndex=srcIndex 
   } 
} 
// Ρουτίνα εμφάνισης της εικόνας βέλος (arrow.gif) στην επιλογή του μενού που επιλέχθηκε 
function on(x) { 
  for(i=1;i<liNO+1;i++) { 
    if (i==x) { 
      document.all['li'+i].src='images/arrow.gif'; 
    } else { 
      document.all['li'+i].src='images/opencross.gif'; 
    } 
  } 
} 
 
// Κλήση της ρουτίνας change κάθε φορά που γίνεται κλικ πάνω στο μενού 
document.onclick=change 
 
/* Ρουτίνα επιλογής από το <select> αντικείμενο του τρέχοντος έτους 
   κατά τη φόρτωση της σελίδας */ 
function getYear() { 
  yearsel.selectedIndex=<%=yearindex%>; 
} 
/* Ρουτίνα που εκτελείται κάθε φορά που επιλέγει ο χρήστης ένα καινούριο έτος 
   από το <select> αντικείμενο. Καλεί ξανά αυτή τη σελίδα με παράμετρο το έτος επιλογής */ 
function changeYear(list) { 
  self.location.href="statmenu.jsp?selyear="+list.options[list.selectedIndex].value; 
} 
 
</script> 
 
<BODY onload="getYear()" topmargin="0" leftmargin="0" marginheight="0" marginwidth="0" bgcolor="#000000" 
background="images/inbackground.gif"> 
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<table height="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> 
<tr> 
  <td valign="top" width="198" colspan="2"> 
    <map name="map1"> 
      <area shape="rect" coords="161,200,192,216" href="mainmenu.html" target="mainwin"> 
    </map> 
    <img src="images/inside_logo.gif" usemap="#map1" width="198" height="221" border="0"> 
    <ul> 
      <li id="foldheader">Σύνολα ανά Κατηγορία</li> 
        <ul id="foldinglist" style="display:none" style=&{head};> 
          <!-- Κλήση ανάλογα με την επιλογή της κατάλληλης jsp σελίδας και εμφάνιση του αποτελέσματος 
στο frame main --> 
          <a href="sexstat.jsp" target="main"><li onclick="javascript:on(1);"><img 
src=images/opencross.gif id="li1"  border=0 width=9 height=9>Ανά Φύλο</li></a> 
          <a href="agestat.jsp" target="main"><li onclick="javascript:on(2);"><img 
src=images/opencross.gif id="li2"  border=0 width=9 height=9>Ανά Ηλικακή Ομάδα</li></a> 
          <a href="edustat.jsp" target="main"><li onclick="javascript:on(3);"><img 
src=images/opencross.gif id="li3"  border=0 width=9 height=9>Ανά Μορφωτικό Επίπεδο</li></a> 
        </ul> 
      <li id="foldheader">Πίνακες Συσχετίσεων</li> 
        <ul id="foldinglist" style="display:none" style=&{head};> 
          <!-- Κλήση ανάλογα με την επιλογή της κατάλληλης jsp σελίδας και εμφάνιση του αποτελέσματος 
στο frame main --> 
          <a href="sex_age.jsp" target="main"><li onclick="javascript:on(4);"><img 
src=images/opencross.gif id="li4"  border=0 width=9 height=9>Φύλου - Ηλικιακής Ομάδας</li></a> 
          <a href="edu_sex.jsp" target="main"><li onclick="javascript:on(5);"><img 
src=images/opencross.gif id="li5"  border=0 width=9 height=9>Μορφωτικού επιπέδου - Φύλου</li></a> 
        </ul> 
    </ul> 
  </td> 
</tr> 
<tr height="170"><th style=font-family:Arial;font-weight:bold;color:2173C6;font-size:10pt valign="top" 
align="right" width="80">Έτος:</th> 
  <td valign="top" align="left"> 
    <select name="yearlist" onChange="changeYear(this)" id="yearsel"> 
      <option value="2004">2004</option> 
      <option value="2005">2005</option> 
      <option value="2006">2006</option> 
      <option value="2007">2007</option> 
      <option value="2008">2008</option> 
    </select> 
  </td> 
</tr> 
</table> 
</body> 
</html> 
 

sexstat.jsp 
 
<%-- Σελίδα εμφάνισης συνόλων ανά φύλο --%> 
<%@ page contentType="text/html; charset=iso-8859-7" %> 
<%@ page import="java.util.*,java.sql.*,mypack.*" %> 
 
<% 
// Ανάκτηση από το session του έτους που μας ενδιαφέρει 
  String statyear = (String) session.getAttribute("statyear"); 
  try { 
 // Ανάκτηση από το session της σύνδεσης με τη βάση 
    Connection con = ((ConnectionHolder) session.getAttribute("conn")).getConnection(); 
    Statement stmt1 = con.createStatement(); 
 // Ερώτημα για την ανάκτηση του συνόλου των ασθενών που είναι άνδρες 
    ResultSet rs1 = stmt1.executeQuery("select count(distinct patient.patient_id) as man "+ 
                                       "from session_members,sessiontable,patient "+ 
                                       "where sessiontable.session_id=session_members.session_id "+ 
                                       "and session_members.patient_id=patient.patient_id "+ 
                                       "and session_date like '%"+statyear+"%' "+ 
                                       "and patient.sex=1"); 
    rs1.next(); 
 
    Statement stmt2 = con.createStatement(); 
 // Ερώτημα για την ανάκτηση του συνόλου των ασθενών που είναι γυναίκες 
    ResultSet rs2 = stmt2.executeQuery("select count(distinct patient.patient_id) as wom "+ 
                                       "from session_members,sessiontable,patient "+ 
                                       "where sessiontable.session_id=session_members.session_id "+ 
                                       "and session_members.patient_id=patient.patient_id "+ 
                                       "and session_date like '%"+statyear+"%' "+ 
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                                       "and patient.sex=2"); 
    rs2.next(); 
 
    Statement stmt3 = con.createStatement(); 
 // Ερώτημα για την ανάκτηση του συνόλου των ασθενών για τους οποίους δεν έχει καταχωρηθεί το φύλο 
    ResultSet rs3 = stmt3.executeQuery("select count(distinct patient.patient_id) as unk "+ 
                                       "from session_members,sessiontable,patient "+ 
                                       "where sessiontable.session_id=session_members.session_id "+ 
                                       "and session_members.patient_id=patient.patient_id "+ 
                                       "and session_date like '%"+statyear+"%' "+ 
                                       "and patient.sex=0"); 
    rs3.next(); 
 
    Statement stmt4 = con.createStatement(); 
 // Ερώτημα για την ανάκτηση του συνόλου των ασθενών 
    ResultSet rs4 = stmt4.executeQuery("select count(distinct patient.patient_id) as sum "+ 
                                       "from session_members,sessiontable,patient "+ 
                                       "where sessiontable.session_id=session_members.session_id "+ 
                                       "and session_members.patient_id=patient.patient_id "+ 
                                       "and session_date like '%"+statyear+"%'"); 
    rs4.next(); 
%> 
<html> 
<html> 
  <head> 
    <title>ΣΥΝΕΔΡΕΙΕΣ - ΠΡΩΤΗ ΕΠΑΦΗ</title> 
    <link href="main.css" rel="STYLESHEET" type="text/css"> 
    <link href="appl.css" rel="STYLESHEET" type="text/css"> 
  </head> 
<body bgcolor="#B6CB41"> 
<table height="100%" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> 
  <tr> 
    <td width="100%" valign = "middle"> 
      <table class="results" align="center" width="250" height="180"> 
        <caption>ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ ΑΝΑ ΦΥΛΛΟ</caption> 
        <col class="VARCHAR"><col class="NUMBER"> 
        <tr><th>Φύλο</th><th>Αριθμός Ατόμων</th></tr> 
        <!-- Εμφάνιση των αποτελεσμάτων σε μορφή πίνακα --> 
        <tr><td width="125">Άνδρες</td><td><%=rs1.getString("man")%></td></tr> 
        <tr><td>Γυναίκες</td><td><%=rs2.getString("wom")%></td></tr> 
        <tr><td>Άγνωστο</td><td><%=rs3.getString("unk")%></td></tr> 
        <tr><td><b>ΣΥΝΟΛΟ</b></td><td><%=rs4.getString("sum")%></td></tr> 
      </table> 
    </td> 
  <tr> 
</table> 
</body> 
</html> 
<% 
con.commit(); 
// κλείσιμο των statements για εξοικονόμηση πόρων της βάσης 
stmt1.close(); 
stmt2.close(); 
stmt3.close(); 
stmt4.close(); 
} 
catch(SQLException e) { 
  out.println("SQLException caught: " + e.getMessage()); 
} 
%> 
 

agestat.jsp 
 
<%-- Σελίδα εμφάνισης συνόλων ανά ηλικία --%> 
<%@ page contentType="text/html; charset=iso-8859-7" %> 
<%@ page import="java.util.*,java.sql.*,mypack.*" %> 
 
<% 
// Ανάκτηση από το session του έτους που μας ενδιαφέρει 
  String statyear = (String) session.getAttribute("statyear"); 
  try { 
 // Ανάκτηση από το session της σύνδεσης με τη βάση 
    Connection con = ((ConnectionHolder) session.getAttribute("conn")).getConnection(); 
    Statement stmt1 = con.createStatement(); 
 // Ερώτημα για την ανάκτηση του συνόλου των ασθενών με ηλικία από 12 έως 17 
    ResultSet rs1 = stmt1.executeQuery("select count(distinct patient.patient_id) as sum12_17 "+ 
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                                       "from session_members,sessiontable,patient "+ 
                                       "where sessiontable.session_id=session_members.session_id "+ 
                                       "and session_members.patient_id=patient.patient_id "+ 
                                       "and session_date like '%"+statyear+"%' "+ 
                                       "and patient.age between 12 and 17"); 
    rs1.next(); 
 
    Statement stmt2 = con.createStatement(); 
 // Ερώτημα για την ανάκτηση του συνόλου των ασθενών με ηλικία από 18 έως 24 
    ResultSet rs2 = stmt2.executeQuery("select count(distinct patient.patient_id) as sum18_24 "+ 
                                       "from session_members,sessiontable,patient "+ 
                                       "where sessiontable.session_id=session_members.session_id "+ 
                                       "and session_members.patient_id=patient.patient_id "+ 
                                       "and session_date like '%"+statyear+"%' "+ 
                                       "and patient.age between 18 and 24"); 
    rs2.next(); 
 
    Statement stmt3 = con.createStatement(); 
 // Ερώτημα για την ανάκτηση του συνόλου των ασθενών με ηλικία από 25 έως 35 
    ResultSet rs3 = stmt3.executeQuery("select count(distinct patient.patient_id) as sum25_35 "+ 
                                       "from session_members,sessiontable,patient "+ 
                                       "where sessiontable.session_id=session_members.session_id "+ 
                                       "and session_members.patient_id=patient.patient_id "+ 
                                       "and session_date like '%"+statyear+"%' "+ 
                                       "and patient.age between 25 and 35"); 
    rs3.next(); 
 
    Statement stmt4 = con.createStatement(); 
 // Ερώτημα για την ανάκτηση του συνόλου των ασθενών με ηλικία από 36 έως 50 
    ResultSet rs4 = stmt4.executeQuery("select count(distinct patient.patient_id) as sum36_50 "+ 
                                       "from session_members,sessiontable,patient "+ 
                                       "where sessiontable.session_id=session_members.session_id "+ 
                                       "and session_members.patient_id=patient.patient_id "+ 
                                       "and session_date like '%"+statyear+"%' "+ 
                                       "and patient.age between 36 and 50"); 
    rs4.next(); 
 
    Statement stmt5 = con.createStatement(); 
 // Ερώτημα για την ανάκτηση του συνόλου των ασθενών με ηλικία μεγαλύτερη των 51 ετών 
    ResultSet rs5 = stmt5.executeQuery("select count(distinct patient.patient_id) as sum51 "+ 
                                       "from session_members,sessiontable,patient "+ 
                                       "where sessiontable.session_id=session_members.session_id "+ 
                                       "and session_members.patient_id=patient.patient_id "+ 
                                       "and session_date like '%"+statyear+"%' "+ 
                                       "and patient.age >= 51"); 
    rs5.next(); 
 
    Statement stmt6 = con.createStatement(); 
 // Ερώτημα για την ανάκτηση του συνόλου των ασθενών 
    ResultSet rs6 = stmt6.executeQuery("select count(distinct patient.patient_id) as sum "+ 
                                       "from session_members,sessiontable,patient "+ 
                                       "where sessiontable.session_id=session_members.session_id "+ 
                                       "and session_members.patient_id=patient.patient_id "+ 
                                       "and session_date like '%"+statyear+"%'"); 
    rs6.next(); 
 
    Statement stmt7 = con.createStatement(); 
 // Ερώτημα για την ανάκτηση του συνόλου των ασθενών με μη καταχωρημένη ηλικία 
    ResultSet rs7 = stmt7.executeQuery("select count(distinct patient.patient_id) as sum_unknown "+ 
                                       "from session_members,sessiontable,patient "+ 
                                       "where sessiontable.session_id=session_members.session_id "+ 
                                       "and session_members.patient_id=patient.patient_id "+ 
                                       "and patient.age is null "+ 
                                       "and session_date like '%"+statyear+"%'"); 
    rs7.next(); 
 
%> 
<html> 
<html> 
  <head> 
    <title>ΣΥΝΕΔΡΕΙΕΣ - ΠΡΩΤΗ ΕΠΑΦΗ</title> 
    <link href="main.css" rel="STYLESHEET" type="text/css"> 
    <link href="appl.css" rel="STYLESHEET" type="text/css"> 
  </head> 
<body bgcolor="#B6CB41"> 
<table height="100%" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> 
  <tr> 
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    <td width="100%" valign = "middle"> 
      <table class="results" align="center" width="300" height="300"> 
        <caption>ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ</caption> 
        <col class="VARCHAR"><col class="NUMBER"> 
        <tr><th>Ηλικιακή Ομάδα</th><th>Αριθμός Ατόμων</th></tr> 
        <!-- Εμφάνιση των αποτελεσμάτων σε μορφή πίνακα --> 
        <tr><td width="150">12 - 17</td><td><%=rs1.getString("sum12_17")%></td></tr> 
        <tr><td>18 - 24</td><td><%=rs2.getString("sum18_24")%></td></tr> 
        <tr><td>25 - 35</td><td><%=rs3.getString("sum25_35")%></td></tr> 
        <tr><td>35 - 50</td><td><%=rs4.getString("sum36_50")%></td></tr> 
        <tr><td>51+</td><td><%=rs5.getString("sum51")%></td></tr> 
        <tr><td>ΑΓΝΩΣΤΟ</td><td><%=rs7.getString("sum_unknown")%></td></tr> 
        <tr><td><b>ΣΥΝΟΛΟ</b></td><td><%=rs6.getString("sum")%></td></tr> 
      </table> 
    </td> 
  <tr> 
</table> 
</body> 
</html> 
<% 
con.commit(); 
// κλείσιμο των statements για εξοικονόμηση πόρων της βάσης 
stmt1.close(); 
stmt2.close(); 
stmt3.close(); 
stmt4.close(); 
stmt5.close(); 
stmt6.close(); 
stmt7.close(); 
} 
catch(SQLException e) { 
  out.println("SQLException caught: " + e.getMessage()); 
} 
%> 
 

edustat.jsp 
 
<%-- Σελίδα εμφάνισης συνόλων ανά μορφωτικό επίπεδο --%> 
<%@ page contentType="text/html; charset=iso-8859-7" %> 
<%@ page import="java.util.*,java.sql.*,mypack.*" %> 
 
<% 
// Ανάκτηση από το session του έτους που μας ενδιαφέρει 
  String statyear = (String) session.getAttribute("statyear"); 
  try { 
 // Ανάκτηση από το session της σύνδεσης με τη βάση 
    Connection con = ((ConnectionHolder) session.getAttribute("conn")).getConnection(); 
    Statement stmt1 = con.createStatement(); 
 // Ερώτημα για την ανάκτηση του συνόλου των ασθενών που είναι ημιαναλφάβητοι 
    ResultSet rs1 = stmt1.executeQuery("select count(distinct patient.patient_id) as edu1 "+ 
                                       "from session_members,sessiontable,patient "+ 
                                       "where sessiontable.session_id=session_members.session_id "+ 
                                       "and session_members.patient_id=patient.patient_id "+ 
                                       "and session_date like '%"+statyear+"%' "+ 
                                       "and patient.education=1"); 
    rs1.next(); 
 
    Statement stmt2 = con.createStatement(); 
 // Ερώτημα για την ανάκτηση του συνόλου των ασθενών που είναι αναλφάβητοι 
    ResultSet rs2 = stmt2.executeQuery("select count(distinct patient.patient_id) as edu2 "+ 
                                       "from session_members,sessiontable,patient "+ 
                                       "where sessiontable.session_id=session_members.session_id "+ 
                                       "and session_members.patient_id=patient.patient_id "+ 
                                       "and session_date like '%"+statyear+"%' "+ 
                                       "and patient.education=2"); 
    rs2.next(); 
 
    Statement stmt3 = con.createStatement(); 
 // Ερώτημα για την ανάκτηση του συνόλου των ασθενών που είναι απόφοιτοι δημοτικού σχολείου 
    ResultSet rs3 = stmt3.executeQuery("select count(distinct patient.patient_id) as edu3 "+ 
                                       "from session_members,sessiontable,patient "+ 
                                       "where sessiontable.session_id=session_members.session_id "+ 
                                       "and session_members.patient_id=patient.patient_id "+ 
                                       "and session_date like '%"+statyear+"%' "+ 
                                       "and patient.education=3"); 
    rs3.next(); 
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    Statement stmt4 = con.createStatement(); 
 // Ερώτημα για την ανάκτηση του συνόλου των ασθενών που είναι απόφοιτοι γυμνασίου 
    ResultSet rs4 = stmt4.executeQuery("select count(distinct patient.patient_id) as edu4 "+ 
                                       "from session_members,sessiontable,patient "+ 
                                       "where sessiontable.session_id=session_members.session_id "+ 
                                       "and session_members.patient_id=patient.patient_id "+ 
                                       "and session_date like '%"+statyear+"%' "+ 
                                       "and patient.education=4"); 
    rs4.next(); 
 
    Statement stmt5 = con.createStatement(); 
 // Ερώτημα για την ανάκτηση του συνόλου των ασθενών που είναι απόφοιτοι λυκείου 
    ResultSet rs5 = stmt5.executeQuery("select count(distinct patient.patient_id) as edu5 "+ 
                                       "from session_members,sessiontable,patient "+ 
                                       "where sessiontable.session_id=session_members.session_id "+ 
                                       "and session_members.patient_id=patient.patient_id "+ 
                                       "and session_date like '%"+statyear+"%' "+ 
                                       "and patient.education=5"); 
    rs5.next(); 
 
    Statement stmt6 = con.createStatement(); 
 // Ερώτημα για την ανάκτηση του συνόλου των ασθενών που είναι απόφοιτοι πανεπιστημίου 
    ResultSet rs6 = stmt6.executeQuery("select count(distinct patient.patient_id) as edu6 "+ 
                                       "from session_members,sessiontable,patient "+ 
                                       "where sessiontable.session_id=session_members.session_id "+ 
                                       "and session_members.patient_id=patient.patient_id "+ 
                                       "and session_date like '%"+statyear+"%' "+ 
                                       "and patient.education=6"); 
    rs6.next(); 
 
    Statement stmt7 = con.createStatement(); 
 // Ερώτημα για την ανάκτηση του συνόλου των ασθενών για τους οποίους δεν έχει καταχωρηθεί μορφωτικό 
επίπεδο 
    ResultSet rs7 = stmt7.executeQuery("select count(distinct patient.patient_id) as sum_unknown "+ 
                                       "from session_members,sessiontable,patient "+ 
                                       "where sessiontable.session_id=session_members.session_id "+ 
                                       "and session_members.patient_id=patient.patient_id "+ 
                                       "and patient.education=0 "+ 
                                       "and session_date like '%"+statyear+"%'"); 
    rs7.next(); 
 
    Statement stmt8 = con.createStatement(); 
 // Ερώτημα για την ανάκτηση του συνόλου των ασθενών 
    ResultSet rs8 = stmt8.executeQuery("select count(distinct patient.patient_id) as sum "+ 
                                       "from session_members,sessiontable,patient "+ 
                                       "where sessiontable.session_id=session_members.session_id "+ 
                                       "and session_members.patient_id=patient.patient_id "+ 
                                       "and session_date like '%"+statyear+"%'"); 
    rs8.next(); 
%> 
<html> 
<html> 
  <head> 
    <title>ΣΥΝΕΔΡΕΙΕΣ - ΠΡΩΤΗ ΕΠΑΦΗ</title> 
    <link href="main.css" rel="STYLESHEET" type="text/css"> 
    <link href="appl.css" rel="STYLESHEET" type="text/css"> 
  </head> 
<body bgcolor="#B6CB41"> 
<table height="100%" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> 
  <tr> 
    <td width="100%" valign = "middle"> 
      <table class="results" align="center" width="300" height="300"> 
        <caption>ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ ΑΝΑ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ</caption> 
        <col class="VARCHAR"><col class="NUMBER"> 
        <tr><th>Μορφωτικό Επίπεδο</th><th>Αριθμός Ατόμων</th></tr> 
        <!-- Εμφάνιση των αποτελεσμάτων σε μορφή πίνακα --> 
        <tr><td width="150">Αναλφάβητος</td><td><%=rs1.getString("edu1")%></td></tr> 
        <tr><td>Ημιαναλφάβητος</td><td><%=rs2.getString("edu2")%></td></tr> 
        <tr><td>Δημοτικό</td><td><%=rs3.getString("edu3")%></td></tr> 
        <tr><td>Γυμνάσιο</td><td><%=rs4.getString("edu4")%></td></tr> 
        <tr><td>Λύκειο</td><td><%=rs5.getString("edu5")%></td></tr> 
        <tr><td>Πανεπιστήμιο</td><td><%=rs6.getString("edu6")%></td></tr> 
        <tr><td>ΑΓΝΩΣΤΟ</td><td><%=rs7.getString("sum_unknown")%></td></tr> 
        <tr><td><b>ΣΥΝΟΛΟ</b></td><td><%=rs8.getString("sum")%></td></tr> 
      </table> 
    </td> 
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  <tr> 
</table> 
</body> 
</html> 
<% 
con.commit(); 
// κλείσιμο των statements για εξοικονόμηση πόρων της βάσης 
stmt1.close(); 
stmt2.close(); 
stmt3.close(); 
stmt4.close(); 
stmt5.close(); 
stmt6.close(); 
stmt7.close(); 
stmt8.close(); 
} 
catch(SQLException e) { 
  out.println("SQLException caught: " + e.getMessage()); 
} 
%> 
 

sex_age.jsp 
 
<%-- Σελίδα εμφάνισης πίνακα συσχέτισης μορφωτικού επιπέδου - φύλου--%> 
<%@ page contentType="text/html; charset=iso-8859-7" %> 
<%@ page import="java.util.*,java.sql.*,mypack.*" %> 
 
<% 
// Ανάκτηση από το session του έτους που μας ενδιαφέρει 
  String statyear = (String) session.getAttribute("statyear"); 
  try { 
 // Ανάκτηση από το session της σύνδεσης με τη βάση 
    Connection con = ((ConnectionHolder) session.getAttribute("conn")).getConnection(); 
    Statement stmt1 = con.createStatement(); 
 // Ερώτημα για την ανάκτηση του συνόλου των ανδρών ασθενών ηλικίας από 12 έως 17 
    ResultSet rs1 = stmt1.executeQuery("select count(distinct patient.patient_id) as man12_17 "+ 
                                       "from session_members,sessiontable,patient "+ 
                                       "where sessiontable.session_id=session_members.session_id "+ 
                                       "and session_members.patient_id=patient.patient_id "+ 
                                       "and session_date like '%"+statyear+"%' "+ 
                                       "and patient.sex=1 "+ 
                                       "and patient.age between 12 and 17"); 
    rs1.next(); 
 
    Statement stmt2 = con.createStatement(); 
 // Ερώτημα για την ανάκτηση του συνόλου των ανδρών ασθενών ηλικίας από 18 έως 24 
    ResultSet rs2 = stmt2.executeQuery("select count(distinct patient.patient_id) as man18_24 "+ 
                                       "from session_members,sessiontable,patient "+ 
                                       "where sessiontable.session_id=session_members.session_id "+ 
                                       "and session_members.patient_id=patient.patient_id "+ 
                                       "and session_date like '%"+statyear+"%' "+ 
                                       "and patient.sex=1 "+ 
                                       "and patient.age between 18 and 24"); 
    rs2.next(); 
 
    Statement stmt3 = con.createStatement(); 
 // Ερώτημα για την ανάκτηση του συνόλου των ανδρών ασθενών ηλικίας από 25 έως 35 
    ResultSet rs3 = stmt3.executeQuery("select count(distinct patient.patient_id) as man25_35 "+ 
                                       "from session_members,sessiontable,patient "+ 
                                       "where sessiontable.session_id=session_members.session_id "+ 
                                       "and session_members.patient_id=patient.patient_id "+ 
                                       "and session_date like '%"+statyear+"%' "+ 
                                       "and patient.sex=1 "+ 
                                       "and patient.age between 25 and 35"); 
    rs3.next(); 
 
    Statement stmt4 = con.createStatement(); 
 // Ερώτημα για την ανάκτηση του συνόλου των ανδρών ασθενών ηλικίας από 36 έως 50 
    ResultSet rs4 = stmt4.executeQuery("select count(distinct patient.patient_id) as man36_50 "+ 
                                       "from session_members,sessiontable,patient "+ 
                                       "where sessiontable.session_id=session_members.session_id "+ 
                                       "and session_members.patient_id=patient.patient_id "+ 
                                       "and session_date like '%"+statyear+"%' "+ 
                                       "and patient.sex=1 "+ 
                                       "and patient.age between 36 and 50"); 
    rs4.next(); 
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    Statement stmt5 = con.createStatement(); 
 // Ερώτημα για την ανάκτηση του συνόλου των ανδρών ασθενών ηλικίας μεγαλύτερης των 51 ετών 
    ResultSet rs5 = stmt5.executeQuery("select count(distinct patient.patient_id) as man51 "+ 
                                       "from session_members,sessiontable,patient "+ 
                                       "where sessiontable.session_id=session_members.session_id "+ 
                                       "and session_members.patient_id=patient.patient_id "+ 
                                       "and session_date like '%"+statyear+"%' "+ 
                                       "and patient.sex=1 "+ 
                                       "and patient.age >= 51"); 
    rs5.next(); 
 
    Statement stmt6 = con.createStatement(); 
 // Ερώτημα για την ανάκτηση του συνόλου των γυναικών ασθενών ηλικίας από 12 έως 17 
    ResultSet rs6 = stmt6.executeQuery("select count(distinct patient.patient_id) as wom12_17 "+ 
                                       "from session_members,sessiontable,patient "+ 
                                       "where sessiontable.session_id=session_members.session_id "+ 
                                       "and session_members.patient_id=patient.patient_id "+ 
                                       "and session_date like '%"+statyear+"%' "+ 
                                       "and patient.sex=2 "+ 
                                       "and patient.age between 12 and 17"); 
    rs6.next(); 
 
    Statement stmt7 = con.createStatement(); 
 // Ερώτημα για την ανάκτηση του συνόλου των γυναικών ασθενών ηλικίας από 18 έως 24 
    ResultSet rs7 = stmt7.executeQuery("select count(distinct patient.patient_id) as wom18_24 "+ 
                                       "from session_members,sessiontable,patient "+ 
                                       "where sessiontable.session_id=session_members.session_id "+ 
                                       "and session_members.patient_id=patient.patient_id "+ 
                                       "and session_date like '%"+statyear+"%' "+ 
                                       "and patient.sex=2 "+ 
                                       "and patient.age between 18 and 24"); 
    rs7.next(); 
 
    Statement stmt8 = con.createStatement(); 
 // Ερώτημα για την ανάκτηση του συνόλου των γυναικών ασθενών ηλικίας από 25 έως 35 
    ResultSet rs8 = stmt8.executeQuery("select count(distinct patient.patient_id) as wom25_35 "+ 
                                       "from session_members,sessiontable,patient "+ 
                                       "where sessiontable.session_id=session_members.session_id "+ 
                                       "and session_members.patient_id=patient.patient_id "+ 
                                       "and session_date like '%"+statyear+"%' "+ 
                                       "and patient.sex=2 "+ 
                                       "and patient.age between 25 and 35"); 
    rs8.next(); 
 
    Statement stmt9 = con.createStatement(); 
 // Ερώτημα για την ανάκτηση του συνόλου των γυναικών ασθενών ηλικίας από 36 έως 50 
    ResultSet rs9 = stmt9.executeQuery("select count(distinct patient.patient_id) as wom36_50 "+ 
                                       "from session_members,sessiontable,patient "+ 
                                       "where sessiontable.session_id=session_members.session_id "+ 
                                       "and session_members.patient_id=patient.patient_id "+ 
                                       "and session_date like '%"+statyear+"%' "+ 
                                       "and patient.sex=2 "+ 
                                       "and patient.age between 36 and 50"); 
    rs9.next(); 
 
    Statement stmt10 = con.createStatement(); 
 // Ερώτημα για την ανάκτηση του συνόλου των γυναικών ασθενών ηλικίας μεγαλύτερης των 51 ετών 
    ResultSet rs10 = stmt10.executeQuery("select count(distinct patient.patient_id) as wom51 "+ 
                                       "from session_members,sessiontable,patient "+ 
                                       "where sessiontable.session_id=session_members.session_id "+ 
                                       "and session_members.patient_id=patient.patient_id "+ 
                                       "and session_date like '%"+statyear+"%' "+ 
                                       "and patient.sex=2 "+ 
                                       "and patient.age >= 51"); 
    rs10.next(); 
 
    Statement stmt11 = con.createStatement(); 
 // Ερώτημα για την ανάκτηση του συνόλου των ασθενών αγνώστου φύλου και ηλικίας από 12 έως 17 
    ResultSet rs11 = stmt11.executeQuery("select count(distinct patient.patient_id) as unk12_17 "+ 
                                       "from session_members,sessiontable,patient "+ 
                                       "where sessiontable.session_id=session_members.session_id "+ 
                                       "and session_members.patient_id=patient.patient_id "+ 
                                       "and session_date like '%"+statyear+"%' "+ 
                                       "and patient.sex=0 "+ 
                                       "and patient.age between 12 and 17"); 
    rs11.next(); 
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    Statement stmt12 = con.createStatement(); 
 // Ερώτημα για την ανάκτηση του συνόλου των ασθενών αγνώστου φύλου και ηλικίας από 18 έως 24 
    ResultSet rs12 = stmt12.executeQuery("select count(distinct patient.patient_id) as unk18_24 "+ 
                                      "from session_members,sessiontable,patient "+ 
                                      "where sessiontable.session_id=session_members.session_id "+ 
                                      "and session_members.patient_id=patient.patient_id "+ 
                                      "and session_date like '%"+statyear+"%' "+ 
                                      "and patient.sex=0 "+ 
                                      "and patient.age between 18 and 24"); 
    rs12.next(); 
 
    Statement stmt13 = con.createStatement(); 
 // Ερώτημα για την ανάκτηση του συνόλου των ασθενών αγνώστου φύλου και ηλικίας από 25 έως 35 
    ResultSet rs13 = stmt13.executeQuery("select count(distinct patient.patient_id) as unk25_35 "+ 
                                      "from session_members,sessiontable,patient "+ 
                                      "where sessiontable.session_id=session_members.session_id "+ 
                                      "and session_members.patient_id=patient.patient_id "+ 
                                      "and session_date like '%"+statyear+"%' "+ 
                                      "and patient.sex=0 "+ 
                                      "and patient.age between 25 and 35"); 
    rs13.next(); 
 
    Statement stmt14 = con.createStatement(); 
 // Ερώτημα για την ανάκτηση του συνόλου των ασθενών αγνώστου φύλου και ηλικίας από 36 έως 50 
    ResultSet rs14 = stmt14.executeQuery("select count(distinct patient.patient_id) as unk36_50 "+ 
                                      "from session_members,sessiontable,patient "+ 
                                      "where sessiontable.session_id=session_members.session_id "+ 
                                      "and session_members.patient_id=patient.patient_id "+ 
                                      "and session_date like '%"+statyear+"%' "+ 
                                      "and patient.sex=0 "+ 
                                      "and patient.age between 36 and 50"); 
    rs14.next(); 
 
    Statement stmt15 = con.createStatement(); 
 // Ερώτημα για την ανάκτηση του συνόλου των ασθενών αγνώστου φύλου και ηλικίας μεγαλύτερης των 51 ετών 
    ResultSet rs15 = stmt15.executeQuery("select count(distinct patient.patient_id) as unk51 "+ 
                                       "from session_members,sessiontable,patient "+ 
                                       "where sessiontable.session_id=session_members.session_id "+ 
                                       "and session_members.patient_id=patient.patient_id "+ 
                                       "and session_date like '%"+statyear+"%' "+ 
                                       "and patient.sex=0 "+ 
                                       "and patient.age >= 51"); 
    rs15.next(); 
 
    Statement stmt16 = con.createStatement(); 
 // Ερώτημα για την ανάκτηση του συνόλου των ανδρών ασθενών δηλωμένης ηλικίας 
    ResultSet rs16 = stmt16.executeQuery("select count(distinct patient.patient_id) as sum_man "+ 
                                       "from session_members,sessiontable,patient "+ 
                                       "where sessiontable.session_id=session_members.session_id "+ 
                                       "and session_members.patient_id=patient.patient_id "+ 
                                       "and session_date like '%"+statyear+"%' "+ 
                                       "and patient.sex=1 and patient.age is not null"); 
    rs16.next(); 
 
    Statement stmt17 = con.createStatement(); 
 // Ερώτημα για την ανάκτηση του συνόλου των γυναικών ασθενών δηλωμένης ηλικίας 
    ResultSet rs17 = stmt17.executeQuery("select count(distinct patient.patient_id) as sum_wom "+ 
                                       "from session_members,sessiontable,patient "+ 
                                       "where sessiontable.session_id=session_members.session_id "+ 
                                       "and session_members.patient_id=patient.patient_id "+ 
                                       "and session_date like '%"+statyear+"%' "+ 
                                       "and patient.sex=2 and patient.age is not null"); 
    rs17.next(); 
 
    Statement stmt18 = con.createStatement(); 
 // Ερώτημα για την ανάκτηση του συνόλου των ασθενών αγνώστου φύλου και δηλωμένης ηλικίας 
    ResultSet rs18 = stmt18.executeQuery("select count(distinct patient.patient_id) as sum_unk "+ 
                                       "from session_members,sessiontable,patient "+ 
                                       "where sessiontable.session_id=session_members.session_id "+ 
                                       "and session_members.patient_id=patient.patient_id "+ 
                                       "and session_date like '%"+statyear+"%' "+ 
                                       "and patient.sex=0 and patient.age is not null"); 
    rs18.next(); 
 
    Statement stmt19 = con.createStatement(); 
 // Ερώτημα για την ανάκτηση του συνόλου των ασθενών ηλικίας από 12 έως 17 
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    ResultSet rs19 = stmt19.executeQuery("select count(distinct patient.patient_id) as sum12_17 "+ 
                                       "from session_members,sessiontable,patient "+ 
                                       "where sessiontable.session_id=session_members.session_id "+ 
                                       "and session_members.patient_id=patient.patient_id "+ 
                                       "and session_date like '%"+statyear+"%' "+ 
                                       "and patient.age between 12 and 17"); 
    rs19.next(); 
 
    Statement stmt20 = con.createStatement(); 
 // Ερώτημα για την ανάκτηση του συνόλου των ασθενών ηλικίας από 18 έως 24 
    ResultSet rs20 = stmt20.executeQuery("select count(distinct patient.patient_id) as sum18_24 "+ 
                                       "from session_members,sessiontable,patient "+ 
                                       "where sessiontable.session_id=session_members.session_id "+ 
                                       "and session_members.patient_id=patient.patient_id "+ 
                                       "and session_date like '%"+statyear+"%' "+ 
                                       "and patient.age between 18 and 24"); 
    rs20.next(); 
 
    Statement stmt21 = con.createStatement(); 
 // Ερώτημα για την ανάκτηση του συνόλου των ασθενών ηλικίας από 25 έως 35 
    ResultSet rs21 = stmt21.executeQuery("select count(distinct patient.patient_id) as sum25_35 "+ 
                                       "from session_members,sessiontable,patient "+ 
                                       "where sessiontable.session_id=session_members.session_id "+ 
                                       "and session_members.patient_id=patient.patient_id "+ 
                                       "and session_date like '%"+statyear+"%' "+ 
                                       "and patient.age between 25 and 35"); 
    rs21.next(); 
 
    Statement stmt22 = con.createStatement(); 
 // Ερώτημα για την ανάκτηση του συνόλου των ασθενών ηλικίας από 36 έως 50 
    ResultSet rs22 = stmt22.executeQuery("select count(distinct patient.patient_id) as sum36_50 "+ 
                                       "from session_members,sessiontable,patient "+ 
                                       "where sessiontable.session_id=session_members.session_id "+ 
                                       "and session_members.patient_id=patient.patient_id "+ 
                                       "and session_date like '%"+statyear+"%' "+ 
                                       "and patient.age between 36 and 50"); 
    rs22.next(); 
 
    Statement stmt23 = con.createStatement(); 
 // Ερώτημα για την ανάκτηση του συνόλου των ασθενών ηλικίας μεγαλύτερης των 51 ετών 
    ResultSet rs23 = stmt23.executeQuery("select count(distinct patient.patient_id) as sum51 "+ 
                                       "from session_members,sessiontable,patient "+ 
                                       "where sessiontable.session_id=session_members.session_id "+ 
                                       "and session_members.patient_id=patient.patient_id "+ 
                                       "and session_date like '%"+statyear+"%' "+ 
                                       "and patient.age >= 51"); 
    rs23.next(); 
 
    Statement stmt24 = con.createStatement(); 
 // Ερώτημα για την ανάκτηση του συνόλου των ασθενών δηλωμένης ηλικίας 
    ResultSet rs24 = stmt24.executeQuery("select count(distinct patient.patient_id) as sum "+ 
                                       "from session_members,sessiontable,patient "+ 
                                       "where sessiontable.session_id=session_members.session_id "+ 
                                       "and session_members.patient_id=patient.patient_id "+ 
                                       "and session_date like '%"+statyear+"%' "+ 
                                       "and patient.age is not null"); 
    rs24.next(); 
%> 
<html> 
<html> 
  <head> 
    <title>ΣΥΝΕΔΡΕΙΕΣ - ΠΡΩΤΗ ΕΠΑΦΗ</title> 
    <link href="main.css" rel="STYLESHEET" type="text/css"> 
    <link href="appl.css" rel="STYLESHEET" type="text/css"> 
  </head> 
<body bgcolor="#B6CB41"> 
<table height="100%" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> 
  <tr> 
    <td width="100%" valign = "middle"> 
      <!-- Εμφάνιση των αποτελεσμάτων σε μορφή πίνακα --> 
      <table class="results" align="center" width="450" height="190"> 
        <caption>ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΦΥΛΟΥ - ΗΛΙΚΙΑΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ</caption> 
        <col class="VARCHAR"><col class="NUMBER"><col class="NUMBER"><col class="NUMBER"> 
        <col class="NUMBER"><col class="NUMBER"><col class="NUMBER"> 
        <tr><th rowspan="2"><b>Φύλο</b></th><th colspan="6"><b>Ηλικιακή Ομάδα</b></th></tr> 
        <tr><th>12 - 17</th><th>18 - 24</th><th>25 - 35</th><th>36 - 
50</th><th>51+</th><th><b>Σύνολο</b></th></tr> 
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        <tr> 
          <td>Άνδρες</td> 
          <td><%=rs1.getString("man12_17")%></td> 
          <td><%=rs2.getString("man18_24")%></td> 
          <td><%=rs3.getString("man25_35")%></td> 
          <td><%=rs4.getString("man36_50")%></td> 
          <td><%=rs5.getString("man51")%></td> 
          <td><%=rs16.getString("sum_man")%></td> 
        </tr> 
        <tr> 
          <td>Γυναίκες</td> 
          <td><%=rs6.getString("wom12_17")%></td> 
          <td><%=rs7.getString("wom18_24")%></td> 
          <td><%=rs8.getString("wom25_35")%></td> 
          <td><%=rs9.getString("wom36_50")%></td> 
          <td><%=rs10.getString("wom51")%></td> 
          <td><%=rs17.getString("sum_wom")%></td> 
        </tr> 
        <tr> 
          <td>Άγνωστο</td> 
          <td><%=rs11.getString("unk12_17")%></td> 
          <td><%=rs12.getString("unk18_24")%></td> 
          <td><%=rs13.getString("unk25_35")%></td> 
          <td><%=rs14.getString("unk36_50")%></td> 
          <td><%=rs15.getString("unk51")%></td> 
          <td><%=rs18.getString("sum_unk")%></td> 
        </tr> 
        <tr> 
          <td><b>ΣΥΝΟΛΟ</b></td> 
          <td><%=rs19.getString("sum12_17")%></td> 
          <td><%=rs20.getString("sum18_24")%></td> 
          <td><%=rs21.getString("sum25_35")%></td> 
          <td><%=rs22.getString("sum36_50")%></td> 
          <td><%=rs23.getString("sum51")%></td> 
          <td><%=rs24.getString("sum")%></td> 
        </tr> 
      </table> 
    </td> 
  <tr> 
</table> 
</body> 
</html> 
<% 
con.commit(); 
// κλείσιμο των statements για εξοικονόμηση πόρων της βάσης 
stmt1.close(); 
stmt2.close(); 
stmt3.close(); 
stmt4.close(); 
stmt5.close(); 
stmt6.close(); 
stmt7.close(); 
stmt8.close(); 
stmt9.close(); 
stmt10.close(); 
stmt11.close(); 
stmt12.close(); 
stmt13.close(); 
stmt14.close(); 
stmt15.close(); 
stmt16.close(); 
stmt17.close(); 
stmt18.close(); 
stmt19.close(); 
stmt20.close(); 
stmt21.close(); 
stmt22.close(); 
stmt23.close(); 
stmt24.close(); 
} 
catch(SQLException e) { 
  out.println("SQLException caught: " + e.getMessage()); 
} 
%> 
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edu_sex.jsp 
 
<%-- Σελίδα εμφάνισης πίνακα συσχέτισης μορφωτικού επιπέδου - φύλου--%> 
<%@ page contentType="text/html; charset=iso-8859-7" %> 
<%@ page import="java.util.*,java.sql.*,mypack.*" %> 
 
<% 
// Ανάκτηση από το session του έτους που μας ενδιαφέρει 
  String statyear = (String) session.getAttribute("statyear"); 
  try { 
 // Ανάκτηση από το session της σύνδεσης με τη βάση 
    Connection con = ((ConnectionHolder) session.getAttribute("conn")).getConnection(); 
    Statement stmt1 = con.createStatement(); 
 // Ερώτημα για την ανάκτηση του συνόλου των ασθενών που είναι άνδρες και αναλφάβητοι 
    ResultSet rs1 = stmt1.executeQuery("select count(distinct patient.patient_id) as man1 "+ 
                                       "from session_members,sessiontable,patient "+ 
                                       "where sessiontable.session_id=session_members.session_id "+ 
                                       "and session_members.patient_id=patient.patient_id "+ 
                                       "and session_date like '%"+statyear+"%' "+ 
                                       "and patient.sex=1 "+ 
                                       "and patient.education=1"); 
    rs1.next(); 
 
    Statement stmt2 = con.createStatement(); 
 // Ερώτημα για την ανάκτηση του συνόλου των ασθενών που είναι άνδρες και ημιαναλφάβητοι 
    ResultSet rs2 = stmt2.executeQuery("select count(distinct patient.patient_id) as man2 "+ 
                                       "from session_members,sessiontable,patient "+ 
                                       "where sessiontable.session_id=session_members.session_id "+ 
                                       "and session_members.patient_id=patient.patient_id "+ 
                                       "and session_date like '%"+statyear+"%' "+ 
                                       "and patient.sex=1 "+ 
                                       "and patient.education=2"); 
    rs2.next(); 
 
    Statement stmt3 = con.createStatement(); 
 // Ερώτημα για την ανάκτηση του συνόλου των ασθενών που είναι άνδρες και απόφοιτοι δημοτικού 
    ResultSet rs3 = stmt3.executeQuery("select count(distinct patient.patient_id) as man3 "+ 
                                       "from session_members,sessiontable,patient "+ 
                                       "where sessiontable.session_id=session_members.session_id "+ 
                                       "and session_members.patient_id=patient.patient_id "+ 
                                       "and session_date like '%"+statyear+"%' "+ 
                                       "and patient.sex=1 "+ 
                                       "and patient.education=3"); 
    rs3.next(); 
 
    Statement stmt4 = con.createStatement(); 
 // Ερώτημα για την ανάκτηση του συνόλου των ασθενών που είναι άνδρες και απόφοιτοι γυμνασίου 
    ResultSet rs4 = stmt4.executeQuery("select count(distinct patient.patient_id) as man4 "+ 
                                       "from session_members,sessiontable,patient "+ 
                                       "where sessiontable.session_id=session_members.session_id "+ 
                                       "and session_members.patient_id=patient.patient_id "+ 
                                       "and session_date like '%"+statyear+"%' "+ 
                                       "and patient.sex=1 "+ 
                                       "and patient.education=4"); 
    rs4.next(); 
 
    Statement stmt5 = con.createStatement(); 
 // Ερώτημα για την ανάκτηση του συνόλου των ασθενών που είναι άνδρες και απόφοιτοι λυκείου 
    ResultSet rs5 = stmt5.executeQuery("select count(distinct patient.patient_id) as man5 "+ 
                                       "from session_members,sessiontable,patient "+ 
                                       "where sessiontable.session_id=session_members.session_id "+ 
                                       "and session_members.patient_id=patient.patient_id "+ 
                                       "and session_date like '%"+statyear+"%' "+ 
                                       "and patient.sex=1 "+ 
                                       "and patient.education=5"); 
    rs5.next(); 
 
    Statement stmt6 = con.createStatement(); 
 // Ερώτημα για την ανάκτηση του συνόλου των ασθενών που είναι άνδρες και απόφοιτοι πανεπιστημίου 
    ResultSet rs6 = stmt6.executeQuery("select count(distinct patient.patient_id) as man6 "+ 
                                       "from session_members,sessiontable,patient "+ 
                                       "where sessiontable.session_id=session_members.session_id "+ 
                                       "and session_members.patient_id=patient.patient_id "+ 
                                       "and session_date like '%"+statyear+"%' "+ 
                                       "and patient.sex=1 "+ 
                                       "and patient.education=6"); 
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    rs6.next(); 
 
    Statement stmt7 = con.createStatement(); 
 // Ερώτημα για την ανάκτηση του συνόλου των ασθενών που είναι γυναίκες και αναλφάβητοι 
    ResultSet rs7 = stmt7.executeQuery("select count(distinct patient.patient_id) as wom1 "+ 
                                       "from session_members,sessiontable,patient "+ 
                                       "where sessiontable.session_id=session_members.session_id "+ 
                                       "and session_members.patient_id=patient.patient_id "+ 
                                       "and session_date like '%"+statyear+"%' "+ 
                                       "and patient.sex=2 "+ 
                                       "and patient.education=1"); 
    rs7.next(); 
 
    Statement stmt8 = con.createStatement(); 
 // Ερώτημα για την ανάκτηση του συνόλου των ασθενών που είναι γυναίκες και ημιαναλφάβητοι 
    ResultSet rs8 = stmt8.executeQuery("select count(distinct patient.patient_id) as wom2 "+ 
                                       "from session_members,sessiontable,patient "+ 
                                       "where sessiontable.session_id=session_members.session_id "+ 
                                       "and session_members.patient_id=patient.patient_id "+ 
                                       "and session_date like '%"+statyear+"%' "+ 
                                       "and patient.sex=2 "+ 
                                       "and patient.education=2"); 
    rs8.next(); 
 
    Statement stmt9 = con.createStatement(); 
 // Ερώτημα για την ανάκτηση του συνόλου των ασθενών που είναι γυναίκες και απόφοιτοι δημοτικού 
    ResultSet rs9 = stmt9.executeQuery("select count(distinct patient.patient_id) as wom3 "+ 
                                       "from session_members,sessiontable,patient "+ 
                                       "where sessiontable.session_id=session_members.session_id "+ 
                                       "and session_members.patient_id=patient.patient_id "+ 
                                       "and session_date like '%"+statyear+"%' "+ 
                                       "and patient.sex=2 "+ 
                                       "and patient.education=3"); 
    rs9.next(); 
 
    Statement stmt10 = con.createStatement(); 
 // Ερώτημα για την ανάκτηση του συνόλου των ασθενών που είναι γυναίκες και απόφοιτοι γυμνασίου 
    ResultSet rs10 = stmt10.executeQuery("select count(distinct patient.patient_id) as wom4 "+ 
                                       "from session_members,sessiontable,patient "+ 
                                       "where sessiontable.session_id=session_members.session_id "+ 
                                       "and session_members.patient_id=patient.patient_id "+ 
                                       "and session_date like '%"+statyear+"%' "+ 
                                       "and patient.sex=2 "+ 
                                       "and patient.education=4"); 
    rs10.next(); 
 
    Statement stmt11 = con.createStatement(); 
 // Ερώτημα για την ανάκτηση του συνόλου των ασθενών που είναι γυναίκες και απόφοιτοι λυκείου 
    ResultSet rs11 = stmt11.executeQuery("select count(distinct patient.patient_id) as wom5 "+ 
                                       "from session_members,sessiontable,patient "+ 
                                       "where sessiontable.session_id=session_members.session_id "+ 
                                       "and session_members.patient_id=patient.patient_id "+ 
                                       "and session_date like '%"+statyear+"%' "+ 
                                       "and patient.sex=2 "+ 
                                       "and patient.education=5"); 
    rs11.next(); 
 
    Statement stmt12 = con.createStatement(); 
  // Ερώτημα για την ανάκτηση του συνόλου των ασθενών που είναι γυναίκες και απόφοιτοι πανεπιστημίου 
    ResultSet rs12 = stmt12.executeQuery("select count(distinct patient.patient_id) as wom6 "+ 
                                      "from session_members,sessiontable,patient "+ 
                                      "where sessiontable.session_id=session_members.session_id "+ 
                                      "and session_members.patient_id=patient.patient_id "+ 
                                      "and session_date like '%"+statyear+"%' "+ 
                                      "and patient.sex=2 "+ 
                                      "and patient.education=6"); 
    rs12.next(); 
 
    Statement stmt13 = con.createStatement(); 
 // Ερώτημα για την ανάκτηση του συνόλου των ασθενών αγνώστου φύλου που είναι αναλφάβητοι 
    ResultSet rs13 = stmt13.executeQuery("select count(distinct patient.patient_id) as sumedu1 "+ 
                                      "from session_members,sessiontable,patient "+ 
                                      "where sessiontable.session_id=session_members.session_id "+ 
                                      "and session_members.patient_id=patient.patient_id "+ 
                                      "and session_date like '%"+statyear+"%' "+ 
                                      "and patient.sex <> 0 "+ 
                                      "and patient.education=1"); 
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    rs13.next(); 
 
    Statement stmt14 = con.createStatement(); 
 // Ερώτημα για την ανάκτηση του συνόλου των ασθενών αγνώστου φύλου που είναι ημίαναλφαβητοι 
    ResultSet rs14 = stmt14.executeQuery("select count(distinct patient.patient_id) as sumedu2 "+ 
                                      "from session_members,sessiontable,patient "+ 
                                      "where sessiontable.session_id=session_members.session_id "+ 
                                      "and session_members.patient_id=patient.patient_id "+ 
                                      "and session_date like '%"+statyear+"%' "+ 
                                      "and patient.sex <> 0 "+ 
                                      "and patient.education=2"); 
    rs14.next(); 
 
    Statement stmt15 = con.createStatement(); 
 // Ερώτημα για την ανάκτηση του συνόλου των ασθενών αγνώστου φύλου που είναι απόφοιτοι δημοτικού 
    ResultSet rs15 = stmt15.executeQuery("select count(distinct patient.patient_id) as sumedu3 "+ 
                                      "from session_members,sessiontable,patient "+ 
                                      "where sessiontable.session_id=session_members.session_id "+ 
                                      "and session_members.patient_id=patient.patient_id "+ 
                                      "and session_date like '%"+statyear+"%' "+ 
                                      "and patient.sex <> 0 "+ 
                                      "and patient.education=3"); 
    rs15.next(); 
 
    Statement stmt16 = con.createStatement(); 
 // Ερώτημα για την ανάκτηση του συνόλου των ασθενών αγνώστου φύλου που είναι απόφοιτοι γυμνασίου 
    ResultSet rs16 = stmt16.executeQuery("select count(distinct patient.patient_id) as sumedu4 "+ 
                                      "from session_members,sessiontable,patient "+ 
                                      "where sessiontable.session_id=session_members.session_id "+ 
                                      "and session_members.patient_id=patient.patient_id "+ 
                                      "and session_date like '%"+statyear+"%' "+ 
                                      "and patient.sex <> 0 "+ 
                                      "and patient.education=4"); 
    rs16.next(); 
 
    Statement stmt17 = con.createStatement(); 
 // Ερώτημα για την ανάκτηση του συνόλου των ασθενών αγνώστου φύλου που είναι απόφοιτοι λυκείου 
    ResultSet rs17 = stmt17.executeQuery("select count(distinct patient.patient_id) as sumedu5 "+ 
                                      "from session_members,sessiontable,patient "+ 
                                      "where sessiontable.session_id=session_members.session_id "+ 
                                      "and session_members.patient_id=patient.patient_id "+ 
                                      "and session_date like '%"+statyear+"%' "+ 
                                      "and patient.sex <> 0 "+ 
                                      "and patient.education=5"); 
    rs17.next(); 
 
    Statement stmt18 = con.createStatement(); 
 // Ερώτημα για την ανάκτηση του συνόλου των ασθενών αγνώστου φύλου που είναι απόφοιτοι πανεπιστημίου 
    ResultSet rs18 = stmt18.executeQuery("select count(distinct patient.patient_id) as sumedu6 "+ 
                                      "from session_members,sessiontable,patient "+ 
                                      "where sessiontable.session_id=session_members.session_id "+ 
                                      "and session_members.patient_id=patient.patient_id "+ 
                                      "and session_date like '%"+statyear+"%' "+ 
                                      "and patient.sex <> 0 "+ 
                                      "and patient.education=6"); 
    rs18.next(); 
 
    Statement stmt19 = con.createStatement(); 
 // Ερώτημα για την ανάκτηση του συνόλου των ανδρών ασθενών αγνώστου μορφωτικού επιπέδου 
    ResultSet rs19 = stmt19.executeQuery("select count(distinct patient.patient_id) as man "+ 
                                      "from session_members,sessiontable,patient "+ 
                                      "where sessiontable.session_id=session_members.session_id "+ 
                                      "and session_members.patient_id=patient.patient_id "+ 
                                      "and session_date like '%"+statyear+"%' "+ 
                                      "and patient.sex = 1 "+ 
                                      "and patient.education <> 0"); 
    rs19.next(); 
 
    Statement stmt20 = con.createStatement(); 
 // Ερώτημα για την ανάκτηση του συνόλου των γυναικών ασθενών αγνώστου μορφωτικού επιπέδου 
    ResultSet rs20 = stmt20.executeQuery("select count(distinct patient.patient_id) as wom "+ 
                                      "from session_members,sessiontable,patient "+ 
                                      "where sessiontable.session_id=session_members.session_id "+ 
                                      "and session_members.patient_id=patient.patient_id "+ 
                                      "and session_date like '%"+statyear+"%' "+ 
                                      "and patient.sex = 2 "+ 
                                      "and patient.education <> 0"); 
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    rs20.next(); 
 
    Statement stmt21 = con.createStatement(); 
 // Ερώτημα για την ανάκτηση του συνόλου των ασθενών αγνώστου φύλου και αγνώστου μορφωτικού επιπέδου 
    ResultSet rs21 = stmt21.executeQuery("select count(distinct patient.patient_id) as sum "+ 
                                      "from session_members,sessiontable,patient "+ 
                                      "where sessiontable.session_id=session_members.session_id "+ 
                                      "and session_members.patient_id=patient.patient_id "+ 
                                      "and session_date like '%"+statyear+"%' "+ 
                                      "and patient.sex <> 0 "+ 
                                      "and patient.education <> 0"); 
    rs21.next(); 
 
%> 
<html> 
<html> 
  <head> 
    <title>ΣΥΝΕΔΡΕΙΕΣ - ΠΡΩΤΗ ΕΠΑΦΗ</title> 
    <link href="main.css" rel="STYLESHEET" type="text/css"> 
    <link href="appl.css" rel="STYLESHEET" type="text/css"> 
  </head> 
<body bgcolor="#B6CB41"> 
<table height="100%" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> 
  <tr> 
    <td width="100%" valign = "middle"> 
      <!-- Εμφάνιση των αποτελεσμάτων σε μορφή πίνακα --> 
      <table class="results" align="center" width="450" height="250"> 
        <caption>ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ - ΦΥΛΟΥ</caption> 
        <col class="VARCHAR"><col class="NUMBER"><col class="NUMBER"><col class="NUMBER"> 
        <tr><th rowspan="2"><b>Μορφωτικό Επίπεδο</b></th><th colspan="3"><b>Φύλο</b></th></tr> 
        <tr><th>Άνδρες</th><th>Γυναίκες</th><th><b>Σύνολο</b></th></tr> 
        <tr> 
          <td>Αναλφάβητος</td> 
          <td><%=rs1.getString("man1")%></td> 
          <td><%=rs7.getString("wom1")%></td> 
          <td><%=rs13.getString("sumedu1")%></td> 
        </tr> 
        <tr> 
          <td>Ημιαναλφάβητος</td> 
          <td><%=rs2.getString("man2")%></td> 
          <td><%=rs8.getString("wom2")%></td> 
          <td><%=rs14.getString("sumedu2")%></td> 
        </tr> 
        <tr> 
          <td>Δημοτικό</td> 
          <td><%=rs3.getString("man3")%></td> 
          <td><%=rs9.getString("wom3")%></td> 
          <td><%=rs15.getString("sumedu3")%></td> 
        </tr> 
        <tr> 
          <td>Γυμνάσιο</td> 
          <td><%=rs4.getString("man4")%></td> 
          <td><%=rs10.getString("wom4")%></td> 
          <td><%=rs16.getString("sumedu4")%></td> 
        </tr> 
        <tr> 
          <td>Λύκειο</td> 
          <td><%=rs5.getString("man5")%></td> 
          <td><%=rs11.getString("wom5")%></td> 
          <td><%=rs17.getString("sumedu5")%></td> 
        </tr> 
        <tr> 
          <td>Πανεπιστήμιο</td> 
          <td><%=rs6.getString("man6")%></td> 
          <td><%=rs12.getString("wom6")%></td> 
          <td><%=rs18.getString("sumedu6")%></td> 
        </tr> 
        <tr> 
          <td><b>ΣΥΝΟΛΟ</b></td> 
          <td><%=rs19.getString("man")%></td> 
          <td><%=rs20.getString("wom")%></td> 
          <td><%=rs21.getString("sum")%></td> 
        </tr> 
      </table> 
    </td> 
  <tr> 
</table> 
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</body> 
</html> 
<% 
con.commit(); 
// κλείσιμο των statements για εξοικονόμηση πόρων της βάσης 
stmt1.close(); 
stmt2.close(); 
stmt3.close(); 
stmt4.close(); 
stmt5.close(); 
stmt6.close(); 
stmt7.close(); 
stmt8.close(); 
stmt9.close(); 
stmt10.close(); 
stmt11.close(); 
stmt12.close(); 
stmt13.close(); 
stmt14.close(); 
stmt15.close(); 
stmt16.close(); 
stmt17.close(); 
stmt18.close(); 
stmt19.close(); 
stmt20.close(); 
stmt21.close(); 
} 
catch(SQLException e) { 
  out.println("SQLException caught: " + e.getMessage()); 
} 
%> 
 

 149 


	1  
	1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
	2  ΤΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
	2.1 ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
	2.2 ΤΟ Ψ.Ν.Θ. ΣΗΜΕΡΑ 
	2.3 ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΙΑΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΑΣΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
	2.3.1 Μονάδα Επανένταξης 
	2.3.2 Ξενώνες - Οικοτροφεία 
	2.3.3 Προστατευμένα Διαμερίσματα 

	2.4 Δίκτυο Ψυχιατρικών Υπηρεσιών 
	2.4.1 Κέντρα Ψυχικής Υγείας 
	2.4.2 Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο 
	2.4.3 Τμήμα Ψυχοθεραπείας και Στήριξης Οικογένειας 
	2.4.4 Ομάδες Ψυχοκοινωνικής Στήριξης Επαρχιακού Τύπου 

	2.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
	3  ΑΝΑΛΥΣΗ 
	3.1 ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
	3.2 USE CASES 
	3.2.1 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΠΑΦΗΣ 
	3.2.2 Διαχείριση Ραντεβού 
	3.2.3 Προβολή Φακέλου Ασθενούς
	3.2.4 Προβολή Στατιστικών 
	3.2.5 Διόρθωση Εγγραφής Ασθενούς 
	3.2.6 Προβολή Πρώτης Επαφής
	3.2.7  Προβολή Συνεδριών

	3.3 USE CASE ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

	4  ΣΧΕΔΙΑΣΗ 
	4.1 DATA MODEL - E-R ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
	4.2 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
	4.2.1 ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
	4.2.1.1 Ευκολία στη λήψη αντιγράφου ασφαλείας 
	4.2.1.2 Κοινό αρχείο ασθενών 

	4.2.2 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 
	4.2.2.1 Δημιουργία ιδιωτικού δικτύου ευρείας περιοχής (WAN) 
	4.2.2.2 Δημιουργία εικονικού ιδιωτικού δικτύου (VPN) 
	4.2.2.3 Χρήση του Διαδικτύου 

	4.2.3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΛΑΤΗΣ 
	4.2.3.1 Custom εφαρμογή ως πρόγραμμα πελάτης 
	4.2.3.2 Web browser (thin client) ως πελάτης 


	4.3 WEB BASED ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
	4.4 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ 
	4.4.1 Πρώτο επίπεδο – Client 
	4.4.2 Δεύτερο επίπεδο – Web Server, Application Server  
	4.4.3 Τρίτο επίπεδο – Database Server 


	5  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
	5.1 ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
	5.2 ΠΕΛΑΤΗΣ - CLIENT 
	5.3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
	5.3.1 Σελίδα login 
	5.3.2 Κύριο μενού της εφαρμογής 
	5.3.3 Καταχώρηση πρώτης επαφής 
	5.3.4 Διαχείριση Ραντεβού 
	5.3.4.1 Εισαγωγή Ραντεβού 
	5.3.4.2 Τροποποίηση Ραντεβού 
	5.3.4.3 Διαγραφή Ραντεβού 

	5.3.5 Αρχείο Ασθενών 
	5.3.5.1 Τροποποίηση Εγγραφής 
	5.3.5.2 Προβολή στοιχείων πρώτης επαφής 
	5.3.5.3 Προβολή ιστορικού συνεδριών 

	5.3.6 Στατιστικά 

	5.4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

	6  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 


