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Κεφάλαιο 1 

Τι επιτυγχάνετε με την υλοποίηση της συγκεκριμένης εργασίας. 

Ο σκοπός της εργασίας είναι, η δημιουργία μιας τοπικής εφαρμογής(desktop) που θα 

επιτυγχάνει την διαχείριση οποιουδήποτε τύπου αρχείου τοπικά(π.χ. txt, doc, xlsx, 

csv). Με την διαχείριση αυτών των αρχείων, μπορούν να αποθηκευτούν τοπικά σε 

οποιαδήποτε άλλη μορφή αρχείου. Επίσης μπορούν να αποθηκευτούν και στην 

αρχική μορφή τους, ούτως ώστε  να επιτυγχάνετε η μορφή αρχείου που 

χρειαζόμαστε. Έτσι θα έχουμε την δυνατότητα να αποθηκεύσουμε το αρχείο σε 

τύπου(csv) που θα το ανακτούμε τοπικά μέσω της εφαρμογής για να το 

αποθηκεύσουμε στην βάση δεδομένων. Όλα αυτά θα πραγματοποιούνται μέσω της 

διεπαφής (interface) που δημιουργήθηκε στην γλώσσα προγραμματισμού C++ για την  

υλοποίηση του συγκεκριμένου επιχειρηματικού σεναρίου (business scenario) που 

περιγράφεται στην παρούσα εργασία. 

 

1.1  Εισαγωγή 

Τι είναι επιχειρηματικό σενάριο (business scenario) και πως 

υλοποιείται μέσω της εργασίας. 

Επιχειρηματικό σενάριο είναι μια περιγραφή των πιθανών μελλοντικών γεγονότων 

και περιστάσεων που σχετίζονται με τις επιχειρήσεις, οι οποίες βασίζονται συνήθως 

στις τάσεις του παρόντος και του παρελθόντος, συμπεριλαμβανομένου τις υποθέσεις 

που γίνονται με βάση αυτές τις τάσεις. Η δημιουργία ενός επιχειρηματικού σεναρίου 

βοηθάει τους ιδιοκτήτες και το διοικητικό όργανο να αναλάβουν και να εργαστούν 

πάνω στους σημαντικούς, αβέβαιους παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την 

απόδοση της επιχείρησης στο μέλλον. Τα επιχειρηματικά σενάρια χρησιμεύουν 

επίσης για την ανάδειξη των πιθανών απειλών και ευκαιριών της εταιρίας. Συχνά 

περιλαμβάνουν την απεικόνιση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ της επιχείρησης και 

των εξωτερικών παραγόντων, για παράδειγμα: πελατών, ανταγωνιστών, προμηθευτών 

και άλλων οικονομικών κλασμάτων του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. 

Το επιχειρηματικό σενάριο, στο οποίο βασίζεται η εργασία μου, έχει ως στόχο τη 

δημιουργία μιας εφαρμογής που θα απαλλάσσει τον προγραμματιστή από μια 

συγκεκριμένη διαδικασία. Το σενάριο αυτό είναι πραγματικό, διότι μου ζητήθηκε 

κατά την εκπόνηση της πρακτικής μου άσκησης.  Η προαναφερόμενη διαδικασία 

στηρίζεται στο ότι πολλοί υπάλληλοι διαχειρίζονται αρχεία με δεδομένα της εταιρίας. 

Στην περίπτωση αυτή μόλις ο υπάλληλος τελειώσει με την διαχείριση των 

συγκεκριμένων αρχείων, καλεί τον προγραμματιστή προωθώντας του το αρχείο, να το 

αποθηκεύσει ο ίδιος στην βάση δεδομένων. Η κατ‘ εξακολούθηση χρήση της 

συγκεκριμένης διαδικασίας, δημιουργεί πρόβλημα στον προγραμματιστή, με 
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αποτέλεσμα να χάνεται χρόνος από την παραγωγική εργασία του. Έτσι μέσω της 

εργασίας και της υλοποίησης της εφαρμογής ο υπάλληλος θα μπορεί να αποθηκεύσει 

μόνος του το αρχείο που θέλει, καθώς και να το μετατρέψει στον τύπο αρχείου που 

χρειάζεται η εφαρμογή για την αποθήκευση του στην βάση δεδομένων, με 

αποτέλεσμα εξάλειψη της ανάγκης βοήθειας από προγραμματιστή. Έτσι δίνουμε 

λύση στο συγκεκριμένο επιχειρηματικό σενάριο, με την επιχείρηση να μπορεί να  

εκμεταλλευτεί πλήρως την παραγωγική εργασία του προγραμματιστή. Επίσης μπορεί 

να λανσάρει την συγκεκριμένη εφαρμογή, γεγονός που είναι κερδοφόρο για την 

επιχείρηση. 

 

 

    1.2 Δομή της εργασίας.  

Η εργασία χωρίζεται σε 4 κεφάλαια.  

Στο πρώτο κεφάλαιο απαρτίζεται από την εισαγωγή  που αναφέρεται περιληπτικά για 

ποιο λόγο γίνεται αυτή η εργασία και τι προσπαθεί να λύσει.  

Το δεύτερο κεφάλαιο ασχολείται με τις τεχνολογίες καθώς επίσης και με τα εργαλεία 

που χρησιμοποιήθηκαν για να την ανάπτυξη του προγράμματος και της βάσης 

δεδομένων. Όλα τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν διατίθενται δωρεάν και είναι 

επίσης και ανοιχτού κώδικα. Επίσης αναφέρονται και κάποια πράγματα για 3-tier 

Development μιας και χρησιμοποιήθηκαν visual tools για την ανάπτυξη του 

προγράμματος. 

 Στο 3ο κεφάλαιο περιγράφεται η επίλυση του προβλήματος, δηλαδή τι έγινε 

προγραμματιστικά για την επίλυση του προγράμματος. Επίσης υπάρχουν screenshots 

από το interface του προγράμματος και περιγράφεται το πως θα το χρησιμοποιεί ο 

χρήστης για να κάνει μια συγκεκριμένη δουλειά.  

Το 4ο και τελευταίο κεφάλαιο μιλάει για το τι ακριβώς επιτυγχάνεται με την 

υλοποίηση αυτή καθώς επίσης και ποια είναι τα συμπεράσματά που δημιουργούνται. 

Που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί το πρόγραμμά και με ποιο τρόπο θα μπορούσε 

να γίνει καλύτερο ως προς την ταχύτητα ή την ως προς την χρήση του. 
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Κεφάλαιο 2 

 

Εδώ περιγράφεται η αρχιτεκτονική της εφαρμογής και οι διάφορες γλώσσες και 

IDE’s που χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση της εφαρμογής. Επίσης 

παρουσιάζεται τι είναι 3-tier development και πως διαχωρίζεται η δικιά μας επίλυση 

του προβλήματος μέσω αυτού. 

 

2.1 C++ 

 

 

Εικόνα 1 

Η C++ (προφέρεται C plus plus) είναι μια αντικειμενοστραφή γλώσσα υπολογιστή 

που δημιουργήθηκε από τον αξιόλογο επιστήμονα υπολογιστών Bjorne Stroustrop ως 

μέρος της εξέλιξης της οικογένειας γλωσσών C. Αναπτύχθηκε ως βελτίωση της C σε 

πολλαπλές πλατφόρμες για να παρέχει στους προγραμματιστές υψηλότερο βαθμό 

ελέγχου της μνήμης και των πόρων του συστήματος. 

 

Ορισμένοι αποκαλούν την C++ «C με κλάσεις» επειδή εισάγει αρχές 

αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης 

καθορισμένων κλάσεων, στο πλαίσιο της γλώσσας προγραμματισμού C. Με την 

πάροδο του χρόνου, η C++ παρέμεινε μια πολύ χρήσιμη γλώσσα όχι μόνο στον ίδιο 

τον προγραμματισμό υπολογιστών, αλλά και στη διδασκαλία νέων προγραμματιστών 

για το πώς λειτουργεί ο αντικειμενοστραφής προγραμματισμός. Ωστόσο, δεν 

υποστηρίζει μόνο αντικειμενοστραφή, αλλά και διαδικαστικά και λειτουργικά. Χάρη 

στην υψηλή ευελιξία και επεκτασιμότητα της, η C++ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

την ανάπτυξη ενός ευρέος φάσματος λογισμικού, εφαρμογών, προγραμμάτων 

περιήγησης, γραφικών διεπαφών χρήστη (GUI), λειτουργικών συστημάτων και 

παιχνιδιών. 
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Σήμερα η C++ εξακολουθεί να εκτιμάται πολύ για την αξιοσημείωτη φορητότητα 

της, η οποία επιτρέπει στους προγραμματιστές να δημιουργούν προγράμματα που 

μπορούν να εκτελούνται σε διαφορετικά λειτουργικά συστήματα ή πλατφόρμες πολύ 

εύκολα. Παρά το γεγονός ότι είναι μια γλώσσα υψηλού επιπέδου, καθώς η C++ είναι 

ακόμα κοντά στη C, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για χειρισμό χαμηλού επιπέδου λόγω 

της στενής σχέσης της με τη γλώσσα μηχανής. 

 

 

 

2.1.1 Ιστορία της C++ 

Η γλώσσα προγραμματισμού C++ έχει ιστορία από το 1979, όταν ο Bjarne Stroustrup 

δούλευε πάνω στην διπλωματική εργασία του διδακτορικού του. Μία από τις 

γλώσσες με τις οποίες ο Stroustrup είχε την ευκαιρία να εργαστεί ήταν μια γλώσσα 

που ονομάζεται Simula, η οποία όπως υποδηλώνει το όνομα είναι μια γλώσσα που 

έχει σχεδιαστεί κυρίως για προσομοιώσεις. Η γλώσσα Simula 67 - η οποία ήταν η 

παραλλαγή με την οποία δούλεψε ο Stroustrup - θεωρείται ως η πρώτη γλώσσα που 

υποστηρίζει το αντικειμενοστραφή πρότυπο προγραμματισμού. Ο Stroustrup 

διαπίστωσε ότι αυτό το παράδειγμα ήταν πολύ χρήσιμο για την ανάπτυξη λογισμικού, 

ωστόσο η γλώσσα Simula ήταν πολύ αργή για πρακτική χρήση. 

 

Λίγο αργότερα, άρχισε να εργάζεται στο "C with Classes", το οποίο όπως υπονοεί το 

όνομα προοριζόταν να είναι ένα υπερσύνολο της γλώσσας C. Στόχος του ήταν να 

προσθέσει αντικειμενοστραφή προγραμματισμό στη γλώσσα C, η οποία ήταν και 

εξακολουθεί να είναι μια γλώσσα σεβαστή για τη φορητότητά της χωρίς να θυσιάζει 

την ταχύτητα ή τη λειτουργικότητα χαμηλού επιπέδου. Η γλώσσα του περιλάμβανε 

κλάσεις, βασική κληρονομικότητα, ενσωμάτωση, ορίσματα προεπιλεγμένων 

συναρτήσεων και ισχυρό έλεγχο τύπων εκτός από όλα τα χαρακτηριστικά της 

γλώσσας C. 

 

Ο πρώτος μεταγλωττιστής C με Classes ονομαζόταν Cfront, ο οποίος προήλθε από 

έναν μεταγλωττιστή C που ονομάζεται CPre. Ήταν ένα πρόγραμμα που σχεδιάστηκε 

για να μεταφράζει το C με κώδικα Classes σε συνηθισμένο C. Ένα αρκετά 

ενδιαφέρον σημείο που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι το Cfront γράφτηκε κυρίως σε C 

με Classes, καθιστώντας το μεταγλωττιστή self-hosting (ένας μεταγλωττιστής που 

μπορεί να μεταγλωττιστεί μόνος του). Το Cfront θα εγκαταλειφθεί αργότερα το 1993 

αφού κατέστη δύσκολη η ενσωμάτωση νέων χαρακτηριστικών σε αυτό, δηλαδή οι 

εξαιρέσεις C++. Ωστόσο, το Cfront είχε τεράστιο αντίκτυπο στις υλοποιήσεις των 

μελλοντικών μεταγλωττιστών και στο λειτουργικό σύστημα Unix. 
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Το 1983, το όνομα της γλώσσας άλλαξε από C με Τάξεις σε C++. Ο τελεστής ++ στη 

γλώσσα C είναι ένας τελεστής για την αύξηση μιας μεταβλητής, ο οποίος δίνει 

κάποια εικόνα για το πώς ο Stroustrup αντιμετώπιζε τη γλώσσα. Πολλά νέα 

χαρακτηριστικά προστέθηκαν περίπου αυτήν την περίοδο, τα πιο αξιοσημείωτα από 

τα οποία είναι εικονικές συναρτήσεις, υπερφόρτωση συναρτήσεων, αναφορές με το 

σύμβολο &, η λέξη-κλειδί const και σχόλια μίας γραμμής χρησιμοποιώντας δύο 

κάθετες προς τα εμπρός (που είναι χαρακτηριστικό που προέρχεται από τη γλώσσα 

BCPL ). 

 

Το 1985, δημοσιεύτηκε η αναφορά του Stroustrup στη γλώσσα με τίτλο The C++ 

Programming Language. Την ίδια χρονιά, η C++ εφαρμόστηκε ως εμπορικό προϊόν. 

Η γλώσσα δεν ήταν ακόμη επίσημα τυποποιημένη, καθιστώντας το βιβλίο μια πολύ 

σημαντική αναφορά. Η γλώσσα ενημερώθηκε ξανά το 1989 για να περιλαμβάνει 

προστατευμένα και στατικά μέλη, καθώς και κληρονομιά από διάφορες τάξεις. 

 

Το 1990, κυκλοφόρησε το Annotated C++ Reference Manual. Την ίδια χρονιά, ο 

μεταγλωττιστής Turbo C++ της Borland θα κυκλοφορούσε ως εμπορικό προϊόν. Το 

Turbo C++ πρόσθεσε μια πληθώρα πρόσθετων βιβλιοθηκών που θα είχαν σημαντικό 

αντίκτυπο στην ανάπτυξη της C++. Αν και η τελευταία σταθερή έκδοση του Turbo 

C++ ήταν το 2006, ο μεταγλωττιστής εξακολουθεί να χρησιμοποιείται ευρέως. 

 

Το 1998, η επιτροπή προτύπων C++ δημοσίευσε το πρώτο διεθνές πρότυπο για το 

C++ ISO/IEC 14882:1998, το οποίο θα ήταν ανεπίσημα γνωστό ως C++98. Το 

Annotated C++ Reference Manual λέγεται ότι είχε μεγάλη επιρροή στην ανάπτυξη 

του προτύπου. Συμπεριλήφθηκε επίσης η Standard Template Library, η οποία 

ξεκίνησε την εννοιολογική της ανάπτυξη το 1979. Το 2003, η επιτροπή απάντησε σε 

πολλαπλά προβλήματα που αναφέρθηκαν με το πρότυπο του 1998 και το 

αναθεώρησε ανάλογα. Η αλλαγμένη γλώσσα ονομάστηκε C++03. 

 

Το 2005, η επιτροπή προτύπων C++ δημοσίευσε μια τεχνική έκθεση (με την 

ονομασία TR1) που περιγράφει λεπτομερώς διάφορα χαρακτηριστικά που σχεδίαζαν 

να προσθέσουν στο πιο πρόσφατο πρότυπο C++. Το νέο πρότυπο ονομάστηκε 

ανεπίσημα C++0x καθώς αναμενόταν να κυκλοφορήσει λίγο πριν από το τέλος της 

πρώτης δεκαετίας. Κατά ειρωνικό τρόπο, ωστόσο, το νέο πρότυπο δεν θα 

κυκλοφορούσε μέχρι τα μέσα του 2011. Μέχρι τότε κυκλοφόρησαν αρκετές τεχνικές 

αναφορές και ορισμένοι μεταγλωττιστές άρχισαν να προσθέτουν πειραματική 

υποστήριξη για τις νέες δυνατότητες. 
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Στα μέσα του 2011, ολοκληρώθηκε το νέο πρότυπο C++ (με το όνομα C++11). Το 

έργο της βιβλιοθήκης Boost είχε σημαντικό αντίκτυπο στο νέο πρότυπο και 

ορισμένες από τις νέες ενότητες προήλθαν απευθείας από τις αντίστοιχες βιβλιοθήκες 

Boost. Ορισμένες από τις νέες δυνατότητες περιλάμβαναν υποστήριξη κανονικών 

εκφράσεων (λεπτομέρειες για τις κανονικές εκφράσεις μπορείτε να βρείτε εδώ), μια 

ολοκληρωμένη βιβλιοθήκη τυχαιοποίησης, μια νέα βιβλιοθήκη χρόνου C++, 

υποστήριξη ατομικών, μια τυπική βιβλιοθήκη νημάτων (η οποία μέχρι το 2011 έλειπε 

τόσο η C όσο και η C++) , μια νέα σύνταξη βρόχου for που παρέχει λειτουργικότητα 

παρόμοια με τους βρόχους foreach σε ορισμένες άλλες γλώσσες, την αυτόματη λέξη-

κλειδί, νέες κατηγορίες κοντέινερ, καλύτερη υποστήριξη για ενώσεις και λίστες 

αρχικοποίησης πινάκων και ποικίλα πρότυπα. 

 

2.1.2 Φιλοσοφία και χαρακτηριστικά της C++ 

Η C++ είναι μια γλώσσα προγραμματισμού γενικής χρήσης που αναπτύχθηκε ως 

βελτίωση της γλώσσας C για να συμπεριλάβει αντικειμενοστραφή παράδειγμα. Είναι 

επιτακτική και μεταγλωττισμένη γλώσσα. 

 

 

Εικόνα 2 

Η C++ είναι μια γλώσσα μεσαίου επιπέδου που της δίνει το πλεονέκτημα του 

προγραμματισμού εφαρμογών χαμηλού επιπέδου (προγράμματα οδήγησης, πυρήνες) 

και ακόμη υψηλότερου επιπέδου (παιχνίδια, GUI, εφαρμογές επιτραπέζιου 

υπολογιστή κ.λπ.). Η βασική σύνταξη και η δομή κώδικα τόσο της C όσο και της C++ 

είναι η ίδια. 

 

Μερικά από τα χαρακτηριστικά και τα βασικά σημεία που πρέπει να σημειωθούν 

σχετικά με τη γλώσσα προγραμματισμού είναι τα εξής: 
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• Απλή:  

Είναι μια απλή γλώσσα με την έννοια ότι τα προγράμματα μπορούν να αναλυθούν 

σε λογικές μονάδες και μέρη, έχει μια πλούσια υποστήριξη βιβλιοθήκης και μια 

ποικιλία τύπων δεδομένων. 

 

• Ανεξάρτητο από μηχανή αλλά εξαρτώμενο από την πλατφόρμα: 

Ένα εκτελέσιμο αρχείο C++ δεν είναι ανεξάρτητο από την πλατφόρμα (τα 

μεταγλωττισμένα προγράμματα στο Linux δεν θα εκτελούνται σε Windows), 

ωστόσο είναι ανεξάρτητα από μηχανή. 

 

• Γλώσσα μεσαίου επιπέδου:  

Είναι μια γλώσσα μεσαίου επιπέδου καθώς μπορούμε να κάνουμε 

προγραμματισμό συστημάτων (προγράμματα οδήγησης, πυρήνες, δικτύωση κ.λπ.) 

και να δημιουργήσουμε εφαρμογές χρηστών μεγάλης κλίμακας (Προγράμματα 

αναπαραγωγής πολυμέσων, Photoshop, μηχανές παιχνιδιών κ.λπ.) 

 

• Υποστήριξη πλούσιας βιβλιοθήκης: 

 Διαθέτει πλούσια υποστήριξη βιβλιοθήκης (Τόσο τυπικές ~ ενσωματωμένες 

δομές δεδομένων, αλγόριθμοι κ.λπ.), καθώς και βιβλιοθήκες τρίτων (π.χ. 

βιβλιοθήκες Boost) για γρήγορη και ταχεία ανάπτυξη. 

 

• Ταχύτητα εκτέλεσης:  

Τα προγράμματα C++ υπερέχουν σε ταχύτητα εκτέλεσης. Επειδή, είναι μια 

μεταγλωττισμένη γλώσσα, και επίσης εξαιρετικά διαδικαστική. Οι νεότερες 

γλώσσες έχουν επιπλέον ενσωματωμένες προεπιλεγμένες λειτουργίες, όπως 

συλλογή σκουπιδιών, δυναμική πληκτρολόγηση κ.λπ. που επιβραδύνουν την 

εκτέλεση του προγράμματος συνολικά. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει κανένα 

επιπλέον κόστος επεξεργασίας όπως αυτό στη C++, είναι εξαιρετικά γρήγορο. 

 

• Δείκτης και άμεση πρόσβαση στη μνήμη:  

Η C++ παρέχει υποστήριξη δείκτη που βοηθά τους χρήστες να χειριστούν 

απευθείας τη διεύθυνση αποθήκευσης. Αυτό βοηθά στην εκτέλεση 

προγραμματισμού χαμηλού επιπέδου (όπου κάποιος μπορεί να χρειαστεί να έχει 

ρητό έλεγχο στην αποθήκευση των μεταβλητών). 

 

• Αντικειμενοστραφή: 

Ένα από τα πιο δυνατά σημεία της γλώσσας που την ξεχωρίζει από τη C. Η 

αντικειμενοστραφής υποστήριξη βοηθά τη C++ να κάνει συντηρήσιμα και 

επεκτάσιμα προγράμματα. Μπορούν δηλαδή να κατασκευαστούν εφαρμογές 

μεγάλης κλίμακας. Ο διαδικαστικός κώδικας γίνεται δύσκολο να διατηρηθεί 

καθώς μεγαλώνει το μέγεθος του κώδικα. 
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• Μεταγλωττισμένη γλώσσα:  

Η C++ είναι μια μεταγλωττισμένη γλώσσα, που συμβάλλει στην ταχύτητά 

της. 

 

 

 

 

 

 

2.1.3 Σύνταξη της C++ 

 

  Η σύνταξη της C++ περιλαμβάνει: 

• Αρχεία κεφαλίδας(header files) 

• Κύρια συνάρτηση(main function) 

• Κλάσεις (classes) 

• Μεθόδους (methods) 

• Αντικείμενα (objects) 

• Μεταβλητές στιγμιότυπου (instance variables) 

• Δήλωση επιστροφής (return statement) 

 

Αρχεία κεφαλίδας: Αρχεία κεφαλίδας που περιλαμβάνονται στην κορυφή του 

προγράμματος. Αυτά τα αρχεία δίνουν εντολή στον μεταγλωττιστή να 

συμπεριλάβει όλες τις απαιτούμενες λειτουργίες που σχετίζονται με το αρχείο 

κεφαλίδας. Αυτό περιλαμβάνεται χρησιμοποιώντας την οδηγία του 

προεπεξεργαστή #include. 

 

Το <iostream> είναι το αρχείο κεφαλίδας που περιλαμβάνεται γενικά στα 

προγράμματα C++ και αυτό το αρχείο μας επιτρέπει να χρησιμοποιούμε 

λειτουργίες εισόδου-εξόδου. 

 

Κύρια συνάρτηση: Η κύρια συνάρτηση μπορεί να ονομαστεί σημείο εισόδου από 

όπου ξεκινά η εκτέλεση του προγράμματός μας. Κάθε πρόγραμμα C++ περιέχει 

την κύρια συνάρτηση και όποτε εκτελείται το πρόγραμμα, ο έλεγχος πηγαίνει 

απευθείας στην κύρια συνάρτηση. 

 

Κλάση: Μια κλάση μπορεί να οριστεί ως ένα προσχέδιο που περιγράφει τη 

συμπεριφορά των αντικειμένων ή μπορείτε να πείτε ότι είναι μια συλλογή 

αντικειμένων. Η κλάση ορίζεται με την κλάση λέξεων-κλειδιών και έχει τα δικά 

της μέλη που ονομάζονται συναρτήσεις ή μέθοδοι μέλους, μεταβλητές και 

κατασκευαστές κ.λπ. 

 



9 

 

9 

Μέθοδοι: Η μέθοδος ή η συνάρτηση είναι ένα από τα πιο σημαντικά μέρη του 

προγραμματισμού της C++ επειδή χρησιμοποιείται για την εγγραφή λογικής, την 

εκτέλεση χειρισμού δεδομένων και όλες τις άλλες βασικές λειτουργίες μέσα στη 

μέθοδο. Μπορείτε να δώσετε το όνομα στη συνάρτηση μαζί με τον τύπο 

επιστροφής και, στη συνέχεια, μέσα στις αγκύλες, μπορούμε να γράψουμε τις 

πράξεις ή τη λογική. 

 

Αντικείμενα: Τα αντικείμενα μπορούν να οριστούν ως ένα παράδειγμα μιας 

κλάσης. Εάν ένα αντικείμενο δημιουργείται για μια συγκεκριμένη κλάση, τότε 

αυτό το αντικείμενο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πρόσβαση σε μέλη δεδομένων 

και συναρτήσεις αυτής της κλάσης χρησιμοποιώντας τον τελεστή κουκκίδας. 

Μπορεί να γίνει γράφοντας το όνομα του αντικειμένου που προηγείται του 

τελεστή κουκκίδας και μετά το όνομα της συνάρτησης μετά από στρογγυλές 

αγκύλες. 

 

Μεταβλητές στιγμιότυπου: Είναι εκείνες οι μεταβλητές που ορίζονται μέσα στην 

κλάση αλλά βρίσκονται εκτός των μεθόδων. Ουσιαστικά ανήκουν στο 

αντικείμενο και κάθε αντικείμενο έχει το δικό του μοναδικό σύνολο μεταβλητών 

στιγμιότυπου. 

 

Παράδειγμα 

 

Αρχείο κεφαλίδας 
#include <bits/stdc++.h> 
using namespace std; 
Κλάση 
class Geeks 
{ 
     
    public: 
  
    Μεταβλητές στιγμιότυπου 
    string geekname; 
  
    Μέθοδος 
    void printname() 
    { 
       cout << "Geekname is: " << geekname; 
    } 
}; 
Κύρια συνάρτηση 
int main() { 
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    Δημιουργία αντικειμένου κλάσης 
    Geeks obj1; 
  
    // accessing data member 
    obj1.geekname = "Abhi"; 
  
    // accessing member function 
    obj1.printname(); 

    Δήλωση επιστροφής 
    return 0; 
} 
 

2.1.4 Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός στην C++ 

 

Ο πρωταρχικός σκοπός του προγραμματισμού στην C++ ήταν να προσθέσει 

αντικειμενικό προσανατολισμό στη γλώσσα προγραμματισμού C, η οποία είναι 

από μόνη της μια από τις πιο ισχυρές γλώσσες προγραμματισμού. 

 

Ο πυρήνας του καθαρά αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού είναι η 

δημιουργία ενός αντικειμένου, σε κώδικα, που έχει συγκεκριμένες ιδιότητες και 

μεθόδους. Κατά τη σχεδίαση μονάδων C++, προσπαθούμε να δούμε ολόκληρο 

τον κόσμο με τη μορφή αντικειμένων. Για παράδειγμα, ένα αυτοκίνητο είναι ένα 

αντικείμενο που έχει ορισμένες ιδιότητες όπως χρώμα, αριθμό θυρών και 

παρόμοια. Έχει επίσης ορισμένες μεθόδους όπως επιτάχυνση, πέδηση, και ούτω 

καθεξής. 

 

Υπάρχουν μερικές βασικές έννοιες που αποτελούν τη βάση του 

αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού(OOP) : 
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Εικόνα 3 

 

Αντικείμενο(Object) 

Αυτή είναι η βασική μονάδα αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού. Αυτό είναι 

και τα δεδομένα και οι συναρτήσεις που λειτουργούν σε δεδομένα 

ομαδοποιούνται ως μονάδα που ονομάζεται αντικείμενο. 

 

Κλάση(Class) 

Όταν ορίζετε μια κλάση, ορίζετε ένα προσχέδιο για ένα αντικείμενο. Αυτό στην 

πραγματικότητα δεν ορίζει δεδομένα, αλλά ορίζει τι σημαίνει το όνομα της 

κλάσης, δηλαδή από τι θα αποτελείται ένα αντικείμενο της κλάσης και ποιες 

λειτουργίες μπορούν να εκτελεστούν σε ένα τέτοιο αντικείμενο. 

 

Αφαίρεση(Abstraction) 

Η αφαίρεση δεδομένων αναφέρεται στην παροχή μόνο βασικών πληροφοριών 

στον έξω κόσμο και στην απόκρυψη των λεπτομερειών υποβάθρου τους, δηλαδή 

στην αναπαράσταση των απαραίτητων πληροφοριών στο πρόγραμμα χωρίς την 

παρουσίαση των λεπτομερειών. 

 

Για παράδειγμα, ένα σύστημα βάσης δεδομένων κρύβει ορισμένες λεπτομέρειες 

σχετικά με τον τρόπο αποθήκευσης, δημιουργίας και συντήρησης των δεδομένων. 

Με παρόμοιο τρόπο, οι κλάσεις C++ παρέχουν διαφορετικές μεθόδους στον έξω 

κόσμο χωρίς να δίνουν εσωτερικές λεπτομέρειες σχετικά με αυτές τις μεθόδους 

και δεδομένα. 
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Ενθυλάκωση(Encapsulation) 

Η ενθυλάκωση είναι η τοποθέτηση των δεδομένων και των συναρτήσεων που 

λειτουργούν σε αυτά τα δεδομένα στην ίδια θέση. Κατά την εργασία με 

διαδικαστικές γλώσσες, δεν είναι πάντα σαφές ποιες συναρτήσεις λειτουργούν σε 

ποιες μεταβλητές, αλλά ο αντικειμενοστραφής προγραμματισμός σάς παρέχει 

πλαίσιο για να τοποθετήσετε τα δεδομένα και τις σχετικές συναρτήσεις μαζί στο 

ίδιο αντικείμενο. 

 

Κληρονομικότητα(Inheritance)  

Μία από τις πιο χρήσιμες πτυχές του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού 

είναι η επαναχρησιμοποίηση κώδικα. Όπως υποδηλώνει το όνομα, η 

κληρονομικότητα είναι η διαδικασία σχηματισμού μιας νέας κλάσης από μια 

υπάρχουσα κλάση που είναι από την υπάρχουσα κλάση που ονομάζεται κλάση 

βάσης, η νέα κλάση σχηματίζεται ως παραγόμενη κλάση. 

 

Αυτή είναι μια πολύ σημαντική έννοια του αντικειμενοστραφούς 

προγραμματισμού, καθώς αυτή η δυνατότητα βοηθά στη μείωση του μεγέθους 

του κώδικα. 

 

Πολυμορφισμός(Polymorphism) 

Η ικανότητα χρήσης ενός τελεστή ή μιας συνάρτησης με διαφορετικούς τρόπους, 

με άλλα λόγια δίνοντας διαφορετικό νόημα ή λειτουργίες στους τελεστές ή 

συναρτήσεις ονομάζεται πολυμορφισμός. Το Poly αναφέρεται σε πολλούς. Αυτό 

είναι μια μεμονωμένη συνάρτηση ή ένας τελεστής που λειτουργεί με πολλούς 

τρόπους διαφορετικούς κατά τη χρήση ονομάζεται πολυμορφισμός. 

 

Υπερφόρτωση(Overloading) 

Η έννοια της υπερφόρτωσης είναι επίσης κλάδος του πολυμορφισμού. Όταν ο 

τελεστής ή η συνάρτηση εξόδου είναι κατασκευασμένος για να λειτουργεί με νέο 

τύπο δεδομένων, λέγεται ότι είναι υπερφορτωμένο. 
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2.1.5 Βασικές χρήσεις της γλώσσας προγραμματισμού C++ 

Λειτουργικά συστήματα: 

Ανεξάρτητα από το Microsoft Windows ή το Mac OSX ή το Linux - όλα τα 

λειτουργικά συστήματα έχουν ορισμένα μέρη που είναι προγραμματισμένα σε 

C++. Είναι η ραχοκοκαλιά όλων των γνωστών λειτουργικών συστημάτων καθώς 

η C++ είναι μια ισχυρά δακτυλογραφημένη και γρήγορη γλώσσα 

προγραμματισμού, που την καθιστά ιδανική επιλογή για την ανάπτυξη ενός 

λειτουργικού συστήματος. 

 

Παιχνίδια: 

Λόγω του γεγονότος ότι είναι μια από τις πιο γρήγορες γλώσσες 

προγραμματισμού, η C++ χρησιμοποιείται ευρέως στον προγραμματισμό 

μηχανών ανάπτυξης παιχνιδιών. Η C++ μπορεί εύκολα να χειριστεί τους πόρους 

υλικού και μπορεί επίσης να παρέχει διαδικαστικό προγραμματισμό για 

λειτουργίες έντασης CPU. 

 

Προγράμματα περιήγησης: 

Οι μηχανές απόδοσης διαφόρων προγραμμάτων περιήγησης ιστού είναι 

προγραμματισμένες σε C++ λόγω της ταχύτητας που προσφέρει. 

 

Βιβλιοθήκες: 

Πολλές βιβλιοθήκες υψηλού επιπέδου χρησιμοποιούν την C++ ως βασική 

γλώσσα προγραμματισμού. Για παράδειγμα, πολλές βιβλιοθήκες Machine 

Learning χρησιμοποιούν C++ στο backend λόγω της ταχύτητάς της. 

 

Γραφικά: 

Η C++ χρησιμοποιείται ευρέως σε όλες σχεδόν τις εφαρμογές γραφικών που 

απαιτούν γρήγορη απόδοση, επεξεργασία εικόνας, φυσική σε πραγματικό χρόνο 

και αισθητήρες κινητών. 

 

Τραπεζικές Εφαρμογές: 

Ένα από τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα συστήματα βασικής τραπεζικής – το 

Infosys Finacle, χρησιμοποιεί τη C++ ως γλώσσα προγραμματισμού υποστήριξης. 

Οι τραπεζικές εφαρμογές πρέπει να επεξεργάζονται εκατομμύρια συναλλαγές σε 

καθημερινή βάση και απαιτούν υποστήριξη υψηλής ταυτόχρονης και χαμηλής 

καθυστέρησης. 
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Cloud/Διανεμημένα συστήματα: 

Τα συστήματα αποθήκευσης cloud χρησιμοποιούν συστήματα αρχείων με 

δυνατότητα κλιμάκωσης που λειτουργούν κοντά στο υλικό. Αυτός είναι ο λόγος 

για τον οποίο η C++ γίνεται η προτιμώμενη επιλογή για συστήματα Cloud. 

 

Ενσωματωμένα συστήματα: 

Διάφορα ενσωματωμένα συστήματα όπως ιατρικά μηχανήματα, έξυπνα ρολόγια 

κ.λπ., χρησιμοποιούν την C++ ως κύρια γλώσσα προγραμματισμού. 

 

Μεταγλωττιστές: 

Οι μεταγλωττιστές διαφόρων γλωσσών προγραμματισμού χρησιμοποιούν τη C++ 

ως γλώσσα προγραμματισμού υποστήριξης. 

  

 

 

2.1.6 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της C++ 

 

 Πλεονεκτήματα της C++ : 

 

1. Φορητότητα 

Η C++ προσφέρει τη δυνατότητα φορητότητας ή ανεξαρτησίας πλατφόρμας που 

επιτρέπει στον χρήστη να εκτελεί το ίδιο πρόγραμμα σε διαφορετικά λειτουργικά 

συστήματα ή διεπαφές με άνεση. Ας υποθέσουμε ότι γράφετε ένα πρόγραμμα σε 

λειτουργικό σύστημα LINUX και για κάποιο προφανή λόγο μεταβείτε σε 

λειτουργικό σύστημα Windows, θα μπορείτε να εκτελέσετε το ίδιο πρόγραμμα 

και στα Windows χωρίς κανένα σφάλμα. Αυτό το χαρακτηριστικό αποδεικνύεται 

ότι είναι πολύ βολικό για τον προγραμματιστή. 

 

2. Αντικειμενοστραφής 

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της C++ είναι το χαρακτηριστικό του 

αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού που περιλαμβάνει έννοιες όπως κλάσεις, 

κληρονομικότητα, πολυμορφισμό, αφαίρεση δεδομένων και ενθυλάκωση που 

επιτρέπουν την επαναχρησιμοποίηση κώδικα και κάνουν ένα πρόγραμμα ακόμα 
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πιο αξιόπιστο. Όχι μόνο αυτό, αλλά μας βοηθά να αντιμετωπίσουμε προβλήματα 

του πραγματικού κόσμου, αντιμετωπίζοντας τα δεδομένα ως αντικείμενο. Η C δεν 

είχε αυτό το χαρακτηριστικό και ως εκ τούτου δημιουργήθηκε, αποδεικνύοντας 

μεγάλη σημασία. Αυτό το χαρακτηριστικό γέννησε πολλές προοπτικές εργασίας 

και τεχνολογίες. Είναι συναρπαστικό να σημειωθεί ότι η C++ δημιουργήθηκε 

συνδυάζοντας χαρακτηριστικά όχι μόνο από τη C αλλά από τη Simula 67, την 

πρώτη αντικειμενοστραφή γλώσσα προγραμματισμού. 

 

3. Χειρισμός χαμηλού επιπέδου 

Δεδομένου ότι η C++ συνδέεται στενά με τη C, η οποία είναι μια διαδικαστική 

γλώσσα στενά συνδεδεμένη με τη γλώσσα μηχανής, η C++ επιτρέπει τον χειρισμό 

δεδομένων χαμηλού επιπέδου σε ένα ορισμένο επίπεδο. Τα ενσωματωμένα 

συστήματα και ο μεταγλωττιστής δημιουργούνται με τη βοήθεια της C++. 

 

 

4. Διαχείριση Μνήμης 

Η C++ δίνει στον προγραμματιστή την παροχή του απόλυτου ελέγχου της 

διαχείρισης της μνήμης. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί τόσο ως περιουσιακό στοιχείο 

όσο και ως υποχρέωση, καθώς αυξάνει την ευθύνη του χρήστη να διαχειρίζεται τη 

μνήμη αντί να τη διαχειρίζεται ο συλλέκτης σκουπιδιών. Αυτή η ιδέα υλοποιείται 

με τη βοήθεια του DMA (Dynamic memory allocation) χρησιμοποιώντας δείκτες. 

 

6. Μεγάλη Κοινοτική Υποστήριξη 

Η C++ έχει μια μεγάλη κοινότητα που την υποστηρίζει παρέχοντας διαδικτυακά 

μαθήματα και διαλέξεις, τόσο επί πληρωμή όσο και μη. Στατιστικά μιλώντας, η 

C++ είναι η 6η πιο χρησιμοποιούμενη και ακολουθούμενη ετικέτα στο 

StackOverflow και στο GitHub. 

 

7. Συμβατότητα με C 

Η C++ είναι σχεδόν συμβατή με τη C. Ουσιαστικά, κάθε πρόγραμμα C χωρίς 

σφάλματα είναι ένα έγκυρο πρόγραμμα C++. Ανάλογα με τον μεταγλωττιστή που 

χρησιμοποιείται, κάθε πρόγραμμα της C++ μπορεί να εκτελεστεί σε ένα αρχείο με 

επέκταση .cpp. 
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8. Επεκτασιμότητα 

Η επεκτασιμότητα αναφέρεται στην ικανότητα ενός προγράμματος να 

κλιμακώνεται. Σημαίνει ότι το πρόγραμμα C++ μπορεί να εκτελείται σε μικρή 

αλλά και μεγάλη κλίμακα δεδομένων. Μπορούμε επίσης να δημιουργήσουμε 

εφαρμογές που απαιτούν πόρους. 

 

 

Μειονεκτήματα της C++ : 

 

1. Χρήση Δεικτών 

Οι δείκτες σε C/C++ είναι μια σχετικά δύσκολη έννοια στην κατανόηση και 

καταναλώνει πολλή μνήμη. Η κακή χρήση δεικτών όπως οι άγριοι δείκτες μπορεί 

να προκαλέσει κατάρρευση του συστήματος ή ανώμαλη συμπεριφορά. 

 

2. Θέμα Ασφαλείας 

Αν και ο αντικειμενοστραφής προγραμματισμός προσφέρει μεγάλη ασφάλεια στα 

δεδομένα που χειρίζονται σε σύγκριση με άλλες γλώσσες προγραμματισμού που 

δεν είναι αντικειμενοστραφείς, όπως η C, εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένα 

ζητήματα ασφάλειας λόγω της διαθεσιμότητας συναρτήσεων φίλου, καθολικών 

μεταβλητών και δεικτών. 

 

3. Απουσία Απορριμματοσυλλέκτη 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η C++ δίνει στον χρήστη πλήρη έλεγχο της 

διαχείρισης της μνήμης του υπολογιστή χρησιμοποιώντας DMA. Η C++ δεν 

διαθέτει τη δυνατότητα συλλογής σκουπιδιών για να φιλτράρει αυτόματα τα 

περιττά δεδομένα. 

 

 

4. Απουσία ενσωματωμένου νήματος 

Η C++ δεν υποστηρίζει ενσωματωμένα νήματα. Το Threads είναι μια σχετικά νέα 

έννοια στη C++ που δεν υπήρχε αρχικά. Τώρα, η C++ είναι σε θέση να 

υποστηρίζει λειτουργίες λάμδα. 
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Εικόνα 4 

 

 

Συμπέρασμα : 

Παρά το γεγονός ότι είναι παλιά, η C++ είναι σχετικά δημοφιλής ακόμα και 

σήμερα, κάτι που είναι από μόνο του κατόρθωμα. 

2.1.7 Code::Blocks 

 

 

Εικόνα 5 

 

Το Code::Blocks είναι ένα δωρεάν IDE( Idegraded Development Enviroment) ανοιχτού 

κώδικα πολλαπλών πλατφορμών που υποστηρίζει πολλούς μεταγλωττιστές, 

συμπεριλαμβανομένων των GCC, Clang και Visual C++. Αναπτύχθηκε σε C++ 
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χρησιμοποιώντας το wxWidgets ως εργαλειοθήκη GUI. Χρησιμοποιώντας μια 

αρχιτεκτονική plugin, οι δυνατότητες και τα χαρακτηριστικά της καθορίζονται από τα 

παρεχόμενα πρόσθετα. Επί του παρόντος, το Code::Blocks είναι προσανατολισμένο 

προς τα C, C++ και Fortran. Διαθέτει προσαρμοσμένο σύστημα κατασκευής και 

προαιρετική υποστήριξη Make. 

 

Code::Blocks αναπτύσσεται για Windows και Linux και έχει μεταφερθεί στο 

FreeBSD, OpenBSD και Solaris. Η πιο πρόσφατη έκδοση macOS είναι η 13.12 που 

κυκλοφόρησε στις 26/12/2013 (συμβατό με Mac OS X 10.6 και νεότερες εκδόσεις), 

αλλά οι πιο πρόσφατες εκδόσεις μπορούν να μεταγλωττιστούν και το MacPorts 

παρέχει την έκδοση 17.12. 

 

2.2   SQL 

 

 

Εικόνα 6 

Η Structured Query Language, κοινώς γνωστή ως SQL, είναι μια τυπική γλώσσα 

προγραμματισμού για σχεσιακές βάσεις δεδομένων. Παρά το γεγονός ότι είναι 

παλαιότερη από πολλούς άλλους τύπους κώδικα, είναι η πιο ευρέως εφαρμοσμένη 

γλώσσα βάσης δεδομένων. Επειδή η SQL είναι τόσο κοινή, γνωρίζοντας ότι είναι 

πολύτιμη για όποιον ασχολείται με τον προγραμματισμό υπολογιστών ή που 

χρησιμοποιεί βάσεις δεδομένων για τη συλλογή και την οργάνωση πληροφοριών. 

 

2.2.1  Τι είναι η SQL και που χρησιμοποιείτε 

Η Structured Query Language (SQL) είναι μια τυποποιημένη γλώσσα 

προγραμματισμού που χρησιμοποιείται για τη διαχείριση σχεσιακών βάσεων 

δεδομένων και την εκτέλεση διαφόρων λειτουργιών στα δεδομένα σε αυτές. Αρχικά 

δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 1970, η SQL χρησιμοποιείται τακτικά όχι μόνο από 

διαχειριστές βάσεων δεδομένων, αλλά και από προγραμματιστές που γράφουν 
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σενάρια ενοποίησης δεδομένων και αναλυτές δεδομένων που θέλουν να 

δημιουργήσουν και να εκτελέσουν αναλυτικά ερωτήματα. 

Η SQL χρησιμοποιείται για τα ακόλουθα: 

• Τροποποίηση δομών πίνακα και ευρετηρίου βάσης δεδομένων. 

• Προσθήκη, ενημέρωση και διαγραφή σειρών δεδομένων. 

• Ανάκτηση υποσυνόλων πληροφοριών από συστήματα διαχείρισης σχεσιακών 

βάσεων δεδομένων (RDBMS) -- αυτές οι πληροφορίες μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για επεξεργασία συναλλαγών, εφαρμογές ανάλυσης και 

άλλες εφαρμογές που απαιτούν επικοινωνία με μια σχεσιακή βάση 

δεδομένων. 

 

 

Τα ερωτήματα (queries) SQL και άλλες λειτουργίες έχουν τη μορφή εντολών 

γραμμένων ως δηλώσεων και συγκεντρώνονται σε προγράμματα που επιτρέπουν 

στους χρήστες να προσθέτουν, να τροποποιούν ή να ανακτούν δεδομένα από πίνακες 

βάσεων δεδομένων. Ένας πίνακας είναι η πιο βασική μονάδα μιας βάσης δεδομένων 

και αποτελείται από γραμμές και στήλες δεδομένων. Ένας μεμονωμένος πίνακας 

περιέχει εγγραφές και κάθε εγγραφή αποθηκεύεται σε μια σειρά του πίνακα. Οι 

πίνακες είναι ο πιο χρησιμοποιούμενος τύπος αντικειμένων βάσης δεδομένων ή 

δομών που συγκρατούν ή αναφέρονται σε δεδομένα σε μια σχεσιακή βάση 

δεδομένων. Άλλοι τύποι αντικειμένων βάσης δεδομένων περιλαμβάνουν τα 

ακόλουθα: 

• Οι προβολές(Views) είναι λογικές αναπαραστάσεις δεδομένων που 

συγκεντρώνονται από έναν ή περισσότερους πίνακες βάσης δεδομένων. 

• Τα ευρετήρια(Indexes) είναι πίνακες αναζήτησης που βοηθούν στην 

επιτάχυνση των λειτουργιών αναζήτησης βάσης δεδομένων. 

• Οι αναφορές(Reports) αποτελούνται από δεδομένα που ανακτώνται από έναν 

ή περισσότερους πίνακες, συνήθως ένα υποσύνολο αυτών των δεδομένων που 

επιλέγεται με βάση κριτήρια αναζήτησης. 

 

Κάθε στήλη σε έναν πίνακα αντιστοιχεί σε μια κατηγορία δεδομένων για παράδειγμα, 

όνομα ή διεύθυνση πελάτη ενώ κάθε σειρά περιέχει μια τιμή δεδομένων για τη στήλη 

που τέμνεται. Οι σχεσιακές βάσεις δεδομένων είναι σχεσιακές επειδή αποτελούνται 

από πίνακες που σχετίζονται μεταξύ τους. Για παράδειγμα, μια βάση δεδομένων SQL 

που χρησιμοποιείται για την εξυπηρέτηση πελατών μπορεί να έχει έναν πίνακα για 

ονόματα και διευθύνσεις πελατών και άλλους πίνακες που περιέχουν πληροφορίες για 

συγκεκριμένες αγορές, κωδικούς προϊόντων και επαφές πελατών. Ένας πίνακας που 

χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση των επαφών πελατών χρησιμοποιεί συνήθως 

ένα μοναδικό αναγνωριστικό πελάτη που ονομάζεται κλειδί ή πρωτεύον 
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κλειδί(Primary Key) για αναφορά στην εγγραφή του πελάτη σε έναν ξεχωριστό 

πίνακα που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση δεδομένων πελατών, όπως όνομα 

και στοιχεία επικοινωνίας. Η SQL έγινε μονόδρομος σαν επιλογή για τυπική γλώσσα 

προγραμματισμού για σχεσιακές βάσεις δεδομένων μετά την εμφάνισή τους στα τέλη 

της δεκαετίας του 1970 και στις αρχές της δεκαετίας του 1980. 

 

2.2.2  Ιστορία της SQL  

Η προέλευση της SQL χρονολογείται περισσότερο από μισό αιώνα. Το 1969, ο 

ερευνητής της IBM Edgar F. Codd όρισε το μοντέλο της σχεσιακής βάσης 

δεδομένων, το οποίο έγινε η βάση για την ανάπτυξη της γλώσσας SQL. Αυτό το 

μοντέλο βασίζεται σε κοινές πληροφορίες (ή «κλειδιά») που σχετίζονται με διάφορα 

δεδομένα. Για παράδειγμα, ένα όνομα χρήστη μπορεί να συσχετιστεί με ένα 

πραγματικό όνομα και έναν αριθμό τηλεφώνου. 

 

Λίγα χρόνια αργότερα, η IBM άρχισε να εργάζεται σε μια νέα γλώσσα για συστήματα 

διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων με βάση τα ευρήματα του Codd. Η 

γλώσσα αρχικά ονομαζόταν SEQUEL, ή δομημένη αγγλική γλώσσα ερωτήματος. Με 

το όνομα System R, το έργο πέρασε από μερικές υλοποιήσεις και αναθεωρήσεις, και 

το όνομα της γλώσσας άλλαξε αρκετές φορές πριν τελικά προσγειωθεί στην SQL. 

Μετά την έναρξη των δοκιμών το 1978, η IBM άρχισε να αναπτύσσει εμπορικά 

προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των SQL/DS (1981) και DB2 (1983). Άλλοι 

πωλητές ακολούθησαν το παράδειγμά τους, ανακοινώνοντας τις δικές τους εμπορικές 

προσφορές που βασίζονται σε SQL. Μεταξύ αυτών ήταν η Oracle, η οποία 

κυκλοφόρησε το πρώτο της προϊόν το 1979, καθώς και οι Sybase και Ingres. 

 

2.2.3  Πρότυπες και ιδιόκτητες επεκτάσεις SQL 

Ένα επίσημο πρότυπο SQL υιοθετήθηκε από το Αμερικανικό Εθνικό Ινστιτούτο 

Προτύπων (ANSI) το 1986, με τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) να υιοθετεί 

το πρότυπο το 1987. Νέες εκδόσεις του προτύπου SQL δημοσιεύονται κάθε λίγα 

χρόνια, η πιο πρόσφατη το 2016 . 

Το ISO/IEC 9075 είναι το πρότυπο ISO SQL που αναπτύχθηκε από κοινού από το 

ISO και τη Διεθνή Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή. Ο τυπικός τρόπος αναφοράς σε μια 

έκδοση προτύπου ISO είναι να χρησιμοποιήσετε τους οργανισμούς τυποποίησης -- 

ISO/IEC -- ακολουθούμενους από τον αριθμό προτύπου ISO, μια άνω τελεία και το 

έτος δημοσίευσης. Το τρέχον πρότυπο ISO για SQL είναι το ISO/IEC 9075:2016. 

Τόσο τα ιδιόκτητα όσο και τα RDBMS ανοιχτού κώδικα που έχουν δημιουργηθεί 

γύρω από την SQL είναι διαθέσιμα για χρήση από οργανισμούς. Τα προϊόντα 
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διακομιστή βάσης δεδομένων που είναι συμβατά με SQL περιλαμβάνουν τα 

ακόλουθα: 

• Microsoft SQL Server 

• Βάση δεδομένων Oracle 

• IBM Db2 

• SAP HANA 

• SAP Adaptive Server 

• Oracle MySQL 

• ανοιχτού κώδικα PostgreSQL 

Ορισμένες εκδόσεις της SQL περιλαμβάνουν ιδιόκτητες επεκτάσεις στην τυπική 

γλώσσα για διαδικαστικό προγραμματισμό και άλλες λειτουργίες. Για παράδειγμα, η 

Microsoft προσφέρει ένα σύνολο επεκτάσεων που ονομάζονται Transact-SQL, ενώ η 

εκτεταμένη έκδοση του προτύπου της Oracle είναι η γλώσσα διαδικασίας για SQL. Οι 

εμπορικοί πωλητές προσφέρουν ιδιόκτητες επεκτάσεις για να διαφοροποιήσουν τις 

προσφορές των προϊόντων τους παρέχοντας στους πελάτες πρόσθετες δυνατότητες 

και λειτουργίες. Ως αποτέλεσμα, οι διαφορετικές παραλλαγές της εκτεταμένης SQL 

που προσφέρονται από προμηθευτές δεν είναι πλήρως συμβατές μεταξύ τους. 

 

2.2.4  Εντολές και σύνταξη στην SQL 

Η SQL είναι, βασικά, μια γλώσσα προγραμματισμού σχεδιασμένη για την πρόσβαση, 

την τροποποίηση και την εξαγωγή πληροφοριών από σχεσιακές βάσεις δεδομένων. 

Ως γλώσσα προγραμματισμού, η SQL έχει εντολές και σύνταξη για την έκδοση 

αυτών των εντολών. 

 

Οι εντολές SQL χωρίζονται σε διάφορους τύπους, συμπεριλαμβανομένων των εξής: 

• Οι εντολές της γλώσσας ορισμού δεδομένων (DDL) ονομάζονται επίσης 

εντολές ορισμού δεδομένων επειδή χρησιμοποιούνται για τον ορισμό πινάκων 

δεδομένων. 

• Οι εντολές της γλώσσας χειρισμού δεδομένων (DML) χρησιμοποιούνται για 

τον χειρισμό δεδομένων σε υπάρχοντες πίνακες προσθέτοντας, αλλάζοντας ή 

αφαιρώντας δεδομένα. Σε αντίθεση με τις εντολές DDL που καθορίζουν τον 

τρόπο αποθήκευσης των δεδομένων, οι εντολές DML λειτουργούν στους 

πίνακες που ορίζονται με τις εντολές DDL. 

• Data Query Language αποτελείται από μία μόνο εντολή, την SELECT, που 

χρησιμοποιείται για τη λήψη συγκεκριμένων δεδομένων από πίνακες. Αυτή η 

εντολή μερικές φορές ομαδοποιείται με τις εντολές DML. 

• Οι εντολές της γλώσσας ελέγχου δεδομένων χρησιμοποιούνται για την 

παραχώρηση ή την ανάκληση δικαιωμάτων πρόσβασης χρήστη. 
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• Οι εντολές της γλώσσας ελέγχου συναλλαγών χρησιμοποιούνται για την 

αλλαγή της κατάστασης ορισμένων δεδομένων -- για παράδειγμα, για 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ αλλαγών συναλλαγής ή για ΕΠΑΝΤΡΟΠΗ αλλαγών 

συναλλαγής. 

Η σύνταξη SQL, το σύνολο κανόνων για το πώς γράφονται και μορφοποιούνται οι 

δηλώσεις SQL, είναι παρόμοια με άλλες γλώσσες προγραμματισμού. Ορισμένα 

στοιχεία της σύνταξης SQL περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

 

❖ Οι δηλώσεις SQL ξεκινούν με μια εντολή SQL και τελειώνουν με ένα 

ερωτηματικό (;), για παράδειγμα: 

SELECT * FROM students; 

Αυτή η δήλωση SELECT εξάγει όλα τα περιεχόμενα ενός πίνακα που ονομάζεται 

students(μαθητές). 

❖ Οι δηλώσεις SQL δεν έχουν διάκριση πεζών-κεφαλαίων, που σημαίνει ότι 

μπορούν να γραφτούν χρησιμοποιώντας πεζά, κεφαλαία ή συνδυασμό. 

Ωστόσο, είναι σύνηθες να γράφουμε λέξεις-κλειδιά SQL  εντολές ή χειριστές 

ελέγχου  με όλα τα κεφαλαία και τα ονόματα πινάκων/στηλών με πεζά. Οι 

λέξεις στη δήλωση μπορούν να αντιμετωπιστούν ως διάκριση πεζών-

κεφαλαίων χρησιμοποιώντας εισαγωγικά, επομένως οι ακόλουθες δύο 

προτάσεις παράγουν πανομοιότυπα αποτελέσματα. 

Παράδειγμα: 

SELECT * FROM students; 

select * from STUDENTS; 

Παράδειγμα δηλώσεων με διαφορετικό αποτέλεσμα: 

SELECT * FROM students; 

SELECT * FROM "Students"; 

 

❖ Οι εντολές SQL τερματίζονται μόνο με το ερωτηματικό, που σημαίνει ότι πιο 

σύνθετες εντολές μπορούν να αποδοθούν σε πολλές γραμμές, όπως αυτή: 

SELECT name, age, id 

FROM students; 

Αυτή η εντολή επιλέγει τα περιεχόμενα των στηλών name, age και id από τον πίνακα 

students. 
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❖  Οι εντολές SQL μπορούν να ενσωματώσουν στοιχεία ελέγχου ροής 

προγράμματος, που σημαίνει ότι μια πρόταση μπορεί να ενσωματώσει 

επιλογή πίνακα και γραμμών -- όπως στο προηγούμενο παράδειγμα -- και στη 

συνέχεια να λειτουργήσει με βάση τα δεδομένα που περιέχονται σε αυτές τις 

στήλες. Για παράδειγμα, η ακόλουθη εντολή επιλέγει το όνομα, ημερομηνία 

γέννησης και την ταυτότητα για όλους τους μαθητές των οποίων η ηλικία 

είναι άνω των 18 ετών: 

SELECT name, age, id 

FROM students 

WHERE age > 18; 

Οι περισσότερες υλοποιήσεις SQL περιλαμβάνουν υποστήριξη για την έκδοση 

δηλώσεων στη γραμμή εντολών, μέσω γραφικής διεπαφής χρήστη, με χρήση 

προγραμμάτων SQL ή μέσω διεπαφών προγραμματισμού εφαρμογών για πρόσβαση 

σε βάσεις δεδομένων SQL χρησιμοποιώντας άλλες γλώσσες προγραμματισμού. 

 

2.2.5  Συνήθεις εντολές SQL  

Οι περισσότερες εντολές SQL χρησιμοποιούνται με τελεστές για την τροποποίηση ή 

τη μείωση του εύρους των δεδομένων που λειτουργούν από τη δήλωση. Ακολουθούν 

ορισμένες κοινώς χρησιμοποιούμενες εντολές SQL και μαζί κάποια παραδείγματα. 

SQL SELECT. Η εντολή SELECT χρησιμοποιείται για τη λήψη ορισμένων ή όλων 

των δεδομένων σε έναν πίνακα. Το SELECT μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τελεστές 

για να περιορίσει την ποσότητα των επιλεγμένων δεδομένων: 

SELECT title, movie, premiere 

FROM collection 

WHERE premiere > 2018; 

SQL CREATE. Η εντολή CREATE χρησιμοποιείται για τη δημιουργία μιας νέας 

βάσης δεδομένων SQL ή πίνακα SQL. Οι περισσότερες εκδόσεις της SQL 

δημιουργούν μια νέα βάση δεδομένων δημιουργώντας έναν νέο κατάλογο, στον οποίο 

οι πίνακες και άλλα αντικείμενα βάσης δεδομένων αποθηκεύονται ως αρχεία. 

  CREATE DATABASE Employees; 

 

Η εντολή CREATE TABLE χρησιμοποιείται για τη δημιουργία πίνακα σε SQL. Η 

ακόλουθη πρόταση δημιουργεί έναν πίνακα με το όνομα Taxes που έχει τρεις στήλες: 

Ταυτότητα, Επώνυμο και Όνομα, με την πρώτη στήλη να αποθηκεύει δεδομένα 

ακέραιου αριθμού (int) και τις άλλες στήλες να αποθηκεύουν δεδομένα μεταβλητών 

χαρακτήρων τύπου varchar και έως 255 χαρακτήρες. 
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CREATE TABLE Taxes ( 

    ID int, 

    last_name varchar(255), 

    first_name varchar(255) 

); 

SQL DELETE. Η εντολή DELETE αφαιρεί γραμμές από έναν πίνακα με όνομα. Σε 

αυτό το παράδειγμα, όλα τα αρχεία taxes με το επώνυμο Johnson διαγράφονται: 

  DELETE FROM Taxes WHERE last_name=' Johnson'; 

SQL INSERT INTO. Η εντολή INSERT INTO χρησιμοποιείται για την προσθήκη 

εγγραφών σε έναν πίνακα βάσης δεδομένων. Η ακόλουθη δήλωση προσθέτει μια νέα 

εγγραφή στον πίνακα Taxes: 

INSERT INTO Taxes ( 

   last_name, 

   first_name 

) 

VALUES ( 

    'George', 

    'Washington' 

); 

SQL UPDATE. Η εντολή UPDATE χρησιμοποιείται για την πραγματοποίηση 

αλλαγών σε σειρές ή εγγραφές σε έναν συγκεκριμένο πίνακα. Για παράδειγμα, η 

ακόλουθη δήλωση ενημερώνει όλες τις εγγραφές που περιλαμβάνουν την τιμή 

last_name του Johnson αλλάζοντας το όνομα σε Peker: 

UPDATE Taxes 

SET last_name = 'Peker', 

WHERE last_name = 'Johnson'; 

Οι δηλώσεις SQL μπορούν να χρησιμοποιούν βρόχους, μεταβλητές και άλλα στοιχεία 

μιας γλώσσας προγραμματισμού για την ενημέρωση των εγγραφών με βάση 

διαφορετικά κριτήρια. 

 

2.2.6  SQL σε Hadoop εργαλεία 

Οι μηχανές αναζήτησης SQL-on-Hadoop είναι ένα νεότερο παρακλάδι της SQL που 

επιτρέπει σε οργανισμούς με αρχιτεκτονικές μεγάλων δεδομένων που χτίζονται γύρω 

από τα καταστήματα δεδομένων Hadoop να χρησιμοποιούν την SQL ως γλώσσα 

ερωτημάτων και επιτρέπουν στους επαγγελματίες της βάσης δεδομένων να 

χρησιμοποιούν μια οικεία γλώσσα ερωτημάτων αντί να χρειάζεται να χρησιμοποιούν 

πιο περίπλοκες και λιγότερο οικείες γλώσσες -- ειδικότερα, το περιβάλλον 

προγραμματισμού MapReduce για την ανάπτυξη εφαρμογών μαζικής επεξεργασίας. 
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Περισσότερα από δώδεκα εργαλεία SQL-on-Hadoop είναι διαθέσιμα από παρόχους 

διανομής Hadoop και άλλους προμηθευτές. Πολλά από αυτά είναι λογισμικό 

ανοιχτού κώδικα ή εμπορικές εκδόσεις. Επιπλέον, η μηχανή επεξεργασίας Apache 

Spark, η οποία χρησιμοποιείται συχνά σε συνδυασμό με το Hadoop, περιλαμβάνει μια 

μονάδα Spark SQL που υποστηρίζει παρομοίως προγραμματισμό που βασίζεται σε 

SQL. 

 

Δεν υποστηρίζουν όλα τα εργαλεία SQL-on-Hadoop όλες τις λειτουργίες που 

προσφέρονται στις σχεσιακές υλοποιήσεις της SQL. Ωστόσο, τα εργαλεία SQL-on-

Hadoop αποτελούν τακτικό συστατικό των αναπτύξεων Hadoop, καθώς οι εταιρείες 

προσπαθούν να βάλουν προγραμματιστές και αναλυτές δεδομένων με δεξιότητες 

SQL να συμμετέχουν στον προγραμματισμό εφαρμογών μεγάλων δεδομένων. 

 

2.2.7  Θέματα ασφαλείας στην SQL  

Οι διακομιστές SQL υπόκεινται στις περισσότερες από τις ίδιες ευπάθειες όπως κάθε 

άλλη εταιρική εφαρμογή, όπως αδύναμος έλεγχος ταυτότητας, ανασφαλής 

σχεδιασμός, εσφαλμένη διαμόρφωση και άλλα ζητήματα ασφάλειας εφαρμογών. 

Ωστόσο, η  SQL injection, που αναφέρθηκε για πρώτη φορά το 1998, συνεχίζει να 

κυριαρχεί σε θέματα ασφάλειας για συστήματα SQL. 

Οι επιθέσεις SQL injection συνήθως εκμεταλλεύονται τις αδυναμίες σε συστήματα 

όπου οι υποβολές δεδομένων δεν σαρώνονται και απολυμαίνονται για την αφαίρεση 

δυνητικά κακόβουλου κώδικα που ενσωματώνεται ή εισάγεται σε δεδομένα. 

 

Το πιο γνωστό παράδειγμα εκμετάλλευσης ένεσης SQL τεκμηριώνεται στο κόμικ 

"Little Bobby Tables" του Randall Munroe, στο οποίο μια ένεση SQL διαπράττεται 

από μια μαμά που συμπλήρωσε μια φόρμα SQL με το όνομα του γιου της 

ακολουθούμενη από κακόβουλο κώδικα SQL. 

Στο κόμικ, το όνομα του γιου γράφεται ως εξής: 

  Robert'); DROP TABLE Students; -- 

Στο κόμικ, το όνομα του γιου εισάγεται ως εξής: Μετά τα έγκυρα δεδομένα (Robert), 

το όνομα συνεχίζει με χαρακτήρες που οι διακομιστές SQL ερμηνεύουν ως 

τερματισμό των δεδομένων -- μεμονωμένο εισαγωγικό, κλείσιμο παρένθεσης και άνω 

τελεία -- ακολουθούμενο από την DROP TABLE εντολή. 

Η χρήση βέλτιστων πρακτικών για την ασφάλεια της βάσης δεδομένων μπορεί να 

βοηθήσει στην προστασία των πιο πολύτιμων ψηφιακών στοιχείων ενός οργανισμού. 
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2.2.8  Δεξιότητες και σχετικές καριέρες στην SQL 

Οι δεξιότητες SQL μπορούν να ενισχύσουν πολλές σταδιοδρομίες, όχι μόνο αυτές 

των διαχειριστών βάσεων δεδομένων, των αρχιτεκτόνων αποθήκης δεδομένων, των 

προγραμματιστών βάσεων δεδομένων και άλλων των οποίων οι ρόλοι χρησιμοποιούν 

απευθείας την SQL. 

 

 

 

 

 

2.2.9  Xampp 

 

 

Εικόνα 7 

Ο XAMPP είναι ένας από τους ευρέως χρησιμοποιούμενους διακομιστές ιστού 

πολλαπλών πλατφόρμων(web servers), ο οποίος βοηθά τους προγραμματιστές να 

δημιουργήσουν και να δοκιμάσουν τα προγράμματά τους σε έναν τοπικό διακομιστή 

ιστού. Αναπτύχθηκε από τους Apache Friends και ο εγγενής πηγαίος κώδικας του 

μπορεί να αναθεωρηθεί ή να τροποποιηθεί από το κοινό. Αποτελείται από Apache 

HTTP Server, MariaDB και διερμηνέα για τις διάφορες γλώσσες προγραμματισμού 

όπως η PHP και η Perl. Είναι διαθέσιμο σε 11 γλώσσες και υποστηρίζεται από 

διαφορετικές πλατφόρμες όπως το πακέτο IA-32 των Windows  x64 , των macOS και 

Linux. 
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Τι είναι το Xampp και που χρησιμοποιείται  

Πολλοί άνθρωποι γνωρίζουν από τη δική τους εμπειρία ότι δεν είναι εύκολο να 

εγκαταστήσετε έναν διακομιστή ιστού Apache και γίνεται πιο δύσκολο αν θέλετε να 

προσθέσετε MariaDB, PHP και Perl. Ο στόχος του XAMPP είναι να δημιουργήσει 

μια εύκολη στην εγκατάσταση διανομή, ώστε οι προγραμματιστές να μπουν στον 

κόσμο του Apache. 

Το XAMPP είναι μια συντομογραφία όπου το X σημαίνει Cross-Platform, το A 

σημαίνει Apache, το M σημαίνει MYSQL και το Ps σημαίνει PHP και Perl, 

αντίστοιχα. Είναι ένα πακέτο λύσεων ιστού ανοιχτού κώδικα που περιλαμβάνει 

διανομή Apache για πολλούς διακομιστές και εκτελέσιμα στοιχεία γραμμής εντολών 

μαζί με λειτουργικές μονάδες όπως διακομιστής Apache, MariaDB, PHP και Perl. 

Το XAMPP βοηθά έναν τοπικό κεντρικό υπολογιστή ή διακομιστή να δοκιμάσει τον 

ιστότοπο και τους πελάτες του μέσω υπολογιστών και φορητών υπολογιστών πριν 

τον αποδεσμεύσει στον κύριο διακομιστή(main server). Είναι μια πλατφόρμα που 

παρέχει ένα κατάλληλο περιβάλλον για δοκιμή και επαλήθευση της λειτουργίας 

έργων που βασίζονται σε Apache, Perl, MySQL βάση δεδομένων και PHP μέσω του 

συστήματος του ίδιου του host. Μεταξύ αυτών των τεχνολογιών, η Perl είναι μια 

γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη Ιστού, η PHP είναι 

μια γλώσσα δέσμης ενεργειών υποστήριξης και η MariaDB είναι η πιο έντονα 

χρησιμοποιούμενη βάση δεδομένων που αναπτύχθηκε από τη MySQL. 

 

Τι εμπεριέχει το Xampp 

Το XAMPP χρησιμοποιείται για να συμβολίσει την ταξινόμηση λύσεων για 

διαφορετικές τεχνολογίες. Παρέχει μια βάση για τη δοκιμή έργων που βασίζονται σε 

διαφορετικές τεχνολογίες μέσω ενός προσωπικού διακομιστή. Αυτή η συλλογή 

λογισμικού περιέχει έναν διακομιστή ιστού με το όνομα Apache, ένα σύστημα 

διαχείρισης βάσεων δεδομένων με το όνομα MariaDB και γλώσσες δέσμης 

ενεργειών/προγραμματισμού όπως η PHP και η Perl.  

Πολλά άλλα στοιχεία αποτελούν επίσης μέρος αυτής της συλλογής λογισμικού: 

• Cross-Platform: Διαφορετικά τοπικά συστήματα έχουν διαφορετικές 

διαμορφώσεις λειτουργικών συστημάτων εγκατεστημένα σε αυτά. Το στοιχείο 

cross-platform έχει συμπεριληφθεί για να αυξηθεί η χρησιμότητα και το κοινό για 

αυτό το πακέτο διανομών Apache. Υποστηρίζει διάφορες πλατφόρμες όπως 

πακέτα Windows, Linux και MAC OS. 

• Apache: Είναι ένας διακομιστής ιστού HTTP, ένας Cross-platform διακομιστής. 

Χρησιμοποιείται παγκοσμίως για την παράδοση περιεχομένου Ιστού. Η εφαρμογή 

διακομιστή έχει γίνει δωρεάν για εγκατάσταση και χρησιμοποιείται για την 

κοινότητα προγραμματιστών υπό την αιγίδα του Apache Software Foundation. Ο 
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απομακρυσμένος διακομιστής του Apache παραδίδει τα ζητούμενα αρχεία, 

εικόνες και άλλα έγγραφα στον χρήστη. 

• MariaDB: Αρχικά, το MySQL DBMS ήταν μέρος του XAMPP, αλλά τώρα έχει 

αντικατασταθεί από το MariaDB. Είναι ένα από τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα 

σχεσιακά DBMS, που αναπτύχθηκε από την MySQL. Προσφέρει διαδικτυακές 

υπηρεσίες αποθήκευσης, χειρισμού, ανάκτησης, διευθέτησης και διαγραφής 

δεδομένων. 

• PHP: Είναι η γλώσσα δέσμης ενεργειών υποστήριξης που χρησιμοποιείται 

κυρίως για την ανάπτυξη Ιστού. Η PHP επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν 

δυναμικούς ιστότοπους και εφαρμογές. Μπορεί να εγκατασταθεί σε κάθε 

πλατφόρμα και υποστηρίζει μια ποικιλία συστημάτων διαχείρισης βάσεων 

δεδομένων. Υλοποιήθηκε με χρήση γλώσσας C. Η PHP σημαίνει Επεξεργαστής 

Υπερκειμένου. Λέγεται ότι προέρχεται από τα εργαλεία προσωπικής αρχικής 

σελίδας, γεγονός που εξηγεί την απλότητα και τη λειτουργικότητά του. 

• Perl: Είναι ένας συνδυασμός δύο δυναμικών γλωσσών υψηλού επιπέδου, δηλαδή 

της Perl 5 και της Perl 6. Η Perl μπορεί να εφαρμοστεί για την εύρεση λύσεων για 

προβλήματα που βασίζονται στη διαχείριση συστήματος, την ανάπτυξη ιστού και 

τη δικτύωση. Η Perl επιτρέπει στους χρήστες της να προγραμματίζουν δυναμικές 

εφαρμογές Ιστού. Είναι πολύ ευέλικτο και στιβαρό. 

• phpMyAdmin: Είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση 

του MariaDB. Η έκδοση 4.0.4 του χρησιμοποιείται αυτήν τη στιγμή στο XAMPP. 

Η διαχείριση του DBMS είναι ο κύριος ρόλος του. 

• OpenSSL: Είναι η υλοποίηση ανοιχτού κώδικα του Secure Socket Layer Protocol 

και Transport Layer Protocol. Επί του παρόντος, η έκδοση 0.9.8 είναι μέρος του 

XAMPP. 

• Πίνακας ελέγχου XAMPP: Είναι ένας πίνακας που βοηθά στη λειτουργία και τη 

ρύθμιση σε άλλα εξαρτήματα του XAMPP. Η έκδοση 3.2.1 είναι η πιο πρόσφατη 

ενημέρωση. Μια λεπτομερής περιγραφή του πίνακα ελέγχου θα γίνει στην 

επόμενη ενότητα του σεμιναρίου. 

• Webalizer: Είναι μια λύση λογισμικού Web Analytics που χρησιμοποιείται για 

αρχεία καταγραφής χρηστών και παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση. 

• Mercury: Είναι ένα σύστημα μεταφοράς αλληλογραφίας και η τελευταία του 

έκδοση είναι η 4.62. Είναι ένας διακομιστής αλληλογραφίας, ο οποίος βοηθά στη 

διαχείριση των μηνυμάτων αλληλογραφίας στον Ιστό. 

• Tomcat: Η έκδοση 7.0.42 χρησιμοποιείται αυτήν τη στιγμή στο XAMPP. Είναι 

ένα servlet που βασίζεται στην JAVA για την παροχή λειτουργιών JAVA. 

• Filezilla: Είναι ένας διακομιστής πρωτοκόλλου μεταφοράς αρχείων, ο οποίος 

υποστηρίζει και διευκολύνει τις λειτουργίες μεταφοράς που εκτελούνται σε 

αρχεία. Η πρόσφατα ενημερωμένη έκδοσή του είναι 0.9.41. 

 

 

 

 

Στιγμιότυπα από Interface Xampp  : 
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Παρόμοια λογισμικά με το Xampp 

Υπάρχει ένας αριθμός παρόμοιων τοπικών διακομιστών ανοιχτού κώδικα που 

παρέχουν παρόμοια βοήθεια και λειτουργίες. Κάποια από αυτά είναι τα 

παρακάτω: 

MAMP: Είναι ένας τοπικός διακομιστής, ο οποίος είναι συμβατός με το (M) 

Λειτουργικό σύστημα Mac και υποστηρίζει την ανάπτυξη και δοκιμή έργων web 

που βασίζονται σε (A) διακομιστή Apache, (M) βάση δεδομένων MySQL και (P) 

γλώσσα προγραμματισμού που βασίζεται σε PHP OOPS. Μπορεί να 

εγκατασταθεί εύκολα σε σύστημα που βασίζεται σε Mac με τη βοήθεια μερικών 

κλικ. Χρησιμοποιείται κυρίως για Mac OS, όπως υποδηλώνεται με το αρχικό M 

στο MAMP. Παρέχει όλο τον εξοπλισμό που απαιτείται για την εκτέλεση του 

WordPress στο σύστημα. 

LAMP: Είναι ένας τοπικός διακομιστής που υποστηρίζεται αποκλειστικά από το 

λειτουργικό σύστημα Linux και δεν μπορεί να εκτελεστεί σε κανένα άλλο 

λειτουργικό σύστημα. Είναι ένα ακρωνύμιο στο οποίο το "L" σημαίνει Linux, το 

"A" σημαίνει Apache, το "M" σημαίνει MySQL και το "P" σημαίνει διάφορες 

γλώσσες προγραμματισμού όπως PHP, Perl και Python. Είναι ένα ελαφρύ πακέτο 

λογισμικού που χρησιμοποιείται από τοπικούς οικοδεσπότες που βασίζονται στο 

Linux για τη δοκιμή των ιστοσελίδων τους πριν από την κυκλοφορία τους σε 

ζωντανή πλατφόρμα. Σε αντίθεση με άλλα τέτοια πακέτα λογισμικού, υποστηρίζει 

ανάπτυξη από πολλές γλώσσες προγραμματισμού όπως PHP, Perl και Python.. 

WAMP: Είναι ένας άλλος τοπικός διακομιστής, ο οποίος είναι ένα πακέτο 

λογισμικού που περιλαμβάνει τον Apache Server (A) , τη βάση δεδομένων 

MySQL(M) και τη γλώσσα που βασίζεται σε σενάρια PHP(P). Το "W" στο 

WAMP δηλώνει την αποκλειστικότητά του για το λειτουργικό σύστημα 

Windows. Το WAMP χρησιμοποιείται σε συστήματα που βασίζονται σε 

Windows για τη δοκιμή δυναμικών ιστοσελίδων χωρίς να το δημοσιεύουν στον 

διακομιστή ιστού. Είναι εύχρηστο στην εφαρμογή και ανάπτυξη με PHP. Είναι 

διαθέσιμο για συστήματα 32 bit και 64 bit. 
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2.3   3-tier Architecture  

 

Οι εφαρμογές χωρίζονται σε επίπεδα τα λεγόμενα tiers. Η ποιο γνωστή 

αρχιτεκτονική είναι η three-tier architecture.  

Επίπεδο Παρουσίασης (Presentation tier) : 

Στο presentation tier υπάρχει το user interface. Το presentation tier είναι το user 

interface και το επίπεδο επικοινωνίας της εφαρμογής, όπου ο τελικός χρήστης 

αλληλεπιδρά με την εφαρμογή. Ο κύριος σκοπός του είναι να εμφανίζει 

πληροφορίες και να συλλέγει πληροφορίες από τον χρήστη. Αυτό το επίπεδο 

μπορεί να εκτελεστεί σε ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού (web browser), ως 

desktop εφαρμογή  ή μια γραφική διεπαφή χρήστη (GUI), για παράδειγμα. Τα 

επίπεδα παρουσίασης Web αναπτύσσονται συνήθως χρησιμοποιώντας HTML, CSS 

και JavaScript. Οι desktop εφαρμογές  μπορούν να γραφτούν σε διάφορες γλώσσες 

ανάλογα με την πλατφόρμα. 

Επίπεδο Εφαρμογής  (Application tier) : 

Το application tier, γνωστό και ως logic tier ή middle tier, ή business layer, είναι η 

καρδιά της εφαρμογής. Σε αυτό το επίπεδο οι πληροφορίες που συλλέγονται στο 

presentation tier υποβάλλονται σε επεξεργασία, μερικές φορές σε σχέση με άλλες 

πληροφορίες στο επίπεδο δεδομένων(data tier), χρησιμοποιώντας επιχειρηματική 

λογική από ένα συγκεκριμένο σύνολο επιχειρηματικών κανόνων. Το επίπεδο 

εφαρμογής μπορεί επίσης να προσθέσει, να διαγράψει ή να τροποποιήσει δεδομένα 

στο data tier. Το application tier συνήθως αναπτύσσεται χρησιμοποιώντας C++, 

Python, Java, Perl, PHP ή Ruby και επικοινωνεί με το επίπεδο δεδομένων 

χρησιμοποιώντας κλήσεις με το API. 

Επίπεδο Δεδομένων  (Data tier) : 

Το data tier, που μερικές φορές ονομάζεται database tier, data access ή back-end, 

είναι εκεί όπου αποθηκεύονται και διαχειρίζονται οι πληροφορίες που 

επεξεργάζεται η εφαρμογή. Αυτό μπορεί να είναι ένα σύστημα διαχείρισης 

σχεσιακής βάσης δεδομένων όπως PostgreSQL, MySQL, MariaDB, Oracle, DB2, 

Informix ή Microsoft SQL Server ή σε διακομιστή βάσης δεδομένων NoSQL όπως 

Cassandra, CouchDB ή MongoDB. Σε μια εφαρμογή τριών επιπέδων, όλη η 

επικοινωνία περνά μέσα από το application tier. Το presentation tier και το data tier 

δεν μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας μεταξύ τους. 

Η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική εφαρμόζεται τόσο σε desktop εφαρμογές όσο και 

σε άλλους τύπους εφαρμογών (web applications, mobile applications) . Η κατανομή 
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των layers διαφέρει ανάλογα με το είδος της εφαρμογής. Σε desktop εφαρμογές 

συνήθως τα 3 layers βρίσκονται στον ίδιο υπολογιστή.  

 

 

Εικόνα 10 

Σε web applications το user interface  είναι στην πλευρά του client και το business 

logic και data layer στην πλευρά του server.  

 

Εικόνα 11 
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Υπάρχουν και περιπτώσεις που το DBMS και η Data Base να βρίσκονται σε 

διαφορετικό υπολογιστή από το Server (Στον οποίο υπάρχει ο Web Server μαζί με το 

business logic της εφαρμογής). Το ίδιο ισχύει σε κάποιες περιπτώσεις και για desktop 

applications , υπάρχει περίπτωση το DBMS είτε να βρίσκεται στον ίδιο υπολογιστή 

μαζί με το User interface & business layer και να κάνει remote connection με κάποια 

database η οποία είναι σε άλλον υπολογιστή.   

Στο δικό μας σενάριο η εφαρμογή είναι desktop και όλα τα επίπεδα(tiers) βρίσκονται 

σε ένα υπολογιστή. To UI είναι από βιβλιοθήκη της C++, ο server που φιλοξενείται η 

εφαρμογή είναι local host και η data base είναι MySQL. 

 

Εικόνα 12 

 

Κεφάλαιο 3 

Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφεται η υλοποίηση του business σεναρίου και η 

δημιουργία της εφαρμογής. Τι είναι το Frond-end και το Back-end,  πως 

δημιουργούνται στο δικό μας σενάριο και τι ακριβώς έγινε προγραμματιστικά. 

Υπάρχουν screenshots από το interface το πως ο χρήστης χρησιμοποιεί την εφαρμογή 

για να πραγματοποιήσει κάποιες ενέργειες.  
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3.1  Front-end και Back-end 

 

Εικόνα 13 

Ο προγραμματισμός περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και δεξιοτήτων. Όσοι 

ενδιαφέρονται να εισέλθουν στον κλάδο μπορεί να θεωρήσουν δύσκολο να 

περιορίσουν ένα πεδίο σπουδών χωρίς να κατανοούν τους ρόλους και τα καθήκοντα 

που τους συνοδεύουν. Δύο κοινά κομμάτια σταδιοδρομίας είναι η ανάπτυξη front-end 

επίπεδο και η ανάπτυξη σε back-end  επίπεδο. Υπάρχουν πολλές ομοιότητες μεταξύ 

των σταδιοδρομιών ανάπτυξης front-end και back-end, συμπεριλαμβανομένων των 

μισθών, της μακροζωίας σταδιοδρομίας και της ανάπτυξης της εργασίας. 

 

Οι προγραμματιστές front-end εργάζονται σε αυτό που μπορεί να δει ο χρήστης, ενώ 

οι προγραμματιστές back-end δημιουργούν την υποδομή που το υποστηρίζει. Και τα 

δύο είναι απαραίτητα στοιχεία για μια εφαρμογή ή ιστότοπο υψηλής 

λειτουργικότητας. Δεν είναι ασυνήθιστο οι εταιρείες να μπερδεύονται από το χάσμα 

«front-end έναντι back-end» όταν προσπαθούν να κατευθυνθούν στην ανάπτυξη νέου 

λογισμικού. Σε τελική ανάλυση, υπάρχει ένας αυξανόμενος αριθμός εργαλείων στην 

αγορά που στοχεύουν να βοηθήσουν τους προγραμματιστές να γίνουν πιο 

προσανατολισμένοι στο "full-stack", επομένως είναι εύκολο για μη τεχνικούς να 

υποθέσουν ότι δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ του front-end και του back-end 

ειδικούς.  

 

Οι προγραμματιστές front-end και back-end εργάζονται παράλληλα για να 

δημιουργήσουν τα συστήματα που είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία μιας 

εφαρμογής ή ενός ιστότοπου. Ωστόσο, έχουν αντίθετες ανησυχίες. Ο όρος "front-end" 
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αναφέρεται στη διεπαφή χρήστη, ενώ "back-end" σημαίνει τον διακομιστή, την 

εφαρμογή και τη βάση δεδομένων που λειτουργούν στο παρασκήνιο για να παρέχουν 

πληροφορίες στον χρήστη. 

Εν συντομία, οι προγραμματιστές back-end επικεντρώνονται στα δεδομένα, τη 

μοντελοποίηση και το πίσω μέρος ενός ιστότοπου. Οι προγραμματιστές front-end 

βοηθούν στη δημιουργία του τι αλληλεπιδρούν και βλέπουν οι χρήστες. Ένας 

προγραμματιστής full stack κάνει μερικά ή όλα από τα παραπάνω. 

 

3.1.1  Front-end ανάπτυξη 

Η ανάπτυξη web front-end, γνωστή και ως ανάπτυξη από την πλευρά του πελάτη, 

είναι η πρακτική της παραγωγής HTML, CSS και JavaScript για έναν ιστότοπο ή μια 

εφαρμογή Ιστού, έτσι ώστε ο χρήστης να μπορεί να τα δει και να αλληλεπιδράσει 

άμεσα μαζί τους. Η πρόκληση που σχετίζεται με την ανάπτυξη της διεπαφής είναι ότι 

τα εργαλεία και οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία της διεπαφής 

ενός ιστότοπου αλλάζουν συνεχώς και έτσι ο προγραμματιστής πρέπει να γνωρίζει 

συνεχώς πώς αναπτύσσεται το πεδίο. 

 

Ο στόχος του σχεδιασμού ενός ιστότοπου είναι να διασφαλιστεί ότι όταν οι χρήστες 

ανοίγουν τον ιστότοπο βλέπουν τις πληροφορίες σε μια μορφή που είναι 

ευανάγνωστη και σχετική. Αυτό περιπλέκεται περαιτέρω από το γεγονός ότι οι 

χρήστες χρησιμοποιούν πλέον μια μεγάλη ποικιλία συσκευών με διαφορετικά μεγέθη 

οθόνης και αναλύσεις, αναγκάζοντας έτσι τον σχεδιαστή να λάβει υπόψη αυτές τις 

πτυχές κατά το σχεδιασμό του ιστότοπου. Πρέπει να διασφαλίσουν ότι ο ιστότοπός 

τους εμφανίζεται σωστά σε διαφορετικά προγράμματα περιήγησης (cross-browser), 

διαφορετικά λειτουργικά συστήματα (cross-platform) και διαφορετικές συσκευές 

(cross-device), κάτι που απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό από την πλευρά του 

προγραμματιστή. 

 

 

3.1.2  Προγραμματιστής Front-end 

Οι προγραμματιστές front end είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή οπτικών στοιχείων 

σε έναν ιστότοπο καθώς και διαδραστικών λειτουργιών όπως η πλοήγηση, τα 

κουμπιά ή οτιδήποτε ενισχύει τη συνολική χρηστικότητα. Τα HTML, JavaScript και 

CSS χρησιμοποιούνται συχνά για να διασφαλιστεί ότι η οπτική πλευρά (ή η πλευρά 

του πελάτη) ενός ιστότοπου λειτουργεί ομαλά, ώστε οι χρήστες να μπορούν να 

αλληλεπιδρούν ελεύθερα και άνετα μαζί του. Αν και ορισμένοι προγραμματιστές 

front end χειρίζονται το σχεδιασμό ιστοσελίδων, άλλοι λειτουργούν από μακέτες ενός 

σχεδιαστή ιστού. 
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3.1.3  Back-end ανάπτυξη 

Η ανάπτυξη back-end ονομάζεται εύστοχα για την ανάπτυξη ιστού που 

πραγματοποιείται στο πίσω μέρος των προγραμμάτων. Σε αντίθεση με την ανάπτυξη 

front-end, η οποία επικεντρώνεται σε προϊόντα και προγράμματα που απευθύνονται 

σε πελάτες, η ανάπτυξη back-end απευθύνεται στη λογική και την ενοποίηση των 

εφαρμογών ιστού από την πλευρά του διακομιστή. Οι προγραμματιστές back-end 

γράφουν κώδικα για να βοηθήσουν μια βάση δεδομένων και μια εφαρμογή να 

επικοινωνούν. Ουσιαστικά ένας προγραμματιστής back-end χειρίζεται αυτό που δεν 

βλέπει ο χρήστης. Είναι υπεύθυνοι για το πίσω μέρος ενός ιστότοπου, ο οποίος 

περιλαμβάνει διακομιστές, βάσεις δεδομένων και εφαρμογές.  

Το πιο συνηθισμένο παράδειγμα προγραμματισμού back-end είναι όταν διαβάζετε 

ένα άρθρο σε μία ιστοσελίδα. Οι γραμματοσειρές, τα χρώματα, τα σχέδια κ.λπ. 

αποτελούν το front-end αυτής της σελίδας. Ενώ το περιεχόμενο του άρθρου 

αποδίδεται από διακομιστή και λαμβάνεται από μια βάση δεδομένων. Αυτό είναι το 

back-end τμήμα  της εφαρμογής. 

 

3.1.4  Προγραμματιστής Back-end 

Οι προγραμματιστές back-end είναι υπεύθυνοι για τη δημιουργία ιστοσελίδων και 

εφαρμογών. Επίσης δημιουργούν, κωδικοποιούν και βελτιώνουν τον 

διακομιστή(server), τις εφαρμογές διακομιστή και τις βάσεις δεδομένων που, όταν 

συνδυάζονται με τον κώδικα του front-end, βοηθούν στη δημιουργία μιας 

λειτουργικής, απρόσκοπτης εμπειρίας για τον τελικό χρήστη. Μελετούν τις τάσεις του 

κλάδου, δημιουργούν ή βελτιώνουν διαδικασίες και κώδικες back-end και 

συνεργάζονται με άλλους για να σχεδιάσουν ένα καλύτερο πρόγραμμα.  

 

 

Δεξιότητες: 

 

Εικόνα 14 
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• Διακομιστής(Server): 

Έκθεση στον χειρισμό διακομιστών Apache, Nginx, IIS, Microsoft IIS είναι 

επιθυμητή. Ένα καλό υπόβαθρο στο Linux βοηθάει εξαιρετικά στη διαχείριση 

διακομιστών. 

• Βάση δεδομένων(Database): 

Η γνώση διαφόρων τεχνολογιών DBMS είναι μία από τις σημαντικές δεξιότητες 

προγραμματιστών Backend. MySQL, MongoDB, Oracle, SQL Server, Redis 

χρησιμοποιούνται ευρέως για το σκοπό αυτό. 

• Γλώσσες προγραμματισμού(Programming Languages): 

Ο προγραμματιστής back-end πρέπει να γνωρίζει τουλάχιστον μία γλώσσα 

προγραμματισμού από την πλευρά του διακομιστή ή του back-end όπως Java, 

Python, Ruby, .Net(C++,C# κ.α.) . 

• Εφαρμογή προγραμματισμού διεπαφής(API): 

Η γνώση των υπηρεσιών web ή του API είναι επίσης σημαντική για τους 

προγραμματιστές full stack. Οι γνώσεις δημιουργίας και κατανάλωσης υπηρεσιών 

REST και SOAP είναι επιθυμητές. 

 

 

3.2  Δημιουργία Εφαρμογής 

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο περιγράφεται η δημιουργία της εφαρμογής, πως ακριβώς 

υλοποιείται το δικό μας επιχειρηματικό σενάριο μέσω αυτής, καθώς και πως 

υλοποιήθηκε προγραμματιστικά.  Επιπρόσθετα παρέχονται screenshots από τα 

interface όλων των εργαλείων, που χρησιμοποιήθηκαν για να δημιουργηθεί η 

εφαρμογή, και μικρή ανάλυση τις διαχείρισης τους. Τέλος screenshots από το 

interface της εφαρμογής για την λειτουργία της και πως χρησιμοποιείται από τον 

χρήστη.  
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3.2.1  Υλοποίηση Back-end 

Στο σημείο αυτό θα αναφέρουμε πως δημιουργήθηκε το back-end της εφαρμογής. 

Δηλαδή τον κώδικα που χρησιμοποιήθηκε για το διάβασμα αρχείων csv, την σύνδεση 

με την βάση δεδομένων και το πέρασμα των δεδομένων του αρχείου στην βάση 

δεδομένων. 

Βάση δεδομένων 

Εδώ θα αναλυθεί πως δημιουργούμε την βάση και πως την συνδέουμε στην υπόλοιπη 

εφαρμογή. Αρχικά μέσα στο IDE του Code::Blocks, που προαναφέρθηκε σε 

προηγούμενο κεφάλαιο,  συνδέουμε κάποιες βιβλιοθήκες και headers για να 

μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε. Το πρώτο βήμα είναι να κάνουμε λήψη αυτόν 

τον βιβλιοθηκών από την σελίδα : 

https://drive.google.com/file/d/1u8yrXuk54lOUmwJvXt8BRBPNuMUAlAje/view . 

Στην συνέχεια θα κάνουμε αντιγραφή αυτών των αρχείων για να μπορούμε να τα 

χρησιμοποιήσουμε στο IDE. 

1) Στον φάκελο libmysql.a κάνουμε αντιγραφή το ένα αρχείο που υπάρχει και το 

κάνουμε επικόλληση στον φάκελο με αυτό το path: C:\Program Files 

(x86)\mingw-w64\i686-8.1.0-posix-dwarf-rt_v6-rev0\mingw32\lib  

2) Στον φάκελο mysqlheaders παίρνουμε όλα τα header αρχεία και τα κάνουμε 

αντιγραφή και τα επικολλούμε στον φάκελο με path: C:\Program Files 

(x86)\mingw-w64\i686-8.1.0-posix-dwarf-rt_v6-rev0\mingw32\include 

3) Ανοίγουμε το IDE Code::Blocks και ακολουθούμε τα βήματα στα screenshots  

 

Εικόνα 15 

 

https://drive.google.com/file/d/1u8yrXuk54lOUmwJvXt8BRBPNuMUAlAje/view
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Εικόνα 16 
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Εικόνα 22 

 

Εικόνα 23 

Στην συνέχεια ακολουθεί η δημιουργία της βάσης μέσα στο πρόγραμμα Xampp. 

Αρχικά κάνουμε λήψη του Xampp από το διαδίκτυο από τον σύνδεσμο: 

https://www.apachefriends.org/download.html. 

Αφού εγκαταστήσουμε το Xampp ανοίγουμε την εφαρμογή και ακολουθούμε τα 

βήματα από τα screenshots. 

 

Εικόνα 24 

https://www.apachefriends.org/download.html
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Εικόνα 25 

 

Πατώντας το κουμπί Admin μας ανοίγει το πρόγραμμα μια καρτέλα στο browser και 

εκεί έχουμε το interface του Xampp.Στη συνέχεια πατάμε την επιλογή new και 

πληκτρολογούμε το όνομα πού θέλουμε για την βάση μας. 

 

Εικόνα 26 
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Εικόνα 27 

Στην συνέχεια βάζουμε το όνομα που θέλουμε για τον πίνακα που θα 

δημιουργήσουμε. 

 

Εικόνα 28 

Τέλος πληκτρολογούμε(ο προγραμματιστής) το όνομα και τα χαρακτηριστικά που θα 

έχει η βάση ανά τις στήλες και πατάμε save. Η βάση είναι έτοιμη για χρήση.  
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Εικόνα 29 

Αφού τελειώσαμε με την δημιουργία της βάσης, μέσω του κώδικα που γράφουμε στο 

IDE του Code::Blocks, μπορούμε πλέον να περνάμε τα δεδομένα των csv αρχείων. Ο 

κώδικας της βάσης είναι όλος στην κλάση test με extra κώδικα για να τσεκάρουμε αν 

έχει γίνει η σύνδεση με την βάση μας. Τέλος θα πρέπει να έχουμε κάνει include τις 

βιβλιοθήκες windows.h και mysql.h με σωστή σειρά για να λειτουργεί ο κώδικας. 

 

Διαχείριση αρχείων csv 

Στο συγκεκριμένο μέρος του back-end δημιουργήθηκε κώδικας για το διάβασμα των 

δεδομένων των csv αρχείων καθώς και μεταφορά στην βάση δεδομένων. Η επιλογή 

των csv  αρχείων έγινε διότι είναι τα αρχεία που χρησιμοποιούν οι περισσότερες 

εταιρίες για την κατανομή των δεδομένων τους και επίσης είναι τα πιο δύσκολα στην 

διαχείριση τους. Το σκεπτικό που χρησιμοποιήθηκε στην δημιουργία του κώδικα 

ήταν, αρχικά να διαβάσουμε τα δεδομένα και να τα εμφανίσουμε στο cmd 

παράθυρο(εκτελέσιμο στα windows), να βάλουμε τα δεδομένα σε μια μορφή που θα 

μπορούμε να τα μεταφέρουμε και τελικά να τα μεταφέρουμε στην βάση δεδομένων. 

Όλα αυτά πραγματοποιήθηκαν μεσώ αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού. Η 

κλάση csv εμπεριέχει 3 μεθόδους που επιτυγχάνουν τις προαναφερθέντες ενέργειες.  

Η πρώτη μέθοδος είναι readcsv() η οποία διαβάζει το αρχείο csv και αποθηκεύει σε 

μορφή vector το περιεχόμενο του αρχείου. 
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Κώδικας readcsv(): 

void readCSV(istream &input, CSVDatabase &db){ 

  String csvLine; 

  // διάβασμα κλαθε γραμμής από το stream 

  while( getline(input, csvLine) ){ 

    istringstream csvStream(csvLine); 

    CSVRow csvRow; 

    String csvCol; 

    // διάβασμα κάθε στοιχείου της γραμμής που διαχωρίζεται από κόμμα 

    // και περνάει μέσω στο vector 

    while( getline(csvStream, csvCol, ',') ) 

      csvRow.push_back(csvCol); 

    db.push_back(csvRow); 

  } 

} 

Η δεύτερη μέθοδος είναι η display() η οποία αρχικά ελέγχει αν το αρχείο είναι κενό. 

Εν συνεχεία αφού έχουμε δώσει μια αρχική τιμή αρχίζει και σαρώνει το αρχείο. 

Τέλος για κάθε τιμή που σαρώνει καλεί την display2(). 

 

Κώδικας display():  

void display(const CSVDatabase& db){ 

  if(!db.size()) 

    return; 

  CSVDatabaseCI i=db.begin(); 

  for(; i != db.end(); ++i){ 

        cout<<"in display line"<<endl; 

    display2(*i); 
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  } 

} 

Η τελευταία μέθοδος είναι η display2() η οποία κάνει την σύνδεση με τη βάση 

δεδομένων και έπειτα περνάει τα δεδομένα σε αυτή.  

Κώδικας display2():  

void display2(const CSVRow& row){ 

    MYSQL* conn; 

    conn = mysql_init(0); 

    conn = mysql_real_connect(conn, "localhost", "root", "", "test1",0,NULL,0 ) ; 

     if(conn){ 

        cout<<"connected"<<endl; 

    } 

    else{ 

       cout<<"failed to connect"<<endl; 

    } 

 

   if(!row.size()) 

    return; 

//arxikopoihsh i gia thn prwth timh thesis sto vector 

  CSVRowCI i=row.begin(); 

 

  int qstate = 0; 

 

  stringstream ss; 

 

  for(;i != row.end();i++){ 
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    //cout<<"the i value is"<<*i; 

    stringstream ss; 

     //insert peirazei o programmatisths 

    ss << "INSERT INTO test1(name,month,year) 

VALUES('"<<*(i++)<<"','"<<*(i++)<<"','"<<*(i++)<<"')"; 

    //ss << "INSERT INTO test1(year) VALUES('"<<*i<<"')"; 

    string query = ss.str(); 

    const char* q = query.c_str(); 

    qstate = mysql_query(conn, q); 

    i--; 

 

  } 

 

  if(qstate==0){ 

    cout<<"Record inserted..." <<endl; 

 }else { 

    cout << "Failed insertion of data"<<endl; 

 } 

 

} 

void display(const CSVDatabase& db){ 

  if(!db.size()) 

    return; 

  CSVDatabaseCI i=db.begin(); 

  for(; i != db.end(); ++i){ 

        cout<<"in display line"<<endl; 
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    display2(*i); 

 

  } 

  cout<<"END Display"<<endl; 

} 

 

 

 

3.2.2  Υλοποίηση Front-end 

Στο σημείο αυτό θα αναφέρουμε πως δημιουργήθηκε το front-end της εφαρμογής. 

Δηλαδή τον κώδικα που χρησιμοποιήθηκε για την δημιουργία του 

πλαισίου(framework) της εφαρμογής που βλέπει ο χρήστης, τίτλους πάνω στην 

εφαρμογή, τα κουμπιά που υπάρχουν μέσα στο πλαίσιο και οι λειτουργίες τους, την 

δημιουργία αναδυόμενων μηνυμάτων(pop up messages) μετά από μία εκτέλεση που 

κάνει ο χρήστης , σε σύνοψη όλη την δημιουργία του API(Application Programming 

Interface). 

Όλες ο κώδικας για το API βρίσκετε στην main.cpp κλάση και εκεί πραγματοποιείται 

και όλη η δημιουργία του. Όλες οι μέθοδοι καλούνται μέσω της βιβλιοθήκης 

windows.h . 

Αρχικά καλούμε την μέθοδο WinMain μέσω της WINAPI? και ορίζουμε όλες τις 

παραμέτρους για το αρχικό μας παράθυρο. Ο κώδικας που ακολουθεί πραγματοποιεί 

αυτήν την πράξη 

 

int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInst, HINSTANCE hPrevInst, LPSTR args,int 

ncmdshow){ 

 WNDCLASSW wc = {0}; 

 wc.hbrBackground = (HBRUSH)COLOR_WINDOW ; 

 wc.hCursor =LoadCursor(NULL,IDC_ARROW); 

 wc.hInstance= hInst; 

 wc.lpszClassName = L"myWindowClass";    

 wc.lpfnWndProc = WindowProcedure; 
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Σε αυτό το σημείο χρησιμοποιούμε την RegisterClassW μέθοδο ώστε να μπορούμε να 

δούμε αν έγινε με επιτυχία η εισαγωγή των παραμέτρων για την λειτουργία του 

παραθύρου και με αρνητικό if που έχουμε ορίσει δηλαδή αν δεν έγινε σωστά να 

ξέρουμε ότι η εφαρμογή δεν λειτουργεί. 

    if(!RegisterClassW(&wc)) 

        return -1; 

Στην συνέχεια μέσω των ορισμάτων της μεθόδου διαμορφώνεται το μέγεθος του 

παραθύρου, το που θα εμφανίζεται στην οθόνη καθώς και τον τίτλο που θέλουμε να 

εμφανίζεται σαν τίτλος της εφαρμογής.  

hMainWindow = CreateWindowW(L"myWindowClass",L"Saving data 

application",WS_OVERLAPPEDWINDOW | 

WS_VISIBLE,100,100,500,500,NULL,NULL,NULL,NULL); 

Στην συνέχεια χρησιμοποιούμε την παράμετρο MSG και της  δίνουμε αρχική τιμή 

μηδέν γιατί χρησιμοποιούμε την θέση μνήμης. Συνεχίζουμε χρησιμοποιώντας τον 

βρόχο επανάληψης που όσο βγαίνει αληθής συνεχίζει να τρέχει η εφαρμογή και ο 

μόνος λόγος για να δώσει αποτέλεσμα ψευδή είναι να κλείσουμε την εφαρμογή άρα 

σταματάει να είναι αληθές  και η εφαρμογή να τρέχει. Οι μέθοδοι TranslateMessage 

είναι για να μεταφράσει την εντολή το πρόγραμμα και η DispatchMessage είναι το 

μεταφέρει στον χειριστή του παραθύρου(window handler ) που θα αναλυθεί στην 

συνέχεια. 

    MSG msg={0}; 

 

    while( GetMessage(&msg,NULL,NULL,NULL)) 

    { 

        TranslateMessage(&msg); 

        DispatchMessage(&msg); 

 

    } 

    return 0; 

} 
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Σε συνεχεία του κώδικα βρίσκονται οι μέθοδοι open_file, save_file, savedb_file, 

display_file, write_file.  

Ανάλυση μεθόδου open_file(): 

 

void open_file(HWND hWnd) 

{ 

 OPENFILENAME ofn; 

 

Ορίζουμε έναν char με όνομα file name να έχει length 100. Αυτό γίνεται ώστε ο 

τίτλος του αρχείου που θα κάνουμε open μέσω του windows search να μπορεί να 

περάσει σε μια μεταβλητή 

 char file_name[100]; 

Μέσω αυτής της μεθόδου μηδενίζουμε τα bytes αυτής της θέσης μνήμης σε μηδέν 

 ZeroMemory(&ofn,sizeof(OPENFILENAME)); 

Στην συνέχεια είναι εντολές της C++ που ορίζουν που θα αποθηκεύετε η τοποθεσία 

του αρχείου(path), το μέγιστο μέγεθος που μπορεί να δεχτεί ο buffer  που είναι ίδιο με 

το file_name, φίλτρο αναζήτησης  και αναδυόμενο μήνυμα, αφού έχουμε επιλέξει το 

αρχείο που ανοίξαμε, το path που ήταν το αρχείο. Τέλος η μέθοδος display παίρνει τα 

δεδομένα του αρχείου και τα εκτυπώνει στο παράθυρο της εφαρμογής που μέσω της 

μεθόδου write, που θα αναλυθεί εκτενέστερα αργότερα στην εργασία , μπορούμε να 

επεξεργαστούμε τα δεδομένα?. 

 ofn.lStructSize = sizeof(OPENFILENAME); 

 ofn.hwndOwner = hWnd; 

 //apothikeusi tou path 

 ofn.lpstrFile = file_name; 

 ofn.lpstrFile[0]= '\0'; 

 ofn.nMaxFile = 100; 

 //filtro gia tupo arxeiou csv 

 ofn.lpstrFilter = "All files\0*.*\0"; 

 ofn.nFilterIndex = 1; 
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 Για να δουλέψει η μέθοδος πρέπει να ακολουθήσουμε την μεθοδολογία που είδαμε 

στην σύνδεση της βάσεις δεδομένων με την καρτέλα του linker settings  και να 

αναζητήσουμε το αρχείο libcomdlg32.a στο path :  C:\Program Files (x86)\mingw-

w64\i686-8.1.0-posix-dwarf-rt_v6-rev0\mingw32\i686-w64-mingw32\lib 

 GetOpenFileName(&ofn); 

 MessageBox(NULL,ofn.lpstrFile,"",MB_OK); 

 display_file(ofn.lpstrFile); 

} 

Ακολουθούν print screen από την λειτουργία του Search κουμπιού που συνδέεται με 

την μέθοδο open_file που μόλις περιγράψαμε:  

Επιλέγοντας το κουμπί Search 

 

Εικόνα 30 
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Αναδύεται το μενού αναζήτησης των windows με το δικό μας φίλτρο για τα αρχεία. 

 

Εικόνα 31 

Επιλέγοντας το αρχείο file.csv και πατώντας open εμφανίζετε το αναδυόμενο μήνυμα 

με την τοποθεσία του αρχείου(path) και τα δεδομένα του αρχείου στο interface της 

εφαρμογής. 

 

Εικόνα 32 
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Εικόνα 33 

 

Τον ίδιο ακριβώς κώδικα χρησιμοποιεί η save_file(HWND hWnd) με την μόνη 

διαφορά ότι καλείτε στο τέλος η μέθοδος write_file και όχι η display_file,οι οποίες θα 

αναλυθούν αμέσως μετά, και ότι καλούμε την μέθοδο GetSaveFileName() αντί για 

την μέθοδο GetOpenFileName(). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μπορεί να 

αποθηκεύσει η εφαρμογή όλα τα δεδομένα που έχουν γραφτεί πάνω στο interface, 

χωρίς να έχει σημασία αν έχουν αλλαχτεί ή όχι, αποθηκεύοντας το σαν νέο αρχείο 

οποιουδήποτε τύπου  σαν τοπικός χρήστης στον υπολογιστή μας. 

Διαφορές κώδικα save_file()  : 

 GetSaveFileName(&ofn); 

 write_file(ofn.lpstrFile); 

Print screen από το παράθυρο του save: 
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Εικόνα 34 

Ακριβώς τον ίδιο κώδικα χρησιμοποιεί η μέθοδος savedb_file με την open_file με την 

διαφορά ότι υπάρχει φίλτρο αναζήτησης, ώστε ο χρήστης να μπορεί να ανοίξει μόνο 

αρχεία csv. Εν συνεχεία καλώντας την μέθοδο save_file(string converted_file),με 

παράμετρο string converted κάνοντας overload την μέθοδο, εκτελείτε η μέθοδος η 

οποία μέσω του αντικείμενου objcsv καλεί την κλάση csv, της οποίας έχει αναλυθεί ο 

κώδικας στο προηγούμενο υπό-κεφάλαιο, με αποτέλεσμα να εκτελεστεί ο κώδικας 

της.  

 

 

Κώδικας save_file() : 

void save_file(string converted_file) 

{ 

 test rd; 

 rd.filetype(); 

 

//dimourgia antikeimenou tiw klashs csv 

 csv objcsv; 

 //cout<<"dese to onoma toy arxeiou poy tha anoiksei" 
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 //newfilename=cin<< 

  fstream file(converted_file,ios::in); 

  //fstream file(newfilename,ios::in); 

  if(!file.is_open()){ 

    cout << "File not found!\n"; 

    //return 1; 

  } 

  CSVDatabase db; 

  objcsv.readCSV(file, db); 

  cout<<"periexomeno bashs"<<endl; 

 

  //emfanizei kai apothikeuei stinn bash tis times twn pediwn toy csv 

  objcsv.display(db); 

} 

  

Έξτρα γραμμές κώδικα του savedb_file(): 

int a_size = sizeof(file_name) / sizeof(char); 

 //int b_size = sizeof(b) / sizeof(char); 

 

 string s_a = convertToString(file_name, a_size); 

 //string s_b = convertToString(b, b_size); 

 

 cout <<"emfanisi toy onomatos"<<endl; 

 cout << s_a << endl; 

 cout <<"meta to onoma"<<endl; 

 save_file(s_a); 
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Στην συνέχει θα αναλυθεί ο κώδικας των μεθόδων display_file και write_file. 

Εκτελώντας την  display_file μέθοδο έχουμε ως αποτέλεσμα την μεταφορά των 

δεδομένων του αρχείου από το αρχείο στο interface της εφαρμογής. Με την μέθοδο 

write_file μας επιτρέπετε να διαβάσει ο κώδικας τι εμπεριέχετε μέσα στο πλαίσιο 

κειμένου του interface και να το αποθηκεύσουμε σαν νέο αρχείο είτε με τον ίδιο τύπο 

αρχείου είτε με άλλον. Με αυτόν το τρόπο μπορεί ο χρήστης να επιλέξει ένα αρχείο  

π.χ. τύπου xlxs(excel) και να το αποθηκεύσει σαν τύπου csv. Εν συνεχεία να μπορεί 

μέσω του κουμπιού save DB να αποθηκεύσει τα δεδομένα του αρχείου που τώρα 

είναι csv κατευθείαν στην βάση δεδομένων. 

 

Κώδικας display_file: 

void display_file(char* path) 

{ 

    FILE *file; 

    file = fopen(path,"rb"); 

    fseek(file,0,SEEK_END); 

    int _size = ftell(file); 

    rewind(file); 

    char *data = new char[_size+1]; 

    fread(data,_size,1,file); 

    data[_size] = '\0'; 

    SetWindowText(hEdit,data); 

    fclose(file); 

} 

Κώδικας write_file: 

void write_file(char* path) 

{ 

    FILE *file; 

    file = fopen(path,"w"); 

    int _size = GetWindowTextLength(hEdit); 
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    char *data= new char[_size+1]; 

    GetWindowText(hEdit,data,_size+1); 

    fwrite(data,_size+1,1,file); 

    fclose(file); 

} 

Συνεχίζοντας θα αναλυθεί η μέθοδος LRESULT CALLBACK WindowProcedure() η 

οποία είναι η βασική μέθοδος με την οποία κρίνει το API ποια ενέργεια πρέπει να 

εκτελέσει.  Η λειτουργεία είναι μέσω του επαναληπτικού βρόχου while() που έχουμε 

στην αρχή του κώδικα μας δίνει ένα μήνυμα η επανάληψη, το μήνυμα είναι η 

ενέργεια που κάνει ο χρήστης, όσο συνεχίζει ο κώδικάς να τρέχει και έτσι ο χρήστης 

βλέπει το interface. Στην συνέχεια παραλαμβάνει η μέθοδος LRESULT CALLBACK 

WindowProcedure() το μήνυμα  και μέσω περιπτώσεων κρίνει ποια ενέργεια πρέπει 

να εκτελεστεί. 

Κώδικας while: 

MSG msg={0}; 

 

    while( GetMessage(&msg,NULL,NULL,NULL)) 

    { 

        TranslateMessage(&msg); 

        DispatchMessage(&msg); 

 

    } 

Κώδικας LRESULT CALLBACK WindowProcedure(): 

LRESULT CALLBACK WindowProcedure(HWND hWnd,UINT msg,WPARAM 

wp,LPARAM lp) 

{ 

switch (msg) 

 { 

   case WM_COMMAND: 

    { 
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        switch(wp) 

        { 

        case OPEN_FILE_BUTTON: 

          open_file(hWnd); 

           break; 

        case SAVE_FILE_BUTTON: 

          save_file(hWnd); 

           break; 

        case SVDB_FILE_BUTTON: 

          savedb_file(hWnd); 

           break; 

        } 

    } 

    break; 

    case WM_CREATE: 

AddControls(hWnd); 

        break; 

    case WM_DESTROY: 

        PostQuitMessage(0); 

        break; 

    default: 

    return DefWindowProcW(hWnd,msg,wp,lp); 

 } 

} 

Τέλος θα αναλυθεί η μέθοδος AddControls() , που καλείται από την  προαναφερθείσα 

μέθοδο LRESULT CALLBACK WindowProcedure() , η οποία είναι υπεύθυνη για 

την δημιουργία του παραθύρου του interface. Επιπλέον ότι εμπεριέχετε στο interface  

όπως τίτλος, κουμπιά και πλαίσιο κειμένου.  
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Κώδικας AddControls(): 

void AddControls(HWND hWnd) 

{ 

CreateWindowW(L"static",L"Press the Search button for searching your file and 

the Save button to save locally to your computer and Save DB to save to Database 

",WS_VISIBLE|WS_CHILD, 

      100,10,300,70,hWnd,NULL,NULL,NULL); 

    CreateWindowW(L"Button",L"Search",WS_VISIBLE|WS_CHILD, 

      70,80,100,50,hWnd,(HMENU)OPEN_FILE_BUTTON,NULL,NULL); 

    CreateWindowW(L"Button",L"Save",WS_VISIBLE|WS_CHILD, 

      185,80,100,50,hWnd,(HMENU)SAVE_FILE_BUTTON,NULL,NULL); 

    CreateWindowW(L"Button",L"Save DB",WS_VISIBLE|WS_CHILD, 

      300,80,100,50,hWnd,(HMENU)SVDB_FILE_BUTTON,NULL,NULL); 

    hEdit = 

CreateWindowW(L"Edit",L"",WS_VISIBLE|WS_CHILD|WS_BORDER|ES_MULT

ILINE|WS_VSCROLL|WS_HSCROLL, 

      70,150,350,300,hWnd,NULL,NULL,NULL); 

} 

 

Κεφάλαιο 4 

4.1 Συμπεράσματα 

Τι επιτυγχάνεται με την υλοποίηση του συγκεκριμένου business     

scenario; 

Με την συγκεκριμένη υλοποίηση επιτυγχάνεται ότι ένας υπάλληλος θα μπορεί να 

διαχειριστεί πολλά είδη αρχείων, χωρίς να πρέπει να ανοίξει πολλαπλά interface 

εφαρμογών , παρά μόνο ένα. Επιπρόσθετα θα μπορεί να αποθηκεύσει κατευθείαν τα 

δεδομένα των αρχείων που θέλει, αφού τα φέρει πρώτα στην μορφή που χρειάζεται η 

εφαρμογή δηλαδή csv, κατευθείαν στην βάση δεδομένων χωρίς την βοήθεια του 

προγραμματιστή. Με τον τρόπο αυτό έχουμε ευελιξία στην αποθήκευση αρχείων 
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διότι γίνεται η αποθήκευση στην βάση δεδομένων απευθείας από πολλαπλούς 

χρήστες είτε απομακρυσμένα(home office). Πρόσθετα επιτυγχάνεται μεγαλύτερη 

ασφάλεια για τα δεδομένα διότι δεν αποθηκεύονται τοπικά σε έναν 

υπολογιστή(desktop) αλλά και πιο ασφαλή σε επιθέσεις κακόβουλων 

προγραμμάτων(malware). Τέλος θα πρέπει να αναφερθεί ότι για να αποφευχθεί λάθος 

από τον χρήστη, ο προγραμματιστής θα πρέπει να δημιουργήσει ο ίδιος την βάση και 

να κάνει σύνδεση μέσω του κώδικα. Ο λόγος που γίνεται από τον προγραμματιστή η 

σύνδεση της βάσης δεδομένων μέσω του κώδικα και όχι δυναμικά είναι για να 

αποφύγουμε λανθασμένες καταχωρήσεις στην βάση δεδομένων από τον χρήστη.  

Αυτό θα είχε αποτέλεσμα την καταχώριση δεδομένων “σκουπιδιών” ή να 

υπερφορτωθεί η βάση και να έχουμε απώλεια δεδομένων.  

 

Μελλοντική ανάπτυξη της εφαρμογής. 

Σαν μελλοντική επέκταση της εφαρμογής θα μπορούσε να υπάρχει δυνατότητα ο 

χρήστης μπορούσε να κάνει εξαγωγή δεδομένων(export) από την βάση μέσω του 

interface. Με αυτό θα συνεπάγεται ότι ο χρήστης θα μπορεί να επιλέξει από ποια 

βάση θα πάρει δεδομένα και από ποιον συγκεκριμένο πίνακα. Σαν δεύτερη επέκταση 

να μπορεί να υπάρχει δυνατότητα search σε αρχείο που έχει επιλεχθεί για 

συγκεκριμένα δεδομένα και να μην μεταφέρονται όλα τα δεδομένα του αρχείου στο 

interface. Τέλος μέσω της δημιουργίας AI(artificial intelligence) και χρήσης machine 

learning θα μπορούσε να γίνει ανάλυση δεδομένων(data analysis) για την ανάπτυξη 

της εταιρίας μελλοντικά.  Όλα αυτά συνεπάγονται με τις δυνατότητες του 

προγραμματιστή ή των προγραμματιστών στην δημιουργία εφαρμογών. Επίσης έχει 

σημαντικό ρόλο το πόσο γρήγορη και αποτελεσματική είναι η εφαρμογή που αυτά 

συνεπάγονται από πόσο καλά γραμμένος είναι ο κώδικας ή τι είδους χαρακτηριστικά 

χρησιμοποιεί. 

  



62 

 

62 

 

 

Πηγές 

C++ 
1. https://www.techopedia.com/definition/26184/c-plus-plus-programming-language 
2. https://www.guru99.com/cpp-tutorial.html 
3. https://www.geeksforgeeks.org/introduction-to-c-programming-language/ 
4. https://www.cplusplus.com/info/history/ 
5. https://www.tutorialspoint.com/cplusplus/cpp_object_oriented.htm 
6. https://www.geeksforgeeks.org/object-oriented-programming-in-cpp/ 
7. https://data-flair.training/blogs/advantages-and-disadvantages-of-cpp/ 

 

Code::blocks 
8. https://www.codeblocks.org/docs/main_codeblocks_en.html 
9. https://www.codeblocks.org/ 
10. https://en.wikipedia.org/wiki/Code::Blocks 

 

SQL 
11. https://www.thebalancecareers.com/what-is-sql-and-uses-2071909 
12. https://searchdatamanagement.techtarget.com/definition/SQL 

 

Xampp 
13. https://www.apachefriends.org/about.html 
14. https://www.javatpoint.com/xampp 
 

3-tier Development  
15. https://www.ibm.com/cloud/learn/three-tier-architecture  

 

Front-end και Back-end 
16. https://www.switchup.org/blog/backend-vs-frontend 
17. https://www.guru99.com/what-is-backend-developer.html 
18. https://www.betterteam.com/back-end-developer-job-

description#:~:text=Back%2Dend%20developers%20create%2C%20code,experience%20
for%20the%20end%2Duser. 

19. https://www.switchup.org/blog/backend-vs-frontend 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.techopedia.com/definition/26184/c-plus-plus-programming-language
https://www.guru99.com/cpp-tutorial.html
https://www.geeksforgeeks.org/introduction-to-c-programming-language/
https://www.cplusplus.com/info/history/
https://www.tutorialspoint.com/cplusplus/cpp_object_oriented.htm
https://www.geeksforgeeks.org/object-oriented-programming-in-cpp/
https://data-flair.training/blogs/advantages-and-disadvantages-of-cpp/
https://www.codeblocks.org/docs/main_codeblocks_en.html
https://www.codeblocks.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Code::Blocks
https://www.thebalancecareers.com/what-is-sql-and-uses-2071909
https://searchdatamanagement.techtarget.com/definition/SQL
https://www.apachefriends.org/about.html
https://www.javatpoint.com/xampp
https://www.ibm.com/cloud/learn/three-tier-architecture
https://www.switchup.org/blog/backend-vs-frontend
https://www.guru99.com/what-is-backend-developer.html
https://www.betterteam.com/back-end-developer-job-description#:~:text=Back%2Dend%20developers%20create%2C%20code,experience%20for%20the%20end%2Duser
https://www.betterteam.com/back-end-developer-job-description#:~:text=Back%2Dend%20developers%20create%2C%20code,experience%20for%20the%20end%2Duser
https://www.betterteam.com/back-end-developer-job-description#:~:text=Back%2Dend%20developers%20create%2C%20code,experience%20for%20the%20end%2Duser
https://www.switchup.org/blog/backend-vs-frontend


63 

 

63 

 

Παράρτημα Κώδικα 

#include <iostream> 

#include <windows.h> 

#include <mysql.h> 

#include <sstream> 

#include <string> 

#include <fstream> 

#include "csv.cpp" 

#include <stdio.h> 

 

#define OPEN_FILE_BUTTON 1 

#define SAVE_FILE_BUTTON 2 

#define SVDB_FILE_BUTTON 3 

 

 

using namespace std; 

 

LRESULT CALLBACK WindowProcedure(HWND,UINT,WPARAM,LPARAM); 

 

string convertToString(char* a, int size) 

{ 

 int i; 

 string s = ""; 

 for (i = 0; i < size; i++) { 

  s = s + a[i]; 

 } 

 return s; 

} 

 

 

void AddControls(HWND); 
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HWND hMainWindow,hEdit; 

 

int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInst, HINSTANCE hPrevInst, LPSTR args,int ncmdshow) 

{ 

 

    WNDCLASSW wc = {0}; 

 

    wc.hbrBackground = (HBRUSH)COLOR_WINDOW ; 

    wc.hCursor =LoadCursor(NULL,IDC_ARROW); 

    wc.hInstance= hInst; 

    wc.lpszClassName = L"myWindowClass"; 

    wc.lpfnWndProc = WindowProcedure; 

 

    if(!RegisterClassW(&wc)) 

        return -1; 

 

    hMainWindow = CreateWindowW(L"myWindowClass",L"Saving data 

application",WS_OVERLAPPEDWINDOW | WS_VISIBLE, 

                  100,100,500,500,NULL,NULL,NULL,NULL); 

 

    MSG msg={0}; 

 

    while( GetMessage(&msg,NULL,NULL,NULL)) 

    { 

        TranslateMessage(&msg); 

        DispatchMessage(&msg); 

 

    } 

    return 0; 

} 

 



65 

 

65 

void display_file(char* path) 

{ 

    FILE *file; 

    file = fopen(path,"rb"); 

    fseek(file,0,SEEK_END); 

    int _size = ftell(file); 

    rewind(file); 

    char *data = new char[_size+1]; 

    fread(data,_size,1,file); 

    data[_size] = '\0'; 

 

    SetWindowText(hEdit,data); 

 

    fclose(file); 

 

 

} 

void save_file(string converted_file) 

{ 

 

//dimourgia antikeimenou tiw klashs csv 

 csv objcsv; 

 fstream file(converted_file,ios::in); 

 

  if(!file.is_open()){ 

    cout << "File not found!\n"; 

    //return 1; 

  } 

  CSVDatabase db; 

  objcsv.readCSV(file, db); 

  cout<<"periexomeno bashs"<<endl; 

  //emfanizei kai apothikeuei stinn bash tis times twn pediwn toy csv 
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  objcsv.display(db); 

} 

 

void open_file(HWND hWnd) 

{ 

 OPENFILENAME ofn; 

 

 char file_name[100]; 

 

 ZeroMemory(&ofn,sizeof(OPENFILENAME)); 

 

 ofn.lStructSize = sizeof(OPENFILENAME); 

 ofn.hwndOwner = hWnd; 

 //apothikeusi tou path 

 ofn.lpstrFile = file_name; 

 ofn.lpstrFile[0]= '\0'; 

 ofn.nMaxFile = 100; 

 //filtro gia tupo arxeiou csv 

 ofn.lpstrFilter = "All files\0*.*\0"; 

 ofn.nFilterIndex = 1; 

 

 //linker settings gia connect ne thn bibliothikh libcomdlg32.a gia na leitourgisei h methodos 

 if (GetOpenFileName(&ofn) != 0){ 

    //cout<<"ok"<<endl; 

    MessageBox(NULL,ofn.lpstrFile,"File Path",MB_OK); 

 } 

 else{ 

    MessageBox(NULL,"You didnt pick a file","File Path",MB_OK); 

 } 

 

 

 display_file(ofn.lpstrFile); 
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} 

 

void savedb_file(HWND hWnd) 

{ 

 OPENFILENAME ofn; 

 

 

 char file_name[100]; 

 

 ZeroMemory(&ofn,sizeof(OPENFILENAME)); 

 

 ofn.lStructSize = sizeof(OPENFILENAME); 

 ofn.hwndOwner = hWnd; 

 //apothikeusi tou path 

 ofn.lpstrFile = file_name; 

 ofn.lpstrFile[0]= '\0'; 

 ofn.nMaxFile = 100; 

 //filtro gia tupo arxeiou csv 

 ofn.lpstrFilter = "Comma Seperated Value files\0*.CSV\0"; 

 ofn.nFilterIndex = 1; 

 MessageBox(NULL,"Only .csv files can be saved in the database","",MB_OK); 

 

 //linker settings gia connect ne thn bibliothikh libcomdlg32.a gia na leitourgisei h methodos 

 if (GetOpenFileName(&ofn) != 0){ 

    //cout<<"ok"<<endl; 

    MessageBox(NULL,ofn.lpstrFile,"File Path",MB_OK); 

 } 

 else{ 

    MessageBox(NULL,"You didnt pick a file","File Path",MB_OK); 

 } 

 display_file(ofn.lpstrFile); 
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 cout<<"fine name:"<<ofn.lpstrFile; 

 

 int a_size = sizeof(file_name) / sizeof(char); 

 

 string s_a = convertToString(file_name, a_size); 

 

 cout <<"emfanisi toy onomatos"<<endl; 

 cout << s_a << endl; 

 cout <<"meta to onoma"<<endl; 

 

 save_file(s_a); 

} 

 

void write_file(char* path) 

{ 

    FILE *file; 

    file = fopen(path,"w"); 

 

    int _size = GetWindowTextLength(hEdit); 

    char *data= new char[_size+1]; 

    GetWindowText(hEdit,data,_size+1); 

 

    fwrite(data,_size+1,1,file); 

 

    fclose(file); 

 

} 

 

void save_file(HWND hWnd) 

{ 

 OPENFILENAME ofn; 
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 char file_name[100]; 

 

 ZeroMemory(&ofn,sizeof(OPENFILENAME)); 

 

 ofn.lStructSize = sizeof(OPENFILENAME); 

 ofn.hwndOwner = hWnd; 

 //apothikeusi tou path 

 ofn.lpstrFile = file_name; 

 ofn.lpstrFile[0]= '\0'; 

 ofn.nMaxFile = 100; 

 //filtro gia tupo arxeiou csv 

 ofn.lpstrFilter = "All files\0*.*\0"; 

 ofn.nFilterIndex = 1; 

 if (GetSaveFileName(&ofn) != 0){ 

    write_file(ofn.lpstrFile); 

    MessageBox(NULL,ofn.lpstrFile,"File Path",MB_OK); 

 } 

 else{ 

    MessageBox(NULL,"You didnt pick a file","File Path",MB_OK); 

 } 

 

} 

LRESULT CALLBACK WindowProcedure(HWND hWnd,UINT msg,WPARAM wp,LPARAM lp) 

{ 

switch (msg) 

 { 

   case WM_COMMAND: 

    { 

        switch(wp) 

        { 

        case OPEN_FILE_BUTTON: 

          open_file(hWnd); 
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           break; 

        case SAVE_FILE_BUTTON: 

          save_file(hWnd); 

           break; 

        case SVDB_FILE_BUTTON: 

          savedb_file(hWnd); 

           break; 

        } 

 

    } 

    break; 

    case WM_CREATE: 

        AddControls(hWnd); 

        break; 

    case WM_DESTROY: 

        PostQuitMessage(0); 

        break; 

    default: 

    return DefWindowProcW(hWnd,msg,wp,lp); 

 

 } 

} 

 

void AddControls(HWND hWnd) 

{ 

    CreateWindowW(L"static",L"Press the Search button for searching your file and the Save 

button to save locally to your computer and Save DB to save to Database 

",WS_VISIBLE|WS_CHILD, 

      100,10,300,70,hWnd,NULL,NULL,NULL); 

    CreateWindowW(L"Button",L"Search",WS_VISIBLE|WS_CHILD, 

      70,80,100,50,hWnd,(HMENU)OPEN_FILE_BUTTON,NULL,NULL); 

    CreateWindowW(L"Button",L"Save",WS_VISIBLE|WS_CHILD, 

      185,80,100,50,hWnd,(HMENU)SAVE_FILE_BUTTON,NULL,NULL); 
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    CreateWindowW(L"Button",L"Save DB",WS_VISIBLE|WS_CHILD, 

      300,80,100,50,hWnd,(HMENU)SVDB_FILE_BUTTON,NULL,NULL); 

    hEdit = 

CreateWindowW(L"Edit",L"",WS_VISIBLE|WS_CHILD|WS_BORDER|ES_MULTILINE|WS_VSCROLL

|WS_HSCROLL, 

      70,150,350,300,hWnd,NULL,NULL,NULL); 

} 

 

#include <iostream> 

#include <windows.h> 

#include <mysql.h> 

#include <sstream> 

#include <iostream> 

#include <string> 

#include <fstream> 

#include <vector> 

 

 

using namespace std; 

typedef std::string String; 

typedef std::vector<String> CSVRow; 

typedef CSVRow::const_iterator CSVRowCI; 

typedef std::vector<CSVRow> CSVDatabase; 

typedef CSVDatabase::const_iterator CSVDatabaseCI; 

 

class csv{ 

 public: 

    csv(){}; 

 

//diabsma csv arxeiou kai apothikeusi se vector 

void readCSV(istream &input, CSVDatabase &db){ 

  String csvLine; 

  // διάβασμα κλαθε γραμμής από το stream 
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  while( getline(input, csvLine) ){ 

    istringstream csvStream(csvLine); 

    CSVRow csvRow; 

    String csvCol; 

    // διάβασμα κάθε στοιχείου της γραμμής που διαχωρίζεται από κόμμα 

    // και περνάει μέσω στο vector 

    while( getline(csvStream, csvCol, ',') ) 

      csvRow.push_back(csvCol); 

    db.push_back(csvRow); 

  } 

} 

 

 

void display2(const CSVRow& row){ 

    MYSQL* conn; 

    conn = mysql_init(0); 

    conn = mysql_real_connect(conn, "localhost", "root", "", "test1",0,NULL,0 ) ; 

     if(conn){ 

        cout<<"connected"<<endl; 

    } 

    else{ 

       cout<<"failed to connect"<<endl; 

    } 

 

   if(!row.size()) 

    return; 

//arxikopoihsh i gia thn prwth timh thesis sto vector 

  CSVRowCI i=row.begin(); 

 

  int qstate = 0; 

 

  stringstream ss; 
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  for(;i != row.end();i++){ 

 

    //cout<<"the i value is"<<*i; 

    stringstream ss; 

     //insert peirazei o programmatisths 

    ss << "INSERT INTO test1(name,month,year) 

VALUES('"<<*(i++)<<"','"<<*(i++)<<"','"<<*(i++)<<"')"; 

    //ss << "INSERT INTO test1(year) VALUES('"<<*i<<"')"; 

    string query = ss.str(); 

    const char* q = query.c_str(); 

    qstate = mysql_query(conn, q); 

    i--; 

 

  } 

 

  if(qstate==0){ 

    cout<<"Record inserted..." <<endl; 

 }else { 

    cout << "Failed insertion of data"<<endl; 

 } 

 

} 

void display(const CSVDatabase& db){ 

  if(!db.size()) 

    return; 

  CSVDatabaseCI i=db.begin(); 

  for(; i != db.end(); ++i){ 

        cout<<"in display line"<<endl; 

    display2(*i); 

 

  } 
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  cout<<"END Display"<<endl; 

} 

 

 

}; 

 

 

 

 

 

 

 


