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                      ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

             

           ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

Γλώσσα προγραµµατισµού λέγεται µια τεχνητή γλώσσα που µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

για τον έλεγχο µιας µηχανής, συνήθως ενός υπολογιστή. Οι γλώσσες προγραµµατισµού 

(όπως άλλωστε και οι ανθρώπινες γλώσσες) ορίζονται από ένα σύνολο συντακτικών και 

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

της γλώσσας. Οι γλώσσες προγραµµατισµού χρησιµοποιούνται για να διευκολύνουν 

την οργάνωση και διαχείριση πληροφοριών, αλλά και για την ακριβή διατύπωση 

αλγορίθµων. Ορισµένοι ειδικοί χρησιµοποιούν τον όρο γλώσσα προγραµµατισµού µόνο 

για τυπικές γλώσσες που µπορούν να εκφράσουν όλους τους πιθανούς αλγορίθµους. 

Μη-υπολογιστικές γλώσσες όπως η HTML ή τυπικές γραµµατικές όπως η BNF δεν 

λέγονται συνήθως γλώσσες προγραµµατισµού. Υπάρχουν χιλιάδες διαφορετικές 

γλώσσες προγραµµατισµού, και κάθε χρόνο δηµιουργούνται περισσότερες. 

 



ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΛΩΣΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

∆εν υπάρχει απλός τρόπος να κατηγοριοποιηθούν οι γλώσσες προγραµµατισµού. Αυτό 

συµβαίνει γιατί συνήθως κάθε γλώσσα προγραµµατισµού περιέχει επιρροές από 

πολλές προηγούµενες γλώσσες, συνδυάζοντας θετικά στοιχεία και προσθέτοντας νέα. 

Χαρακτηριστικά που εµφανίζονται σε µια γλώσσα και έχουν θετική αποδοχή, συνήθως 

υιοθετούνται από µεταγενέστερες γλώσσες ακόµα και αν πρόκειται για γλώσσες που 

ανήκουν σε διαφορετική κατηγορία. 

Η κατηγοριοποίηση είναι ακόµα πιο περίπλοκη για το λόγο ότι πολλές γλώσσες 

συνήθως ανήκουν σε παραπάνω από µία κατηγορίες. Για παράδειγµα, η Java είναι 

τόσο αντικειµενοστραφής όσο και παράλληλη γλώσσα, δεδοµένου ότι υποστηρίζει την 

οργάνωση των δεδοµένων και υπολογισµών σε αντικείµενα, αλλά επιτρέπει επίσης και 

την δηµιουργία προγραµµάτων µε ταυτόχρονα threads που εκτελούνται παράλληλα. 

∆εδοµένης της δυσκολίας στην κατηγοριοποίηση, µπορούµε να κατηγοριοποιήσουµε τις 

γλώσσες προγραµµατισµού µε διάφορους τρόπους. Οι συνηθέστεροι τρόποι είναι: 

1. µε βάση το επίπεδο της µηχανής για το οποίο προγραµµατίζει κάποιος 

2. µε βάση τον τρόπο οργάνωσης του προγράµµατος 

3. µε βάση τον στόχο που έχει η γλώσσα 

4. µε βάση τον τρόπο που περιγράφουν το ζητούµενο αποτέλεσµα. 

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΉΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ 

Στην αρχική αυτή κατηγορία ανήκουν: 

1. Γλώσσες προγραµµατισµού Χαµηλού Επιπέδου  

2. Γλώσσες προγραµµατισµού Υψηλού Επιπέδου  

 

Οι γλώσσες χαµηλού επιπέδου είναι πολύ κοντά στον Η/Υ και είναι δύσκολα 

κατανοητές. Αρχικά δηµιουργήθηκαν οι γλώσσες µηχανής (machine language) και 

αργότερα οι γλώσσες assembly. 

Γλώσσες µηχανής 



Αρχικά για να µπορέσει ο υπολογιστής να εκτελέσει µία οποιαδήποτε λειτουργία, 

έπρεπε να δοθούν κατευθείαν οι κατάλληλες ακολουθίες από 0 και 1, δηλαδή εντολές σε 

µορφή κατανοητή από τον υπολογιστή αλλά πολύ δύσκολα κατανοητές από τον 

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

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

υπολογιστή. Οι εντολές που δέχεται ένας υπολογιστής µετατρέπονται σε ακολουθίες 

που αποτελούνται από 0 και 1, γίνονται δηλαδή εντολές σε γλώσσα µηχανής  όπως 

ονοµάζονται, έτσι ώστε να γίνουν κατανοητές από τον υπολογιστή και στη συνέχεια να 

µπορέσει να τις εκτελέσει.  

  Συµβολικές γλώσσες  

Από τα πρώτα χρόνια άρχισαν να γίνονται προσπάθειες για τη δηµιουργία µιας 

συµβολικής γλώσσας, η οποία ενώ θα έχει έννοια για τον άνθρωπο θα µετατρέπεται 

εσωτερικά από τους υπολογιστές στις αντίστοιχες ακολουθίες από 0 και 1. Για 

παράδειγµα η λέξη ADD(πρόσθεσε) ακολουθούµενη από δυο αριθµούς, είναι κατανοητή 

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

από τον υπολογιστή σε µία ακολουθία δυαδικών ψηφίων και στη συνέχεια µπορεί να 

εκτελεστεί. Το έργο της µετάφρασης το αναλαµβάνει ένα ειδικό πρόγραµµα, ο 

συµβολοµεταφραστής (assembler).            

Κύριο πλεονέκτηµα των γλωσσών χαµηλού επιπέδου είναι η µεγάλη ταχύτητα 

εκτέλεσης των εντολών, ενώ στα µειονεκτήµατά τους εκτός του ότι είναι δύσκολα 

κατανοητές για τον άνθρωπο (καθώς απαιτεί γνώσεις κατασκευής και λειτουργίας του 

υπολογιστή) ,έγκειται και το γεγονός ότι  κάθε επεξεργαστής έχει τη δική του γλώσσα 

µηχανής (µε αποτέλεσµα κάθε  Η/Υ µε διαφορετικό επεξεργαστή να έχει διαφορετική 

γλώσσα µηχανής). 

Οι ανεπάρκειες των συµβολικών γλωσσών και η προσπάθεια για καλύτερη επικοινωνία 

ανθρώπου µηχανής οδήγησαν στα τέλη της δεκαετίας του 50 στην εµφάνιση των 

πρώτων γλωσσών προγραµµατισµού υψηλού επιπέδου. Συγκεκριµένα: 

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

όνοµα FORTRAN προέρχεται από τις λέξεις FORmulaTRANslation που σηµαίνουν 

µετάφραση τύπων. Η FORTRAN αναπτύχθηκε ως γλώσσα κατάλληλη για την επίλυση 

µαθηµατικών και επιστηµονικών προβληµάτων. 

Το 1960 αναπτύχθηκε µία άλλη γλώσσα, σταθµός στον προγραµµατισµό η 

γλώσσα COBOL. Η COBOL όπως δηλώνει και το όνοµα 

της(COmmon Business Oriented Language-Κοινή γλώσσα προσανατολισµένη στις 

επιχειρήσεις) είναι κατάλληλη για ανάπτυξη εµπορικών εφαρµογών, και γενικότερα 

διαχειριστικών εφαρµογών, τοµέας όπου η FORTRAN υστερούσε. 



Μια από τις σηµαντικότερες γλώσσα προγραµµατισµού µε ελάχιστη πρακτική εφαρµογή 

αλλά που επηρέασε ιδιαίτερα τον προγραµµατισµό και τις επόµενες γλώσσες είναι 

η ALGOL (Algorithmic Language-Αλγοριθµική γλώσσα). 

Στο χώρο της Τεχνητής Νοηµοσύνης αναπτύχθηκαν δυο γλώσσες διαφορετικές από τις 

άλλες. Στα µέσα του 60 αναπτύχθηκε η LISP(LISt Processor- Επεξεργαστής λίστας), 

γλώσσα η οποία προσανατολίζεται σε χειρισµό λιστών από τα σύµβολα και 

η PROLOG(PROgramming LOGic- Λογικός Προγραµµατισµός) στις αρχές του 70. 

∆ύο σηµαντικότατες γλώσσες γενικού σκοπού, οι οποίες αναπτύχθηκαν τη δεκαετία του 

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

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

Συµβολικός Κώδικας Εντολών Γενικής Χρήσης για Αρχάριους) αρχικά αναπτύχθηκε, 

όπως δηλώνει και το όνοµα της, ως γλώσσα για την εκπαίδευση αρχαρίων στον 

προγραµµατισµό. Σχεδιάστηκε για να γράφονται σύντοµα προγράµµατα, τα οποία 

εκτελούνται µε τη βοήθεια διερµηνευτή (interpreter). 

Η γλώσσα PASCAL έφερε µεγάλες αλλαγές στον προγραµµατισµό. Παρουσιάστηκε το 

1970 και στηρίχθηκε πάνω στην ALGOL. Είναι µια γλώσσα γενικής χρήσης, η οποία 

είναι κατάλληλη τόσο για την εκπαίδευση όσο και τη δηµιουργία ισχυρών 

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

δηµιουργία δοµηµένων προγραµµάτων. 

Μία ακόµη γλώσσα που γνώρισε µεγάλη διάδοση είναι η γλώσσα C. 

Η C χρησιµοποιήθηκε για την ανάπτυξη του λειτουργικού συστήµατος Unix γλώσσα µε 

ισχυρά χαρακτηριστικά, µερικά από αυτά κοινά µε την Pascal κατάλληλη για την 

ανάπτυξη δοµηµένων εφαρµογών αλλά και µε πολλές δυνατότητες γλώσσας χαµηλού 

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

Τα τελευταία χρόνια χρησιµοποιείται ιδιαίτερα, ειδικά για προγραµµατισµό 

στο ∆ιαδίκτυο (Internet), η JAVA. Η JAVA είναι µια αντικειµενοστραφής γλώσσα που 

αναπτύχθηκε από την εταιρία SUN µε σκοπό την ανάπτυξη εφαρµογών, που θα 

εκτελούνται σε κατανεµηµένα περιβάλλοντα, δηλαδή σε διαφορετικούς υπολογιστές οι 

οποίοι είναι συνδεδεµένοι µε το ∆ιαδίκτυο.   

Συχνά   γίνεται   αναφορά   σε  γενιές   γλωσσών  προγραµµατισµού.  Γλώσσα  πρώτης 

γενιάς  ονοµάζεται   η  γλώσσα  µηχανής.  Οι   συµβολικές  γλώσσες  θεωρείται  ότι  απ

οτελούν  τη  δεύτερη  γενιά  γλωσσών,  ενώ  οι  γλώσσες  υψηλού   επιπέδου  την   τρίτ

η. Τέλος  γλώσσες   τέταρτης  γενιάς   ονοµάζονται  οι  γλώσσες  που   είναι πιο 

κοντά στη  φυσική  γλώσσα   απ’  ότι 

οι   συνήθεις  γλώσσες   υψηλού  επιπέδου.  Χρησιµοποιούνται  συνήθως  για  πρόσβα

ση   σε  βάσεις  δεδοµένων.  Τυπικό  παράδειγµα   είναι  η  SQL . 



   Με  τη  χρήση   των   γλωσσών  υψηλού  επιπέδου   η  ανάπτυξη  του 

λογισµικού  υπήρξε ραγδαία. Μεταξύ των λόγων που οδήγησαν σε αυτό είναι: 

 

o Οι γλώσσες προγραµµατισµού υψηλού επιπέδου περιέχουν εντολές 

κατάλληλες, ώστε ο προγραµµατιστής να είναι σε θέση να συντάξει ένα 

πρόγραµµα σε µορφή κατανοητή, αλλά και να µπορεί να καταλάβει 

εύκολα το περιεχόµενο ενός άλλου προγράµµατος. Οι εντολές είναι στην 

Αγγλική και µας δίνουν να καταλάβουµε τι ακριβώς κάνει το πρόγραµµα.  

o ∆ίνουν τη δυνατότητα ενός φυσικότερου τρόπου έκφρασης των 

προβληµάτων.  

o Ο κώδικας είναι ανεξάρτητος του Η/Υ που χρησιµοποιείται.  

o Τα προγράµµατα είναι κατανοητά, αλλά και εύκολο να διορθωθούν 

(debugging) και να συντηρηθούν (maintenance). 

 Επειδή όµως κάθε υπολογιστής µια γλώσσα µόνο ``καταλαβαίνει'' κάθε πρόγραµµα 
που έχει γραφεί σε µια γλώσσα προγραµµατισµού (C, BASIC, Fortran κλπ, ή ακόµη και 
σε γλώσσα assembly) πρέπει πρώτα να µεταγλωττιστεί σε γλώσσα µηχανής προτού 
µπορέσει να εκτελεστεί ,µε συνέπεια να µειονεκτεί σε ταχύτητα εκτέλεσης. Η διαδικασία 
αυτή της µεταγλώττισης συναντάται σε τρεις, λίγο-πολύ, διαφορετικές µορφές: 

I. Προγράµµατα που έχουν γραφεί σε γλώσσα assembly ``περνάνε'' από το 

λεγόµενο assembler, που δεν είναι τίποτε άλλο από ένα εκτελέσιµο (δηλ. ήδη 

µεταφρασµένο σε γλώσσα µηχανής) πρόγραµµα που διαβάζει το πρόγραµµα 

assembly και παράγει ένα λειτουργικά ισοδύναµο εκτελέσιµο πρόγραµµα. 

II. Προγράµµατα που έχουν γραφεί σε µια γλώσσα υψηλού επιπέδου περνάνε από 

το λεγόµενο compiler (γίνονται compiled, όπως λέµε). 

III. Υπάρχει και µια τρίτη µορφή µεταγλώττισης ενός προγράµµατος, αυτή στην 

οποία δεν δηµιουργείται κάποιο εκτελέσιµο πρόγραµµα το οποίο στη συνέχεια 

εκτελείται, αλλά ο κύκλος µεταγλώττιση-εκτέλεση είναι πολύ πιο βραχύς, και 

συνήθως εκτελείται µια ``εντολή'' της γλώσσας υψηλού επιπέδου αµέσως µόλις 

µεταγλωττιστεί και προτού µεταγλωττιστεί η ``επόµενη'' εντολή. Προγράµµατα 

που κάνουν αυτού του είδους τη µεταγλώττιση-εκτέλεση λέγονται interpreters και 

χαρακτηριστικό τους είναι ότι συνήθως δε δηµιουργούν κάποια µορφή 

εκτελέσιµου προγράµµατος που µπορεί να εκτελεστεί χωρίς τη βοήθεια του 

interpreter και µόνο από τη µηχανή. 

Ένα  συγκριτικό  παράδειγµα 

Έστω  ότι θέλουµε να προσθέσουµε το περιεχόµενο δύο θέσεων µνήµης και 

το  αποτέλεσµα να το  καταχωρίσουµε σε  µια τρίτη.  Για  λόγους σύγκρισης,  ας 



δούµε  πώς θα µπορούσε αυτό να γραφεί σε γλώσσα υψηλού  επιπέδου, σε 

συµβολική  γλώσσα  και  σε  γλώσσα  µηχανής. 

  

Γλώσσα  υψηλού  επιπέδου 

  

Εντολή Περιγραφή 

A : B + C Προσθέστε  το περιεχόµενο  των 

µεταβλητών  Β  και  C  και το 

αποτέλεσµα  καταχώρισέ  το  στη  µεταβλητή  Α 

  

Συµβολική  γλώσσα 

  

Εντολή Περιγραφή 

LDA    B Μετέφερε  στο συσσωρευτή το περιεχόµενο  της  θέσης  µνήµης  µε 

όνοµα Β 

ADD   C Πρόσθεσε στο περιεχόµενο του συσσωρευτή το 

περιεχόµενο  της  θέσης µνήµης µε όνοµα  C 

STA.    A Μετέφερε και αποθήκευσε το περιεχόµενο 

του  συσσωρευτή  στη  θέση της µνήµης  µε  όνοµα Α 

  

Γλώσσα   µηχανής  

Εντολή Περιγραφή  

0000001001011010 Μετέφερε  στο  συσσωρευτή  το  περιεχόµενο της  θέσης µνήµης 

µε διεύθυνση  01011010 

000101001011110 Πρόσθεσε στο περιεχόµενο του  συσσωρευτή  το περιεχόµενο 

της µνήµης  µε διεύθυνση  01011010 

0000011011011110 Μετέφερε  και  αποθήκευσε στο  περιεχόµενο του συσσωρευτή 

στη  θέση µνήµης µε διεύθυνση  11011110 



  

 Όπως  φαίνεται  για  να πετύχουµε το  ίδιο  αποτέλεσµα,  απαιτήθηκε 

µια  εντολή  σε  γλώσσα υψηλού επιπέδου και αντίστοιχα  τρεις  σε  συµβολική 

γλώσσα  και  σε γλώσσα  µηχανής. 

Επιπλέον ενώ στη  γλώσσα υψηλού επιπέδου  αναφερόµαστε  σε µεταβλητές  Α, Β, C , 

χωρίς  να  γίνεται  αναφορά  ούτε  σε συγκεκριµένες  θέσεις  µνήµης 

ούτε  στη  διαδικασία  της  πρόσθεσης,  στις  άλλες  δύο  περιπτώσεις  συµβαίνει          

ακριβώς  το  αντίθετο.  Έτσι  είναι απαραίτητο  να  αναφερθούµε  στη  διαδικασία 

της  πρόσθεσης και σε συγκεκριµένες θέσεις µνήµης είτε  µε  όνοµα  είτε  µε  διεύθυνση. 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

 

Στην δεύτερη περίπτωση (τρόπος οργάνωσης του προγράµµατος) προκύπτουν 

κατηγορίες όπως: 

∆ιαδικασιακές γλώσσες (procedural) όπου το πρόγραµµα είναι οργανωµένο σε 

διαδικασίες, που αποτελούνται από σειρές εντολών που περιγράφουν αλγορίθµους.  Ο 

προγραµµατιστής προσδιορίζει τα βήµατα του αλγορίθµου για την επίλυση του 

προβλήµατος.  

Ο διαδικαστικός προγραµµατισµός βοηθάει την ευκολότερη συγγραφή πολύπλοκων 

προγραµµάτων. Με τον διαδικαστικό προγραµµατισµό γίνεται πιο εύκολη και ταχύτερη 

η διαχείριση, η συντήρηση και η αποσφαλµάτωση, καθώς βασίζεται σε µεγαλύτερες, 



πολυπλοκότερες και περιεκτικότερες µονάδες, όπως οι διαδικασίες, αντί για 

µεµονωµένες εντολές. 

Από την άλλη µεριά , ο διαδικαστικός προγραµµατισµός περιορίζει την 

επαναχρησιµοποίηση κώδικα. Πάρα πολύ συχνά οι προγραµµατιστές παρήγαγαν 

κώδικα , χωρίς να τους δίνεται η δυνατότητα επαναχρησιµοποίησης, ο οποίος στην 

πορεία εκτέλεσης  άρχισε να γίνεται κουραστικός. Επίσης, η διαδικαστική (datacentric) 

φύση του συγκεκριµένου είδους προγραµµατισµού προκάλεσε ορισµένα προβλήµατα. 

Επειδή για κάθε στοιχείο η διαδικασία είναι χωριστά, δεν υπάρχει καµία 

ενθυλάκωση(Encapsulation "Τρόπος να κρύβεις τον κώδικα") των στοιχείων. Αυτό 

απαιτεί κάθε διαδικασία για να ξέρει πώς να χειριστεί κατάλληλα τα στοιχεία.  

Παραδείγµατα γλωσσών που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία είναι η Pascal ή η C. 

Παράδειγµα δοµηµένου προγραµµατισµού σε γλώσσα C: 

 

#include <stdio.h> 

  int sum(int,int); 

    

  int main() { 

      int x,y; 

 

      puts("∆ύο ακέραιοι µε κενό ενδιάµεσα:"); 

      scanf("%d %d",&x,&y); 

      printf("Sum is %d\n", sum(x,y)); 

 

      return 0; 

  } 

 

  int sum(int k, int l) { 

      return k+l; 



  } 

 

Παραδειγµα σε Pascal 

 

program HelloWorld; 
begin 
  writeln('Γεια σου, κόσµε!'); 
  readln; 
end. 
 

 

 

Αντικειµενοστραφείς γλώσσες (object-oriented) όπου το πρόγραµµα είναι 
οργανωµένο σε αντικείµενα. Ένα αντικείµενο είναι µια µονάδα που αποτελείται από την 
περιγραφή κάποιων δεδοµένων και την περιγραφή των αλγορίθµων που τα 
επεξεργάζονται. Αναλυτικότερα ,ένα αντικείµενο είναι κάτι, το οποίο έχει : 

� Kατάσταση –state 
 

� Συµπεριφορά - Behavior 
 

� Ταυτότητα – Identity 

Μια κλάση καθορίζει τις κοινές ιδιότητες και συµπεριφορά για έναν τύπο αντικειµένου. 

Τα αντικείµενα του ορισµένου τύπου µοιράζονται την ίδια συµπεριφορά και ιδιότητα. 

Οι ιδιότητες σε µία κλάση αποτελούν ορατά χαρακτηριστικά της π.χ. "χρώµα µατιών, 

χρώµα µαλλιών, διάθεση" .Ένα αντικείµενο µπορεί να διαβιβάσει την κατάσταση µίας 

ιδιότητας µέσω ενός συνδέσµου ή µέσω µίας ενέργειας (µεθόδου). 

π.χ. ένας άνθρωπος µπορεί να είναι χαρούµενος και µε την ενέργεια κάποιου άλλου 

ανθρώπου να αλλάξει η διάθεση του. 

Ένα αντικειµενοστραφές πρόγραµµα αποτελείται από διάφορα αντικείµενα που 

αλληλεπιδρούν µεταξύ τους.  

                                               Παράδειγµα σχεδιασµού 

 



 

 

Πλεονεκτήµατα της ΑΣ Προσέγγισης 
• Αφηρηµένοι τύποι δεδοµένων (abstract datatypes) 
– Απόκρυψη πληροφορίας 
– «Αφαίρεση» δεδοµένων (data abstraction) 
– «Αφαίρεση» διαδικασιών (procedural abstraction) 
• Κληρονοµικότητα 
– Πιο γρήγορη και λιγότερο επιρρεπής σε λάθη ανάπτυξη 
συστήµατος 
– Ευκολότερη συντήρηση 
• Σύλληψη και επίλυση προβλήµατος σε συνέπεια 
µε την πραγµατικό κόσµο (conceptual 
consistency) 
 

 

Παραδείγµατα αντικειµενοστραφών γλωσσών είναι η Java ή η C++.Παρακάτω 

ακολουθεί ο κώδικας ενός απλού προγράµµατος γραµµένου σε java. 



 

Συναρτησιακές γλώσσες (functional) όπου οι υπολογισµοί εκφράζονται ως 

εφαρµογές µαθηµατικών συναρτήσεων, σε αντίθεση µε τα άλλα είδη προγραµµατισµού 

όπου οι υπολογισµοί εκφράζονται ως σειρές εντολών, όπου η κάθε µία αλλάζει µε 

κάποιο τρόπο την κατάσταση του συστήµατος.  

Πρακτικά, η διαφορά µεταξύ µιας µαθηµατικής συνάρτησης και της έννοιας της 

"συνάρτησης" που χρησιµοποιείται στον προστακτικό προγραµµατισµό είναι ότι οι 

προστακτικές συναρτήσεις µπορούν να έχουν παρενέργειες, αλλάζοντας την τιµή των 

ήδη αποτιµηµένων υπολογισµών. Λόγω αυτού, δεν έχουν διαφάνεια  αναφορικότητας, 

δηλαδή η ίδια έκφραση της γλώσσας µπορεί να δώσει διαφορετικές τιµές ανάλογα µε 

την κατάσταση του εκτελούµενου προγράµµατος. Αντίστροφα, σε συναρτησιακά 

προγράµµατα, η τιµή που επιστρέφει µια συνάρτηση εξαρτάται µόνο από τα ορίσµατα 

που αποτελούν την είσοδο της συνάρτησης. Έτσι, η κλήση µιας συνάρτησης f µε ένα 

όρισµα x θα δώσει το ίδιο αποτέλεσµα f(x) και τις δύο φορές. Η εξάλειψη των 

παρενεργειών µπορεί να κάνει πολύ ευκολότερο το να κατανοηθεί και να προβλεφθεί η 

συµπεριφορά ενός προγράµµατος. Αυτό είναι ένα από τα κίνητρα για την ανάπτυξη του 

συναρτησιακού προγραµµατισµού. 



Βασικά χαρακτηριστικά του συναρτησιακού προγραµµατισµού είναι: 

• οι συναρτήσεις ως παράµετροι, 

• ράθυµος υπολογισµός (lazy evaluation), 

• η αναφορική διαφάνεια (referential transparency). 

 

 Χαρακτηριστικές συναρτησιακές γλώσσες είναι η Lisp, η Haskell και η OCaml. 

Παράδειγµα υπολογισµού κύβου σε LISP 

(defun cube (num) 

(* num (* num num))) 

 

 

Μη διαδικασιακές γλώσσες (non procedural languages) π.χ PROLOG.  

Βασική ιδέα µίας µη διαδικαστικής γλώσσας είναι να µεταφερθεί η ευθύνη της 
ροής του προγράµµατος από τον προγραµµατιστή στο λογισµικό. Με τις µη- 
διαδικαστικές γλώσσες ο προγραµµατιστής προσδιορίζει τι θέλει να υπολογίσει 
ο υπολογιστής και όχι τον τρόπο (το πώς) που θα γίνει αυτό. Έτσι, στις 
γλώσσες αυτές δεν απαιτείται από τον προγραµµατιστή να διευκρινίσει 
χαµηλού επιπέδου λεπτοµέρειες όπως για παράδειγµα ο τρόπος µε τον οποίο θα 
ταξινοµηθούν τα αποτελέσµατα ή ο ακριβής τρόπος αναπαράστασης των 
δεδοµένων. Χρησιµοποιούνται κυρίως για την ανάπτυξη των 
συστηµάτων υποστήριξης αποφάσεων. 
 Οι γλώσσες αυτές αυξάνουν θεαµατικά την παραγωγικότητα του προγραµµατιστή και 

επιπλέον µπορούν να χρησιµοποιηθούν και από τους τελικούς χρήστες. Σχεδιάστηκαν 

έχοντας υπόψη το κόστος ανάπτυξης λογισµικού. Οι µη διαδικαστικές γλώσσες 
µπορούν να χρησιµοποιούνται από χρήστες µε περιορισµένες γνώσεις 
προγραµµατισµού εύκολα µετά από σύντοµη εκπαίδευση. Τέλος, ελαχιστοποιούν το 

κόστος αποσφαλµάτωσης και συντήρησης των προγραµµάτων. Χαρακτηρίζονται 
επίσης ως γλώσσες πολύ υψηλού επιπέδου.  
 

Παράδειγµα υπολογισµού παραγοντικού σε prolog 

 

factorial(0,1).  
 
factorial(N,F) :-   
   N>0,  
   N1 is N-1,  
   factorial(N1,F1),  
   F is N * F1. 

 



Γλώσσες ερωταπαντήσεων (query languages) π.χ SQL. ∆εν απευθύνονται µόνο σε 

προγραµµατιστές αλλά και χρήστες. Ο χρήστης µπορεί, σχετικά εύκολα, να υποβάλει 

ερωτήσεις στο σύστηµα ή να αναζητά πληροφορίες από µία Βάση ∆εδοµένων. 

∆ιακρίνονται σε γλώσσες άντλησης πληροφοριών από µια βάση δεδοµένων και σε 

γλώσσες ανάκτησης πληροφοριών από ένα σύστηµα. 

Παράδειγµα σε SQL 

SELECT ALL WHERE age > 30 AND name = "Smith" 

Επιλέγει από τις εγγραφές µιας βάσης δεδοµένων αυτές που έχουν ηλικία πάνω από 30 

και ακούν στο όνοµα Smith. 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΣΤΟΧΟ 

 

 

 

Στην περίπτωση που οι κατηγοριοποίηση των γλωσσών προγραµµατισµού γίνει µε 

βάση το στόχο που έχει η γλώσσα, υπάρχουν οι παρακάτω κατηγορίες: 

• Γλώσσες γενικής χρήσης.  

Σ' αυτή την κατηγορία ταξινοµούνται γλώσσες που δηµιουργήθηκαν για τον 

προγραµµατισµό γενικών εφαρµογών, καθώς και πολλές εκπαιδευτικές γλώσσες 

που αποδείχτηκαν χρήσιµες για την ανάπτυξη γενικών εφαρµογών, όπως η 

Pascal. Μερικές γλώσσες, όµως, έχουν δηµιουργηθεί αποκλειστικά για να 

επιλύουν ευκολότερα συγκεκριµένους τύπους προβληµάτων όπως : 



o Για Επιστηµονικούς Υπολογισµούς, που ήταν το πρώτο πεδίο εφαρµογών 

των Η/Υ, είναι απαραίτητες ΓΠ που διαχειρίζονται µε ευκολία και ταχύτητα 

αριθµούς µε µεγάλη ακρίβεια και συµπεριλαµβάνουν έτοιµες ρουτίνες για 

επεξεργασία αριθµών. Η πρώτη τέτοια γλώσσα ήταν η FORTRAN (1950). 

Είναι γενικά γνωστό ότι ακόµη και σήµερα η FORTRAN είναι ίσως η 

καλύτερη γλώσσα για τέτοιους υπολογισµούς. 

 

Παραδειγµα κωδικα σε Fortran 

         IF (NUMBER .LT. 0) ΤΗΕΝ   

        SIGNUM = -1  

        ELSE IF (NUMBER .GT. 0) ΤΗΕΝ  

        SIGNUM = 1  

        ELSE SIGNUM = 0 ENDIF  

 

 

o Για εµπορικές εφαρµογές. Ιστορικά, η γλώσσα µε τη µεγαλύτερη διάδοση 

για τέτοιες εφαρµογές ήταν η COBOL, στην οποία ήταν ιδιαίτερα εύκολη η 

διαχείριση αρχείων και οι συγκεντρωτικοί υπολογισµοί πάνω σε αυτά. 

Σήµερα οι ανάγκες αυτές καλύπτονται από γενικού τύπου εφαρµογές 

όπως τα Συστήµατα ∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων (Σ∆Β∆) ή εφαρµογές 

όπως το EXCEL. 

• Γλώσσες προγραµµατισµού συστηµάτων, που χρησιµοποιούνται συνήθως 

για τον προγραµµατισµό λειτουργικών συστηµάτων ή οδηγών (drivers) υλικού, 

όπου χρειάζεται πολλές φορές ο προγραµµατιστής να έχει έλεγχο και γνώση του 

πως λειτουργεί το υλικό. Η πιο συχνά χρησιµοποιούµενη γλώσσα 

προγραµµατισµού συστηµάτων είναι η C. 

• Γλώσσες σεναρίων (scripting). Αυτές οι γλώσσες χρησιµοποιούνται συνήθως 

για τη γρήγορη ανάπτυξη µικρών προγραµµάτων, σε περιπτώσεις που ο χρόνος 

του προγραµµατιστή είναι πιο πολύτιµος από την ταχύτητα εκτέλεσης του 

προγράµµατος, όπως για παράδειγµα συµβαίνει όταν το πρόγραµµα απλά 

αυτοµατοποιεί απλές λειτουργίες. Παραδείγµατα σεναριακών (scripting) 

γλωσσών είναι η Perl, η Python, Ruby ή το Unix shell. 

• Γλώσσες τεχνητής νοηµοσύνης π.χ. LISP, PROLOG. 

• Γλώσσες ειδικών εφαρµογών. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν γλώσσες που 

αναπτύχθηκαν ειδικά για µια συγκεκριµένη εφαρµογή. Για παράδειγµα, η γλώσσα 

Postscript είναι σχεδιασµένη ειδικά για να περιγράφονται µε λεπτοµέρεια κείµενα 

προς εκτύπωση, ή η γλώσσα Matlab είναι σχεδιασµένη για την επεξεργασία 

πινάκων από αριθµητικά δεδοµένα. 

Παραδειγµα κωδικα σε Matlab 



 

function t1=mhtrwo1(A,b,c) 
GER=A+b*c'; 
s=0; 
for k=1:5 
   if k~=1   
        tic; 
        GER=A+b*c'; 
       s=s+toc; 
    end  
  end 
    t1=s/4; 
     

 

• Παράλληλες ή κατανεµηµένες γλώσσες. Στη συγκεκριµένη κατηγορία 

ταξινοµούνται γλώσσες που επιτρέπουν τη ανάπτυξη παράλληλων 

προγραµµάτων, όπου πολλές εντολές εκτελούνται ταυτόχρονα σε πολλούς 

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

παράλληλες γλώσσες προσφέρουν συνήθως εύκολους τρόπους επικοινωνίας 

µεταξύ των νηµάτων που εκτελούνται παράλληλα, καθώς και τρόπους ώστε να 

δηµιουργούνται καινούριες παράλληλες εκτελέσεις. Παραδείγµατα γλωσσών που 

ανήκουν (και) σε αυτή την κατηγορία είναι η Java, η Erlang, η MultiLisp ή η Cilk. 

 

 

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΥΝ ΤΟ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ. 

 

 

 

Προστακτικές γλώσσες προγραµµατισµού (imperative) είναι οι γλώσσες που 

περιγράφουν το ζητούµενο αποτέλεσµα κατασκευαστικά, δίνοντας µια σειρά εντολών 



που όταν εκτελεστούν παράγουν το ζητούµενο αποτέλεσµα. Τέτοιες γλώσσες είναι η C, 

Java αλλά και η OCaml. 

 

∆ηλωτικές γλώσσες προγραµµατισµού (declarative) είναι οι γλώσσες που 

περιγράφουν το ζητούµενο αποτέλεσµα χρησιµοποιώντας τις ιδιότητες που έχει, και όχι 

τον τρόπο µε τον οποίο υπολογίζεται. Παραδείγµατα δηλωτικών γλωσσών είναι η 

Haskell, η SQL και η Prolog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 



                                       ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  

                       

                          RUBY 

 

 

 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ 

Μια γλώσσα προγραµµατισµού που χρησιµοποιείται ευρέως στις µέρες µας είναι η 

Ruby,η οποία δηµιουργήθηκε από τον Yukihiro Matsumoto στην Ιαπωνία το 1993 και 

δηµοσιεύτηκε στο ευρύ κοινό το 1995. Ο σκοπός του ήταν να δηµιουργήσει µια γλώσσα 

η οποία θα είναι ένα “µείγµα” των αγαπηµένων του Perl, Smalltalk, Eiffel, Ada και Lisp, 

και παράλληλα θα είναι δυνατή ως προς την αντικειµενοστρέφεια. Στη Ruby τα πάντα 

αντιµετωπίζονται ως αντικείµενα και έχουν τις δικές τους µεθόδους και ιδιότητες. Ο 

απλός τρόπος σύνταξης σε συνδυασµό µε τη δύναµη των αντικειµένων µας δίνει τη 

δυνατότητα να χτίσουµε σε πολύ µικρό χρονικό διάστηµα αρκετά αποδοτικές 

και  ενδεχοµένως πολύπλοκες εφαρµογές. Γρήγορα κέρδισε δηµοσιότητα στην Ιαπωνία 

τα επόµενα χρόνια ,και τελικά από το 2000 και  µετά αναγνωρίστηκε και από τον 

υπόλοιπο προγραµµατιστικό κόσµο. Ένα στοιχείο που την έκανε περισσότερο δηµοφιλή 

ήταν και η ανάπτυξη του framework Ruby on Rails για διαδικτυακές εφαρµογές. 

ΘΕΤΙΚΕΣ  ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ 

   Η Ruby είναι µια αντικειµενοστραφής, διερµηνευόµενη γλώσσα σεναρίων (scripting 

language).Mε τον όρο διερµηνευόµενη εννοούµε ότι ο πηγαίος κώδικας της Ruby 

µεταγλωττίζεται από έναν  διερµηνευτή τη στιγµή της εκτέλεσης. Αυτό έρχεται σε 

αντίθεση µε τις µεταγλωττιζόµενες γλώσσες όπως C/C++ όπου ο κώδικας  

µεταγλωττίζεται από πριν σε δυαδικό format µε στόχο να εκτελεστεί σε ένα 

συγκεκριµένο είδος µικροεπεξεργαστή. 

  Ένα  σηµαντικό µειονέκτηµα  των διερµηνευόµενων γλωσσών είναι η ταχύτητα 

εκτέλεσης. Ενώ ο µεταγλωττιστής διαβάζει πρώτα ολόκληρο το πηγαίο πρόγραµµα και 

ύστερα το µετατρέπει σε γλώσσα µηχανής, ο διερµηνευτής µετατρέπει σε γλώσσα 

µηχανής το πρόγραµµα εντολή προς εντολή. Αυτό σηµαίνει ότι το µεταγλωττισµένο 



πρόγραµµα εκτελείται ταχύτερα από το ίδιο πηγαίο πρόγραµµα διερµηνευµένο. Ένα 

δεύτερο µειονέκτηµα είναι το γεγονός ότι οποιοσδήποτε που χρησιµοποιεί την 

εφαρµογή µπορεί να δει τον πηγαίο κώδικα της. Αυτό για ορισµένους που θέλουν  να 

κατοχυρώσουν τα δικαιώµατα ιδιοκτησίας της εφαρµογής δεν είναι αποδεκτό.  

   Από την άλλη µεριά ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα των διερµηνευόµενων γλωσσών είναι 

το  γεγονός ότι είναι µεταφέρσιµες σε διάφορα λειτουργικά συστήµατα και αρχιτεκτονικές 

υλικού. Μια µεταγλωττιζόµενη εφαρµογή  αντίθετα, µπορεί να εκτελεστεί  µόνο στο 

λειτουργικό σύστηµα και το υλικό  για  το οποίο µεταγλωττίστηκε. Για παράδειγµα µια 

εφαρµογή Ruby  µπορεί να εκτελεστεί χωρίς τροποποίηση σε έναν επεξεργαστή Intel 

που έχει σαν λειτουργικό  είτε Linux,είτε Windows.∆εν θα χρειαστεί τροποποίηση για 

οποιοδήποτε επεξεργαστή και για οποιοδήποτε λειτουργικό, απαιτείται µόνο ο πηγαίος 

κώδικας .Για να το κάνουµε αυτό σε C /C++ εφαρµογές  χρειάζεται να µεταγλωττίσουµε 

τον κώδικα σε καθένα από τα διαφορετικά συστήµατα και να κάνουµε διαθέσιµη κάθε 

δυαδική απεικόνιση .Άλλο ένα πλεονέκτηµα των διερµηνευόµενων γλωσσών είναι το 

γεγονός ότι µπορούµε να γράψουµε και να εκτελέσουµε κώδικα σε πραγµατικό χρόνο, 

κατευθείαν µέσα στο διερµηνευτή.  Ακόµα µας δίνεται η δυνατότητα να κάνουµε 

απευθείας κλήσεις στο λειτουργικό σύστηµα. Τέλος επειδή είναι ανοικτού κώδικα δίνεται 

η δυνατότητα σε περισσότερα άτοµα να συνεισφέρουν στη βελτίωση µιας  εφαρµογής. 

 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ RUBY 

• Τα πάντα είναι αντικείµενα. Ακόµα και οι κλάσεις και οι ακέραιοι θεωρούνται 

αντικείµενα και έτσι έχεις τη δυνατότητα να κάνεις µε αυτά οτιδήποτε µπορείς να 

κάνεις µε αντικείµενα. 

MyClass=Class.new do 

attr_accessor :instance_var 

end 

• Blocks.Τα blocks  στη  ruby είναι ένα πολύ σηµαντικό γνώρισµα. Είναι κοµµάτια 

κώδικα που µπορούν να περαστούν σαν παράµετροι σε µια συνάρτηση ή να 

κληθούν µε την εντολή yield. Χρησιµοποιούνται ευρέως από την κεντρική 

βιβλιοθήκη. Π.χ. κλήση για εκτύπωση στοιχείων ενός πίνακα  

 

sample_array.each { |element| print element }   



• Οι κλάσεις είναι ανοικτές. Μπορούµε να αλλάξουµε τον κώδικά τους οποιαδήποτε 

στιγµή χρειάζεται.  

 

class Fixnum   
  def previous   
    return self-1   
  end   
end   
6.previous  # prints 5   
 

 

• Τα πάντα έχουν µια τιµή. ∆εν υπάρχει διαφορά µεταξύ µιας έκφρασης και µιας 

δήλωσης. Όλα έχουν τιµή ,ακόµα και αν αυτή είναι nil. π.χ. 
x=10 

y=11 

z= if x<y  

true 

else false 

end 

 

To z παίρνει την τιµή true. 

 

• True και false .Στη ruby τα παντα εκτος από το nil και το false θεωρούνται true.Το 

0 που σε άλλες γλώσσες θεωρείται false στη ruby παίρνει την τιµή true. Το 

ακόλουθο κοµµάτι κώδικα τυπώνει τη φράση hello world 

 

         if (0) then   
   
          print "Hello World"   
   
           end   

 

• Τα σύµβολα. Μπορούν να περιγραφούν σαν ταυτότητες .Η διαφορά τους µε τα 

strings φενεται καθαρα στο παρακάτω παράδειγµα: 

:sakis.object_id==:sakis.object_id  =>επιστρέφει true 

“sakis”.object_id==”sakis”.object_id  =>επιστρέφει false 

Σύµβολα µε ίδιους χαρακτήρες αναφέρονται στο ίδιο αντικείµενο στην κύρια 

µνήµη. Αντίθετα τα string  δεν αναφέρονται στο ίδιο αντικείµενο.H ruby δεσµεύει 

χώρο στην µνήµη κάθε φορά που δηµιουργείται ένα νέο string. 

  

• Υποστηρίζει παράλληλα ανάθεση. Μπορούµε να αλλάξουµε πολλαπλες 

µεταβλητές µε µια ανάθεση. π.χ. Η παρακάτω πρόταση 
a , b = b, a   

 



 

• Το return είναι προαιρετικό. 

     def testMethod   
   
   x = 4+4   
    end   

 

• Οι τελεστές ++ και – δεν υποστηρίζονται 

• Υποστηρίζει singleton methods.Οι συναρτήσεις αυτές είναι διαθέσιµες για το 

αντικείµενο που ορίστηκαν. Για παράδειγµα το παρακάτω τµήµα κωδικα 
obj = Object.new 

def obj.talk 

puts "Hi!" 

end 
obj.talk 

 

 

 

ΓΙΑΤΙ RUBY 

   Αρχικά πρέπει να αναφέρουµε ότι η Ruby είναι µια διαισθητική και καθαρή γλώσσα 

προγραµµατισµού. Αυτό καθιστά την εκµάθησή της ευκολότερη σε σχέση µε άλλες 

γλώσσες προγραµµατισµού. Οι εντολές είναι απλές και συγκεκριµένες. Για παράδειγµα 

η εντολή:             777.times do { puts "Ruby" }. Στα πλεονεκτήµατα της εντάσσονται η 

αυτόµατη διαχείριση µνήµης  και η απουσία  ανάγκης δήλωσης µεταβλητών. 

Επίσης είναι µια σηµαντική γλώσσα γενικού σκοπού. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για να 

γράψουµε scripts µε τον ίδιο τρόπο που θα χρησιµοποιούσε κάποιος Perl  ,και επίσης  

µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για την δηµιουργία πλήρης κλίµακας αυτόνοµων GUI-

βασιζόµενων εφαρµογών. Επιπλέον η Ruby είναι εξαιρετική για υποστήριξη 

ιστοσελίδων, δηµιουργώντας περιεχόµενο δυναµικών ιστοσελίδων και προσφέροντας 

διαδικασίες προσπέλασης βάσεων δεδοµένων. Επίσης είναι και εύκολα επεκτάσιµη, 

καθώς µπορούµε να ενσωµατώσουµε συναρτήσεις, ή ακόµα και βιβλιοθήκες. 

Κλείνοντας  φυσικά να αναφέρουµε και τη  µεταφερσιµότητα  που έχει  ως 

διερµηνευόµενη γλώσσα. Οποιαδήποτε εφαρµογή που έχει αναπτυχθεί σε Ruby µπορεί 

να εκτελεστεί ισότιµα σε οποιαδήποτε πλατφόρµα την υποστηρίζει. 

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ RUBY 



Βήµατα για εγκατάσταση είναι τα παρακάτω: 
1.Κατέβασµα του πηγαίου κώδικα και του εκτελέσιµου αρχείου. π.χ απόό τηντνεπίσηµη 

ιστοσελίδα τηςτ γλώσσας Ruby  http://www.ruby--lang.org 

2.ΣτααλειτουργικάλWindows καικαMacOS Mac 

ηηεγκατάστασηηµπορείείναναγίνειιµόνοοµεµεέναακλικκστοοανάλογοοεκτελέσιµο 

αρχείο.. 

3..ΣτααλειτουργικάάLinuxxκαικαιMacOS πρέπει ο πηγαίος κώδικαςςνα να 
µεταγλωττιστεί ίµε ετην εντολή 
./ install ->Linux 
port install ruby ->Mac OS 
 
Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί  τρόποι για να τρέξουµε ένα πρόγραµµα  σε ruby: 

• Από αρχείο 
• Από irb (ruby κέλυφος µε αλληλεπίδραση) 
• Ως εκτελέσιµο 

ΑΠΟ ΑΡΧΕΙΟ 
 

  Τα βήµατα που πρέπει να ακολουθήσουµε είναι τα παρακάτω: 
� ∆ηµιουργούµε ένα αρχείο  και εισάγουµε τον κώδικα που θέλουµε σε ruby. Έπειτα 

το σώζουµε µε κατάληξη .rb  π.χ το test.rb. 
� Έπειτα τρέχουµε το αρχείο µε την εντολή ruby.            

ruby  test.rb 
 
ΑΠΟ IRB 

Με την εγκατάσταση της ruby έχουµε και το πρόγραµµα irb.To irb παίρνει την εντολή 
που θέλουµε να εκτελέσουµε και εµφανίζει το αποτέλεσµα της εκτέλεσης στην οθόνη. 
 
            ΩΣ ΕΚΤΕΛΕΣΙΜΟ 
 

� ∆ηµιουργούµε ένα αρχείο  και εισάγουµε τον κώδικα που θέλουµε σε ruby. Έπειτα 
το σώζουµε µε κατάληξη .rb  π.χ το test.rb. 

� Αλλάζουµε τα δικαιώµατα πρόσβασης έτσι ώστε να µπορεί να εκτελεστεί. Έπειτα 
το τρέχουµε ως εκτελέσιµο. 

 
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΩ∆ΙΚΑ ΣΕ RUBY 
  
υπολογισµος του παραγοντικού του ορίσµατος της γραµµής εντολών     

#!/usr/bin/env ruby 

def fact(n) 
 if n == 0 
    1 
  else 
    n * fact(n-1) 



  end 
end 
puts "The factorial of #{ARGV[0].to_i} is: #{fact(ARGV[0].to_i)}\n 
 
 
παράδειγµα κληρονοµικότητας  

 
class Bird 
    def fly 
         puts "I'm flying..." 
       end 
     end    
class Parrot<Bird 
     def speak 
         puts "I can speak too!" 
       end 
     end 
class Penguin<Bird 
       def fly 
         puts "Sorry. I'd rather swim." 
       end 
     end 
pigeon=Bird.new  
pigeon.fly 
myParrot=Parrot.new  
myParrot.fly 
myParrot.speak  
myPenguin=Penguin.new  
myPenguin.fly 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

   

FRAMEWORKS 

 

 

Frameworks 

Τα τελευταία 2-3 χρόνια παρατηρούµε µια έκρηξη τόσο στη χρήση αλλά και την 

παραγωγή νέων web frameworks. Αλλά καταρχήν ας δώσουµε µια µικρή εξήγηση του τι 

εστί web framework. Συνήθως οι προγραµµατιστές γνωρίζουν κάποιες γλώσσες 

προγραµµατισµού µε τις οποίες µπορεί να δηµιουργήσουν διάφορες εφαρµογές είτε 

από το µηδέν είτε χρησιµοποιώντας διάφορες βιβλιοθήκες που τους προσφέρουν 

έτοιµες κάποιες λειτουργίες. Ένα framework προσφέρει και αυτό κάποιες έτοιµες 

λειτουργίες όπως caching, templating, object mapping αλλά και µπορεί να επεκταθεί µε 

plugins αλλά κατά κύριο λόγο προτυποποιεί κάποιες διαδικασίες όπως η αρχιτεκτονική 

της εφαρµογής, η σύνδεση στη βάση δεδοµένων αλλά µπορεί και να δίνει δυνατότητα 

για γρήγορη και αυτόµατη δηµιουργία κώδικα όπως το scaffolding. Ας δούµε όµως 

µερικά frameworks ανάλογα µε τη γλώσσα στην οποία είναι γραµµένα.  

 

Ruby 

 

Ας αρχίσουµε, µε το είτε το θέλουµε µε ένα αρκετά επηρεαστικό framework, Ruby On 

Rails ή για συντοµία Rails. Όπως καταλαβαίνετε πρόκειται για ένα framework γραµµένο 

σε Ruby, µία γλώσσα από την Ιαπωνία που µοιάζει µε Python και Smalltalk. Το κακό 

της ότι είναι interpreted και συνεπώς αργή και δεν έχει τόσο καλό documentation ,έχει 

όµως άριστο συντακτικό και είναι µια πλήρης γλώσσα όπως έχει αναφερθεί σε 

προηγούµενο κεφάλαιο. Το Rails έφερε  την  επανάσταση µε µια σειρά παραδοχές  

όπως το Convention over Configuration, DRY (Don ‘t Repeat Yourself), object mapping 

(active record), MVC, integrated Prototype.js (AJAX support).Αναλυτικότερα για το rails 

(που  θα αποτελέσει τον κεντρικό πυρήνα της ενασχόλησής µας ) θα δούµε σε επόµενα 

κεφάλαια.    



 

 

Java 

Μία από τις πιο παλιές και διαδεδοµένες προσπάθειες είναι το Struts που αναπτύσσεται 

µε τεχνολογία Java. Θα το βρούµε σε πολλά µεγάλα projects και αυτό κάθε αυτό 

αποτελεί δηµιούργηµα του Apache Foundation. Πλέον υποστηρίζει MVC . Αντίπαλο 

δέος αλλά και συνεργάτης (!) το Spring, θα το βρείτε και αυτό σε µεγάλα projects και 

πλέον υπάρχει και µεταφορά του σε .Net για τους λάτρεις των τεχνολογιών Microsoft. 

Το Spring διαθέτει και αυτό MVC και µεγάλες δυνατότητες για σύνδεση µε 

αποθηκευτικούς µηχανισµούς όπως relational databases, Hibernate, iBatis. Να 

σηµειώσουµε ότι το Spring κυρίως αποσκοπεί να κάνει µια λογική αφαίρεση πάνω από 

το JDBC και για αυτό µπορεί να συνεργαστεί και µε άλλα frameworks όπως το Struts. 

Παρακάτω φαίνονται ορισµένα τµήµατα κωδικα από Spring. 

 

 

 

 

Παραδειγμα controller 

 

 

παραδειγμα view 



 

 

Oracle 

H Oracle έχει να παρουσιάσει τη δική της εκδοχή που ονοµάζεται ADF και που σιγά 

σιγά θα αντικαταστήσει και τα δικά της Forms. Επίσης ο JDeveloper έχει εκπληκτικά 

εργαλεία που δουλεύουν µε το ADF και µπορεί µάλιστα να παράγει κώδικα από UML . 

 

PHP 

Μεγαλύτερος εκπρόσωπος του χώρου δεν είναι άλλος από την Zend (από τους πατέρες 

της PHP) µε τη δική τους έκδοση το Zend  Framework το οποίο βέβαια βρισκεται µαζι µε 

τα άλλα προϊόντα της εταιρίας όπως το Zend Studio, Zend Engine, Zend Core. Εδώ 

βέβαια µιλάµε για επαγγελµατικά Lisences. Ορισµένες δυνατότητες που προσφέρει το 

Ζend framework ειναι: 

� Αντικειµενοστρεφής προγραµµατισµός MVC (model-view-controller) 
� Ασφάλεια (sql injections) 
� SEO optimization (Φιλικά URL) 
� Ταχύτητα και αξιοπιστία (memcache ή file system cache) 
� Υποστήριξη MySQL, Oracle, IBM DB2, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, 

SQLite, Informix Dynamic Server 
 

Θα βρούµε και πολλά Open Source PHP frameworks που όλα υποστηρίζουν MVC, 

AJAX, data mapping και λίγο πολύ αποτελούν Ruby On Rails clones, ενδεικτικά έχουµε 

• CodeIgniter  

• Symphony Project 

• CakePHP 

• Akelos 

 

Το πιο δηµοφιλές από τα παραπάνω είναι αναµφίβολα το php cake. 



 H πλατφόρµα CakePHP  παρέχει µια δυνατή βάση για καθε εφαρµογή. Μπορεί να 
διαχειριστεί κάθε απαίτηση, από την αρχική αίτηση του χρήστη µέχρι την τελική 
απεικόνιση των δεδοµένων στην ιστοσελίδα. Και µιας που η πλατφόρµα ακολουθεί τις 
αρχές του MVC,  επιτρέπει να προσαρµόσουµε και να επεκτείνουµε τα περισσότερα 
µέρη της εφαρµογής µας. Η πλατφόρµα επίσης παρέχει µια βασική οργανωτική δοµή, 
από τα ονόµατα τον αρχείων µέχρι τα ονόµατα τον πινάκων στη βάση δεδοµένων, 
διατηρώντας την εφαρµογή µας συνεπή και λογική. Αυτό το σκεπτικό είναι απλό αλλά 
πολύ δυνατό. Αναλυτικότερα,το CakePHP παρέχει κλάσεις για ελεγκτές (Controllers), 
µοντέλα (Models) και προβολές (Views), αλλά επίσης παρέχει κι άλλες κλάσεις και 
αντικείµενα που κάνουν τον προγραµµατισµό στο MVC λίγο πιο γρήγορο και πιο 
διασκεδαστικό. Τα εξαρτήµατα (Components), Συµπεριφορές (Behaviors) και 
Bοήθειες(Helpers) είναι κλάσεις που παρέχουν δυνατότητα επέκτασης και 
επαναχρησιµοποίησης για να προσθέσουν γρήγορα λειτουργικότητα στις βασικές 
κλάσεις MVC της εφαρµογής µας.  

Παρακάτω ακολούθου συγκεκριµένα παραδείγµατα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δημιουργία βάσης και εισαγωγή τιμών σε αυτή με το php cake 

 

 

 

 



 

 

Δημιουργία μοντέλου 

 

 

 

 

 

 

Δημιουργια controller 

 

 

 

∆ηµιουργία αρχείου html για εµφάνιση 

 



 

 

 

 

Python 

To κορυφαίο framework για αυτήν την είναι το Django . To Django είναι και αυτό ένα 

θαυµάσιο Framework για agile development, όπως και το RoR ,που λύνει µε τον ίδιο 

τρόπο τα περισσότερα από τα προβλήµατα που έχει να αντιµετωπίσει ένας σηµερινός 

developer. Eίναι και αυτό της φιλοσοφίας DRY και CoC όπως και η RoR,οπότε και 

υπάρχουνε αντίστοιχοι generators για πράγµατα όπως database tables, controllers κτλ . 

Ένα µεγάλο πλεονέκτηµα του Django είναι το έτοιµο Administration Interface που σου 

παρέχει για τα Core components του καθώς επίσης και αυτά που προσθέτει ο 

developer.  

 

 

Κώδικας μοντέλου σε django 



 

 

 

.NET 

Είναι το framework της Microsoft. Πολλές εµπορικές εφαρµογές από τη Microsoft 
και από άλλες εταιρείες βασίζονται στο .NET Framework για να υποστηρίξει τη 
βασική τους λειτουργικότητα. Το Microsoft .NET Framework  είναι µια συλλογή 
βιβλιοθηκών λογισµικού που ενσωµατώνονται στο λειτουργικό σύστηµα Microsoft 
Windows. Χρησιµοποιείται από όλες τις νέες εφαρµογές της Microsoft και άλλων 
εταιριών ανάπτυξης λογισµικού. Σκοπός του είναι να παρέχει έτοιµες λύσεις στην 
υλοποίηση διαφόρων λειτουργιών και να συντονίζει την εκτέλεση των εφαρµογών 
που το χρησιµοποιούν. 

Οι βιβλιοθήκες που περιλαµβάνει καλύπτουν ένα µεγάλο σύνολο 
προγραµµατιστικών αναγκών για τις εφαρµογές των χρηστών, όπως το περιβάλλον 
διεπαφής µε τον χρήστη, τη διαχείριση και προσπέλαση των δεδοµένων, την 
ασφάλεια των δεδοµένων και την υποστήριξη δικτυακών εφαρµογών. Τις βιβλιοθήκες 
αυτές τις χρησιµοποιούν οι προγραµµατιστές προκειµένου, µε τον συνδυασµό τους, 
να υλοποιήσουν εφαρµογές που θα παρέχουν αποδοτικότητα, ασφάλεια και 
σταθερότητα. 

Αναλυτικότερα, η αρχιτεκτονική του .NET Framework χωρίζεται σε 4 τµήµατα όπως 
φαίνεται στο παρακάτω πίνακα. Το Common LanguageRuntime (CLR), ένα σύνολο από 
βιβλιοθήκες, ένα σύνολο από γλώσσες προγραµµατισµού και από την ASP.NET. 

Common Language Runtime (CLR) 
Βιβλιοθήκες (Class Libraries) 

Γλώσσες προγραµµατισµού 
(C#,VC++,VB.NET,Jscript.NET) 
ASP.NET 

Το .NET Framework σχεδιάστηκε ώστε να ικανοποιεί τρεις στόχους. Αρχικά έπρεπε να 
κάνει τις εφαρµογές των Windows πιο αξιόπιστες, βελτιώνοντας το βαθµό της 
ασφάλειάς τους. ∆εύτερο, προοριζόταν για την απλούστευση της 
ανάπτυξης Web εφαρµογών και υπηρεσιών (Web services), οι οποίες θα έτρεχαν και σε 



φορητές συσκευές. Τρίτο, σχεδιάστηκε για να παρέχει ένα σύνολο βιβλιοθηκών που 
µπορούσαν να λειτουργήσουν µε πολλές γλώσσες. 

 

Παραδειγµα κωδικα σε .NET 

 
 
 
 
 
using System; 
using System.Collections; 
using System.ComponentModel; 
using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Web; 
using System.Web.SessionState; 
using System.Web.UI; 
using System.Web.UI.WebControls; 
using System.Web.UI.HtmlControls; 
using System.Web.Security; 
using System.Configuration; 
namespace tBlogger.DotAdmin 
{ 
 /// <summary> 
 /// Summary description for AdminLogin. 
 /// </summary> 
  
 
 
                 public class AdminLogin : System.Web.UI.Page 
 { 
  protected System.Web.UI.WebControls.TextBox txtLogin; 
  protected System.Web.UI.WebControls.TextBox txtPassword; 
  protected System.Web.UI.WebControls.Label lblResult; 
  protected System.Web.UI.WebControls.Button btnSubmit; 
  
  private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e) 
  { 
   // Put user code to initialize the page here 
  } 
 
  #region Web Form Designer generated code 
  override protected void OnInit(EventArgs e) 
  { 
   // 
   // CODEGEN: This call is required by the ASP.NET Web Form Designer. 
   // 
   InitializeComponent(); 
   base.OnInit(e); 
  } 
   
  /// <summary> 
  /// Required method for Designer support - do not modify 
  /// the contents of this method with the code editor. 
  /// </summary> 
  private void InitializeComponent() 
  {     
   this.btnSubmit.Click += new System.EventHandler(this.btnSubmit_Click); 
   this.Error += new System.EventHandler(this.AdminLogin_Error); 
   this.Load += new System.EventHandler(this.Page_Load); 
 
  } 
   



                       #endregion 
 
   
 
                private void btnSubmit_Click(object sender, System.EventArgs e) 
  { 
   if(ConfigurationSettings.AppSettings["AdminLogin"] == txtLogin.Text && 
    ConfigurationSettings.AppSettings["AdminPassword"] == txtPassword.Text) 
   { 
    FormsAuthentication.RedirectFromLoginPage("Admin", false); 
    Session["Admin"] = true; 
   } 
   else 
   { 
    lblResult.Text = "Incorrect, try again."; 
    lblResult.Visible = true; 
   } 
  } 
 
   
 
                 public override void Dispose() // Render() then OnUnload; after OnUnload returns then Dispose() 
  { 
   // manually dispose any managed resource here 
   base.Dispose (); 
  } 
 
   
                          
 
                               private void AdminLogin_Error(object sender, System.EventArgs e) 
  { 
   // handle page errors here or they will be bubbled to 
   // the application handler 
    
  } 
 } 
} 

 

Τελος απεικονίζονται και τα περιεχόµενα του φακέλου, στον οποίο βρίσκεται µια 
εφαρµογή σε .ΝΕΤ στον υπολογιστή µας 
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RUBY ON RAILS 

 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ RUBY ON RAILS 

 

Το rails προήλθε από τον  David Heinemeier Hansson και την εργασία του στο 
basecamp.com . ∆ηµοσιεύτηκε στο web για πρώτη φορά τον Ιούλιο του 
2004.Γρηγορα άρχισαν να κυκλοφορούν νέες εκδόσεις του όπως  η έκδοση 1.0 που 
κυκλοφόρησε στις 13 ∆εκεµβρίου του 2005,η έκδοση 1.1 που κυκλοφόρησε στις 28 
Μαρτίου του 2006 κ.ο.κ. 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  RUBY ON RAILS 

 

 
� Don't Repeat Yourself (DRY): Στο rails δεν υπάρχει ανάγκη ρητού σχήµατος 

βάσης δεδοµένων για την επικοινωνία µε τη βάση δεδοµένων, λόγω του ότι 

γίνετε άµεσα η αξιολόγηση της βάσης δεδοµένων. Η πληροφορία δεν θα πρέπει 

να υπάρχει δύο (ή και περισσότερες) φορές. 

• Η διπλότυπη πληροφορία σηµαίνει: 

o ∆υσκολία στις αλλαγές 
o Μειωµένη διαφάνεια 
o Αυξηµένη πιθανότητα για «ασυνέπειες» στον κώδικα 

• Η αρχή αυτή γενικεύεται και στα εξής: 

o Στα σχήµατα της βάσης δεδοµένων ( database schema ) 

o Στα πλάνα δοκιµών ( test plans ) 



o Ακόµα και στην τεκµηρίωση ( documentation ) 

Χρησιµοποιώντας την τεχνική αυτή επιτυχώς, σηµαίνει ότι η αλλαγή ενός 
συγκεκριµένου στοιχείου δεν επηρεάζει τα υπόλοιπα, λογικά ασύνδετα στοιχεία του 
συστήµατος. Τέλος, στοιχεία που συνδέονται λογικά, αλλάζουν οµοιογενώς και 
απόλυτα προβλέψιµα και έτσι είναι συγχρονισµένα. 

 

 

� To rails κάνει χρήση του Model-view-controller (MVC), το οποίο 
διαχωρίζει σαφώς τα στρώµατα της εφαρµογής στα υπεύθυνα για αυτά 
µέρη.  

o Model : Τα δεδοµένα µας ή αλλιώς η επιχειρησιακή λογική της εφαρµογής µας 

o View : Το επίπεδο παρουσίασης, δηλαδή το πώς εµφανίζονται τα 
αποτελέσµατα / δεδοµένα 

o Controller: Η διεπαφή µε τον χρήστη και ουσιαστικά η λειτουργικότητα της 
εφαρµογής 

 

 

� Κοµψότητα στον προγραµµατισµό: Το rails framework βασίζεται στη Ruby, 

µιας συνεπής αντικειµενοστραφούς γλώσσας, η οποία ενώνει πολλά 

πλεονεκτήµατα γνωστών γλωσσών (µεταξύ άλλων perl, smaltalk).  

 

 

� Convention over Configuration: Τα ονόµατα των κλάσεων και των µεθόδων 
ονοµατίζονται µε βάση του Convention over Configuration. Αν ένας πίνακας 
ονοµάζετε "entries" (πληθυντικός και µε πεζή γραφή), τότε ονοµάζετε µια 
κλάση "Entry" (ενικός και αρχικό γράµµα κεφαλαίο). Υπάρχει παρόλα αυτά η 
δυνατότητα, υπεκφυγής από την εξ ορισµού συµπεριφορά, π.χ. όταν γίνετε 
χρήση µιας ήδη υπαρκτής Β.∆. ή όταν δεν µπορεί ή δεν επιτρέπετε να γίνει η 
αλλαγή ονόµατος ενός πίνακα. Ο προγραµµατιστής χρειάζεται να ορίσει µόνο 
τις παραµέτρους που δεν είναι δυνατόν να «προτυποποιηθούν». Έτσι, οι 
«συµβάσεις» που χρησιµοποιούνται από το Rails µπορούν να µειώσουν 
αισθητά τον κώδικα που χρειάζεται να γραφεί. 

 

� Αυτοπεποίθηση στον προγραµµατισµό: µέσω µιας υποδοµής τεσταρίσµατος  

ενθαρρύνεται ο προγραµµατιστής, να τεστάρει τον κώδικα του και έτσι µειώνετε 

δραστικά η απόρροια σφαλµάτων ή ακόµα ο κόπος του debugging ,ενώ η 

εφαρµογή παραµένει επεκτάσιµη.  



 

 

 

� Έξυπνη αρχιτεκτονική: Κάθε εφαρµογή-rails έχει µια όµοια δοµή αρχείων, δεν 

υπάρχει σχεδόν καµία ανάγκη διαµόρφωσης.  

 

� Scaffolding: Με ελάχιστες εντολές µπορεί να υλοποιηθεί ένα πλήρης 

περιβάλλον διαχείρισης για δηµιουργία, επεξεργασία και διαγραφή εγγραφών 

µιας βάσης δεδοµένων. Το rails συντάσσει αυτοµάτως το πρόγραµµα και 

τoνHTML-κώδικα, το οποίο µπορεί να επεκταθεί διαδοχικά στις ατοµικές 

λειτουργικές απαιτήσεις.  

 

 

� Agile Manifesto 
 

o Η ευχαρίστηση του πελάτη µε άµεση και συνεχή παράδοση χρήσιµου 
λογισµικού. 

o Το λειτουργικό λογισµικό παραδίδεται συχνά (εβδοµάδες αντί για µήνες). 

o Το λειτουργικό λογισµικό είναι το πρωταρχικό κριτήριο για την µέτρηση της 
προόδου. 

o Ακόµα και αλλαγές που ανακύπτουν αργότερα είναι ευπρόσδεκτες. 

o Στενή, καθηµερινή συνεργασία µεταξύ επιχειρηµατιών και προγραµµατιστών. 

o Συζήτηση πρόσωπο-µε-πρόσωπο είναι η καλύτερη µορφή επικοινωνίας. 

o Συνεχής προσοχή στην τεχνική αρτιότητα και τον καλό σχεδιασµό. 

o Απλότητα. 

o Αυτό-διαχειριζόµενες οµάδες. 

o Συχνή προσαρµογή στις αλλαγές περιστάσεων. 

 

 

� Γρήγορη αντίδραση: O κώδικας σε Ruby διερµηνεύεται κατά τον χρόνο 

εκτέλεσης, ζωντανές αλλαγές στην δοµή της Β.∆. είναι δυνατές ακόµα κατά την 

διάρκεια της ανάπτυξης δίχως επανεκκίνηση του Server.  



 

� Web 2.0 συµπεριλαµβανοµένου: Τεχνικές όπως AJAX και visual effects είναι 

ήδη µε λίγες γραµµές κώδικα διαθέσιµες προς χρήση. 

 

 

� ∆οµικά συστατικά του Rails  

o Active Record 

� Αντικειµενοσχεσιακή αντιστοίχηση ( object-relation mapping – ORM) 

� Ουσιαστικά η σύνδεση ανάµεσα στην βάση δεδοµένων και την επιχειρησιακή 
λογική του προγράµµατος, δηλαδή τα µοντέλα/κλάσεις. 

� Π.χ.: table: “people” <-> class Person 

o Action Pack 

� Πρακτικά όλη η λειτουργικότητα της εφαρµογής από την πλευρά του χρήστη . 

� Εδώ υλοποιείται τόσο το στρώµα παρουσίασης ( View) όσο και ο controller της 
MVC αρχιτεκτονικής. 

� Το κοµµάτι του controller χειρίζεται τις εισερχόµενες αιτήσεις από τον browser 
του χρήστη και τις δροµολογεί στην κατάλληλη µέθοδο µίας κλάσης controller. 

� Το κοµµάτι της παρουσίασης «συνθέτει» την απάντηση που θα σταλθεί πίσω 
στον browser του χρήστη (π.χ. σε html, xml, κ.λ.π.) 

o Prototype 

� Το κοµµάτι που υλοποιεί την AJAX λειτουργικότητα του site, όπως drag-and-
drop, οπτικά εφέ κ.λ.π. 

o Action Mailer 

� Το κοµµάτι που χειρίζεται την λήψη και την αποστολή emails. 

o Action Web Service 

� Το κοµµάτι που επιτρέπει µε ευκολία να προσθέσουµε ένα web service στην 
εφαρµογή. Υποστηρίζει όλες τις γνωστές και διαδεδοµένες τεχνολογίες, όπως: 

• SOAP 
• REST 
• XML-RPC 
• WSDL 

 

� Τρία ταυτόχρονα περιβάλλοντα εργασίας 



 

Θα ήταν ωραία να µπορούσαµε να βλέπουµε σε πραγµατικό χρόνο τις αλλαγές που 
κάνουµε στην εφαρµογή. Αυτό θα είχε πολλά όµως προβλήµατα: 

o Προβλήµατα απόδοσης, αφού κάθε φορά θα έπρεπε να επαναφορτώνεται όλη η 
εφαρµογή (και στον browser του χρήστη αλλά και στον server). 

o Και κυρίως, δεν θα θέλαµε ο χρήστης να βλέπει το ίδιο φυσικά όσο εµείς 
«παίζουµε» µε την εφαρµογή. 

Επίσης  θα ήταν βολικό να µπορούσαµε να κάνουµε κάποιες δοκιµές χωρίς να 
επηρεάζεται η κανονική εφαρµογή. 

Με το rails µπορούµε, καθώς προσφέρει τρία (ταυτόχρονα) περιβάλλοντα 
εργασίας: 

� Development 

� Production 

� Testing 

Το καθένα χρησιµοποιεί την δικιά του έκδοση κώδικα και την δικιά του βάση! 

Έτσι: 

� Στο development, βλέπουµε δυναµικά τις αλλαγές που κάνουµε 

� Στο testing βάζουµε κάποιον δοκιµαστικό κώδικα που προσπαθεί να 
«προβλέψει» την συµπεριφορά της εφαρµογής µας 

� Όταν αποφασίσουµε ότι θέλουµε να δηµοσιεύσουµε την καινούρια έκδοση 
αυτό γίνεται µε µία εντολή . 

Φυσικά, καθ’ όλη την διάρκεια αυτή, ο χρήστης εξακολουθεί να «βλέπει» την 
έκδοση που δουλεύει σωστά! 

 

� Migrations 
 

Ποτέ µία εφαρµογή σε πραγµατικές συνθήκες δεν παραµένει σταθερή, πρέπει 
συνεχώς να εξελίσσεται η βάση δεδοµένων (αφού αντικατοπτρίζει την 
επιχειρησιακή λογική).Θέλουµε να µπορούµε µε ασφάλεια να επιστρέψουµε στην 
προηγούµενη κατάσταση που βρισκόταν η βάση εάν κάτι δεν πάει καλά. Όλα αυτά 
καθίστανται δυνατά χάρη στα Migrations. 

 
� Plugins 

 

Το Rails υποστηρίζει την χρήση plugins. Ένα plugin µπορεί να τροποποιεί ή να 
επεκτείνει µία λειτουργία του framework.Τα plugins παρέχουν : 



o Έναν τρόπο ώστε οι προγραµµατιστές να µοιράζονται ιδέες «αιχµής» χωρίς να 
«πειράζουν» τον κυρίως κώδικα του rails. 

o Μία κατανεµηµένη αρχιτεκτονική που επιτρέπει σε πακέτα κώδικα να 
ανανεώνονται ανεξάρτητα. 

o Ένα τρόπο στους βασικούς προγραµµατιστές του rails, ώστε να παρέχουν 
νέες δυνατότητες και λειτουργίες γρήγορα και χωρίς να επηρεάζουν τον 
υπάρχοντα κώδικα. 

 

Παραδείγµατα τέτοιων plugins: 

o ‘ acts_as_taggable’ mixin για αντικείµενα της κλάσης ActiveRecord ( εισαγωγή 
tags σε ένα µοντέλο ) 

o ‘ file_column’ για την κλάση ActiveRecord ( κάνει το ανέβασµα αρχείων και την 
αλλαγή του µεγέθους µίας εικόνας εύκολο) 

o ‘ globalize’ ( προσθέτει πολυγλωσσική και διεθνοποιηµένη ( i18n) υποστήριξη 
στο Rails) 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ  ΘΕΜΑΤΑ 

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ RAILS 

 

ΕΓΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ RUBY ΚΑΙ ΤΑ RUBYGEMS 

 

Κατεβάζουµε την τελευταία έκδοση του One-Click Ruby Installer, η τρέχουσα έκδοση 
είναι 1.8.6-26. Εκτελούµε το πρόγραµµα επιλέγοντας όλες τις προκαθορισµένες 
ρυθµίσεις. Αυτό θα εγκαταστήσει την γλώσσα Ruby στον φάκελο C:\ruby, όπως επίσης 
και τα RubyGems. Το αρχείο README στο τέλος της εγκατάστασης θα µας δείξει τις 
εκδόσεις του κάθε τµήµατος που εγκαταστάθηκε. Αµέσως µετά την εγκατάσταση πρέπει 
να ανανεώσουµε τα gems ως εξής: 

$ gem update --system 

Πριν συνεχίσουµε, ελέγχουµε να δούµε αν το path c:\ruby\bin είναι στο PATH των 
Windows πληκτρολογώντας path στην γραµµή εντολών. Αυτό διασφαλίζει πως 
µπορούµε να τρέξουµε το εκτελέσιµο ruby.exe από οποιοδήποτε φάκελο. Αν για κάποιο 



λόγο δεν υπάρχει στο PATH, τότε πρέπει να το προσθέσουµε (ενέργεια η οποία 
ποικίλλει ανάλογα µε την έκδοση του λειτουργικού Windows). 

  

ΕΓΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΤΟ FRAMEWORK RAILS 

 

Το framework Rails είναι πολύ εύκολο να εγκατασταθεί τώρα, χάρη στα RubyGems. 
Πολύ απλά από την γραµµή εντολών πληκτρολογούµε: 

$ gem install rails 

 Η παραπάνω εντολή εγκαθιστά όλον τον κώδικα, τους κώδικες ελέγχου, την 
τεκµηρίωση ri, και την τεκµηρίωση RDoc για τα Rails. 

ΕΓΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΜΗΧΑΝΗ ΒΑΣΕΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

 

Τα Rails δεν εξαρτώνται από κάποια συγκεκριµένη µηχανή βάσεων δεδοµένων, οπότε 
στην σύνεχεια θα περιγράψουµε πως να εγκαταστήσουµε δύο από τις πιο γνωστές 
µηχανές Βάσεων ∆εδοµένων: την SQLite και την MySQL. 

ΠΩΣ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ SQLITE 

 

Η SQLite είναι η προκαθορισµένη µηχανή βάσεων δεδοµένων που αναζητούν τα Rails, 
και είναι µια πολύ καλή και ελαφριά µηχανή για την φάση της υλοποίησης. Εδώ θα 
εγκαταστήσουµε την SQLite3. 

Χρειαζόµαστε δύο αρχεία από την διεύθυνση SQLite download page: 

� the SQLite Command Line Tool 

� the SQLite DLL 
Αποσυµπιέζουµε τα αρχεία και τοποθετούµε τα τρία (3) παραγόµενα αρχεία στον 
φάκελο ruby\bin (συνήθως στο C:\ruby\bin). Τώρα εγκαθιστούµε το sqlite3-ruby gem ως 
εξής: 

$ gem install sqlite3-ruby -v 1.2.3 

 

ΠΩΣ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ MYSQL 

 
Κατεβάζουµε το αρχείο MySQL Community Server και το εγκαθιστούµε .  
Για να χρησιµοποιήσουµε την Mysql στα Rails µε έκδοση µεγαλύτερη της 2.1, θα 
χρειαστούµε και τον Mysql προσαρµογέα (adapter): 



$ gem install mysql 

Επειδή η MySQL δεν είναι η προκαθορισµένη µηχανή, θα πρέπει να επεξεργαστούµε το 
αρχείο database.yml αργότερα. 

 

 

• Άλλοι τρόποι: 

 

o Με κάποιον package-manager του λειτουργικού (π.χ. το apt για debian-based 
συστήµατα) 

 

o Με έτοιµα πακέτα που µπορούµε να βρούµε στο internet, και περιλαµβάνουν 
τα πάντα ( web server, βάση δεδοµένων, Ruby, Rails, άλλες βιβλιοθήκες και 
προγράµµατα, κ.λ.π. ) , όπως: 

� Locomotive (για Mac OS X) 

� Instant Rails ( για Windows) 
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ΙNTSANTRAILS 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στην εργασία µας οι εφαρµογές έχουν υλοποιηθεί µε το  InstantRails 1.7 . Το 

InstantRails  είναι ένα έτοιµο πακέτο που µπορούµε να βρούµε στο internet, και 

περιλαµβάνει τα πάντα ( web server, βάση δεδοµένων, Ruby, Rails, άλλες βιβλιοθήκες 

και προγράµµατα, κ.λ.π.). Παρακάτω περιγράφουµε αναλυτικά τον τροπο 

εγκατάστασης του στο σύστηµά µας. 

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  InstantRails 

 

Αρχικά πάµε στο site των instantRails   rubyforge.org/projects/instantrails και τα 

κατεβάζουµε στον υπολογιστή µας, διαλέγοντας την επιθυµητή έκδοση.  

 

 

 



 

 

Έπειτα τα κάνουµε extract  σε έναν κατάλογο που θέλουµε ,και έχουµε το παρακάτω 

αποτέλεσµα ανοίγοντας τον φάκελο στον οποίο βρίσκονται  

 

 

 



Πλέον είµαστε έτοιµοι να αρχίσουµε να δουλεύουµε ,τρέχοντας το αρχείο exe που 

περιέχει ο φάκελος από το εικονίδιο   .  

Αφού κάνουµε unblock τον apache  

 

ανοίγουµε τα InstantRails 
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                           EΦΑΡΜΟΓΕΣ 

       

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Αφού δείξαµε µε ποιον  τρόπο εγκαταστήσαµε τα InstantRails στα windows µας  θα 

αναφερθούµε εκτενώς στο πως υλοποιήσαµε κάποιες εφαρµογές. Αρχικά πρέπει να 

αναφέρουµε κάποιες  τυποποιηµένες ενέργειες που κάνουµε όταν θέλουµε να 

φτιάξουµε µια rails εφαρµογή. Ανοίγουµε τα InstantRais και επιλέγουµε την επιλογή 

΄΄create new rails app΄΄ . 

                             

 

    



 

 

 

Μεταφερόµαστε στην γραµµή εντολών και πληκτρολογούµε την εντολή : rails <όνοµα 

της εφαρµογής που θέλουµε>  π.χ rails forum 

 

 

 

 

Αυτή η εντολή έχει σαν αποτέλεσµα την δηµιουργία ενός φακέλου µε το όνοµα της 

εφαρµογής ,που περιέχει τους εξής φακέλους : 



 

Αναλυτικότερα έχουµε: 

� app  -- Περιέχει τους εξής φακέλους : 

o model  – περιέχει τους κώδικες των µοντέλων που θα δηµιουργήσουµε. 

o view  -- περιλαµβάνει αρχεία rhtml για απεικόνιση των  λειτουργιών της 

εφαρµογής.  

o controller  -- έχει αρχεία σε ruby, που περιέχουν συναρτήσεις για την υλοποίηση  

             των λειτουργιών της εφαρµογής  

o helper – ‘βοηθητικά’ τµήµατα κώδικα για τους controllers 

 

� components 

� config -   Περιέχει της ρυθµίσεις της εφαρµογής  

� db -- Οτιδήποτε σχετικό µε την βάση (κυρίως τα αρχεία για τα migrations αλλά 

και sql αρχεία) 

� doc 

� lib -- βιβλιοθηκες 

� log – αρχεία που καταγράφουν το ιστορικό των τροποποιήσεων της εφαρµογής 

� public – Περιλαµβάνει το στατικό περιεχόµενο της σελίδας  (όπως  τα style 

sheets, εικόνες , κ.λ.π.) 

� test 



� tmp 

� script 

� vendor—περιέχει διάφορα pluggins 

 

 

Έπειτα χρησιµοποιώντας τα εργαλεία της mysql είµαστε έτοιµοι να δηµιουργήσουµε 
την βάση που θα χρησιµοποιήσει η εφαρµογή µε την εντολή (αφού πάµε στο 
directory της εφαρµογής) : 

mysqladmin -u root -p   <όνοµα εφαρµογής>_development  

Όπως αναφέρθηκε µπορεί να χρησιµοποιηθεί οποιαδήποτε από τις υποστηριζόµενες 
βάσεις. Εµείς  θα χρησιµοποιήσουµε την mysql µιας και είναι η πιο διαδεδοµένη. 
Επίσης, οπως αναφέραµε, το Rails έχει 3 ταυτόχρονα περιβάλλοντα. Εµείς εδώ θα 
επικεντρωθούµε µόνο στο development κοµµάτι. Κατά σύµβαση τα ονόµατα για τις 
βάσεις είναι: 

o xxx_development 

o xxx_production 

o xxx_testing 

 

 

Για να επιβεβαιώσουµε ότι όλα πήγαν καλά πληκτρολογούµε την εντολή     
rake db:migrate 

 

Κάθε φορά που κάνουµε αλλαγές στη βάση ,την ενηµερώνουµε µε αυτή την εντολή.  



Στη συνέχεια, φτιάχνουµε τα µοντέλα της εφαρµογής (δηλαδή της οντότητες που την 
αποτελούν).Λέµε στο rails να τα φτιάξει για µας: 

 ruby script/generate model <όνοµα µοντέλου> 

Αφού τελειώσουµε  µε την δηµιουργία των µοντέλων φτιάχνουµε τη βάση µας. 

Για την δηµιουργία του πίνακα της βάσης υπάρχουν δύο τρόποι: 

o SQL (είτε µέσα από command line, είτε µε κάποιο εργαλείο όπως phpMyAdmin 
κ.λ.π.) 

o Μέσα από το rails: 

1. ruby script/generate migration <όνοµα οντότητας>  στη γραµµή εντολών. 
 

2. Γράφουµε σε ruby στο αρχείο που δηµιουργείται, και ενηµερώνουµε τη βάση                     
µόλις τελειώσουµε µε τις οντότητές µας. 
 

Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι χάρη σε αυτές τις δυνατότητες που µας προσφέρει το 
rails η εφαρµογή είναι πολύ εύκολα, τόσο επεκτάσιµη (εύκολα προσθέτουµε µια νέα 
οντότητα) , όσο και διορθώσιµη. Πλέον αυτό που µας αποµένει να κάνουµε είναι να 
γράψουµε τους κώδικες για τις σχέσεις των µοντέλων, τους κώδικες για τις λειτουργίες 
που θα επιτελεί η εφαρµογή  (στον controller),τους κώδικες για τις απεικονίσεις τους 
στο web (views).Επίσης µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε κάποια pluggins, βοηθητικά 
τµήµατα κώδικα  ή αρχεία (stylesheets, javascript κ.τ.λ.),  ανάλογα µε το είδος και την 
πολυπλοκότητα της εκάστοτε εφαρµογής. 

Τέλος, εκκινούµε και τον server που τρέχει η εφαρµογή µας µε την εντολή ruby 
script/server, και παίρνουµε το παρακάτω αποτέλεσµα που µας δείχνει ότι ο server 
έχει εκκινήσει και το port στο οποίο ‘ακούει’: 

 



 

 

 

Κατόπιν πάµε στην αρχική σελίδα  http://localhost:3000/   (όπου 3000 το port που 
τρέχει ο server στο σύστηµά µας ) και παίρνουµε το παρακάτω αποτέλεσµα ( από τη 
στιγµή που δεν έχουµε ορίσει εµείς κάποιο view ως αρχική σελίδα στους κώδικες της 
εφαρµογής). 



 

 

 

Αυτά είναι τα βασικά βήµατα που γίνονται για τη δηµιουργία µιας εφαρµογής µε 
τα InstantRails 1.7 που χρησιµοποιούµε στο σύστηµά µας, και έχουν τηρηθεί 
σε κάθε εφαρµογή που θα περιγράψουµε στη συνέχεια. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                            PROFILE 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η εφαρµογή αυτή µας δίνει τη δυνατότητα να εισάγουµε τα στοιχεία του προφίλ µας 
(όνοµα, επώνυµο, ηµεροµηνία γέννησης και e-mail),να τα τροποποιήσουµε ή 
ακόµα και να τα διαγράψουµε. Επίσης τις ίδιες λειτουργίες µπορούµε να 
επιτελέσουµε και για τα στοιχεία των άλλων χρηστών που έχουν εισάγει τα στοιχεία 
τους στο σύστηµα. 

 Οι λόγοι που δηµιουργήσαµε αυτή την εφαρµογή ήταν: 

• Να δείξουµε την ταχύτητα και την ευελιξία που µας παρέχουν τα rails στην 
υλοποίηση 

• Να δούµε πως συνδέονται µε τη βάση 
• Τη λειτουργικότητα των φορµών 

 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Αρχικά ακλουθούµε τα πρώτα βήµατα που αναφέρθηκαν παραπάνω. Όπως είναι 
εύκολα αντιληπτό θα δηµιουργήσουµε το µοντέλο profile και θα περάσουµε  στη 
βάση τα χαρακτηριστικά του. Ο κώδικας του µοντέλου είναι ο παρακάτω: 

class Profile < ActiveRecord::Base 
validates_presence_of :first_name 
validates_presence_of :last_name 
validates_presence_of :email 
validates_presence_of :birth_date 
end 
 

Το µόνο που έχουµε κάνει είναι να εισάγουµε κάποιες γραµµές κώδικα που ελέγχουν ότι 
τα πεδία τις οντότητας προφίλ απαγορεύεται να είναι κενά, καθώς δεν υπάρχουν άλλα 
µοντέλα για να ορίσουµε συσχετίσεις.   
 
Ενώ ο κώδικας για τη βάση: 
 
class CreateProfiles < ActiveRecord::Migration 
   
def self.up 
    create_table :profiles do |t| 
   t.column :first_name, :string 
   t.column :last_name, :string 
   t.column :email, :string 
   t.column :birth_date, :date 
 
    end 
  end 
 
  def self.down 



    drop_table :profiles 
  end 
end 
 

Αφού έχουµε κάνει το σχεδιασµό και έχουµε επιτελέσει τα δοµικά βήµατα της 
εφαρµογής µας χρειάζεται να γράψουµε κώδικα για τις συναρτήσεις του controller 
και τις απεικονίσεις τους στο web. Αφού θέλουµε ένα απλό και τυποποιηµένο 
format για εισαγωγή, τροποποίηση  και διαγραφή των στοιχείων ενός µοντέλου δεν 
χρειάζεται να γράψουµε κάτι προς το παρόν. Το rails έχει φροντίσει για αυτό! 
Πληκτρολογώντας στη γραµµή εντολών την εντολή scaffold model και το όνοµα 
του µοντέλου το rails δηµιουργεί κώδικες για τις συγκεκριµένες συναρτήσεις στον 
controller καθώς και κώδικες για την απεικόνισή τους.  

 

Αρχεια rhtml 

 

 

Κωδικας controller 

class ProfilesController < ApplicationController 
  def index 
    list 
    render :action => 'list' 
  end 
 
  
  verify :method => :post, :only => [ :destroy, :create, :update ], 
         :redirect_to => { :action => :list } 
 

  def list 
    @profile_pages, @profiles = paginate :profiles, :per_page => 10 
  end 
 

  def show 



    @profile = Profile.find(params[:id]) 
  end 
 

  def new 
    @profile = Profile.new 
  end 
 

  def create 
    @profile = Profile.new(params[:profile]) 
    if @profile.save 
      flash[:notice] = 'Profile was successfully created.' 
      redirect_to :action => 'list' 
    else 
      render :action => 'new' 
    end 
  end 
 

  def edit 
    @profile = Profile.find(params[:id]) 
  end 
 

  def update 
    @profile = Profile.find(params[:id]) 
    if @profile.update_attributes(params[:profile]) 
      flash[:notice] = 'Profile was successfully updated.' 
      redirect_to :action => 'show', :id => @profile 
    else 
      render :action => 'edit' 
    end 
  end 
 

  def destroy 
    Profile.find(params[:id]).destroy 
    redirect_to :action => 'list' 
  end 
end 

 

 

To scaffold είναι µια εξαιρετικά γρήγορη λύση που παρέχουν τα rails ,όταν όµως 
επιθυµούµε ένα τέτοιο interface στις εφαρµογές µας. Οι συγκεκριµένες 
συναρτήσεις χρησιµοποιούνται διαρκώς σχεδόν σε όλες τις εφαρµογές  και 
θεωρούνται τυποποιηµένες, καθώς δηµιουργούνται εύκολα είτε µε scaffold είτε 
ακόµα και µε copy paste ,εφόσον χρησιµοποιούνται διαρκώς. Απλώς φροντίζουµε 
να τις προσαρµόζουµε κάθε φορά στις απαιτήσεις µας, να τις επεκτείνουµε κ.τ.λ. 
τόσο στον controller όσο και στα views (ειδικά εκει για καλύτερο web design). 

Ξεκινώντας από τις απλές αυτές συναρτήσεις µπορούµε να αρχίσουµε να 
επεκτείνουµε την εφαρµογή µας τόσο τροποποιώντας τες ,όσο προσθέτοντας και 
άλλες. Αφού τροποποιήσουµε και τα αρχεία css στον φάκελο public (για καλύτερη 
παρουσίαση της εφαρµογής µας),τρέχουµε το server όπως έχουµε αναφέρει 
παραπάνω και πάµε στη διεύθυνση     http://localhost:3000/profiles . 



 

Αφού δεν έχουµε εισάγει χρήστες παίρνουµε αρχικά την παρακάτω εικόνα στη 
σελίδα µας  

 

 

 

 

 

 

 

 

Πατώντας ‘new profile’ εισάγουµε στοιχεία 



 

Και παίρνουµε σαν αποτέλεσµα τη δηµιουργία του profile µας 

 

 

 



Μπορούµε να σβήσουµε το προφίλ του χρήστη που φτιάξαµε και να  
δηµιουργήσουµε και άλλα προφίλ 

 

 

Αν πατήσουµε ok επιβεβαιώνουµε την διαγραφή 

 

 

 

ΣΥΝΟΨΗ 

Βλέπουµε  ότι επιτυγχάνονται οι τρεις στόχοι που είχαµε θέσει πριν την δηµιουργία 
της εφαρµογής . Με την εντολή scaffold παίρνουµε απευθείας τµήµατα κώδικα που 
θέλουµε , τα οποία µπορούµε πολύ εύκολα να τα διαµορφώσουµε όπως εµείς 
θέλουµε (ταχύτητα και ευελιξία).Επίσης η εµφάνιση όλων των στοιχείων των 
χρηστών, η επιλογή κάποιου συγκεκριµένου προφίλ για τροποποίηση ή διαγραφή, 
είναι ουσιαστικά querry στη βάση. Επιπλέον, ότι τροποποίηση ή διαγραφή 
κάνουµε, ενηµερώνεται αυτόµατα και η βάση. Τέλος µε την εισαγωγή στοιχείων και 
τους περιορισµούς που µπορούµε να θέσουµε (π.χ να µην είναι κενό το πεδίο) 
βλέπουµε πως δουλεύουν οι φόρµες και τις δυνατότητες που µας προσφέρουν τα 
rails. 



                                                                   BLOG 

 

EΙΣΑΓΩΓΗ 

Η δεύτερη εφαρµογή που υλοποιήσαµε είναι ένα blog. Ο κάθε επισκέπτης µπορεί 
να γράψει ένα άρθρο, να διαβάσει απλά άρθρα άλλων, ή και να προσθέσει σχόλια 
σε αυτά. Σκοπός µας είναι να δείξουµε τις δυνατότητες που µας παρέχουν τα rails 
για µια web εφαρµογή που χρησιµοποιείται παντού (για αυτό το λόγο, προκειµένου 
να µη ξεφύγουµε από το σκοπό µας δεν έχουµε βάλει κάποιους ιδιαίτερους 
περιορισµούς). 

 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Αρχικά ακολουθούµε τα τυποποιηµένα βήµατα που αναφέρθηκαν παραπάνω. Θα 
δηµιουργήσουµε τα µοντέλα comment και post και θα τα περάσουµε και στη βάση. 
Ο κώδικας των δυο µοντέλων είναι ο παρακάτω: 

class Comment < ActiveRecord::Base 
belongs_to :post 

end 

 

class Post < ActiveRecord::Base 
validates_presence_of :title, :article 
 has_many :comments 
end 
 

Βλέπουµε µε τι απλότητα και τι σαφήνεια µπορούµε να ορίσουµε τη µεταξύ τους 
σχέση. Το σχόλιο ανήκει προφανώς σε κάποιο post ,ενώ ένα post έχει πολλά 
σχόλια. Επίσης το post θα που ανεβάσει κάποιος θα πρέπει να έχει  κάποιο 
περιεχόµενο και έναν τίτλο (για αυτό χρησιµοποιούµε validations στο µοντέλο post). 

Έπειτα τα περνάµε στη βάση. Το post έχει τίτλο και περιεχόµενο, ενώ το σχόλιο 
έχει το id του post που ανήκει (για να συσχετιστούν),ώρα δηµιουργίας, και 
περιεχόµενο προφανώς. 

 

class CreatePosts < ActiveRecord::Migration 
  def self.up 
    create_table :posts do |t| 
      t.column :title, :string 
      t.column :article, :text        
      end 
  end 
 
  def self.down 
    drop_table :posts 
  end 



end 

 

 
 
 
class CreateComments < ActiveRecord::Migration 
  def self.up 
    create_table :comments do |t| 
      t.column :post_id, :integer 
      t.column :created_at, :datetime 
      t.column :comment, :text 
    end 
  end 
 
  def self.down 
    drop_table :comments 
  end 
end 

 

 

Τώρα πρέπει να γράψουµε τον κώδικα του controller.Σίγουρα θα υπάρχουν οι 
συνήθεις συναρτήσεις σε τέτοιες περιπτώσεις : 

• list – εµφανίζει όλα τα post 
• show- εµφανίζει το συγκεκριµένο post και τα σχόλιά του 
• new--  δηµιουργία νέων post 
• create -- δηµιουργία  post 

Επίσης προσθέτουµε και τη συνάρτηση post_comment για την εισαγωγή σχολίων 
σε post. 

 
Κωδικας controller 
 
class BlogController < ApplicationController 
def index 
    list 
    render :action => 'list' 
  end 
 
    verify :method => :post, :only => [ :destroy, :create, :update ], 
         :redirect_to => { :action => :list } 
 
  def list 
    @post_pages, @posts = paginate :posts, :per_page => 10 
  end 
 
  def show 
    @post = Post.find(params[:id]) 
     @post_comments = @post.comments.collect 
flash[:post_id] = @post.id 



end 
 
  def new 
    @post = Post.new 
  end 
 
  def create 
    @post = Post.new(params[:post]) 
    if @post.save 
      flash[:notice] = 'Post was successfully created.' 
      redirect_to :action => 'list' 
    else 
      render :action => 'new' 
    end 
  end 
 
   
 
def post_comment 
    @comment = Comment.new( 
      "post_id" => flash[:post_id], 
      "created_at" => Time.now, 
      "comment" => params[:comment]['comment'] 
      ) 
      if  @comment.save 
        flash[:notice] = 'Comment was successfully added.' 
        redirect_to :action => 'show', :id => flash[:post_id] 
      end 
end 
 
end 
 

 

Έπειτα φροντίζουµε να γράψουµε και τους αντίστοιχους κώδικες σε rhtml για κάθε 
συνάρτηση του controller για το interface της εφαρµογής. 

 

  

 

 



 

π.χ. ο κώδικας για τη συνάρτηση list που εµφανίζει όλα τα post ,και έχει και τα link 
για δηµιουργία νέων έχει αυτή τη µορφή 

 

<h1>The Ruby Blog</h1> 
 
<% @posts.each do |post| %> 
  <h2><%= post.title %></h2> 
  <p><%= post.article %></p> 
  <small> <%= link_to 'View article', :action => 'show', :id => post 
%></small> 
  <hr> 
<% end %> 
<%= link_to 'Previous page', { :page => @post_pages.current.previous } if 
@post_pages.current.previous %> 
<%= link_to 'Next page', { :page => @post_pages.current.next } if 
@post_pages.current.next %>  
 
<br /> 
 
<%= link_to 'New post', :action => 'new' %> 
 
 

Αφού τροποποιήσουµε και τα αρχεία css στον φάκελο public για καλύτερη 
παρουσίαση της εφαρµογής µας, τρέχουµε το server  και πάµε στη διεύθυνση    
http://localhost:3000/blog  . 

 

Βλέπουµε την εξής εικόνα: 

 

 

 

 

 

Θα γράψουµε ένα άρθρο και θα προσθέσουµε σε αυτό σχόλια για να δούµε τη 
λειτουργικότητα  του blog µας, αφού δείξουµε και τον έλεγχο για την ύπαρξη 
περιεχοµένου. 



 

 



 

 

Ανεβάζουµε και το σχόλιό µας 

 

 



 

ΣΥΝΟΨΗ 

Είναι εµφανές αρχικά ,ότι η εφαρµογή µας είναι πλήρως λειτουργική, κάτι που είναι 
και η βασικότερή µας επιδίωξη. Επίσης είδαµε ότι είναι εύκολα υλοποιήσιµη, αρκεί 
να γράψουµε τις κατάλληλες απλές συναρτήσεις για τις λειτουργίες που θέλουµε 
στο blog µας και να τις απεικονίσουµε κατάλληλα µε λίγες γραµµές κώδικα σε rhtml. 
Μια άλλη δυνατότητα που έχουµε είναι ότι στα αρχεία rhtml µπορούµε να γράψουµε 
και κώδικα σε ruby, κάτι εξαιρετικά βοηθητικό. Τέλος είναι πολύ εύκολα επεκτάσιµη 
(π.χ να αρχίσουµε να προσθέτουµε οντότητες χρήστη, κατηγορίας που ανήκουν τα 
άρθρα κ.τ.λ.), κάτι που θα φανεί βέβαια έκδηλα σε επόµενη εφαρµογή.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RUBY SITE 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σε αυτή την εφαρµογή έχουµε δηµιουργήσει ένα πολύ-χρηστικό και πολύ-
λειτουργικό site. Πρώτα απ΄όλα, όποιος χρήστης θέλει να δει όλες τις λειτουργίες 
που παρέχει το site πρέπει να κάνει ένα λογαριασµό σε αυτό. Κάνοντας  login µε  
username: admin και password: admin µπορούµε να µπούµε by default σαν 
administrator και να έχουµε πλήρη δικαιώµατα. Αρχικά ο administrator µπορεί να 
εισάγει ,να τροποποιήσει και να σβήσει κατηγορίες στο forum,όπως επίσης και τις 
θεµατικές ενότητες που περιλαµβάνει κάθε κατηγορία. Έχει πλήρη δικαιώµατα σε 
αυτό όπως και ο moderator. Επίσης είναι αυτός που καθορίζει τον ρόλο των 
υπολοίπων χρηστών π.χ να κάνει κάποιον απλό χρήστη editor.Επίσης ο 
administrator και ο editor µπορούν στο blog του site να γράψουν άρθρα, να τα 
εντάξουν σε κάποια κατηγορία και να τα δηµοσιεύσουν αν θέλουν στα news.Επίσης  
όλοι η χρήστες µπορούν να συµµετάσχουν στο φωτογραφικό album τουsite καθώς 
µπορούν να ανεβάσουν φωτογραφίες και να τις διαγράψουν. Τέλος, το site µας 
υποστηρίζει και shopping cart όπου όλοι οι χρήστες δύναται να αγοράσουν τα 
προϊόντα που έχει ανεβάσει ο administrator, o οποίος µπορεί να βλέπει και τις 
παραγγελίες.  

Σκοπός µας είναι να δείξουµε τη χρηστικότητα που µας προσφέρουν τα rails σε πιο 
µεγάλες και πολύπλοκες εφαρµογές. Επίσης θα δούµε ξεκάθαρα και την 
επεκτασιµότητα που µας παρέχουν, καθώς ξεκινώντας από το forum και 
επεκτείνοντάς το, φτάσαµε γρήγορα σε ένα πολύ-λειτουργικό site. 

 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Περνώντας γρήγορα τα βασικά βήµατα και τις ρυθµίσεις, φτιάξαµε αρχικά τα 
µοντέλα για το forum και το blog του site,καθώς και για τους ρόλους που έχει ο 
κάθε χρήστης (admin,moderator,editor,user). 

• article — άρθρο στο blog  
• category  -- κατηγορία που ανήκει το άρθρο 
• forum – κατηγορία στο forum 
• topic--  θεµατική ενότητα της κατηγορίας του forum 
• post— σχόλιο στη θεµατική ενότητα  
• user—χρήστης 
• role –-ρόλος που έχει ο χρήστης 
• page—αρχική σελίδα που µπορεί να τροποποιήσει ο administrator (π.χ 

µπορεί να γράψει κάποιο µήνυµα). 
 

 



Όλα αυτά τα µοντέλα έχουν δηµιουργηθεί µε τους τρόπους που έχουµε αναλύσει 
και σε προηγούµενες εφαρµογές, ορίζοντας δηλαδή µε απόλυτη προσοχή τις 
συσχετίσεις µεταξύ τους και τα validations π.χ 

Μοντέλο κατηγορίας forum 
 
class Forum < ActiveRecord::Base 
  has_many :topics, :dependent => :delete_all 
  has_many :posts, :through => :topics 
  validates_presence_of :name 
  validates_length_of :name, :maximum => 255 
  validates_length_of :description, :maximum => 1000 
end 

 

Βλέπουµε π.χ. τον ορισµό των σχέσεών του µε τις θεµατικές ενότητες και τα 
σχόλια, καθώς και την απαίτηση το όνοµα που θα εισάγουµε να µην είναι 
µεγαλύτερο από 255 χαρακτήρες. Με τον ίδιο τρόπο έχουµε δηµιουργήσει και τα 
άλλα µοντέλα ,προσαρµόζοντάς τα στις απαιτήσεις µας. 

Έπειτα περνάµε και τις οντότητες στη βάση µε τα χαρακτηριστικά που θέλουµε να 
έχουν. 

π,χ για user  

class CreateUsers < ActiveRecord::Migration 
  def self.up 
    create_table :users do |t| 
      t.column :username, :string, :limit => 64, :null => false 
      t.column :email, :string, :limit => 128, :null => false 
      t.column :hashed_password, :string, :limit => 64 
      t.column :enabled, :boolean, :default => true, :null => false 
      t.column :profile, :text 
      t.column :created_at, :datetime 
      t.column :updated_at, :datetime 
      t.column :last_login_at, :datetime 
    end 
    add_index :users, :username 
  end 
 
  def self.down 
    drop_table :users 
  end 
end 

 

για κατηγορία forum 

class CreateForums < ActiveRecord::Migration 
  def self.up 
    create_table :forums do |t| 
      t.column :name, :string 
      t.column :description, :text 
      t.column :created_at, :datetime 
      t.column :updated_at, :datetime 



      t.column :topics_count, :integer, :null => false, :default => 0 
    end 
  end 
 
  def self.down 
    drop_table :forums 
  end 
end 

 

για ρόλο moderator 

class AddModeratorRole < ActiveRecord::Migration 
  def self.up 
    moderator_role = Role.create(:name => 'Moderator') 
    admin_user = User.find_by_username('Admin') 
    admin_user.roles << moderator_role 
  end 
 
  def self.down 
    moderator_role = Role.find_by_name('Moderator') 
    admin_user = User.find_by_username('Admin') 
    admin_user.roles.delete(moderator_role) 
    moderator_role.destroy 
  end 
end 
 

 

Αφού περάσαµε όλες τις οντότητες στη βάση φτιάχνουµε τώρα τους controllers για 
την εφαρµογή µας και τα views τους. Κάθε οντότητα αρχικά θα έχει τα δικά της  
controller και views. Έτσι προκύπτουν οι παρακάτω: 

• articles_controller 

  Περιέχει συναρτήσεις για το άρθρο που γράφουµε στο blog του site.Είναι οι 
συνηθισµένες-τυποποιηµένες συναρτήσεις index,show,edit,destroy,new,create (όπως 
τις έχουµε δει και σε προηγούµενες εφαρµογές) για τροποποίηση ,διαγραφή και 
δηµιουργία του άρθρου ελάχιστα τροποποιηµένες για την περίπτωσή µας .Επίσης µε 
την εντολή before_filter :check_editor_role, :except => [:index, :show] 
ελέγχουµε τον ρόλο ,του editor ή του administrator.έτσι ώστε  να έχουν µόνο αυτοί 
δικαιώµατα δηµιουργίας, τροποποιήσεως και διαγραφής των άρθρων. 

Είναι εύκολα αντιληπτό ότι και οι κώδικες σε html για τις απεικονίσεις θα είναι 
παρόµοιοι µε αυτούς που είχαµε σχεδιάσει στην προηγούµενη εφαρµογή 
blog,απλά λίγο προσαρµοσµένοι στις απαιτήσεις και µε ένα καλύτερο web design 
για απεικόνιση.  

 

Π.χ κώδικας για τη συνάρτηση show 

 
<h2><%= @article.title %></h2> 
 



<% if @article.category %> 
  <p class="category"> 
    Category: '<%= link_to @article.category.name,  
                     category_articles_path(@article.category) %>' 
  </p> 
<% end %> 
 
<p> 
  <%= @article.created_at.to_s(:short) %><br /> 
  <%= textilize(@article.body) %><br /> 
</p> 
<p><%= link_to 'Back to article list', articles_url %></p> 

 

Ο φάκελος εχει αυτή τη µορφή στον υπολογιστή µας 

 

 

 

• categories controller 

Έχει ακριβώς την ίδια δοµή µε τον controller για το άρθρο (ακριβώς τις ίδιες 
συναρτήσεις, οι οποίες επιτελούν  και τις ίδιες λειτουργίες).Κάτι λογικό καθώς 
µπορούµε (αν είµαστε administrator και moderator) να τροποποιήσουµε και τις 
κατηγορίες που ανήκουν τα άρθρα. Μόνο κάποιες µικρές διαφορές στη συνάρτηση 
index (για την εµφάνιση) παρουσιάζουν. Για του λόγου το αληθές, στον φάκελο που 
περιέχει τις απεικονίσεις των συναρτήσεων του controller  για τις κατηγορίες 
έχουµε: 

 



 

Την ίδια µεθοδολογία ακολουθούµε και για τους παρακάτω controller και τις 
απεικονίσεις τους. 

• forum controller 

• topics 

• posts 

• pages 

• user (έχει µια συνάρτηση επιπλέον για το αν είναι ενεργός ) 

 

π.χ κώδικας του controller για τα posts µε τις τυποποιηµένες συναρτήσεις 

class PostsController < ApplicationController 
  before_filter :check_moderator_role, :only => [:destroy, :edit, :update] 
  before_filter :login_required, :except => [:index, :show] 
   
  # GET /posts 
  # GET /posts.xml 

  def index 
    @topic = Topic.find(params[:topic_id], :include => :forum)  
    @posts_pages, @posts = paginate(:posts,  
        :include => :user,  
        :conditions => ['topic_id = ?', @topic]) 
   
    respond_to do |format| 
      format.html # index.rhtml 
      format.xml  { render :xml => @posts.to_xml } 
    end 
  end 
 
  # GET /posts/1 
  # GET /posts/1.xml 

  def show 
    @post = Post.find(params[:id]) 
 
    respond_to do |format| 



      format.html # show.rhtml 
      format.xml  { render :xml => @post.to_xml } 
    end 
  end 
 
  # GET /posts/new 

  def new 
    @topic = Topic.find(params[:topic_id], :include => :forum) 
    @post = Post.new 
  end 
 
  # GET /posts/1;edit 

  def edit 
    @post = Post.find(params[:id], :include => { :topic => :forum }) 
  end 
 
  # POST /posts 
  # POST /posts.xml 

  def create 
    @topic = Topic.find(params[:topic_id]) 
    @post = Post.new(:body => params[:post][:body], 
                     :topic_id => @topic.id,  
                     :user_id => logged_in_user.id)     
 
    respond_to do |format| 
      if @post.save 
        flash[:notice] = 'Post was successfully created.' 
        format.html { redirect_to posts_path(:forum_id => @topic.forum_id,  
                                           :topic_id => @topic) } 
        format.xml  { head :created, :location => post_path(@post) } 
      else 
        format.html { render :action => "new" } 
        format.xml  { render :xml => @post.errors.to_xml } 
      end 
    end 
  end 
 
  # PUT /posts/1 
  # PUT /posts/1.xml 

  def update 
    @post = Post.find(params[:id]) 
 
    respond_to do |format| 
      if @post.update_attributes(params[:post]) 
        flash[:notice] = 'Post was successfully updated.' 
         format.html { redirect_to posts_path(:forum_id => params[:forum_id],  
                                              :topic_id => params[:topic_id]) 
} 
        format.xml  { head :ok } 
      else 
        format.html { render :action => "edit" } 
        format.xml  { render :xml => @post.errors.to_xml } 
      end 
    end 



  end 
 
  # DELETE /posts/1 
  # DELETE /posts/1.xml 

  def destroy 
    @post = Post.find(params[:id]) 
    @post.destroy 
 
    respond_to do |format| 
       format.html { redirect_to posts_path(:forum_id => params[:forum_id],  
                                            :topic_id => params[:topic_id]) } 
      format.xml  { head :ok } 
    end 
  end 
end 
 
 

 
Επίσης πρέπει να υπάρχει ένας controller  που θα ελέγχει το authentication 
(login,logout) και τα view τους. Αυτή τη δουλειά κάνει ο account controller  µαζί µε 
το αρχείο login system που υπάρχει στον φάκελο lib (περιέχει συναρτήσεις για τις 
κρυπτογραφήσεις των κωδικών, των έλεγχο των ρόλων κ.τ.λ.) .Τέλος, ο roles 
controller είναι υπεύθυνος για έλεγχο των ρόλων. Έχει συναρτήσεις για αλλαγή και 
διαγραφή  ρόλων. 

Κώδικας roles_controller 
 
class RolesController < ApplicationController 
  before_filter :check_administrator_role 
 
  def index 
    @user = User.find(params[:user_id]) 
    @all_roles = Role.find(:all) 
  end 
   
  def update 
    @user = User.find(params[:user_id]) 
    @role = Role.find(params[:id]) 
    unless @user.has_role?(@role.name) 
      @user.roles << @role 
    end 
    redirect_to :action => 'index' 
  end 
   
  def destroy 
    @user = User.find(params[:user_id]) 
    @role = Role.find(params[:id]) 
    if @user.has_role?(@role.name) 
      @user.roles.delete(@role) 
    end 
    redirect_to :action => 'index' 
  end 
   
end 



Έχουµε πλέον τελειώσει µε το forum,το blog και το διαχωρισµό των ρόλων µεταξύ των 
χρηστών. Αφού κάνουµε µερικές τροποποιήσεις  στο φάκελο public στα αρχεία 
stylesheets ( π.χ. αλλαγή χρώµατος backround, γραµµατοσειράς κ.τ.λ.) τρέχουµε το 
server και ανοίγουµε  τον browser για να δούµε τι έχουµε φτιάξει. Θα αναφέρουµε 
ενδεικτικά κάποιες δυνατότητες, 
Αρχικά κάνουµε login σαν admin (όπως είπαµε στην εισαγωγή) και εισάγουµε στο forum 
την κατηγορία sports (κυκλωµένα µε κόκκινο χρώµα φαίνονται τα δικαιώµατα του 
admin). 
 
 

 
 

 
 

Επίσης δηµιουργούµε ένα άρθρο και το εντάσσουµε στην κατηγορία 
programming,επιλέγοντας επίσης να δηµοσιευτεί στο news  



 

 

 

 

 



Αλλάζουµε τα δικαιώµατα κάποιου χρήστη που έχει  κάνει signup 

 

 

 

Αρχίζουµε λοιπόν να επεκτείνουµε περισσότερο την εφαρµογή µας. Θα βάλουµε 
στο site και δυνατότητα να ανεβάζουµε φωτογραφίες. Για να το καταφέρουµε αυτό 
εύκολα κατεβάζουµε το πρόγραµµα RMagick . Βρίσκεται σε ένα zip φάκελο. 
Πατάµε το αρχείο .exe που περιέχει και επιλέγουµε να εγκατασταθεί στο φάκελο 
που έχουµε τα gems στον υπολογιστή µας. ΄Επειτα   κάνουµε ένα update τα 
gem µε την εντολή gem update στη γραµµή εντολών της εφαρµογής και πλέον 
µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τις συναρτήσεις του. 

Φτιάχνουµε την οντότητα image την περνάµε στη βάση µας 

class CreateImages < ActiveRecord::Migration 
  def self.up 
    create_table :images do |t| 
    t.column :name, :string 
   t.column :description, :text 
    end 
  end 
 
  def self.down 
    drop_table :images 
  end 
end 
 

ενώ στο µοντέλο καλούµε το rmagick και τις συναρτήσεις του. 

Φτιάχνουµε τον  απλό controller  για δηµιουργία και διαγραφή 

class ImagesController < ApplicationController 
 
  def new 
   @images = Image.find :all 
   @image = Image.new 



  end 
  
 def create 
   @image = Image.create(params[:image]) 
  redirect_to :action => 'new' 
 end 
  
 def clean 
   Image.destroy_all 
  redirect_to :action => 'new' 
 end 
  
end 
 

 

και την απεικόνισή του σε html  (υπάρχει απλά µια φόρµα για εισαγωγή στοιχείων) 
έπειτα. Έτσι έχουµε τα εξής αποτελέσµατα στο site µας: 

 

Πάµε στο link view fotoalbum που έχουµε φτιάξει και κάνουµε browse µια 
φωτογραφία από τον υπολογιστή µας που θέλουµε να ανεβάσουµε στο site  

 

 

 

 

 

 



Και την ανεβάζουµε 

 

 

 

Πατώντας πάνω της τη βλέπουµε σε πλήρες µέγεθος ενώ µε την επιλογή destroy 
διαγράφουµε. 

Τέλος , θα αναφερθούµε και στην υλοποίηση του shopping cart του site µας. Τα 
µοντέλα που θα χρειαστούµε είναι η αγορά, το καλάθι, η παραγγελία, και το 
αντικείµενο. Αυτά θα περάσουµε και στη βάση ,εκτός από το καλάθι. Το µοντέλο 
καλάθι δεν έχει κάποια χαρακτηριστικά για να περάσουµε στη βάση, απλώς 
περιλαµβάνει τις ακόλουθες συναρτήσεις για το χειρισµό των προϊόντων που 
περιέχει κάθε στιγµή. 

def initialize 
     @purchases = [] 
     @price = 0.0 
  end 
 

  def clear 
     @purchases = [] 
     @price = 0.0 
  end 
 



  def add_purchase(item) 
    appendFlag = true 
    for purchase in @purchases 
      if (item.id == purchase.item.id) 
        appendFlag = false 
        purchase.quantity += 1 
      end 
    end 
 
    if(appendFlag) 
      @purchases << Purchase.create_from(item) 
    end 
 
    @price += item.price 
  end 
 

 

Αφού τελειώσουµε µε το σχεδιασµό των οντοτήτων θα φτιάξουµε τους 
controllers.Αρχικά υπάρχει ένας απλός controller στη συνήθη µορφή (δηλαδή µε τις 
γνωστές αντίστοιχες συναρτήσεις τροποποίησης) για τον χειρισµό των 
αντικειµένων (ανέβασµα αντικειµένου για πώληση, διαγραφή του όταν δεν είναι 
διαθέσιµο, και δυνατότητα αλλαγών π.χ. στην τιµή).Φυσικά υπάρχει  και το 
αντίστοιχο φίλτρο οι δυνατότητες αυτές να παρέχονται µόνο στον administrator.Με 
τον τυποποιηµένο τρόπο έχουν σχεδιαστεί και τα views για τον controller. 

π.χ. η απεικόνιση για edit ενός προϊόντος που περιέχει φόρµες για την εισαγωγή 
στοιχείων 
 
<h1>Editing item</h1> 
 
<%= start_form_tag :action => 'update', :id => @item %> 
  <%= render :partial => 'form' %> 
  <%= submit_tag 'Edit' %> 
<%= end_form_tag %> 
 
<%= link_to 'Show', :action => 'show', :id => @item %> | 
<%= link_to 'Back', :action => 'list' %> 

 

Ακολούθως φτιάξαµε τον controller buy που περιέχει συναρτήσεις για τον χειρισµό 
των αγορών 

class BuyController < ApplicationController 
 

  def index 
    @items = Item.return_items 
  end 
 

  def add 
    item = Item.find(params[:id]) 
    @cart = get_cart 
    @cart.add_purchase(item) 
    session[:shopping_cart] = @cart 



    redirect_to(:action => 'display_cart') 
  end 
 

  def display_cart 
    @cart = get_cart 
    @purchases = @cart.purchases 
    @price = @cart.price 
  end 
 

  def clear_cart 
    @cart = get_cart 
    @cart.clear 
  end 
 

  def checkout 
    @cart = get_cart 
 if @cart.purchases.empty? 
    redirect_to(:action => 'display_cart') 
 
    else 
      @order = Order.new 
    end 
  end 
   
   
   

  def save_order 
    @order = Order.new(params[:order])   
        if @order.save         
      session[:shopping_cart] = nil 
    else 
      render :action => :checkout 
    end 
  end 
 
private 

  def get_cart 
    if session[:shopping_cart]  
      return session[:shopping_cart] 
    else 
      return Cart.new 
    end 
  end 
end 
 

 
 
καθώς και τις απεικονίσεις τους στο web. 
 

 

 



 

 

 

Τέλος φτιάξαµε και έναν πολύ απλό controller για να εµφανίζονται όλες οι 
παραγγελίες που έχουν γίνει στον administrator. 

 

class OrdersController < ApplicationController 
def list 
    @order_pages, @orders = paginate :orders, :per_page => 10 
  
end 
 
end 
 

 

και την αντίστοιχη html view µιας συνάρτησης εµφάνισης σε λίστα. 

 

 

<h1>Listing Orders </h1> 
 
<table> 
  <tr> 
  <% for column in Order.content_columns %> 
  <%= column.human_name %>    
 <% end %>    
 
</tr> 
 
   
<% for order in @orders %> 
  <tr> 
  <% for column in Order.content_columns %> 
    <td><%=h order.send(column.name) %></td> 
  <% end %> 
 
 </tr> 
<% end %> 



 
 
</table> 
 
<%= link_to 'Previous page', { :page => @order_pages.current.previous } if 
@order_pages.current.previous %> 
<%= link_to 'Next page', { :page => @order_pages.current.next } if 
@order_pages.current.next %>  
 
<br/> 

 

Αφού στην κεντρική απεικόνιση προσθέσουµε και τα link για το shopping cart πάµε 
να δούµε στο site κάποιες από τις λειτουργίες του. 

 

 

 

 

Σαν administrators προσθέτουµε προϊόντα για πώληση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ο κάθε χρήστης µπορεί να παραγγείλει 

 

 

 

 



 

 

 

Και να αγοράσει 

 

 

 

 

Ο administrator βλέπει την κάθε παραγγελία που έχει γίνει επιτυχώς 

 

 

 



ΣΥΝΟΨΗ 

 

Ο βασικός στόχος της συγκεκριµένης εφαρµογής ήταν να αναδείξει τη δυνατότητα 
επέκτασης που έχουν τα rails.Έγινε φανερός ο τρόπος, µε τον οποίο θα πρέπει να 
δουλεύουµε µια πιο πολύπλοκη εφαρµογή. Ξεκινώντας από κάποια απλή, 
κάνοντας απλά έναν προσεκτικό σχεδιασµό, αρχίζουµε να προσθέτουµε σταδιακά 
νέες οντότητες. Κατόπιν γράφουµε τους κώδικες και επεκτείνουµε την εφαρµογή 
µας ανάλογα µε τις απαιτήσεις µας. Επίσης έχουµε τη δυνατότητα να συνενώσουµε 
δυο ή περισσότερες εφαρµογές σε µια  :              

1. µεταφέροντας τους κώδικες  για τα controllers και τα views τους   
2. περνώντας  φυσικά τις οντότητες στη βάση 
3. φροντίζοντας το ενιαίο interface 

Οι παραπάνω δυνατότητες ευελιξίας και επεκτασιµότητας µας προσδίδουν 
απίστευτη ευκολία και ταχύτητα στη συγγραφή του κώδικα. Χωρίζοντας την 
εφαρµογή σε τµήµατα ή σε άλλες µικρότερες ,µπορούµε πολύ εύκολα να κάνουµε 
αλλαγές σε αυτή αν χρειαστεί, να βρούµε ένα λάθος  κ.τ.λ. 

Τέλος παρατηρούµε ότι έχει επιτευχθεί ο στόχος της λειτουργικότητας καθώς ο 
χρήστης µπορεί πολύ εύκολα κάνοντας ένα λογαριασµό να περιπλανηθεί στο site 
µας και να δει τις δυνατότητες του. Όλες οι λειτουργίες είναι πλήρως διακριτές 
µεταξύ τους και ξεκάθαρες, και δεν του δηµιουργούν καµιά σύγχυση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     RAILSWIKI 

 

EΙΣΑΓΩΓΗ 

Σε αυτή την εφαρµογή έχουµε φτιάξει µια wiki σελίδα. Ο χρήστης µπορεί να 
δηµιουργήσει  ένα αρχείο και να το τροποποιήσει ,ή επίσης επεξεργαστεί ένα ήδη 
υπάρχον .Ότι ακριβώς γίνεται στις wiki σελίδες. Σκοπός µας είναι ,εκτός από το να 
δείξουµε τις δυνατότητες που µας παρέχουν τα rails για µια web εφαρµογή που 
χρησιµοποιείται ευρέως, να προτείνουµε και έναν λίγο διαφορετικό τρόπο εργασίας 
που θα µας προσδώσει περεταίρω ταχύτητα στην υλοποίηση wiki εφαρµογών.  

 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Κάνουµε τα γνωστά βασικά βήµατα  µόνο που στο αρχείο environment.rb στο φάκελο 
config προσθέτουµε την παρακάτω γραµµή κώδικα    WIKI_DIR = "railswiki" 
για να πηγαίνουν στο συγκεκριµένο φάκελο τα αρχεία που δηµιουργούµε. 
Φτιάχνουµε τώρα την οντότητα wiki αρχίζοντας από το µοντέλο. Το µοντέλο εδώ 
πρεπει να περιέχει συναρτήσεις για το χειρισµό των αρχείων. Οι κυριότερες είναι οι 
παρακάτω και οι λειτουργίες που επιτελούν φαίνονται από τα σχόλια: 

 # delete existing wiki file 
  def self.delete(basefilename) 
    File.delete(getfullpath(basefilename)) 
  end 

 

# save raw wiki file contents 
  def self.save(basefilename, content) 
    mkdir  
     
    file = File.open(getfullpath(basefilename), 'w') 
    begin 
      file.print content 
    ensure 
      file.close 
    end 
  end 

 

 

  # return array of wiki file names in basedir 
  # get raw wiki file contents 
  def self.find(basefilename) 
    #unless (FileTest.file?(basefilename)) return "File not found." 
    getline = "" 
    File.open(getfullpath(basefilename), 'r') do |f1| 
        while line = f1.gets 
            getline = getline + line 
        end 



    end 
     
    getline 
  end 
 

  # Get list of file names ending with @@extension   
  def self.find_wikis() 
    files = [] 
    Find.find(@@basedir) do |path| 
        if File.file?(path) && path =~ /.#{@@extension}$/ 
           files << File.basename(path, ".#{@@extension}") 
        end 
    end 
     
    files 
  end 

 

Τώρα θα κάνουµε κάτι λίγο διαφορετικό που δεν το είχαµε δει έως τώρα. ∆εν θα 
περάσουµε το µοντέλο στη βάση (καθώς η οντότητα wiki δεν έχει κάποια 
χαρακτηριστικά ) αλλά θα παρακάµψουµε αυτή τη διεργασία. Το αρχείο 
test_units είναι υπεύθυνο για την προετοιµασία της βάσης. Αν δε βρει τίποτα στη 
βάση µας βγάζει error.Έτσι ουσιαστικά θα κάνουµε κάποιου είδους configuration 
για να  το παρακάµψουµε.  

Πάµε στο φάκελο test στην εφαρµογή και αλλάζουµε τον κώδικα του αρχείου 
test_helper.rb ως εξής: 

ENV["RAILS_ENV" ] = "test" 
require File.expand_path(File.dirname(__FILE__) \ 
         + "/../config/environment") 
require 'application' 
require 'test/unit' 
require 'action_controller/test_process' 
require 'breakpoint' 

 

Στην ουσία απαιτούµαι µόνο αυτά που χρειαζόµαστε σβήνοντας την εντολή 

require 'test/help' που είναι η πηγή του προβλήµατος. Έπειτα στην γραµµή 
εντολών πληκτρολογούµε την εντολή ruby test/unit/adder_test.rb και βλέπουµε ότι 
πλέον δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα. 
Αφού έχουµε ρυθµίσει και τα παραπάνω µας αρκεί ένας απλός και τυποποιηµένος 
controller και οι απεικονίσεις των συναρτήσεων. 
 
class WikiController < ApplicationController 
  layout "wiki" , :except => [ :index, :print ] 
 
  def initialize 
    Wiki.basedir WIKI_DIR 
  end 
 
  def index 
    @filelist = Wiki.find_wikis 



  end 
   
  def edit 
    get_content 
  end 
 
  def view 
    get_content 
  end 
   
  def print 
    get_content 
  end 
 
  def help 
    @filename = get_filename params[:f] # need this for other actions 
  end 
   
  # create new wiki file 
  def create 
    @filename = get_filename params[:f] 
    if Wiki.exists?(@filename) 
       flash[:error] = "File '#{@filename}' already exists; use Open instead 
of Create." 
       redirect_to :action => :index 
    else 
      Wiki.save @filename, "" 
      redirect_to :action => :view, :f => @filename 
    end 
  end 
   
  # delete existing wiki file 
  def delete 
    if params[:f].nil? || params[:f].empty? 
       flash[:error] = "File parameter not specified." 
       redirect_to :action => :index 
    else  
      @filename = get_filename params[:f] 
      Wiki.delete @filename 
      redirect_to :action => :index 
    end 
  end 
   
  # save existing wiki file 
  def save 
    @filename = get_filename params[:f] 
    content = params[:c] 
    p @filename 
    p content 
    Wiki.save @filename, content 
    redirect_to :action => :view, :f => params[:f] 
  end 
   
  private 
  def get_filename(f) 
    f = "untitled" if (f.nil? || f.empty?) 
    f 



  end 
 
  # load file into @content using param :f; for errors go to index page   

  def get_content 
    begin 
      @filename = get_filename params[:f] 
      @filestat = Wiki.attributes @filename 
      @content = Wiki.find @filename 
      rescue Errno::ENOENT => exception 
           flash[:error] = exception 
           redirect_to :action => :index 
    end 
  end 
end 
 

∆ίνουµε προσοχή στη συνάρτηση get_content  που παίρνει τις παραµέτρους για να 
εµφανίσει το περιεχόµενο του αρχείου. ΄Οσον αναφορά τα view αξίζει να 
σηµειώσουµε ένα αρχείο help που έχουµε χρησιµοποιήσει για να φτιάξουµε το 
design,να µοιάζει µε wiki 

 

 

και το παρακάτω script στo  index.rhtml για άνοιγµα και διαγραφή σελίδας. 

 
 
<script> 
   function openpage() 
   { 
     selectedindex = document.form_existing.f.selectedIndex; 
     selected = document.form_existing.f.options[selectedindex].text 
     document.form_existing.action = "<%= url_for ({:action => 'view'}) %>/" 
+ selected; 
     document.form_existing.submit(); 
   } 
    
   function deletepage() 
   { 
     selectedindex = document.form_existing.f.selectedIndex; 
     selected = document.form_existing.f.options[selectedindex].text 
     if (!confirm("Are you sure you want to delete: " + selected + "?")) 
        return; 
         



     document.form_existing.action = "<%= url_for ({:action => 'delete'}) 
%>/" + selected; 
     document.form_existing.submit(); 
   } 
</script> 

 

 

 

Πάµε στο site πλέον για να δοκιµάσουµε την εφαρµογή. Η αρχική σελίδα µοιάζει 
όπως παρακάτω και καλεί το χρήστη να δηµιουργήσει ένα αρχείο εισάγοντας το 
όνοµα που θέλει ή να επιλέξει κάποιο από τα ήδη υπάρχοντα. 

 

 

 

 

 

∆ηµιουργούµαι και επεξεργαζόµαστε το κείµενό του αρχείου µας. Πάνω αριστερά 
φαίνονται και οι επιλογές που έχουµε. 

• home—αρχική σελίδα 
• view—να το  δούµε 
• print-- να το  δούµε σε πλήρη οθόνη 
• edit – να το τροποποιήσουµε  



 

 

 

 

Το επιλέγουµε για να το αλλάξουµε πατώντας open 

 

 

 



To  διαγράφουµε πατώντας delete 

 

 

 

ΣΥΝΟΨΗ 

Αρχικά παρατηρούµε ότι έχουµε κατορθώσει να φτιάξουµε ένα πλήρες λειτουργικό 
και πολύ-χρηστικό wiki. Υποστηρίζει όλες τις δυνατότητες που πρέπει µε απόλυτη 
σαφήνεια για ένα νέο χρήστη. Επίσης είδαµε ένα καινούργιο στοιχείο, την 
δυνατότητα παράκαµψης εισαγωγής στοιχείων στη βάση. Με αυτό κερδίσαµε πάρα 
πολύ σε χρόνο τόσο στην υλοποίηση ,όσο  (κυρίως) και στο σχεδιασµό της 
εφαρµογής. 

 

 

 

 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Μέσω της ανάπτυξης των παραπάνω εφαρµογών, είδαµε στην πράξη ορισµένα 
από τα βασικά χαρακτηριστικά του rails.  

Πρώτο και κυριότερο η ευκολία που µας προσφέρει στην ανάπτυξη κώδικα. Με 
ορισµένες απλές εντολές στη γραµµή εντολών (π.χ scaffold, generate 
<model,migration> κ.τ.λ.) το rails κάνει πολλά πράγµατα για µας, χαρίζοντάς µας 
χρόνο και κόπο . Ακόµα  λόγο του ότι η συναρτήσεις που µπορεί να παράγει το 
scaffold όπως (show,list,create…) χρησιµοποιούνται συνεχώς στα µοντέλα µας το 
καθιστούν µια εξαιρετική βάση για να αρχίσουµε την ανάπτυξη εφαρµογών. 

∆εύτερον, περιέχει απίστευτες δυνατότητες ευελιξίας και επεκτασιµότητας. Είδαµε 
αναλυτικά τον τρόπο µε τον οποίο ,από κάποια απλή εφαρµογή ( προσθέτοντας 
εύκολα νέες οντότητες και τους κώδικες που επιτελούν τις λειτουργίες τους) 
φτάνουµε σε κάποια πιο πολύπλοκη επεκτείνοντας βήµα-βήµα την εφαρµογή µας. 
Ακόµα είδαµε πως συνενώνουµε εύκολα πολλές µικρές εφαρµογές για να κάνουµε 
µια µεγαλύτερη : 

1. µεταφέροντας τους κώδικες  για τα controllers και τα views τους   
2. περνώντας  φυσικά τις οντότητες στη βάση 
3. φροντίζοντας το ενιαίο interface 

∆ιαδικασία ιδιαίτερα απλοϊκή όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό .Μπορούµε π.χ. µε 
τον παραπάνω τρόπο να συνενώσουµε και τις εφαρµογές µας σε µια µεγαλύτερη. 
Αυτές οι δυνατότητες επεκτασιµότητας εκτός από χρόνο στην υλοποίηση µας 
βοηθάν  ιδιαίτερα στο σχεδιασµό . 

Σαφείς και διακριτός κώδικας. Βλέπουµε ότι όλες οι συναρτήσεις περιέχουν κώδικα 
κατανοητό που µας κάνει να καταλάβουµε αµέσως τι είδους λειτουργία επιτελεί. 
Χάρη στο µοντέλο    MVC τα πάντα είναι απολύτως διακριτά µεταξύ τους. Ξέρουµε 
ποιος φάκελος περιέχει τους κώδικες που µας ενδιαφέρουν ανά πάσα στιγµή και 
επίσης βοηθούµαστε αρκετά στην ανάπτυξη µιας οντότητας,καθώς την 
αναπτύσσουµε τµηµατικά (µοντέλο,controller,view). 

Πλήρης λειτουργικότητα τόσο σε development , καθώς δεν υπήρχαν προβλήµατα 
στην ανάπτυξη των εφαρµογών (π.χ. να µην υποστηρίζουν κάποια λειτουργία σε 
ένα blog τα rails), όσο και σε design αφού είδαµε ότι µπορούµε να διαµορφώσουµε 
την απεικόνιση όπως θέλουµε (µε html, css, ajax …). 

 

 

 

 



 


