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Ήταν μακρφσ ο δρόμοσ ωσ εδώ — δφςκολοσ δρόμοσ.  

Τώρα είναι δικόσ ςου αυτόσ ο δρόμοσ.  

Τον κρατάσ όπωσ κρατάσ το χζρι του φίλου ςου και μετράσ το ςφυγμό του. 

Γιάννθσ Ρίτςοσ  

Όπωσ όλα τα πράγματα που κατάφερα τα μικρά και τα αςιμαντα ζτςι και αυτό 
είναι πάνω από όλα προϊόν πείςματοσ και αγώνα που εμπνζεται και κα εμπνζεται 
από τον αγώνα των λαών του κόςμου για μια καλφτερθ και πιο ανκρώπινθ ηωι. Και 
ιδιαίτερα από τον αγώνα του λαοφ του τόπου μου με τθν βαριά κλθρονομιά του 
ΕΑΜ-ΕΛΑ, του ΔΕ, του Πολυτεχνείου, των εργατικών και φοιτθτικών αγώνων τθσ 
γενιάσ μου και τθν κακθμερινι πάλθ χιλιάδων ανκρώπων ενάντια ςτθν λεθλαςία 
του καπιταλιςμοφ και του φαςιςμοφ. 

Αφιερώνεται ςε όςουσ κρυφά και φανερά περπάτθςαν και περπατοφν μαηί μου … 
και πάνω από όλουσ ςτθν γυναίκα τθσ ηωισ μου Κατερίνα.  

ΕΤΧΑΡΙΣΙΕ 

Ευχαριςτϊ τον λζκτορα κ. Ευκφμιο Αλζπθ για τισ ςυμβουλζσ και παρατθριςεισ του και 
τον γιατρό κ. Δθμιτριο Γουρλι για τον χρόνο και τισ ςυμβουλζσ που μου διζκεςε ϊςτε 
να ξεκινιςω. Δεν κα μποροφςα να παραλείψω να ευχαριςτιςω τον βιολόγο Ιωάννθ 
Μπουρμπουχάκθ που 34 χρόνια τϊρα είναι ςφμβουλοσ ςε πολλά περιςςότερα από 
τθν επιςτιμθ του 
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Περίληψη 

 Η παξνχζα κεηαπηπρηαθή δηαηξηβή φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηίηιν ηεο αζρνιείηαη κε ηελ 
δηαδηθαζία ςεθηνπνίεζεο ελφο νδεγνχ θαξκάθσλ. Πεξηιακβάλεη έλα γξαθηθφ πεξηβάιινλ ην 
νπνίν επηηειεί ηνλ ξφιν ηεο επηθνηλσλίαο αλζξψπνπ θαη ππνινγηζηή θαη ηελ βάζε δεδνκέλσλ ε 
νπνία είλαη δνκεκέλε έηζη ψζηε λα παξέρεη πιεξνθνξίεο ζηνλ ρξήζηε κέζσ θαηάιιεισλ 
εξσηεκάησλ. Οη ιεηηνπξγίεο πνπ επηηειεί ην ινγηζκηθφ είλαη 1

νλ
 Η θαηαρψξεζε δεδνκέλσλ 2

νλ
 Η 

εκθάληζε δεδνκέλσλ βάζεη ηνπ νλφκαηνο ηεο δξαζηηθήο νπζίαο 3
νλ

 Ο έιεγρνο επηπινθήο ησλ 
δξαζηηθψλ νπζηψλ δπν θαξκάθσλ βάζεη ηνπ νλφκαηνο ησλ θαξκάθσλ. 

Υξήζηεο ηνπ ινγηζκηθνχ θπξίσο είλαη ν επαγγεικαηίαο πγείαο αιιά νξηζκέλεο ηδηφηεηεο ηνπ 
κπνξεί λα ηηο ρξεζηκνπνηήζεη νπνηνζδήπνηε. ε θάζε πεξίπησζε σζηφζν ην ινγηζκηθφ 
δεκηνπξγήζεθε κε γλψκνλα ηελ θηιηθφηεηα πξνο ηνλ ρξήζηε δελ παχεη φκσο ην αληηθείκελν ηνπ 
λα απαηηεί πην εηδηθεπκέλεο γλψζεηο. Σέινο ιφγσ ηνπ αληηθεηκέλνπ ζα πξέπεη ην ινγηζκηθφ λα 
είλαη ζπλερψο αλαπηπζζφκελν θαη λα επηδέρεηαη βειηηψζεηο πξάγκα ην νπνίν  κπνξεί λα 
επηηεπρζεί θαη κέζσ ηεο MySQL ε νπνία έρεη επρέξεηα πξνζζήθεο ή βειηίσζεο 
ραξαθηεξηζηηθψλ θαη κέζσ αληίζηνηρα ηεο JAVA γηα ηελ δηεπαθή αλζξψπνπ – ππνινγηζηή. 

Η δνκή ηεο δηαηξηβήο απνηειείηαη απφ ηελ αλαζθφπεζε ηνπ πεδίνπ, ηελ παξνπζίαζε ηεο 
εθαξκνγήο (νδεγφο ρξήζηε),ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο ηφζν απφ πιεπξά βάζεο 
δεδνκέλσλ φζν απφ ηελ πιεπξά δηεπαθήο αιιά θαη ηελ ζχλδεζε κεηαμχ ηνπο θαη ηέινο ηα 
ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαη ηηο κειινληηθέο επεθηάζεηο πνπ κπνξεί λα έρεη.         

  

   Abstract 

This thesis is about a software which digitalize a medicine guide.It has a G..U.I enviroment 

which accomplish the human-machine communication and a database to store data. The 

database is constructed in such way that can provide information to the user with the use of 

queries. The user can store data,edit data and check if thwo medicines are having 

complications. The software is for medicine proffesionals but some features can be used from 

every user.The G.U.I is written in JAVA and database in MySql  

  



ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΓΙΑΣΡΙΒΗ                                                     ΚΤΡΙΑΚΟ ΜΠΟΤΡΜΠΟΤΥΑΚΗ 
 

6 
ΦΗΦΙΑΚΟ ΟΓΗΓΟ ΦΑΡΜΑΚΧΝ 

Εισαγωγή 

 

Σν ινγηζκηθφ πνπ δεκηνπξγήζεθε θαη αλαιχεηαη ζηελ παξνχζα δηαηξηβή απνηειείηαη απφ κηα 
βάζε δεδνκέλσλ θαη κηα δηεπαθή. Οη δπλαηφηεηεο ηνπ είλαη 1) Να δέρεηαη θαηαρσξήζεηο 
θαξκάθσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα απηφ 2) Να αλαδεηά ζηελ βάζε 
δεδνκέλσλ ηελ δξαζηηθή νπζία ηνπ θαξκάθνπ θαη λα εκθαλίδεη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 
δξαζηηθήο νπζίαο ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνλ επαγγεικαηία πγείαο ή αθφκα θαη απφ ηνλ 
απιφ ρξήζηε θαη 3) Να δέρεηαη δπν εκπνξηθέο επσλπκίεο θαξκάθσλ θαη λα ειέγρεη αλ ε ιήςε 
ησλ δχν θαξκάθσλ δεκηνπξγεί επηπινθέο θαη πνηεο είλαη απηέο. Η εθαξκνγή κπνξεί λα θαλεί 
ρξήζηκε ζε επαγγεικαηίεο πγείαο αθνχ κπνξνχλ λα έρνπλ έλα νδεγφ αλαθνξάο γηα ηα θάξκαθα 
θαη ηεο δξαζηηθέο νπζίεο απηψλ ησλ νπνίν κπνξνχλ λα εκπινπηίδνπλ θαη λα ζπκβνπιεχνληαη 
φπνηε έρνπλ αλάγθε αιιά θαη ν απιφο ρξήζηεο κπνξεί λα ζπκβνπιεπηεί ηνλ νδεγφ γηα λα 
αληιήζεη θάπνηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ θαξκαθεπηηθή ηνπ αγσγή. 
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Ανασκόπηση πεδίου 

 

Η ρξήζε ηεο πιεξνθνξηθήο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ βηνηερλνινγία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε 
δηαρείξηζε ηεο ζπλέρεηα απμαλφκελεο γλσζηαθήο βάζεο, ηεο εμφξπμεο δεδνκέλσλ, ηεο 
δηαζχλδεζεο αλζξψπνπ ππνινγηζηή, ηεο αλάιπζεο εηθφλαο θαη θπζηθήο γιψζζαο. Απφ ηνλ 
ζπλδπαζκφ ησλ δπν επηζηεκνληθψλ ηνκέσλ πξνθχπηεη ε Βηνπιεξνθνξηθή. Έλαο νξηζκφο ηεο 
Βηνπιεξνθνξηθήο είλαη ην πεδίν πνπ αζρνιείηαη κε ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε βηνηαηξηθψλ 
δεδνκέλσλ, πιεξνθνξηψλ θαη κεζφδσλ επίιπζεο πξνβιεκάησλ-ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ 
πξναγσγή ηεο αλζξψπηλεο πγείαο. Ο θπξίαξρνο ηνκέαο ηεο Βηνπιεξνθνξηθήο κε ηνλ νπνίν 
ζπρλά ζπγρέεηαη είλαη ε Ιαηξηθή Πιεξνθνξηθή.    

Ο ηνκέαο ηεο Ιαηξηθήο Πιεξνθνξηθήο είλαη έλαο ηδηαίηεξα παξαγσγηθφο ηνκέαο εθαξκνγψλ θαη 
ηδεψλ γεληθφηεξα. Η Ιαηξηθή Πιεξνθνξηθή ζαλ ηνκέαο είλαη πνιπθιαδηθφο πεξηιακβάλεη ηνκείο 
απφ ηνλ ρψξν ησλ κεραληθψλ ινγηζκηθνχ, ηαηξψλ, λνζειεπηψλ, θαξκαθνπνηψλ θαη βηνιφγσλ. 
Αιιά δελ ζηακαηά εθεί γεληθφηεξα ε βηνηερλνινγία ζαλ επηζηεκνληθφο θιάδνο ,ηνπ νπνίνπ 
ηνκέαο είλαη θαη ε ηαηξηθή πιεξνθνξηθή , ελζσκαηψλεη θαη ειεθηξνιφγνπο, ειεθηξνληθνχο θαη 
κεραλνιφγνπο κεραληθνχο.  

Δίλαη πξνθαλέο φηη πέξα απφ ηελ πιεξνθνξηθή ε ηαηξηθή θαη ε βηνινγία ζπλεξγάδνληαη θαη κε 
άιινπο επηζηεκνληθνχο ηνκείο. 

Δλδεηθηηθά θάπνηα  πεδία ηα νπνία ε ηαηξηθή θαη ε βηνινγία έρεη ζπλδπαζηεί είλαη : 

 Βηνζηαηηζηηθή 
ε απηφ ηνλ θιάδν νη εθαξκνγέο ηεο ζηαηηζηηθήο ζπλδπάδνληαη κε ηελ ηαηξηθή θαη ηελ 
βηνινγία ψζηε λα ειέγρεηαη ε εθαξκνζηκφηεηα δηάθνξσλ ππνζέζεσλ. Δπίζεο ειέγρεηαη 
ν θίλδπλνο, ζρεηηθφο θίλδπλνο, ε επαηζζεζία θαη εηδηθφηεηα.  

 Ιαηξηθή απεηθφληζε  
ε απηφ ηνλ θιάδν νη εθαξκνγέο ηεο επεμεξγαζίαο θαη ηεο αλάιπζεο  εηθφλαο 
ζπλδπάδνληαη κε ηελ Ιαηξηθή θαη ηελ Βηνινγία. Σα ηερλνινγηθά πξφηππα αλαιχνληαη θαη 
ζπλδπάδνληαη κε ηελ απεηθνληζηηθή Ιαηξηθή ψζηε λα επηηεπρζεί ε επθνιφηεξε θαη 
αζθαιέζηεξε εμαγσγή απνηειεζκάησλ. 

 Ιαηξηθή Φπζηθή 
ε απηφ ηνλ θιάδν νη αξρέο θαη νη εθαξκνγέο ηεο θπζηθήο θαη ηεο Ιαηξηθήο 
ζπλδπάδνληαη. Υαξαθηεξηζηηθέο εθαξκνγέο είλαη ε Ππξεληθή ηαηξηθή, ε ξαδηνζεξαπεία 
(νλνκάδεηαη επίζεο θαη ξάδην-νγθνινγία ). Άιιε κηα εθαξκνγή είλαη ε λεπξνθπζηθή.  

 Ιαηξηθή Υεκεία 
ε απηφ ηνλ θιάδν ηνκείο ηεο ρεκείαο θαη θπξίσο ε νξγαληθή ρεκεία ζπλδπάδνληαη κε 
ηελ ηαηξηθή θαη ηελ βηνινγία γηα λα κπνξέζνπλ λα κνληεινπνηήζνπλ θάξκαθα, αζζέλεηεο 
θαη δηάθνξεο δηαδηθαζίεο. 

 Ιαηξηθή θνηλσληνινγία 
ε απηφ ηνλ θιάδν ζπλδπάδνληαη νη ηνκείο ηεο Ιαηξηθήο θαη ηεο θνηλσληνινγίαο ψζηε λα 
δηαπηζηψλεηαη θάζε θνξά κηα αλζξσπνινγηθή θαη θνηλσληνινγηθή αηηηφηεηα ζεξαπείεο, 
αλνζία ή επαηζζεζία ζε αζζέλεηεο φπσο θαη ζηα ζέκαηα ηεο βηνεζηθήο .    

Δηδηθά ε Ιαηξηθή Πιεξνθνξηθή αζρνιείηαη κε έλα κεγάιν εχξνο εθαξκνγψλ νη ζεκαληηθφηεξεο 
απφ ηηο νπνίεο είλαη:  

Differential Diagnosis Software 

Λνγηζκηθφ ην νπνίν θπξίσο δηαρεηξίδεηαη πιεξνθνξίεο απφ ηελ θιηληθή εηθφλα αζζελψλ ζε 
απνζήθεο δεδνκέλσλ απφ φπνπ γίλεηαη πξνζπάζεηα λα αληιεζνχλ δεδνκέλα κε ηελ ρξήζε 
Έκπεηξσλ πζηεκάησλ θαη γεληθφηεξα ηερλεηήο λνεκνζχλεο. Μηα ηέηνηα εθαξκνγή βξίζθεηαη 
ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε en.diagnosispro.com θαη νλνκάδεηαη Diagnosis Pro. 
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Medical Imaging Software 

Λνγηζκηθφ ην νπνίν ελζσκαηψλεηαη ζε απεηθνληζηηθέο ζπζθεπέο φπσο MRI’s θαη απεηθνλίδεη ηα 
δεδνκέλα ηα νπνία ζπιιέγνληαη απφ ηηο απεηθνληζηηθέο ζπζθεπέο έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο. 

Translational Bioinformatics 

 Αλάπηπμε κεζφδσλ θαη ινγηζκηθνχ γηα ηελ ραξηνγξάθεζε ηνπ γνληδηψκαηνο θαη εμαγσγή 
ζπκπεξαζκάησλ θαη ζεξαπεηψλ κε ηελ ρξήζε data mining. 

Consumer Health Informatics 

Αλάπηπμε ινγηζκηθνχ επξχηεξεο ρξήζεο κε ην νπνίν δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζε απινχο ρξήζηεο 
αιιά θαη επαγγεικαηίεο πγείαο λα δηαρεηξίδνληαη ζέκαηα πγείαο πνπ αθνξνχλ ηνπο ίδηνπο  ή 
αζζελείο ηνπο. Με απηφ ην ινγηζκηθφ ν ρξήζηεο κπνξεί λα δηαρεηξίδεηαη ηαηξηθνχο  θάθεινπο λα 
παίξλεη κεηξήζεηο ζρεηηθά κε δείθηεο πγείαο, λα ξπζκίδεη ηελ θαξκαθεπηηθή ηνπ αγσγή θαη λα 
ελεκεξψλεηαη γηα εμειίμεηο ζρεηηθά κε ζέκαηα πγείαο πνπ ην απαζρνινχλ.  

Public Health Informatics 

Αλάπηπμε ινγηζκηθνχ γηα ζέκαηα δεκφζηαο πγείαο  πνπ πεξηιακβάλεη εθαξκνγέο επηηήξεζεο 
δεκφζηαο πγείαο, πξφιεςεο θαη πξναγσγήο ζεκάησλ πγείαο. Ο ηνκέαο απηφο είλαη ηδηαίηεξα 
επξχο θαη αζρνιείηαη κε ην πεξηβάιινλ ηνλ εξγαζηαθφ ρψξν θαη ηελ θαηνηθία αηφκσλ ε νκάδσλ 
αηφκσλ.   

Αντίστοιχες Εφαρμογές 

Η παξνχζα εξγαζία θηλείηαη θπξίσο ζηνλ ηνκέα ηνπ consumer health informatics, θαηά ηελ 
έξεπλα ηνπ γξάθνληα ζην δηαδίθηπν βξέζεθαλ δπν αληίζηνηρεο εθαξκνγέο θαη αξθεηέο πνπ 
ελζσκαηψλνπλ ελ κέξεη ραξαθηεξηζηηθά. ην δηαδίθηπν ππάξρνπλ θπβεξλεηηθέο ηζηνζειίδεο νη 
νπνίεο αλαγξάθνπλ ηηο δξαζηηθέο νπζίεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαξκάθσλ πνπ έρνπλ 
εγθξηζεί ζηελ εθάζηνηε ρψξα ζπλήζσο είλαη ζηαηηθέο ηζηνζειίδεο κε απιή θαηαγξαθή ησλ 
πξντφλησλ, ραξαθηεξηζηηθφηεξεο είλαη νη εμήο:  

 Medicines.org.uk 

 www.nps.org.au 

 www.fda.gov 

Οη δπν εκπνξηθέο εθαξκνγέο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ απνηεινχλ νινθιεξσκέλεο ιχζεηο 
δηαρείξηζεο θαξκάθσλ θαη θάλνπλ πνιιά πεξηζζφηεξα απφ απιή θαηαγξαθή    

Πξέπεη λα γίλεη ζαθέο φηη νη αληίζηνηρεο εθαξκνγέο βξίζθνληαη ζε αλψηεξα ζηάδηα 
επαγγεικαηηζκνχ θαη είλαη πην νινθιεξσκέλεο απφ κηα αθαδεκατθή πξνζέγγηζε φπσο ε 
παξνχζα ε νπνία ζε θακία πεξίπησζε δελ πξνζπαζεί λα ππνθαηαζηήζεη θακία επαγγεικαηηθή 
εθαξκνγή.  

Η πξψηε εθαξκνγή πνπ ιεηηνπξγεί ζην δηαδίθηπν θαη είλαη ζρεηηθή κε ηελ παξνχζα είλαη ην 
www.galinos.gr 
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 χκθσλα κε ηελ πεξηγξαθή πνπ παξέρεη ε ίδηα ε ηζηνζειίδα : « Ο «Γαιελόο» είλαη κηα 
δηαδηθηπαθή ππεξεζία πιεξνθόξεζεο γηα ηα θάξκαθα αλζξώπηλεο ρξήζεο.  

Οη ελδεηθηηθέο ππεξεζίεο ζύκθσλα πάληα κε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ είλαη :  

 

 

 Ανάλσζη ταρακηηριζηικών δραζηικών οσζιών 

Με επίθεληξν ηε δξαζηηθή νπζία, ζα βξείηε αλαιπηηθά όιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά 
κε ηελ νξζή δνζνινγία, αλάινγα κε ηελ παξνύζα λόζν, ην θύιν, ηελ ειηθία, ηα ζσκαηνκεηξηθά 
κεγέζε ηνπ αζζελνύο θαη ηελ νδό ρνξήγεζεο. 

Σηηο ζειίδεο ησλ δξαζηηθώλ νπζηώλ ζα βξείηε επίζεο αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο 
αληελδείμεηο ρνξήγεζεο, ηηο αιιειεπηδξάζεηο (drug-to-drug, drug-to-disease interactions), ην 
κεραληζκό δξάζεο, ηελ θαξκαθνδπλακηθή, ηε θαξκαθνθηλεηηθή ηεο δξαζηηθήο νπζίαο, θαζώο θαη 
γηα ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ρξήζεο ηεο ζε θαηαζηάζεηο όπσο ε θύεζε θαη ε γαινπρία. 

Αλαδεηώληαο κία νπνηαδήπνηε αζζέλεηα ζαο πξνηείλνληαη απηόκαηα νη δξαζηηθέο νπζίεο κε 
ζρεηηθή έλδεημε. 

 Έλεγτος ζσγτορήγηζης θαρμάκφν 

Ο αζθαιήο έιεγρνο ησλ αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμύ ζπγρνξεγνύκελσλ θαξκάθσλ (drug-to-drug 
interaction check) ζαο δίδεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγρεηε εάλ κεηαμύ ησλ ζπγρνξεγνύκελσλ 
θαξκάθσλ πνπ ιακβάλεη έλαο αζζελήο ππάξρνπλ αληελδείμεηο, πεξηνξηζκνί ή αιιειεπηδξάζεηο, 
ώζηε κε αζθάιεηα λα ηξνπνπνηήζεηε, εθ’ όζνλ απαηηείηαη, ηε θαξκαθεπηηθή ηνπ αγσγή γηα ηελ 
πξόιεςε ηεο εκθάληζεο αλεπηζύκεησλ ελεξγεηώλ θαη ηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ θξνληίδαο 
πγείαο. 

 Περιλήυεις ταρακηηριζηικών προχόνηφν (SPC) 

Γηα ηε πιεηνλόηεηα ησλ ζθεπαζκάησλ πνπ θπθινθνξνύλ ζηελ Ειιεληθή αγνξά, κπνξείηε λα 
δηαβάζεηε ηελ εγθεθξηκέλε από ηνλ ΕΟΦ “πεξίιεςε ραξαθηεξηζηηθώλ πξντόληνο” (SPC), δειαδή 
ην επίζεκν έγγξαθν πνπ πεξηγξάθεη κε αθξίβεηα ηνλ ηξόπν ρξήζεο θαη δξάζεο ελόο θαξκάθνπ, 
βάζεη ηνπ νπνίνπ έρεη ιάβεη άδεηα θπθινθνξίαο. 
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 Γιοικηηική / οικονομική πληροθόρηζη 

Όια ηα θπθινθνξνύληα ζηελ ειιεληθή αγνξά θαξκαθεπηηθά ζθεπάζκαηα παξνπζηάδνληαη 
αλαιπηηθά κε όιεο ηηο απαξαίηεηεο δηνηθεηηθέο θαη νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ηνπο: 
Επξεηήξηα εκπνξηθώλ νλνκάησλ θαξκάθσλ θαη δξαζηηθώλ νπζηώλ 

 Αληηζηνίρηζε δξαζηηθώλ νπζηώλ θαη εκπνξηθώλ νλνκάησλ θαξκάθσλ 

 Δειηίν ηηκώλ θαξκάθσλ (ρνλδξηθή, ιηαληθή θαη λνζνθνκεηαθή ηηκή) αλά θαξκαθνηερληθή 
κνξθή θαη ζπζθεπαζία 

 Τξόπνο ζπληαγνγξάθεζεο, δηάζεζεο θαη αζθαιηζηηθήο θάιπςεο θαξκάθσλ 

 Φσηνγξαθίεο θαη barcode ζπζθεπαζηώλ θαξκάθσλ 

 Φαρμακεσηικές εηαιρείες ημεδαπής και διανεμόμενα θάρμακα ασηών 

Πέξα από ην εθάζηνηε ηζρύνλ δειηίν ηηκώλ θαξκάθσλ, ζαο παξέρνπκε ηε δπλαηόηεηα λα βξείηε 
πνην είλαη ην απόιπηα θζελόηεξν εκπνξηθό ζθεύαζκα ζε όξνπο θόζηνπο αλά γξακκάξην 
δξαζηηθήο νπζίαο.  

 Κφδικοποιήζεις 

Σαο παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα αλαδήηεζεο ζε δηεζλείο θσδηθνπνηήζεηο, όπσο ε International 
Classification of Diseases (ICD10), ε Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) θαη εζληθέο 
θσδηθνπνηήζεηο, όπσο ε θσδηθνπνίεζε ηαηξηθώλ πξάμεσλ ηνπ Εζληθνύ Σπζηήκαηνο Υγείαο 
(πνιύηηκν βνήζεκα γηα ηελ έθδνζε ηαηξηθώλ θαη δηνηθεηηθώλ εγγξάθσλ κνλάδσλ πγείαο) θαη ε 
θσδηθνπνηεκέλε αλαζεσξεκέλε έθδνζε 2007 ηνπ Εζληθνύ Σπληαγνινγίνπ ηνπ Εζληθνύ 
Οξγαληζκνύ Φαξκάθσλ.» 

Πεγή: www.galinos.gr 

Η δεχηεξε εθαξκνγή πνπ βξέζεθε είλαη ην www.webmd.com ην νπνίν απνηειεί κηα πιαηθφξκα 
κε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ζέκαηα πγείαο. 

 

χκθσλα πάληα κε πιεξνθνξίεο αλεξηεκέλεο ζηελ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ην www.webmd.com 
είλαη κηα πιαηθφξκα ζρεηηθά κε νηηδήπνηε έρεη λα θάλεη κε ζέκαηα πγείαο. Δίλαη θνκκάηη κηα 
επξχηεξεο εηαηξείαο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζε ηδησηηθέο ππεξεζίεο πγείαο θαη πξφλνηαο. Οη 
παξνρέο ηεο ηζηνζειίδαο είλαη αξθεηά πινχζηεο κε θάπνηεο λα αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ηνπο 
θαηνίθνπο Η.Π.Α(πρ ππεξεζίεο ηαηξηθψλ επηζθέςεσλ) αιιά θαη αξθεηέο πνπ αθνξνχλ ηνλ θάζε 
ρξήζηε εθφζνλ έρεη ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο θαη ζρεηίδνληαη κε ηνλ ρψξν 
ηεο ηαηξηθήο πιεξνθνξηθήο πνπ καο αθνξά. Απηέο είλαη νη εμήο:  
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 Health A-Z: Γισζζάξη παζήζεσλ ζην νπνίν πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη παζήζεηο, 
άξζξα ζρεηηθά κε ηελ θάζε πάζεζε, ηξφπνη έιεγρνπ θαη αληηκεηψπηζεο. 

 Drugs A-Z: Γισζζάξη θαξκαθεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ ζην νπνίν δίδεηαη ε ηθαλφηεηα λα 
γίλεη αλαδήηεζε βάζεη νλφκαηνο θαξκάθνπ ή βάζεη αζζέλεηαο. Γηα θάζε θαξκαθεπηηθφ 
ζθεχαζκα παξέρνληαη πιεξνθνξίεο γηα: 

1. Σελ ρξήζε ηνπ θαξκάθνπ 
2. Σεο παξελέξγεηεο 
3. Σεο πξνθπιάμεηο ηνπ αζζελή 
4. Σηο αιιειεπηδξάζεηο κε άιια θάξκαθα 
5. Σηο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ζε πεξίπησζε ππεξδνζνινγίαο 
6. Σπρφλ θσηνγξαθίεο πνπ ππάξρνπλ 
7. Κξηηηθέο απφ αζζελείο 

Δπίζεο ππάξρεη εξγαιείν κε ην νπνίν ειέγρνληαη πηζαλέο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ 
θαξκαθεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ. 

   

Η ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ είλαη απιή, ν ρξήζηεο θαηαρσξεί ην φλνκα ηνπ ζθεπάζκαηνο 
πνπ επηζπκεί ζηελ ζπλέρεηα ην φλνκα ηνπ δεχηεξνπ ζθεπάζκαηνο 

 

Καη ζηελ ζπλέρεηα εκθαλίδεη πηζαλέο επηπινθέο ηηο νπνίεο ηαμηλνκεί κε βαζκφ επηθηλδπλφηεηαο. 

Σέινο ζηελ ίδηα ελφηεηα παξέρεηαη ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηα λέα απφ ηνλ ρψξν ησλ 
θαξκαθεπηηθψλ εηαηξεηψλ. 

 Η ηζηνζειίδα επίζεο παξέρεη ζπκβνπιέο γηα δηαηξνθή θαη άζθεζε θαζψο θαη γηα 
νηθνγελεηαθά ζέκαηα θαη ζέκαηα εγθπκνζχλεο. 

Οινθιεξψλνληαο ηελ αλαζθφπεζε πεδίνπ παξαηεξείηαη κηα άλζεζε ηνπ ηνκέα ηεο ηαηξηθήο 
πιεξνθνξηθήο πνπ αζρνιείηαη κε ηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή δηφηη είλαη έλα αξθεηά επηθεξδέο πεδίν. 
Πξέπεη σζηφζν λα ηνληζηεί πσο φια ηα ζπλδπαζηηθά απνηειέζκαηα ησλ ηζηνζειίδσλ – 
εθαξκνγψλ ιεηηνπξγνχλ επηθνπξηθά ζηελ ηαηξηθή γλσκάηεπζε θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ 
κπνξνχλ λα ηελ αληηθαηαζηήζνπλ. Δπίζεο νη εκπνξηθέο ηζηνζειίδεο έρνπλ ζπλάςεη ζπκθσλίεο 
κε θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο θαη πξνσζνχλ ζπρλά πξντφληα ηνπο γεγνλφο πνπ δελ πξέπεη λα 
επεξεάζεη ηνλ θαηαλαισηή απφ ηελ ζηηγκή πνπ δελ ηνπ ζπζηήζεθε ην ζθεχαζκα απφ ηνλ ηαηξφ 
ηνπ. 
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Ανάλυση Απαιτήσεων και Λειτουργιών 

Βασικές λειτουργίες 

Οη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο πνπ δεκηνπξγήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο 
πηπρηαθήο εξγαζίαο αλαιχνληαη παξαθάησ: 

1.1 Καηαγξαθή ζηνηρείσλ θαξκάθσλ 
1.2 Αλαδήηεζε ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ θαξκαθεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ βάζεη νλφκαηνο δξαζηηθήο 

νπζίαο 
1.3 Έιεγρνο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ δξαζηηθψλ νπζηψλ βάζεη εκπνξηθήο νλνκαζία 

θαξκαθεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ 
1.4 Δπεμεξγαζία βάζεο δεδνκέλσλ 

Περιπτώσεις Φρήσης 

Καηά ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο πξνέθπςε έλαο πίλαθαο ν νπνίνο πξνζδηνξίδεη ηνπο 
ρξήζηεο (Actors) ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ζηελ εθαξκνγή. 

Δράζηες(Actors) Περιπηώζεις Χρήζης 

Καηαλαισηήο-Πειάηεο Αλαδήηεζε & έιεγρνο αιιειεπίδξαζεο 
δξαζηηθήο νπζίαο 

Δπαγγεικαηίαο Τγείαο Καηαγξαθή φισλ ησλ ζηνηρείσλ ησλ 
θαξκάθσλ θαη θαηαρψξεζε ζηε ΒΓ, 
Αλαδήηεζε βάζεη δξαζηηθήο νπζίαο & έιεγρνο 
αιιειεπίδξαζεο 

Γηαρεηξηζηήο ΒΓ Δπεμεξγαζία, δηαγξαθή θαη ζπληήξεζε 
δεδνκέλσλ ζηελ ΒΓ 

 

ηελ ζπλέρεηα ζα αλαιπζνχλ νη πεξηπηψζεηο ρξήζεο πςεινχ επηπέδνπ 

Περίπηφζη τρήζης:  Αλαδήηεζε ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ δξαζηηθψλ νπζηψλ. 

Γράζηες (Actors): Καηαλαισηήο, επαγγεικαηίεο πγείαο 

Σκοπός: Η αλαδήηεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ θαξκαθεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ βάζεη ηεο 
νλνκαζίαο ηεο δξαζηηθήο νπζίαο  

Τύπος: Πξσηαξρηθφο θαη απαξαίηεηνο 

Βαζικές Λειηοσργίες: 1.2 

Περίπηφζη τρήζης:  Καηαγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ θαξκαθεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ 

Γράζηες (Actors):  Δπαγγεικαηίεο πγείαο 

Σκοπός: Η θαηαγξαθή φισλ ησλ δξαζηηθψλ νπζηψλ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο πνπ 
πεξηέρνληαη κέζα ζε έλα θχιιν νδεγηψλ ψζηε λα κπνξεί ζηελ ζπλέρεηα λα ειεγρζεί.  

Τύπος: Πξσηαξρηθφο θαη απαξαίηεηνο 

Βαζικές Λειηοσργίες: 1.1 

Περίπηφζη τρήζης:  Αλαδήηεζε αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ δξαζηηθψλ νπζηψλ. 

Γράζηες (Actors): Καηαλαισηήο, επαγγεικαηίεο πγείαο 

Σκοπός: Η αλαδήηεζε επηθίλδπλσλ γηα ηελ πγεία ηνπ αζζελνχο αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ησλ 
ρνξεγνχκελσλ θαξκαθεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ θαη εκθάληζε ηηο πηζαλήο επηπινθήο πνπ ζα 
πξνθχςεη.  
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Τύπος: Πξσηαξρηθφο θαη απαξαίηεηνο 

Βαζικές Λειηοσργίες: 1.3 

Περίπηφζη τρήζης:  Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. 

Γράζηες (Actors): Γηαρεηξηζηήο ζπζηήκαηνο 

Σκοπός: Η πεξηνδηθή ζπληήξεζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ εηζαρζεί ζηελ βάζε δεδνκέλσλ  

Τύπος: Γεπηεξεχσλ θαη απαξαίηεηνο 

Βαζικές Λειηοσργίες: 1.4



ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΓΙΑΣΡΙΒΗ                                                     ΚΤΡΙΑΚΟ ΜΠΟΤΡΜΠΟΤΥΑΚΗ 
 

14 
ΦΗΦΙΑΚΟ ΟΓΗΓΟ ΦΑΡΜΑΚΧΝ 

Διάγραμμα περιπτώσεων χρήσης 

 

 

 

 

 

 

 

  

Αναηιτθςθ δραςτικισ ουςίασ 

καταναλωτισ 

Ζλεγχοσ αλλθλεπίδραςθσ δραςτικϊν ουςιϊν 

Διαχειρι

ςτισ Β.Δ Καταγραφι Δραςτικϊν Ουςιϊν 

Επεξεργαςία και υντιρθςθ τθσ Βάςθσ 

Δεδομζνων 
Επαγγελματίεσ 

υγείασ 
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Παρουσίαση και χρήση εφαρμογής (User Manual)  

Καηά ηελ εθθίλεζε ηνπ ην πξφγξακκα εκθαλίδεη ηελ παξαθάησ νζφλε ε νπνία δίλεη ζηνλ ρξήζηε 
ηξείο επηινγέο  

 

Δπηινγή 1 
 

Ο ρξήζηεο παηψληαο ην θνπκπί insert έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα θαηαρσξήζεη ηα ζηνηρεία ελφο 
θαηλνχξγηνπ θαξκάθνπ. Δδψ πξέπεη λα ηνληζηεί πσο ε εηζαγσγή ζηνηρείσλ ζηε βάζε 
δεδνκέλσλ πξέπεη λα γίλεηαη απφ επαγγεικαηίεο πγείαο αθνχ ηα ζηνηρεία πνπ θαηαρσξνχληαη 
απαηηνχλ εμηδαληθεπκέλεο γλψζεηο. 

Δδψ πξέπεη λα ηνληζηεί πσο ζηνλ παξαθάησ πίλαθα γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα λα θσδηθνπνηεζεί 
ην θχιιν νδεγηψλ γηα ηνλ ρξήζηε πνπ πεξηέρεηαη ζε έλα θαξκαθεπηηθφ ζθεχαζκα έηζη γίλεηαη 
πξνζπάζεηα λα αθνινπζεζεί ε ηδία ζεηξά θαηαγξαθήο. 

Επιλογι 1 

Επιλογι 2 

Επιλογι 3 
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 ην πεδίν «Κσδηθφο Γξαζηηθήο Οπζίαο»  ν ρξήζηεο εηζαγάγεη ην κνλαδηθφ θσδηθφ πνπ 
ραξαθηεξίδεη ηελ δξαζηηθή νπζία. Δδψ πξέπεη λα ζεκεησζεί ην εμήο ε επηινγή ηνπ 
κνλαδηθνχ θσδηθνχ έρεη επηιεγεί λα είλαη ην ζχζηεκα ATC  (ANATOMICAL 
THERAPEUTIC CHEMICAL CLASSIFICATION SYSTEM) ην νπνίν ειέγρεηαη απφ ηνλ 
Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο θαη εηζήρζε ην 1976. 
Ο θψδηθαο θαηεγνξηνπνηεί ηηο δξαζηηθέο νπζίεο αλάινγα κε ην φξγαλν ζην νπνίν δξνπλ 
θαη ηελ ζεξαπεπηηθή ηνπο ηδηφηεηα. 

 ην πεδίν «Καηεγνξία δξαζηηθήο νπζίαο» ν ρξήζηεο εηζαγάγεη ηνλ ηχπν ηελ 
θαξκαθνζεξαπεπηηθή θαηεγνξία ηεο δξαζηηθήο νπζίαο βάζεη ηεο βηβιηνγξαθίαο.  

 ην πεδίν «Όλνκα δξαζηηθήο» ν ρξήζηεο θαιείηαη λα εηζάγεη ηελ ρεκηθή νλνκαζία ηεο 
δξαζηηθήο νπζίαο. 

 ην πεδίν «Γνζνινγία» ν ρξήζηεο θαιείηαη λα εηζάγεη ηελ ελδεδεηγκέλε δνζνινγία ηνπ 
θαξκάθνπ. 

 ην πεδίν «Δπηπινθέο» ν ρξήζηεο θαιείηαη λα εηζάγεη ηεο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο φπσο 
έρνπλ θαηαγξαθεί ζηελ βηβιηνγξαθία. 

 ην πεδίν «Κσδηθφο εκπνξηθήο νλνκαζίαο» ν ρξήζηεο θαιείηαη λα εηζάγεη ηνλ κνλαδηθφ 
θσδηθφ πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ εκπνξηθή νλνκαζία. 

 ην πεδίν «Κσδηθφο Αζζέλεηαο» ν ρξήζηεο θαιείηαη λα εηζάγεη έλα κνλαδηθφ θσδηθφ 
πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ αζζέλεηα. ε απηφ ην πεδίν ρξεζηκνπνηήζεθε ην ICD (International 
Classification of Diseases) ην νπνίν είλαη έλα εξγαιείν θαηάηαμεο γηα ηελ επηδεκηνινγία, 
ηε δηαρείξηζε ζεκάησλ πγείαο. Σν δηαρεηξίδεηαη ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο. Σν 
ICD θαηαγξάθεη ηελ αζζέλεηα αιιά είλαη ζρεδηαζκέλν έηζη ψζηε λα κπνξεί λα θαηαηάμεη 
ζπκπηψκαηα, επξήκαηα ,παξάπνλα, θνηλσληθέο επηπηψζεηο θαη αίηηα πνπ πξνθαινχλ 
ηελ αζζέλεηα. 

 ην πεδίν «Όλνκα Αζζέλεηαο» ν ρξήζηεο θαιείηαη λα εηζάγεη ηελ νλνκαζία ηεο 
αζζέλεηαο γηα ηε νπνία ελδείθλπηαη ε δξαζηηθή νπζία φπσο έρεη θαηαγξαθεί ζηελ 
βηβιηνγξαθία. 

 ην πεδίν «Σξφπνο Υνξήγεζεο» ν ρξήζηεο θαιείηαη λα εηζάγεη αλ ην ζθεχαζκα 
ρνξεγείηε δηα ζηφκαηνο, παξεληεξηθά ,ελέζηκα ή κε άιιν ηξφπν ρνξήγεζεο. 

 ην πεδίν «Δκπνξηθή Ολνκαζία» ν ρξήζηεο θαιείηαη λα εηζάγεη ηηο εκπνξηθέο νλνκαζίεο 
ηνπ ζθεπάζκαηνο πνπ πεξηέρεη ηελ δξαζηηθή νπζία. Δδψ πξέπεη λα ζεκεησζεί ε 
εκπνξηθή νλνκαζία κπνξεί λα είλαη παξαπάλσ απφ κηα. 

 ην πεδίν «Κσδηθφο Φαξκάθνπ πνπ πξνθαιεί επηπινθή» ν ρξήζηεο θαιείηαη λα εηζάγεη 
ην ATC  ηνπ ζθεπάζκαηνο πνπ έρεη θαηαγξαθεί φηη πξνθαιεί ή ελδέρεηαη λα πξνθαιεί 
επηπινθέο. 

Κωδικόσ 

Δραςτικισ 

Ουςίασ 

Κατθγορία 

Δραςτικισ 

 Όνομα 

Δραςτικισ 

Δοςολογία 

Επιπλοκζσ 

Κωδικόσ 

Εμπορικισ 

Ονομαςίασ 

Κωδικόσ 

Αςκζνειασ 

Όνομα αςκζνειασ 

Σρόποσ 

χοριγθςθσ 

Εμπορικι 

ονομαςία 

Κωδικόσ φαρμάκου 

που προκαλεί 

επιπλοκι  

Αντενδείξεισ 

 

Από τθν ςτιγμι που ο χριςτθσ είναι ςίγουροσ πωσ 

καταχϊρθςε ςωςτά όλα τα ςτοιχεία μπορεί να κάνει 

ειςαγωγι ςτθν βάςθ 
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 ην πεδίν «Αληελδείμεηο» ν ρξήζηεο θαιείηαη λα εηζάγεη ηηο θαηαγεγξακκέλεο 
αληελδείμεηο πνπ ζπλδένληαη κε ην ζθεχαζκα . 

Αθνχ γίλεη εηζαγσγή ησλ ζηνηρείσλ ν ρξήζηεο πξέπεη λα παηήζεη ην θνπκπί «Insert» ψζηε 
λα θαηαρσξεζνχλ ηα ζηνηρεία ζηελ βάζε δεδνκέλσλ. 
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Επιλογή 2 

Ο ρξήζηεο παηψληαο ην θνπκπί Search ν ρξήζεο κπνξεί λα αλαδεηήζεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 
πεξηέρνληαη ζε έλα θχιιν νδεγηψλ γηα ηνλ ρξήζηε εηζάγνληαο ην φλνκα ηεο δξαζηηθήο νπζίαο. 

  

Πιεθηξνινγψληαο ηελ νλνκαζία ηεο δξαζηηθήο νπζίαο θαη παηψληαο ην θνπκπί Search 
εκθαλίδεηαη ε επφκελε θαξηέια  

 

  

Κατθγορία 

δραςτικισ 

ουςίασ 

Σρόποσ 

χοριγθςθσ 

Δοςολογία Εμπορικι 

ονομαςία 

Επιπλοκζσ 

Ενδείκνυται  
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ε απηή ηελ θαξηέια εκθαλίδνληαη κε ηελ αθφινπζε ζεηξά 

 «Καηεγνξία δξαζηηθήο νπζίαο» : Όπνπ δίλνληαη ζηνηρεία γηα ηελ θαξκαθνζεξαπεπηηθή 
θαηεγνξία ηεο δξαζηηθήο νπζίαο 

 «Δλδείθλπηαη» : Όπνπ εκθαλίδεηαη ε νλνκαζία ηεο αζζέλεηαο γηα ηελ νπνία ελδείθλπηαη ε 
δξαζηηθή νπζία 

 «Δπηπινθέο» : Όπνπ εκθαλίδεηαη ην φλνκα ησλ επηπινθψλ πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί. 

 «Δκπνξηθέο νλνκαζίεο» : Όπνπ εκθαλίδνληαη νη εκπνξηθέο νλνκαζίεο πνπ πεξηέρνπλ 
ηελ δξαζηηθή νπζία. 

 «Γνζνινγία»: Όπνπ εκθαλίδεηαη ε ζπληζηψκελε δνζνινγία. 

 «Σξφπνο ρνξήγεζεο»: Όπνπ εκθαλίδεηαη ν ηξφπνο ρνξήγεζεο ηνπ ζθεπάζκαηνο 

ε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο δελ εηζαγάγεη ζσζηή δξαζηηθή νπζία ην πξφγξακκα ζα ηνπ 
εκθαλίζεη έλα κήλπκα ιάζνπο  

 

Εικόνα 3 Μήνσμα Λάθοσς 

 

  



ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΓΙΑΣΡΙΒΗ                                                     ΚΤΡΙΑΚΟ ΜΠΟΤΡΜΠΟΤΥΑΚΗ 
 

20 
ΦΗΦΙΑΚΟ ΟΓΗΓΟ ΦΑΡΜΑΚΧΝ 

Επιλογή 3  

Ο ρξήζηεο κπνξεί λα ειέγμεη εάλ ηα θάξκαθα πνπ ιακβάλεη πξνθαινχλ κεηαμχ ηνπο επηπινθέο 
παηψληαο ην θνπκπί Conflicts.  

  

ηελ θαξηέια πνπ εκθαλίδεηαη  ν ρξήζηεο κπνξεί λα θαηαρσξήζεη ηελ εκπνξηθή νλνκαζία δπν 
θαξκάθσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ή πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη. Αθνχ θαηαρσξήζεη ηελ νλνκαζία 
πξέπεη λα παηήζεη ην  θνπκπί Search. Δθφζνλ  ππάξρεη επηπινθή ζα εκθαληζηεί κήλπκα φπνπ 
ζα θαηαγξάθεηαη ε επηπινθή αιιηψο ζα εκθαληζηεί κήλπκα ζην νπνίν ζα αλαθέξεηαη φηη δελ 
βξέζεθαλ επηπινθέο. 

   

Εικόνα 1 Η πινακίδα ποσ ενημερώνει όηι δεν βρέθηκαν επιπλοκές 

 

Εικόνα 2 Η πινακίδα όποσ αναγράθεηαι η επιπλοκή 

Αρχιτεκτονική υστήματος 

Σν πξφγξακκα έρεη ζπληαρζεί κε ηελ ρξήζε ηεο αληηθεηκελνζηξαθνχο γιψζζαο 
πξνγξακκαηηζκνχ JAVA κε ηελ ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ NETBEANS θαη ηεο βάζεο δεδνκέλσλ 
πνπ πινπνηήζεθε κε ηελ MySql κε ην εξγαιείν MySql Workbench. 
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Όζνλ αθνξά ηνλ θψδηθα ηεο  JAVA δεκηνπξγήζεθε έλα παθέην κε ηελ νλνκαζία med_app. 
Μέζα ζε απηφ δεκηνπξγήζεθαλ ηέζζεξηο θιάζεηο  

 

Τλοποίηση INTRO 

 

 Η θιάζε INTRO είλαη ε εηζαγσγηθή θιάζε ηεο εθαξκνγήο. Απφ απηή ηελ θιάζε 
πινπνηείηαη ε αξρηθή νζφλε ηεο εθαξκνγήο νπνχ θαη απνηππψλνληαη νη επηινγέο πνπ 
έρεη ν ρξήζηεο. ηελ πινπνίεζε ηεο θιάζεο ρξεζηκνπνηήζεθε ην  Java Swing ην νπνίν 
απνηειεί έλα GUI εξγαιείν κε ην νπνίν ν πξνγξακκαηηζηήο κπνξεί λα ζρεδηάζεη 
γξαθηθά πεξηβάιινληα. Με απηφ ην εξγαιείν ζρεδηάζηεθε φιν ην γξαθηθφ πεξηβάιινλ 
ηεο εθαξκνγήο .Γηα λα επηηεπρηεί ην γξαθηθφ πεξηβάιινλ ηεο θιάζεο INTRO θαινχληαη 
νη ππνθιάζεηο ηνπ SWING:  
JFRAME,JPANEL,JTABEL,JTEXTFIELD,JLABEL,JBUTTON.  
JFRAME: Δίλαη ε θιάζε πνπ δεκηνπξγεί ην αξρηθφ πιαίζην γηα κηα παξαζπξηθή 
εθαξκνγή. Σνπνζεηεί έλα πιαίζην έλα ηίηιν θαη έλα θνπκπί κε ην νπνίν θιείλεη ην 
παξάζπξν 
JPANEL: Δίλαη ε θιάζε πνπ παξέρεη έλα πεξηέθηε κέζα ζην νπνίν ν πξνγξακκαηηζηήο 
κπνξεί λα βάιεη δηάθνξα γξαθηθά ζπζηαηηθά. Ο πεξηέθηεο ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη κέζα 
ζε έλα πιαίζην ζαλ απηφ πνπ αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο 
JTABLE: Δίλαη ε θιάζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα απεηθνλίζεη κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν 
ηα δεδνκέλα πνπ ζα εηζαρζνχλ. Η θιάζε απηή δελ απνζεθεχεη νχηε επεμεξγάδεηαη ηα 
δεδνκέλα είλαη κφλν έλα απεηθνληζηηθφ εξγαιείν. 
JLABEL: Δίλαη ε θιάζε ε νπνία κπνξεί λα απεηθνλίζεη θείκελν, θσηνγξαθία ή θαη ηα 
δχν. 
JBUTTON: Δίλαη ε θιάζε ε νπνία εηζάγεη έλα θνπκπί ην νπνίν φηαλ παηεζεί ζα 
παξάμεη έλα γεγνλφο. 
JTEXFIELD: Δίλαη ε θιάζε ε νπνία εηζάγεη έλα ζπζηαηηθφ ην νπνίν κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ επεμεξγαζία κηαο γξακκήο θεηκέλνπ. 

Η ηεξαξρία κε ηελ θαινχληαη ηα ζπζηαηηθά ηνπ Swing πξέπεη λα είλαη ζπγθεθξηκέλε αθνχ ην 
απνηέιεζκα πνπ παξάγεηαη είλαη ζηε πξαγκαηηθφηεηα ε ζπλέλσζε δηαθνξεηηθψλ ζπζηαηηθψλ. 
Έηζη θαιείηαη πξψηα ην πιαίζην JFRAME κέζα ζην ζην νπνίν ηνπνζεηείηαη ν πεξηέθηεο ησλ 
ζπζηαηηθψλ JPANEL κέζα ζηνλ νπνίν ηνπνζεηνχληαη ηα ζπζηαηηθά. 

Σν JTABLE είλαη ζηαηηθφ ελψ ζηελ ζπλέρεηα ηνπνζεηνχληαη ηα ζπζηαηηθά 

       Label = new JLabel ("PRESS FOR ACTIVE INGREDIENT SEARCH"); 
        label2 = new JLabel ("PRESS FOR ACTIVE INGREDIENT CONFLICTS"); 
        label3 = new JLabel ("PRESS FOR INSERTING DATA"); 
        label.setBounds(50, 100, 280, 20); 
        label2.setBounds(50, 150, 290, 80); 
        label3.setBounds(50,45,270,10); 
        button = new JButton("Search"); 
        button2 = new JButton("Conflicts"); 
        button3 = new JButton("Insert"); 
        button.setBounds(120,120,150,20); 
        button2.setBounds(120,200,150,20); 
        button3.setBounds(120,60,150,20);   

Καηά ηελ εηζαγσγή ησλ ζπζηαηηθψλ πξέπεη λα γίλνπλ ηα εμήο λα νξηζηεί ηη θείκελν ζα πεξηέρνπλ 
θαη πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ ρψξν ηνπ πεξηέθηε. Έηζη θάζε θνξά πνπ θαιείηαη κηα θιάζε 
δεκηνπξγείηαη έλα θαηλνχξγην αληηθείκελν θαη δίλνληαη νη ζπληεηαγκέλεο (Υ,Τ,WIDTH,HEIGHT) 
απφ ηελ κέζνδν setbounds 

Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη αθνχ παηεζεί ην θνπκπί πνπ έρεη νξηζηεί πξέπεη λα ιάβεη 
ρψξα έλα γεγνλφο απηφ ζπκβαίλεη κε ηελ ρξήζε ηνπ Action Listener. 
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 Γεγνλφηα 
Σα γξαθηθά πεξηβάιινληα δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε λα επηιέμεη ηελ πνξεία 
ηεο εξγαζίαο ηνπ. Απηφ θαζνξίδεηαη απφ ην πάηεκα ηνπ πνληηθηνχ ή απφ ην πάηεκα 
ελφο θνπκπηνχ ζην πιεθηξνιφγην θ.ν.θ νπνχ δεκηνπξγείηαη έλα γεγνλφο .Όηαλ 
ζπκβαίλεη έλα γεγνλφο δεκηνπξγείηαη έλα αληηθείκελν γεγνλφηνο. Σν αληηθείκελν 
γεγνλφηνο πεξηέρεη πιεξνθνξίεο γηα ην ίδην ην γεγνλφο θαζψο θαη γηα ηελ πεγή απφ ηελ 
νπνία πξνέξρεηαη. Δπίζεο ςάρλεη κηα εηδηθή κέζνδν ε νπνία ζα ρεηξηζηεί ην γεγνλφο 
απηφ.  

import java.awt.event.ActionEvent; 

import java.awt.event.ActionListener; 

ηελ εθαξκνγή γίλεηαη εηζαγσγή ηεο θιάζεο Αction Event θαη Action Listener ην γεγνλφο πνπ ζα 
παξαρζεί απφ ην πάηεκα ηνπ θνπκπηνχ ζα κεηαθεξζεί ζην Action Listener αληηθείκελν πνπ ηνπ 
έρεη αλαηεζεί λα δηαρεηξηζηεί ην γεγνλφο. 

       button.addActionListener(this); 

        button2.addActionListener(this); 

        button3.addActionListener(this); 

Όηαλ ινηπφλ παηεζεί ην αληίζηνηρν θνπκπί  

 

public void actionPerformed(ActionEvent ae) 

{ 

    Object src = ae.getSource(); 

if(src == button){ 

        med_app.Main.main(args); 

    } 

if(src == button2){ 

        med_app.Main2.main(args); 

    } 

if(src == button3){ 

        med_app.Extra.main(args); 

    } 

έρεη νξηζηεί λα μεθηλάεη ε αληίζηνηρε εθαξκνγή έηζη γηα ην θνπκπί 1 ζα μεθηλήζεη ε θιάζε ΜΑΙΝ 
γηα ην θνπκπί 2 ε θιάζε ΜΑΙΝ2 θαη γηα ην θνπκπί 3 ε θιάζε extra.  

Ο ρξήζηεο κπνξεί λα επηζηξέθεη θάζε θνξά ζηελ θιάζε INTRO θαη λα εθηειεί μαλά ηηο 
ιεηηνπξγίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη θαη ην πξφγξακκα θιείλεη φηαλ παηεζεί ην θνπκπί πνπ θιείλεη ην 
JFRAME απηήο ηεο θιάζεο. 
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Τλοποίηση EXTRA 

ηελ θιάζε EXTRA θαηλνχξγην ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε δηαζχλδεζε κε ηελ βάζε δεδνκέλσλ 
MySql. Η δηαζχλδεζε επηηπγράλεηαη κε ηελ ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο JDBC ε νπνία επηηξέπεη ζηα 
πξνγξάκκαηα ηεο γιψζζαο Java λα εθηεινχλ εληνιέο SQL θαη λα ιακβάλνπλ απνηειέζκαηα 
ησλ εληειψλ απηψλ απφ ηελ βάζε δεδνκέλσλ. 

 JDBC: Ο βαζηθφο ζηφρνο ηεο βηβιηνζήθεο είλαη λα επηηξέπεη ζε πξνγξάκκαηα ηεο 
JAVA λα εθηεινχλ εληνιέο SQL θαη λα ιακβάλνπλ ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ βάζε 
δεδνκέλσλ. Οη θιάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ JDBC είλαη  

1. DRIVER MANAGER : Φνξηψλεη ηνπο θαηάιιεινπο νδεγνχο θαη δεκηνπξγεί 
ζχλδεζε κε ηελ βάζε 

2. CONNECTION: Αληηπξνζσπεχεη κηα ζχλδεζε ζε κηα ζπγθεθξηκέλε βάζε 
δεδνκέλσλ. H επηθνηλσλία ηεο SQL κε ην πξφγξακκα  JAVA πξαγκαηνπνηείηαη 
κε ηηο κεζφδνπο ηεο Connection 

3. STATEMENT: Αληηπξνζσπεχεη κηα εληνιή SQL. Οη θιήζεηο γηα ηελ εθηέιεζε 
εληνιψλ SQL πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηηο κεζφδνπο ηεο Statement 

4. ResultSet: Αληηπξνζσπεχεη ηα απνηειέζκαηα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηελ 
εθηέιεζε ησλ εληνιψλ SQL. Με ηελ ResultSet κπνξνχκε λα δηαρεηξηζηνχκε ηα 
δεδνκέλα πνπ επηζηξέθεη ε βάζε δεδνκέλσλ 

 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

  

 

 

H JDBC θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο πξέπεη λα αθνινπζείηαη απφ ζπγθεθξηκέλα βήκαηα ψζηε λα 
κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ θαη λα κπνξεί λα ζηείιεη Queries θαη λα ιάβεη 
απαληήζεηο. 

 Δηζαγσγή θαηάιιεισλ θιάζεσλ 

 Φφξησζε θαηάιιεινπ νδεγνχ JDBC 

 Πξνζδηνξηζκφο πεγήο δεδνκέλσλ 

 Γεκηνπξγία ελφο αληηθεηκέλνπ Connection 

 Γεκηνπξγία ελφο αληηθεηκέλνπ Statement 

 Query ζηελ βάζε δεδνκέλσλ κε ηελ βνήζεηα Statement 

 Λήςε δεδνκέλσλ απφ ην αληηθείκελν ResultSet  

 Κιείλεη ηα αληηθείκελα ResultSet,Statement,Connection 

public static void ConnectwithMysql(){ 

connection(); 

String host = "jdbc:mysql://localhost/medicine?useOldAliasMetadataBehavior=true"; 

String username = "root"; 

String password = ""; 

try { 

Εφαρμογι JAVA 

JDBC 

MySql 
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Connection connect = DriverManager.getConnection(host, username, password) ; 

Statement statement = connect.createStatement(); 

System.out.println("Connection established");  

ηνλ θψδηθα ηεο εθαξκνγήο θαιείηαη ε connection θαη νξίδεηαη ε δηαδξνκή ε νπνία νξίδεη ηελ 
ζέζε ηεο βάζεο. ηελ ζπλέρεηα παξέρνληαη ηα credentials ηεο βάζεο θαη δεκηνπξγνχληαη 
αληηθείκελα ησλ θιάζεσλ Connect θαη Statement. 

ηελ ζπλέρεηα δεκηνπξγνχληαη αιθαξηζκεηηθά ζηα νπνία θαηαρσξνχληαη ηα queries πξνο ηελ 
SQL 

String sql = "INSERT  INTO `ACTIVE INGREDIENT`  (CODE,CATEGORY,NAME) VALUES 
('"+ac_in+"','"+ac_in2+"','"+ac_in3+"' )"; 

            String sql2 = "INSERT  INTO `DISEASES`  (DCODE,NAMES) VALUES 
('"+ac_in4+"','"+ac_in5+"')"; 

            String sql3 = "INSERT  INTO `TRADENAMES`(TRCODE,Medicine_Name,`active 
ingredient_CODE`) VALUES ('"+ac_in12+"','"+ac_in7+"','"+ac_in+"')"; 

            String sql4 = "INSERT  INTO `active ingredient_indicated_for_diseases`(`active 
ingredient_CODE`,`DISEASES_DCODE`,DOSAGE,PROVIDING) VALUES 
('"+ac_in+"','"+ac_in4+"','"+ac_in8+"','"+ac_in9+"')"; 

            String sql5 = "INSERT  INTO `active ingredient_interacts_active ingredient`(`active 
ingredient_CODE`,`active ingredient_CODE1`,Complications) VALUES 
('"+ac_in+"','"+ac_in6+"','"+ac_in10+"')"; 

            String sql6 = "INSERT  INTO `active ingredient_not_indicated_for_diseases`(`active 
ingredient_CODE`,Complication) VALUES ('"+ac_in+"','"+ac_in11+"')"; 

ην ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη θψδηθα δίλεηαη εληνιή λα εηζαρζνχλ λέεο θαηαρσξήζεηο. Οη 
θαηαρσξήζεηο απηέο έρνπλ εηζαρζεί απφ ηνλ ρξήζηε θαη ην πξφγξακκα ηηο «ηξαβάεη» απφ εθεί. 

Δπφκελε δηαδηθαζία είλαη ε εθηέιεζε ησλ εληνιψλ.  

int result = statement.executeUpdate(sql); 

            int result2 = statement.executeUpdate(sql2); 

            int result3 = statement.executeUpdate(sql3); 

            int result4 = statement.executeUpdate(sql4); 

            int result5 = statement.executeUpdate(sql5); 

            int result6 = statement.executeUpdate(sql6); 

ε απηφ ην θνκκάηη θψδηθα θαιείηαη ε κέζνδνο execute update ην αληηθείκελν απηφ 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εθηειεζηεί έλα SQL Statement θαη επηζηξέθεη έλα αθέξαην πνπ 
ζεκαηνδνηεί ηνλ αξηζκφ ησλ γξακκψλ πνπ επεξεάζηεθαλ απφ ηηο εληνιέο πνπ εθηειέζηεθαλ. 
Με απηή ηελ πινπνίεζε επηηπγράλεηαη ε εηζαγσγή δεδνκέλσλ απφ ηνλ ρξήζηε ζηελ βάζε 
δεδνκέλσλ. ε απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη έρεη ιεθζεί κέξηκλα ψζηε λα κελ 
επηηξέπνληαη ραξαθηήξεο πέξα ησλ αιθαξηζκεηηθψλ δειαδή φια λα επηηξέπνληαη φια ηα 
λνχκεξα θαη νη αξηζκνί θαη αλάινγα ηελ πεξίζηαζε λα κελ επηηξέπνληαη νχηε νη αιθαβεηηθνί 
ραξαθηήξεο. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ πξνζηέζεθε κηα παξάκεηξνο πνπ κφιηο αληρλεχζεη κε 
απνδεθηνχο ραξαθηήξεο ηνπ αθαηξεί ψζηε λα κελ πεξαζηνχλ ζηελ βάζε δεδνκέλσλ. Η 
πινπνίεζε είλαη ζρεηηθά απιή απφ ηελ ζηηγκή πνπ ν ρξήζηεο πάηεζε έλα κελ απνδεθηφ 
ραξαθηήξα ζα αληηθαηαζηαζεί κε θελφ ραξαθηήξα θαη έηζη δελ ζα πεξαζηεί ζην ζχζηεκα.  
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ac_in = textbox.getText(); 

ac_in = ac_in.replaceAll("[^a-zA-Z0-9]",""); 

 Δπίζεο έρεη πξνβιεθζεί λα εηδνπνηείηαη ν ρξήζηεο ψζηε λα κελ αθήλεη θελά πεδία κε κήλπκα 
πνπ ηνλ ελεκεξψλεη πνην πεδίν είλαη θελφ 

if (textbox3.getText().trim().length()== 0){ 

     JOptionPane.showMessageDialog( null, "PROVIDE DATA IN TEXTBOX 3", "ERROR", 0, 
null); 

} 

 

Τλοποίηση MAIN 

ηελ θιάζε MAIN πινπνηείηαη ε αλαδήηεζε βάζεη νλφκαηνο δξαζηηθήο νπζίαο ζηελ βάζε 
δεδνκέλσλ. Η δηαδηθαζία ζχλδεζεο θαη επηθνηλσλίαο κε ηελ SQL αθνινπζεί αθξηβψο ηελ ίδηα 
κεζνδνινγία κε ηελ πξνεγνχκελε πινπνίεζε αιιά ην θαηλνχξγην ραξαθηεξηζηηθφ πνπ εηζάγεηαη 
εδψ είλαη ε δηαδηθαζία απεηθφληζεο ησλ απνηειεζκάησλ πνπ επηζηξέθεη ε βάζε δεδνκέλσλ. 

 ResultSet result = statement.executeQuery(sql); 

 displayResults(result);  

Αθνχ δφζεθε ην query ζηελ βάζε δεδνκέλσλ θαιείηαη ε κέζνδνο executeQuery 

 Executing Queries: Γηα λα εθηειεζηεί έλα query πξέπεη λα γίλεη θιήζε κηαο κεζφδνπ 
execute απφ ην ζχζηεκα. Η executeQuery ζπγθεθξηκέλα επηζηξέθεη έλα αληηθείκελν 
ResultSet. 

 ResultSet: Η δηεπαθή ResultSet παξέρεη κεζφδνπο γηα αλάθηεζε θαη επεμεξγαζία 
απνηειεζκάησλ απφ queries πνπ κφιηο έρνπλ εθηειεζηεί. Σα αληηθείκελα πνπ 
πξνθχπηνπλ κπνξνχλ λα έρνπλ δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο. 

ην πξφγξακκα ην αληηθείκελν ResultSet νλνκάδεηαη result θαη εηζάγεηαη ζαλ παξάκεηξνο 
ζηελ θιάζε displayResults. 

ResultSetMetaData rmeta = result.getMetaData(); 

 int numColumns=result.getMetaData().getColumnCount(); 

ηελ θιάζε displayResults γίλεηαη ρξήζε ηεο κεζφδνπ getMetaData(). 

 ResultSetMetaData: Μηα δηεπαθή ε νπνία παξέρεη κεζφδνπο γηα λα γίλεη ζπιινγή 
γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζηειψλ απφ έλα αληηθείκελν ResultSet. Αθνχ 
παξζνχλ ηα ζηνηρεία θαιείηαη κηα κέζνδνο .getColumnCount(); ε νπνία 
επηζηξέθεη ηνλ αξηζκφ ησλ ζηειψλ. 

Αθνινχζσο κε ηελ ρξήζε while θαη ηεο κεζφδνπ .next () ν cursor δηαηξέρεη θάζε 
γξακκή απφ ην αληηθείκελν result. 

while (result.next()) 

ηελ ζπλέρεηα θαη αθνχ γίλεη έιεγρνο φηη δελ είλαη θελφ απφ εγγξαθέο ην αληηθείκελν 
ην δηαηξέρεη ηεο ζηήιεο κε κηα for. 

if (result.getString(1) != null)  { 

for (int i=1;i<numColumns;i++)  
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Με ηελ ρξήζε ησλ κεζφδσλ getColumnName θαη getString παίξλεη ην φλνκα ηεο 
εθάζηνηε ζηήιεο θαη ηνπ αληίζηνηρνπ αιθαξηζκεηηθνχ πνπ πεξηέρεηαη  

b[i]= rmeta.getColumnName(i); 

a[i] = result.getString(i).trim() 

 

Τλοποίηση MAIN2 

ηελ θιάζε MAIN πινπνηείηαη ε αλαδήηεζε επηπινθψλ κεηαμχ ησλ θαξκάθσλ πνπ δίλεη ν 
ρξήζηεο ζην γξαθηθφ πεξηβάιινλ πνπ ηνπ παξέρεηαη απφ ην πξφγξακκα. Δδψ ε πινπνίεζε 
αθνινπζεί ηνλ ηξφπν ζχλδεζεο κε ηελ βάζε δεδνκέλσλ φπσο αθξηβψο θαη ζηελ θιάζε MAIN 
γηα απηφ θαη δελ αλαιχεηαη μαλά θαη ζηελ ζπλέρεηα κε ηελ ρξήζε ηεο ResultSet απεηθνλίδνληαη ηα 
δεδνκέλα.  

Πην αλαιπηηθά  

ResultSetMetaData rmeta = result.getMetaData(); 

int numColumns=result.getMetaData().getColumnCount();  

Αθνχ πξψηα γίλεη ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ γηα ηηο ζηήιεο πνπ επηζηξαθεί απφ ηα εξσηήκαηα 
πξνο ηελ βάζε δεδνκέλσλ ζηελ ζπλέρεηα γίλεηαη θαηακέηξεζε ησλ ζηειψλ. 

if (result.next()==true) κε ηελ ρξήζε ηεο if εμεηάδνπκε αλ ππάξρεη εγγξαθή ζηελ πξψηε κφλν 
γξακκή αθνχ εθεί βξίζθνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ καο ελδηαθέξνπλ. 

do 

{ 

        s1 = rmeta.getColumnName(1); 

        s2 = result.getString(1); 

        sf = s1+"--->"+s2; 

  

    JFrame.setDefaultLookAndFeelDecorated(true); 

    JFrame frame = new JFrame(); 

    frame.setTitle("CAUTION"); 

    frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.DISPOSE_ON_CLOSE); 

    JLabel label = new JLabel(sf); 

    frame.add(label); 

    frame.pack(); 

    frame.setSize(new Dimension(300, 250)); 

    frame.getContentPane().setBackground(Color.RED); 

    frame.setVisible(true)  

   while (result.next()) ;  
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ηελ ζπλέρεηα κε ηελ ρξήζε ηεο do – while επηηπγράλεηαη φηη ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ζα έρνπκε 
εθηέιεζε ηνπ θψδηθα πνπ βξίζθεηαη κέζα ζην πεδίν δξάζεο ηνπ βξφγρνπ.  Σα απνηειέζκαηα 
ηεο εθηέιεζεο ηεο rmeta.getColumnName(1); απνζεθεχνληαη ζην s1 θαη ηεο result.getString(1); 
ζην s2. Έπεηηα γίλεηαη ε δεκηνπξγία ηνπ παξαζχξνπ πνπ ζα εκθαληζηεί ζηνλ ρξήζηε εδψ αμίδεη 
λα ζεκεησζεί ε ρξήζε ηεο setDefaultLookAndFeelDecorated(true). Σν εξγαιείν γηα ηελ 
δεκηνπξγία γξαθηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ παξέρεη ε JAVA ζηηο ηειεπηαίεο εθδφζεηο ηεο 
νλνκάδεηαη Swing θαη ε βαζηθή ηδέα γχξσ απφ ηελ νπνία ρηίζηεθε είλαη ε παξακεηξνπνίεζε 
ηνπ. Οξίδνληαο ζαλ true ηελ ρξήζε ηνπ επηηξέπεηαη ζην εθάζηνηε ινγηζκηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 
λα νξίδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παξάζπξνπ πνπ δεκηνπξγείηαη. 

 

Εξαιρέσεις και ισχυρισμοί 

ε θάζε θιάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο γίλεηαη ρξήζε εμαηξέζεσλ θαη είλαη ζεκαληηθφ λα γίλεη κηα 
αλαθνξά ζε απηφ ην θνκκάηη ηνπ θψδηθα. Όηαλ ζπκβεί θάπνην πξφβιεκα ζηελ JAVA 
δεκηνπξγείηαη κηα εμαίξεζε. Σν πιενλέθηεκα απφ ηελ ρξήζε εμαηξέζεσλ είλαη φηη κπνξεί λα 
δηαρσξηζηεί ν θψδηθαο πνπ ρεηξίδεηαη ηελ εμαίξεζε απφ ηνλ ππφινηπν θψδηθα. Ο ρεηξηζκφο ησλ 
εμαηξέζεσλ βαζίδεηαη ζην φηη φηαλ παξαρζεί κηα εμαίξεζε δελ κπνξεί πάληα λα αληηκεησπηζηεί 
απηφκαηα. Δάλ φκσο ππάξρεη θψδηθαο πνπ κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί εμαηξέζεηο ηφηε ε εμαίξεζε 
ζπιιακβάλεηαη (catch) θαη λα ππνζηεί δηαρείξηζε. ηνλ θψδηθα ηνπ πξνγξάκκαηνο νη εμαηξέζεηο 
πνπ πξέπεη λα δηαρεηξηζηνχλ αθνξνχλ θπξίσο ζέκαηα πνπ ερνπλ λα θάλνπλ κε ηελ επηθνηλσλία 
ηεο JAVA-SQL αιιά φρη απνθιεηζηηθά επίζεο ππάξρνπλ εμαηξέζεηο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε 
ρεηξηζκφ pointers . 

Όηαλ ρξεηάδεηαη λα ζπιιεθζεί κηα εμαίξεζε δεκηνπξγείηαη έλα ηκήκα try κέζα ζην νπνίν πξέπεη 
λα ηνπνζεηεζεί ηνλ θψδηθα ηεο κεζφδνπ ην νπνίν ελδέρεηαη λα δεκηνπξγήζεη κηα εμαίξεζε. ηελ 
ζπλέρεηα πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί έλα ηκήκα catch ην νπνίν πξνζδηνξίδεη ην ηχπν ηεο εμαίξεζεο 
πνπ ελδέρεηαη λα ζπιιεθζεί θαη ηνλ θψδηθα γηα ηνλ ρεηξηζκφ ηεο. Σν ηκήκα catch πξέπεη λα 
αθνινπζήηε απφ κηα παξέλζεζε φπνπ ζα νξίδεηαη ν ηχπνο ηεο εμαίξεζεο κε ηελ νπνία 
αζρνιείηαη ην catch. 

try{…. 

catch (NullPointerException e){ 

JOptionPane.showMessageDialog( null, "PROVIDE  VALID ACTIVE INGRIDIENT", "ERROR", 
0, null); 

e.printStackTrace(); 

Μεηά ην try αθνινπζεί ν θψδηθαο ππφ εμέηαζε ζηελ ζπλέρεηα ππάξρεη έλα catch κε ηελ εμαίξεζε 
πνπ ελδέρεηαη λα δεκηνπξγεζεί θαη ν θψδηθαο πνπ ζα αληηκεησπίζεη ηε ελδερφκελε εμαίξεζε. 

 Η Βάση Δεδομένων 

Με ηνλ φξν βάζε δεδνκέλσλ ελλνείηε κηα νξγαλσκέλε ζπιινγή απφ δεδνκέλα ηα νπνία 
αλαθέξνληαη ζε έλα αληηθείκελν. Σν αληηθείκελν κπνξεί λα είλαη κηα επηρείξεζε, έλαο 
νξγαληζκφο ή αθφκα θαη έλα άηνκν. Η ιεηηνπξγία κηαο βάζεο δεδνκέλσλ είλαη ε εμήο θάζε 
πιεξνθνξία πνπ εηζάγεηαη ζηελ βάζε δεδνκέλσλ απνζεθεχεηαη ζε κηα θαζνξηζκέλε ζέζε κέζα 
ζε απηή. Δάλ ε βάζε είλαη ζσζηά νξγαλσκέλε δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα αληιεζνχλ απφ απηή 
ζχλζεηεο πιεξνθνξίεο απφ ηελ ζηηγκή πνπ ζα δνζνχλ ηα ζσζηά εξσηήκαηα πξνο απηή. Μηα 
βάζε δεδνκέλσλ δεκηνπξγείηαη απφ έλα εηδηθφ παθέην ινγηζκηθνχ πνπ νλνκάδεηαη χζηεκα 
Γηαρείξηζεο Βάζεο Γεδνκέλσλ (.Γ.Β.Γ). Σν .Γ.Β.Γ εθηφο απφ λα δεκηνπξγεί ηελ βάζε έρεη 
ηελ δπλαηφηεηα λα απνζεθεχεη ζηνηρεία ζε απηή λα πξαγκαηνπνηεί ηαμηλνκήζεηο θαη λα ζπληεξεί 
ηα ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ ζε απηή θαζψο θαη λα ηα πξνζηαηεχεη απφ ιάζνο ρεηξηζκνχο. Κάζε 
κεγάιε εηαηξεία ηνπ θιάδνπ ηεο αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ έρεη δεκηνπξγήζεη παθέηα  .Γ.Β.Γ. 
Τπάξρνπλ δηάθνξα κνληέια βάζεσλ δεδνκέλσλ ‘φκσο ην πιένλ δηαδεδνκέλν είλαη ην ζρεζηαθφ 
κνληέιν. ην ζρεζηαθφ κνληέιν ηα δεδνκέλα νξγαλψλνληαη ζε πίλαθεο. Κάζε πίλαθαο 
απνηειείηαη απφ απφ γξακκέο θαη ζηήιεο. Κάζε γξακκή αληηζηνηρεί ζε κηα νληφηεηα (πξφζσπν , 
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αληηθείκελν) ελψ θάζε ζηήιε πξνζδηνξίδεη ραξαθηεξηζηηθά απηήο ηεο νληφηεηαο. Κάζε εγγξαθή 
απνηειείηαη απφ ζπγθεθξηκέλεο ηηκέο πεδίσλ. Έλα απφ ηα πεδία θάζε εγγξαθήο πξέπεη λα 
ηαπηνπνηεί κνλαδηθά ηελ εγγξαθή έηζη ψζηε απηή λα μερσξίδεη απφιπηα απφ ηηο ππφινηπεο. Σν 
πεδίν απηφ νλνκάδεηαη πξσηεχνλ θιεηδί. Μηα ηππηθή εθαξκνγή απνηειείηαη απφ πνιινχο 
πίλαθεο πνπ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο. Η ζχλδεζε γίλεηαη κε έλα θνηλφ πεδίν. Σν πεδίν απηφ ζηνλ 
έλα πίλαθα απνηειεί ην πξσηεχνλ θιεηδί ελψ ζηνλ άιιν ην μέλν θιεηδί. ην ζρεζηαθφ κνληέιν 
φινη νη πίλαθεο πξέπεη λα είλαη θαλνληθνπνηήκελνη . 

Γηα λα ιεηηνπξγεί ζσζηά κηα βάζε δεδνκέλσλ  πξέπεη λα αθνινπζεί ηα εμήο βήκαηα 
θαλνληθνπνηήζεο. 

1. Πξψηε θαλνληθή κνξθή: Δδψ επηβάιιεηαη λα ππάξρνπλ κνλαδηθέο ηηκέο γηα θάζε φλνκα 
γλσξίζκαηνο ,φιεο νη ηηκέο θάζε γλσξίζκαηνο λα είλαη ηνπ ίδηνπ ηχπνπ, θάζε ηηκή 
γλσξίζκαηνο λα είλαη αηνκηθή 

2. Γεχηεξε θαλνληθή κνξθή: Μηα  ζρέζε είλαη ζε δεχηεξε θαλνληθή κνξθή φηαλ είλαη ζε 
πξψηε θαλνληθή κνξθή θαη θάζε έλα απφ ηα γλσξίζκαηα ηεο πνπ δελ είλαη ην πξσηεχνλ 
θιεηδί εμαξηψληαη απφ  ην πξσηεχσλ θιεηδί  

3. Σξίηε θαλνληθή κνξθή: Μηα ζρέζε είλαη ζε Σξίηε θαλνληθή κνξθή φηαλ είλαη ζε δεχηεξε 
θαλνληθή κνξθή θαη δελ πεξηέρεη κεηαβαηηθέο εμαξηήζεηο 

4. Γηα ηελ βέιηηζηε ιεηηνπξγία κηαο βάζεο δεδνκέλσλ πξέπεη λα βξίζθεηαη ηελ Boyce Codd 
θαλνληθή κνξθή. Μηα ζρέζε είλαη ζε Boyce Codd θαλνληθή κνξθή φηαλ είλαη ζε ηξίηε 
θαλνληθή κνξθή θαη θαλέλα γλψξηζκα ηεο ζρέζεο δελ εμαξηάηαη ζπλαξηεζηαθά απφ 
θαλέλα ππνζχλνιν ησλ γλσξηζκάησλ ηεο ζρέζεο πνπ δελ είλαη πξσηεχσλ θιεηδί. 

 

Εικόνα 3 Κανονικές μορθές 

    

Η βάζε δεδνκέλσλ πνπ έρεη ζρεδηαζηεί πεξηέρεη πιεξνθνξίεο γηα έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο ησλ 
δξαζηηθψλ νπζηψλ ησλ θαξκάθσλ. πγθεθξηκέλα ην ζχζηεκα ζα δηαρεηξίδεηαη ηηο αθφινπζεο 
έλλνηεο: 

Δραζηική οσζία: ην ζχζηεκα ζα απνζεθεχνληαη πιεξνθνξίεο γηα δξαζηηθέο νπζίεο, γηα θάζε 
κηα απφ ηηο νπνίεο ζα θαηαγξάθεηαη ην φλνκά ηεο ,ν θσδηθφο ηεο ν νπνίνο είλαη κνλαδηθφο, ην 
πεδίν δξάζεο ηεο θαη νη αληελδείμεηο πνπ έρεη θάζε νπζία. 
  
Αζθένειες: Καηαγξάθνληαη επίζεο ηα ζηνηρεία ησλ αζζελεηψλ. πγθεθξηκέλα θαηαγξάθεηαη ν 
κνλαδηθφο θσδηθφο θάζε αζζέλεηαο θαζψο θαη ε βηβιηνγξαθηθή ηεο νλνκαζία.  
 
Εμπορική Ονομαζία: Καηαγξάθνληαη νη εκπνξηθέο νλνκαζίεο πνπ κπνξεί λα έρεη θάζε 
δξαζηηθή νπζία θαη ζπγθεθξηκέλα θαηαγξάθεηαη ν κνλαδηθφο θσδηθφο , ν θσδηθφο ηεο δξαζηηθήο 
νπζίαο θαη νη εκπνξηθέο νλνκαζίεο 
 
Γηα ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ νληνηήησλ ηζρχνπλ νη εμήο πεξηνξηζκνί: 

 Κάζε δξαζηηθή νπζία έρεη ηνπιάρηζηνλ κηα εκπνξηθή νλνκαζία 

 Οη δξαζηηθέο νπζίεο αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο 

 Σνπιάρηζηνλ κία δξαζηηθή ζεξαπεχεη ηνπιάρηζηνλ κηα αζζέλεηα 

 Κάζε εκπνξηθή νλνκαζία πξέπεη λα αληηζηνηρεί ηνπιάρηζηνλ ζε κηα δξαζηηθή νπζία 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΝΣΟΣΗΣΨΝ – ΤΦΕΣΙΕΨΝ 

 

 
 

ΦΕΙΑΚΟ ΜΟΝΣΕΛΟ 

Σν ζρεζηαθφ κνληέιν πνπ πξνθχπηεη είλαη ην εμήο: 

ΓΡΑΣΙΚΗ ΟΤΙΑ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ ΚΧΓΙΚΟ ΟΝΟΜΑΙΑ 

 

ΑΝΣΔΝΓΔΙΞΔΙ 

ΑΝΣΔΝΓΔΙΞΗ ΚΧΓ.ΓΡΑΣΙΚΗ 

 

ΔΝΓΔΙΚΝΤΣΑΙ 

ΚΧΓ.ΓΡΑΣΙΚΗ ΚΧΓ.ΠΑΘΗΗ ΣΡΟΠΟ 
ΥΟΡΗΓΗΗ 

ΓΟΟΛΟΓΙΑ 

 

ΠΑΘΗΗ 

ΚΧΓΙΚΟ ΟΝΟΜΑΙΑ 

 

ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ 

ΟΝΟΜΑΙΑ ΚΧΓΙΚΟ ΚΧΓΙΚΟ ΓΡΑΣΙΚΗ 
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Τλοποίηση με MySQL Workbench 

 

ΠΕΡΙΟΡΙΜΟΙ ΒΑΗ ΔΕΔΟΜΕΝΨΝ 

Σα γεγνλφηα πνπ δελ κπνξνχλ λα αληηθαηνπηξηζηνχλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ είλαη ν ρξφλνο πνπ 
ζα δηαξθεί ε ζεξαπεία θαζψο θαη ηπρφλ ζπλδπαζκφο δξαζηηθψλ πνπ ίζσο ρξεηάδεηαη κηα 
πάζεζε. 

ΕΙΑΓΨΓΗ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΨΝ 

 Η νληφηεηα active ingredient  ζα έρεη code πνπ ζα είλαη θαη ην θιεηδί. Θα είλαη ηχπνπ 
varchar 20 ζέζεσλ. Θα έρεη CATEGORY επίζεο θαη NAME ηχπνπ 
ραξαθηήξσλ(varchar) 1500 θαη 105 ζέζεσλ. 

 H ζπζρέηηζε ingredient_INDICATED_FOR_DISEASES ζα έρεη ραξαθηεξηζηηθφ ηελ 
DOSAGE θαη PROVIDING 

 Η νληφηεηα DISEASES ζα έρεη DCODE θιεηδί ηχπνπ varchar 20 ζέζεσλ. NAMES 
varchar 45 ζέζεσλ 

 Η ζπζρέηηζε active ingredient_INTERACTS_active ingredient ζα έρεη ην 
ραξαθηεξηζηηθφ Complications varchar 100 ζέζεσλ θαη ζα είλαη αλαδξνκηθή 
ζπζρέηηζε 

 Σν πιεηφηηκν ραξαθηεξηζηηθφ ingredient_NOT_INDICATED_FOR_DISEASES ζα 
έρεη ραξαθηεξηζηηθφ complication  varchar 245 ζέζεσλ 

 Η αδχλακε νληφηεηα TRADENAMES ζα έρεη ην TRCODE θιεηδί ηεο αδχλακεο 
νληφηεηαο, αθέξαηνο θαη ην active ingredient_CODE varchar 20 ζέζεσλ πνπ ζα είλαη 
FOREIGN KEY θαζψο θαη ην πεδίν Medicine_Name varchar 50 ζέζεσλ 
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ΕΡΨΣΗΕΙ ΣΗΝ ΒΑΗ ΔΕΔΟΜΕΝΨΝ 

Δκθάληζε θαηεγνξηνπνίεζεο, δνζνινγίαο ηεο δξαζηηθήο νπζίαο θαη αζζέλεηαο γηα ηελ νπνία 
ελδείθλπηαη

 

 

Βάζεη ηεο νλνκαζίαο κηαο δξαζηηθήο νπζίαο πνηα εκπνξηθή νλνκαζία έρεη ε δξαζηηθή νπζία πνπ 
δελ πξέπεη λα ρνξεγείηαη καδί ηεο θαη ηε επηπινθή πνπ παξνπζηάδεηαη 

  

 

 Δκθάληζε ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο, ηεο εκπνξηθήο νλνκαζίαο ,ηεο δνζνινγίαο, ηνπ ηξφπνπ 
ρνξήγεζεο , ηεο αζζέλεηαο γηα ηελ νπνία ελδείθλπηαη, ησλ αληελδείμεσλ θαη ησλ επηπινθψλ πνπ 
κπνξεί λα πξνθαιέζεη κηα δξαζηηθήο νπζία. 
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υμπεράσματα και Μελλοντικές Επεκτάσεις 

υμπεράσματα 

Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ κπνξνχλ λα εμαρζνχλ απφ ηελ θσδηθνπνίεζε ηνπ ινγηζκηθνχ κε ηα 
εξγαιεία ηεο JAVA θαη MySql είλαη ζεηηθά. Σα εξγαιεία ζπλεξγάδνληαη αξθεηά θαιά κεηαμχ ηνπο  
θαη ε βηβιηνγξαθία πνπ παξέρεηαη είλαη αξθεηά εθηελήο φζνλ αθφξα θαη ηα δπν εξγαιεία θαη ηνλ 
κεηαμχ ηνπ πξνγξακκαηηζκφ. 

Πνην ζπγθεθξηκέλα ε JAVA παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ πξνγξακκαηηζηή λα δεκηνπξγήζεη 
πξνγξάκκαηα πνπ ηξέρνπλ ζε κηα πνηθηιία ππνινγηζηψλ θαη πξνγξακκάησλ. 

ε γεληθέο γξακκέο ζηελ Java ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο πεξηιακβάλεη δπν κέξε 

 Σνλ κεηαγισηηηζηή ν νπνίνο αληί γηα δπαδηθφ αξρείν δεκηνπξγεί έλα αλεμάξηεην απφ 
πιαηθφξκα θψδηθα byte 

 Σνλ δηεξκελεπηή ν νπνίνο νλνκάδεηαη θαη Java Virtual Machine θαη δηαβάδεη ηνλ 
θψδηθα byte θαη εθηειεί ηηο θαηάιιειεο εληνιέο γιψζζαο κεραλήο πνπ αληηζηνηρνχλ 
ζην ζπγθεθξηκέλν επεμεξγαζηή. Ο δηεξκελεπηήο πξνζαξκφδεηαη ζην θάζε 
πεξηβάιινλ. 
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Εικόνα 4 Java Virtual Machine 

 H JAVA δηαζέηεη ηζρπξφ ππνζχζηεκα γξαθηθψλ κε ην νπνίν κπνξεί λα ζρεδηαζηνχλ 
παξάζπξα θαη λα βειηησζεί ε επηθνηλσλία λα αλζξψπνπ ππνινγηζηή ζε αξθεηά 
ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ. Η βηβιηνζήθε παθέησλ κε ην φλνκα Swing πεξηιακβάλεη ηα 
απαξαίηεηα ζπζηαηηθά γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ γξαθηθνχ πεξηβάιινληνο. Δίλαη δε ε 
επέθηαζε ηνπ παθέηνπ γξαθηθψλ AWT ην νπνίν είρε ρξήζε κέρξη ηελ έθδνζε 1.2. Σα 
ζπζηαηηθά ηεο βηβιηνζήθεο είλαη ειαθξά θαη ρξεζηκνπνηήζηκα ζε νπνηαδήπνηε 
πιαηθφξκα.  

 

Εικόνα 5 Αρτιηεκηονική ηοσ Swing 

Όζνλ αθνξά ηελ δηαζχλδεζε κε βάζεηο δεδνκέλσλ ε εηαηξεία Sun αλέπηπμε ηελ δηαζχλδεζε 
JDBC ε νπνία θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν επηθνηλσλίαο κηαο εθαξκνγήο κε ζρεζηαθέο βάζεηο 
δεδνκέλσλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν ε γιψζζα κπνξεί λα ππνζηεξίμεη βάζεηο δεδνκέλσλ νη νπνίεο 
πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθά εξγαιεία. 

Η βάζε δεδνκέλσλ ζρεδηάζηεθε κε ην εξγαιείν MySql workbench ην νπνίν είλαη ην γξαθηθφ 
πεξηβάιινλ ην νπνίν επηηξέπεη ηελ δεκηνπξγία ,δηαρείξηζε θαη επεμεξγαζία ησλ βάζεσλ 
δεδνκέλσλ. Όρη ηδηαίηεξα ζηαζεξφ αιιά αξθεηά βνιηθφ ζχζηεκα γηα ηελ ζρεδίαζε ηεο βάζεο δελ 
παχεη λα είλαη έλα εξγαιείν απνθιεηζηηθά γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο αθνχ ζηελ πην βαξηά 
ρξήζε παξνπζηάδεη αξθεηά πξνβιήκαηα. Η ζρεδίαζε ηεο βάζεο απνηειεί ηελ θαξδία ηνπ 
ινγηζκηθνχ αθνχ εθεί γίλεηαη ε  επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ γηα ηελ εμαγσγή ησλ 
απνηειεζκάησλ πξνο ηνλ ρξήζηε. Ιδηαίηεξε κλεία δφζεθε ζηελ αλάπηπμε ζσζηψλ εξσηεκάησλ 
πξνο ηελ βάζε δεδνκέλσλ.  

ε απηή ηελ θαηεχζπλζε έγηλαλ αξθεηέο δνθηκέο ψζηε λα γίλεη βέβαην φηη νη απαληήζεηο πνπ 
παξάγνληαη θαιχπηνπλ ην ζσζηφ θάζκα δεδνκέλσλ. ηα εξσηήκαηα πξνο ηελ βάζε έγηλε 
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αξθεηή ρξήζε ηεο εληνιήο join πνπ ρξεζηκνπνηείηε θαηά θχξην ιφγν ζηνλ ζπλδπαζκφ γξακκψλ 
απφ δηαθνξεηηθνχο πίλαθεο. Δπίζεο δφζεθε κεγάιε πξνζνρή ζηελ ζσζηή αληηζηνίρηζε ησλ 
ζηνηρεηψλ πνπ αθνξνχλ ηηο θαξκαθεπηηθέο νπζίεο. ε απηφ ηδηαίηεξε βνήζεηα παξείρε ν ηαηξφο 
θνο Γνπξιήο σζηφζν επεηδή ην δείγκα πνπ έθηαζε ζηα ρέξηα ηνπ γξάθνληνο ήηαλ κηθξφ απφ 
έλα ζεκείν θαη κεηά θαη γηα ιφγνπο ειέγρνπ ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ινγηζκηθνχ έρεη 
ζπκπεξηιεθζεί θαη ηπραίν πιηθφ θπξίσο απφ ην δηαδίθηπν. 

ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα ηνληζηεί ην εμήο ζηελ Διιάδα νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα έξεπλαο 
θαη αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ είλαη κηα επίπνλε δηαδηθαζία αθνχ νχηε δηαζέζηκνη πφξνη ππάξρνπλ 
αξθεηνί νχηε αξθεηφ πιηθφ-ινγηζκηθφ ππάξρεη δηαζέζηκν ψζηε λα κπνξεί λα θαζνδεγήζεη ηνλ 
πξνγξακκαηηζηή ζε κηα θαηεχζπλζε. Κπξίσο ε πιεξνθνξία έξρεηαη απφ ην εμσηεξηθφ θαη απηή 
είλαη ζπλήζσο απνζπαζκαηηθή , παξφια απηά ν θιάδνο ηεο αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ πνπ έρεη 
ζρέζε κε επαγγέικαηα πγείαο είλαη δπλακηθφο θαη κε αλνδηθή πνξεία. Αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο 
ζηελ Αζήλα ιεηηνπξγνχλ ήδε δπν Μεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 
βηνπιεξνθνξηθή θαη ηελ βηνηερλνινγία. Σν έλα δηεμάγεηαη ζην Δ.Κ.Π.Α  θαη νλνκάδεηαη 
Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ιαηξηθή θαη ηελ Βηνινγία θαη ην άιιν δηεμάγεηαη ζην Σ.Δ.Ι 
Αζήλαο θαη νλνκάδεηαη Πξνεγκέλα πζηήκαηα θαη Μέζνδνη ζηελ Βηνηαηξηθή Σερλνινγία. Δπίζεο 
πεξηθεξεηαθά Παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα νξγαλψλνπλ θαη δηεμάγνπλ αληίζηνηρα κεηαπηπρηαθά 
πξνγξάκκαηα. Δπίζεο ζηα πξνπηπρηαθά πξνγξάκκαηα κεραληθψλ θαη πιεξνθνξηθήο έρνπλ 
ελζσκαησζεί καζήκαηα ζρεηηθά κε ηελ Βηνπιεξνθνξηθή-Ιαηξηθή πιεξνθνξηθή. Με ηελ εμέιημε 
ησλ ζπνπδψλ πξνβιέπεηαη λα ππάξμεη αθφκε πεξηζζφηεξε έξεπλα θαη παξάγσγε ηερλνινγίαο. 

ε γεληθέο γξακκέο ην κέιινλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ είλαη ξαγδαία αλαπηπζζφκελν ζε 
παγθφζκην επίπεδν νη κεγαιχηεξεο εηαηξείεο πνπ αζρνινχληαη κε ηνλ θιάδν είλαη: 

 Νucleiscs: Απζηξαιηαλή εηαηξεία πνπ παξάγεη ινγηζκηθφ ζρεηηθφ ηκε ηελ ηαηξηθή θαη ηηο 
επηζηήκεο πγείαο θαζψο θαη ινγηζκηθφ ζρεηηθφ κε ηελ απνθσδηθνπνίεζε ηεο αιπζίδαο 
ηνπ DNA 

 Progenus : Βέιγηθε εηαηξεία κε εηδίθεπζε ζηελ αλάιπζε ηνπ DNA θαη ινγηζκηθφ ζρεηηθφ 
κε ηελ κνξηαθή βηνινγία. 

 Algonomics: Βέιγηθε εηαηξεία βηνηερλνινγίαο-βηνπιεξνθνξηθήο κε εηδίθεπζε ζηελ 
αλνζνζεξαπεία δειαδή αλάπηπμε ζεξαπεηψλ κε αληηζψκαηα.  

 Bayer Bioscience: Βέιγηθε εηαηξεία πνπ αζρνιείηαη θπξίσο κε βηνηερλνινγηθά 
επηηεχγκαηα ζε θαιιηέξγεηεο ιαραληθψλ θαη ζπαξηψλ. Δπίζεο πξνζθέξεη κηα ζεηξά 
γελεηηθά βειηησκέλσλ ζπφξσλ γηα δηάθνξεο θαιιηέξγεηεο 

 Caprion Proteomics: Καλαδηθή εηαηξεία κε θχξηα αζρνιία ηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνχ 
αιιά θαη βηνηερλνινγίαο γηα ηελ κειέηε ηνπ αλζξψπηλνπ γσληψκαηνο θαη ηεο 
πξσηετληθήο ζχλζεζεο. 

 Zymeworks : Καλαδηθή εηαηξεία πνπ ζπλδπάδεη ηελ έξεπλα γηα ηελ ςεθηαθή εμνκνίσζε 
κε ηελ ππνινγηζηηθή έξεπλα γηα λα αλάπηπμε ζεξαπεπηηθά έλδπκα θαη πξσηεΐλεο. 
Δπίζεο εηδηθεχεηαη ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ κεραληθή βίν θαηαιπηψλ θαη ζεξαπεπηηθψλ 
πξσηετλψλ. 
 

 

 

Μελλοντικές εξελίξεις στον κλάδο της Βιοπληροφορικής 

Αλ  θαη ε πξφβιεςε εμειίμεσλ ζε έλα επηζηεκνληθφ θιάδν είλαη έλα παξάηνικν εγρείξεκα  ε 
εμέιημε ηνπ θιάδνπ ηεο πιεξνθνξηθήο εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο δπν επηζηήκεο πνπ 
ζε ζπλδπαζκφ παξάγνπλ θαη ην φλνκα ηεο ηελ βηνινγία θαη ηελ πιεξνθνξηθή. Έλαο ηνκέαο 
ζηνλ νπνίν απηή ηελ ζηηγκή δηεμάγεηαη έξεπλα γηα ηελ  παξαγσγή εθαξκνγψλ είλαη ε 
πξνζσπνπνηεκέλε αλάιπζε ηνπ γνληδηψκαηνο γηα ηελ εμαηνκηθεπκέλε παξαγσγή ηαηξηθψλ 
ζπκπεξαζκάησλ. Δπίζεο ππάξρεη αξθεηή θηλεηηθφηεηα ζηελ δηαδηθαζία απνζήθεπζεο θαη 
αλάιπζεο δεδνκέλσλ πνπ εμάγνληαη απφ βηνινγηθνχο παξάγνληεο ε απνζήθεπζε ηνπο ζε 
απνζήθεο δεδνκέλσλ θαη ε εμφξπμε ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε κηα ζεηξά ζεκάησλ πνπ 
απαζρνινχλ ηελ βηνινγία γηα παξάδεηγκα ε δεκηνπξγία θαξκάθσλ ,ή αληηκεηψπηζε αζζελεηψλ. 
Η ζπλερηδφκελε αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ ξαγδαία αλάπηπμε ηνπ 
θιάδνπ ηεο πιεξνθνξηθήο ηα ηειεπηαία ρξφληα, ην δηαδίθηπν , ε καδηθνπνίεζε ησλ πξντφλησλ 
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πιεξνθνξηθήο ζρεδφλ ζε θάζε ζπίηη βνήζεζε λα αλνίμεη ην εχξνο ησλ πξντφλησλ πνπ ζα 
έβξηζθαλ εθαξκνγή κε κεγαιχηεξε άλεζε θαη ζε ιηγφηεξν ρξφλν γηα ηνλ θάζε άλζξσπν. Αιιά 
θαη νη πην επαγγεικαηηθέο ιχζεηο νδήγεζαλ  ηελ δηάγλσζε θαη ηελ ζεξαπεία ζε λέα επίπεδα. 

Αιιά θαη ζηελ βηνινγία ε πξνζπάζεηα  λα δεκηνπξγεζεί έλα ιεμηθφ πξσηετλψλ αιιά θαη ε ζρέζε 
κεηαμχ ηνπο θαη έηζη λα πξνρσξήζεη θαη ε δηαδηθαζία  κνληεινπνίεζεο  

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ραξηνγξάθεζεο ηεο δνκήο γνληδίσλ είλαη ε θαηαπνιέκεζε ηνπ 
θαξθίλνπ άιιν παξάδεηγκα ε θαηαπνιέκεζε ηνπ ζηαθπιφθνθθνπ ή άιισλ κνιπζκαηηθψλ 
αζζελεηψλ αληρλεχνληαο κηθξέο παξαιιαγέο ζηελ αθνινπζία ηνπ DNA. 

Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα φπνπ ε πξσηνπφξα έξεπλα ζηελ βηνινγία ζπλδπάδεηαη κε ηελ 
πιεξνθνξηθή είλαη έλα Project κε ηελ νλνκαζία BARCODE OF LIFE INITIATIVE.  

Πξσηνβνπιία DNA Barcode 

 

Figure 1 Απο ηην ιζηοζελίδα ηης πρωηοβοσλίας 

χκθσλα κε ηελ ηζηνζειίδα ηεο πξσηνβνπιίαο ην 2003 έλα Καλαδφο εξεπλεηήο ν Paul Hebert 
πξφηεηλε κηα κέζνδν ηαπηνπνίεζεο ησλ εηδψλ. Η ηδέα πίζσ απφ απηφ είλαη φηη ζα 
ρξεζηκνπνηείηαη  κηα κηθξή γελεηηθή αθνινπζία απφ έλα πξνθαζνξηζκέλν ηκήκα ηνπ 
γνληδηψκαηνο κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ζε έλα πνιπθαηάζηεκα ηαπηνπνηνχληαη ηα πξντφληα απφ ην 
barcode. Ο ηξφπνο πνπ γίλεηαη ε ηαπηνπνίεζε κέρξη ζήκεξα είλαη βάζεη κνξθνινγηθψλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ. Απηφ πξνυπνζέηεη φηη ην δείγκα πξνο ηαμηλφκεζε ζα πξέπεη λα έρεη πιήξσο 
αλεπηπγκέλα ραξαθηεξηζηηθά έηζη ψζηε λα κπνξεί λα γίλεη ε ηαμηλφκεζε, ζε πεξίπησζε πνπ 
θάηη ηέηνην δελ ηζρχεη ε ηαμηλφκεζε δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί ή κπνξεί λα είλαη κηα πνιχ 
δχζθνιε δηαδηθαζία. Αλ θαη απηή ε κέζνδνο παξακέλεη ε θπξίαξρε ε ρξήζε ηνπ barcoding 
κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη επηθνπξηθά φπσο επίζεο λα βνεζήζεη αλζξψπνπο πνπ δελ δηαζέηνπλ 
ηαμηλνκεηηθέο γλψζεηο λα δηαθξίλνπλ ηα είδε.  

Σν κέξνο ηνπ γνληδίνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ ην ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε πεξηνρή 648 ηνπ 
γνληδίνπ Cytochrome c oxidase I (COX1) ην νπνίν είλαη πάξα πνιχ απνηειεζκαηηθφ ζηελ 
ηαπηνπνίεζε δσηθψλ νκάδσλ. Γηα ηελ ηαπηνπνίεζε θπηηθψλ νκάδσλ ζα ρξεζηκνπνηείηαη κηα 
νκάδα απφ άιια γνλίδηα. 

Σν εγρείξεκα ηνπ barcoding έρεη 4 βαζηθνχο άμνλεο 

 Σελ ζπιινγή ησλ δεηγκάησλ απφ κνπζεία θπζηθήο ηζηνξίαο , δσνινγηθνχο θήπνπο , 
απνζεηήξηα βηνινγηθψλ πιηθψλ. 
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 Σελ εξγαζηεξηαθή αλάιπζε ψζηε λα κπνξέζεη λα αλαθηεζεί πιηθφ γηα ηελ δεκηνπξγία 
ηνπ barcode ζηελ ζπλέρεηα απηφ ην πιηθφ απνζεθεχεηαη ζε βάζεηο δεδνκέλσλ. 

 Σελ βάζε δεδνκέλσλ ε νπνία απνηειεί έλα απφ ηα βαζηθά θνκκάηηα ηεο πξσηνβνπιίαο 
εθφζνλ εθεί ζα θαηαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ψζηε λα είλαη δηαζέζηκα δεκφζηα. 

 Σελ αλάιπζε δεδνκέλσλ ε νπνία επηηπγράλεηαη κέζσ ηνπ Barcode of Life Data Portal 
ζην νπνίν κπνξνχλ λα κπνπλ νη εξεπλεηέο θαη λα απνζεθεχζνπλ λα αλαιχζνπλ θαη λα 
δηαρεηξηζηνχλ ηα δεδνκέλα ηνπο.    

Οη βάζεηο δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ε πξσηνβνπιία είλαη  

 International Nucleotide Sequence Database Collaboration(INSDC) ε νπνία είλαη 
κηα ζπιινγηθή πξνζπάζεηα γηα ηελ θαηαγξαθή θαη απνζήθεπζε αθνινπζηψλ DNA 
θαη RNA. Σελ INSDC ηελ απαξηίδνπλ 3 επηκέξνπο βάζεηο ε DNA Data Bank of 
Japan, GenBank(USA), European Nucleotide Archive (UK). Κάζε κέξα ηα λέα 
δεδνκέλα πνπ θαηαρσξνχληαη ζηηο 3 επηκέξνπο βάζεηο ζπγρξνλίδνληαη ζηελ 
INSDC. 

 Barcode of life Database (BOLD) ε νπνία είλαη κηα πινπνίεζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 
Guelph ηνπ Οληάξην. Παξέρεη ζηνπο ρξήζηεο κηα πιαηθφξκα γηα αλάιπζε 
αθνινπζηψλ DNA. Σν 2013 ε BOLD πεξηειάκβαλε 2,5 εθαηνκκχξηα αθνινπζίεο 
απφ 190,000 είδε. 
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Σο portal Barcode of Life 

Έλα απφ ηα πην ελδηαθέξνληαη θνκκάηηα ηεο φιεο πξνζπάζεηαο είλαη ε δεκηνπξγία ηεο πχιεο 
Barcode of life  ζηελ νπνία γίλεηαη ζηελ νπζία ν ζπληνληζκφο φισλ ησλ δεδνκέλσλ πνπ 
εηζάγνληαη. 

 

Figure 2 Η ροή εργαζίας ηοσ Barcode of Life Data Portal 

Αθνχ γίλεη ε εηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ απφ ηηο παξαπάλσ βάζεηο δεδνκέλσλ αιιά θαη απφ 
κεκνλσκέλα κέιε ηεο πξσηνβνπιίαο γίλεηαη αξρεηνζέηεζε απφ ηελ Aggregator Database ψζηε 
λα γίλεηαη επθνιφηεξε ε αλαδήηεζε. 

ηελ ζπλέρεηα νη νκάδεο δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 
απφ ηνπο εξεπλεηέο κε ηα εξγαιεία πνπ ηνπο πξνζθέξεη ε πχιε. 

Σα εξγαιεία πνπ πξνζθέξεη ε πχιε είλαη ηα εμήο 

1. Δξγαιεία ηαπηνπνίεζεο κε ηα νπνία νη server ηεο πχιεο ζπγθξίλνπλ κηα αθνινπζία ή 
κηα νκάδα αθνινπζηψλ κε ήδε θαηαρσξεκέλεο αθνινπζίεο θαη επηζηξέθνπλ ην βαζκφ 
ζηνλ νπνίν ππάξρεη ηαπηνπνίεζε. 

2. Δξγαιεία αλάιπζεο κε ηα νπνία γίλνληαη κεηξήζεηο φπσο ε γεσγξαθηθή θαηαλνκή. 
3. Barcode of Life Connect network ην νπνίν απνηειεί έλα δίθηπν ζην νπνίν νη 

επηζηήκνλεο κπνξνχλ λα δεκνζηεχνπλ θαη λα κνηξάδνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ 
εξεπλεηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα. 

 

Figure 3 Αρτείο εγγραθών ζηην GenBank 

Η πξσηνβνπιία Barcode of Life έρεη ζαλ ζθνπφ ηελ ειεχζεξε δσξεάλ δηάζεζε ησλ επξεκάησλ 
ηεο έξεπλαο πνπ δηεμάγεηαη. Οη εξεπλεηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηή ηελ πξσηνβνπιία 
πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθά εξεπλεηηθά θέληξα ή πξσηνβνπιίεο. Οη κεγαιχηεξεο νκάδεο θαη 
πξσηνβνπιίεο πνπ ζπκκεηέρνπλ είλαη νη εμήο. 
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 iBOL International Barcode of life Project ε νπνία απνηειείηαη απφ εξεπλεηέο απφ 25 
ρψξεο ζθνπφο ηνπ είλαη ε δεκηνπξγία 5 εθαηνκκπξίσλ θαηαγξαθψλ DNA απφ 500,000 
είδε ζε 5 ρξφληα γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ερνπλ δεκηνπξγεζεί 10 νκάδεο εξγαζίαο. 

 CBOL Consortium for the Barcode of Life ε νπνία πξνάγεη ηελ δηαδηθαζία ηνπ barcoding 
κέζσ ζπλεδξίσλ, ζεκαηηθψλ νκάδσλ θαη δηάθνξσλ δξαζηεξηνηήησλ.  

 ΔCBOL European Consortium for the Barcode of Life ε νπνία αζρνιείηαη κε ηελ 
ηαμηλφκεζε. 

Σα εξγαζηήξηα CCDB Canadian Centre for DNA Barcoding ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Guelph 
είλαη ην κεγαιχηεξν θέληξν έξεπλαο θαη ηξνθνδνηεί ρηιηάδεο αξρεία θάζε ρξφλν, επίζεο 
εθπαηδεχεη εξεπλεηέο ζηελ δηαδηθαζία ηνπ barcoding. 

Σέινο ε πξσηνβνπιία δηνξγαλψλεη projects ζε ηνπηθά εξεπλεηηθά θέληξα κε ζθνπφ ηελ 
ζπιινγή αθφκα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ 
barcoding. 

Human Genome Project 

 

Figure 4 Το λογόησπο ηοσ Human Genome Project 

Σν Human Genome Project (HGP) είλαη έλα δηεζλέο εξεπλεηηθφ πξφγξακκα κε ζθνπφ λα 
θαζνξίζεη ηελ αθνινπζία ησλ ρεκηθψλ δεζκψλ νη νπνίνη δηακνξθψλνπλ ην αλζξψπηλν DNA θαη 
ηελ ηαπηνπνίεζε θαη ραξηνγξάθεζε φισλ ησλ γνληδίσλ ηνπ αλζξψπνπ. 

Αλ θαη νινθιεξψζεθε παξακέλεη ην κεγαιχηεξν ζπλεξγαηηθφ εγρείξεκα κε ηελ ζπκκεηνρή κηα 
πιεηάδαο επηζηεκφλσλ απφ δηάθνξνπο θιάδνπο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πιεξνθνξηθήο ελψ 
ε αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ζα ζπλερηζηεί γηα αξθεηά ρξφληα αθφκα .  

Σν HGP αζρνιήζεθε κε ηα παξαθάησ ζέκαηα 

 Η αλαγλψξηζε φισλ ησλ πεξίπνπ 20,500 γνληδίσλ ηνπ αλζξψπηλνπ DNA 

 Η αλάιπζε ηεο αθνινπζίαο 3 δηζεθαηνκκπξίσλ ρεκηθψλ δεζκψλ πνπ ζπλζέηνπλ ην 
DNA 

 Σελ απνζήθεπζε ηεο πιεξνθνξίαο ζε βάζεηο δεδνκέλσλ 

 Βειηίσζε ησλ εξγαιείσλ γηα ηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ 

 Η κεηαθνξά ηεο ηερλνγλσζίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα 

 Ρχζκηζε ησλ εζηθψλ , θνηλσληθψλ θαη λνκηθψλ ζεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα 
επξήκαηα ηνπ HGP 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ HGP πξνέθπςαλ θαη απφ αλαιχζεηο ζε αξθεηνχο κε αλζξψπηλνπο 
νξγαληζκνχο φπσο βαθηήξηα θαη δσηθνί νξγαληζκνί. εκαληηθή είλαη θαη ε πξνζθνξά ηνπ ζε 
ζέκαηα πξνψζεζεο κηαο εζηθήο αληηκεηψπηζεο ησλ δεηεκάησλ πνπ άπηνληαη ηεο ρξήζεο ηνπ 
αλζξψπηλνπ DNA. εκαληηθή ζπλεηζθνξά είλαη ε κεηαθνξά ηεο επηζηεκνληθήο εκπεηξίαο ζε 
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ηξίηνπο εξεπλεηέο θαη εξεπλεηηθά θέληξα ζπλέβαιε θαηαιπηηθά ζηελ ηδηαίηεξα θεξδνθφξα 
βηνκεραλία βηνηερλνινγίαο ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ 

Η ηζηνξία ηνπ HGP 
Σν HGP πξνέθπςε ην 1990 απφ ηελ ζπκθσλία δπν κεγάισλ νξγαληζκψλ ηνπ Δζληθνχ 
Ιλζηηηνχηνπ γηα ηελ Τγεία θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Δλέξγεηαο ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ.  

Σν project ζηνίρηζε 3 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα θαη είρε έλα πιάλν γηα 15 ρξφληα. Δθηφο απφ ηα 
εξεπλεηηθά θέληξα ησλ Η.Π.Α ζπκκεηείραλ δηεζλείο νξγαληζκνί θαη εξεπλεηέο. Λφγσ ηηο 
ζπκκεηνρήο πνιιψλ αμηφινγσλ θέληξσλ αιιά θαη ηηο αλάπηπμεο ηδηαίηεξα ηεο πιεξνθνξηθήο ε 
πξψηε «πξφρεηξε» απεηθφληζε ηνπ γνληδίνπ ηειείσζε ην 2000. Απηή ε πξψηε απεηθφληζε 
νινθιεξψζεθε απφ ηνλ εξεπλεηή Βηνπιεξνθνξηθήο Jim Kent ηνπ Παλεπηζηήκηνπ ηεο 
Καιηθφξληα. ηελ ζπλέρεηα ην project νινθιεξψζεθε ην 2003 δπν ρξφληα λσξίηεξα απφ ηελ 
αξρηθή πξφβιεςε θαη ην Μάην ηνπ 2006 αλαθνηλψζεθε ε αλάιπζε ηεο αθνινπζίαο ηνπ 
ηειεπηαίνπ ρξσκνζψκαηνο.  

Σν project δελ είρε ζθνπφ φιε ηελ αθνινπζία ηνπ DNA ζην αλζξψπηλν θχηηαξν αιιά ηελ 
επρξσκαηίλε. Σν DNA ελψλεηαη κε πξσηεΐλεο ζρεκαηίδνληαο κηα έλσζε πνπ νλνκάδεηαη 
ρξσκαηίλε ε επρξσκαηίλε είλαη ε θαηάζηαζε ηεο ρξσκαηίλεο πνπ πεξηέρεη ηελ γελεηηθή 
πιεξνθνξία αθνχ ζεσξείηαη πεξηνρή ελεξγψλ γνληδίσλ. Καηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 
πξσηαξρηθήο έξεπλαο ηνπ HGP είρε «απνθξππηνγξαθεζεί» ην 99,99% ηεο επρξσκαηηθήο. 

Αλαιχζεηο θαη κειέηεο πάλσ ζηελ επρξσκαηηθή ζπλερίδνπλ κέρξη ζήκεξα. 

 

Figure 5 Το τρονοδιάγραμμα ηοσ HGP 

 

Η έρευνα του HGP στην Βιοπληροφορική 

Έλα απφ ηα βαζηθά εξεπλεηηθά πεδία ηνπ HGP είλαη ε Βηνπιεξνθνξηθή ρσξίο ηελ θαζνξηζηηθή 
ζπκβνιή ηεο νη πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέρζεθαλ δελ ζα κπνξνχζαλ λα αμηνπνηεζνχλ ζηνλ 
βαζκφ πνπ έρνπλ αμηνπνηεζεί ζήκεξα. 

Σν HGP ζπλερίδεη λα επελδχεη ζε βάζεηο δεδνκέλσλ θαη εξγαιεία γηα ηελ αλάιπζε ησλ 
πιεξνθνξηψλ. Οη βάζεηο δεδνκέλσλ πξέπεη λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο φιν θαη κεγαιχηεξεο 
αλάγθεο ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο. Η ηδέα πνπ ππάξρεη γηα ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ είλαη λα 
αληηγξάςνπλ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ ησλ νξγαληζκψλ πνπ ζπλδένληαη 
κε ηηο θαηλνηππηθέο πιεξνθνξίεο. Χο θαηλφηππνο νξίδεηαη ηα θπζηθά ζε ζπλδπαζκφ κε ηα 
βηνρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ γνλφηππνπ θαη ηνπ 
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πεξηβάιινληνο. Έηζη δχν νξγαληζκνί πνπ δηαζέηνπλ ίδηνπο γνλφηππνπο δελ ζεκαίλεη φηη ζα 
κνηάδνπλ ε φηη ζα δξνπλ κε ηνλ ίδην ηξφπν επεηδή ν ραξαθηήξαο θαη ε εκθάληζε θαζνξίδεηαη απφ 
πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο. 

 

Figure 6 Φαινοησπικά ταρακηηριζηικά 

Δπίζεο έλα άιιν εξεπλεηηθφ πεδίν είλαη ε αλάπηπμε βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη αλαιπηηθψλ 
εξγαιείσλ γηα ηελ κνληεινπνίεζε ζχλζεησλ βηνινγηθψλ δηθηχσλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα νη ζηφρνη ηνπ HGP ήηαλ θαη παξακέλεη  

 Η Βειηίσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ 

 Αλάπηπμε θαιχηεξσλ εξγαιείσλ γηα ζπιινγή θαη επεμεξγαζία δεδνκέλσλ 

 Αλάπηπμε θαιχηεξσλ εξγαιείσλ γηα αλαπαξάζηαζε θαη αλάιπζε αθνινπζηψλ 

 Αλάπηπμε πξσηνπφξσλ ινγηζκηθψλ 

ηελ ηζηνζειίδα ηνπ National Center for Biotechnology Information ππάξρεη ην Human Genome 
Resources ζην νπνίν ζπγθεληξψλνληαη θαη δηαρεηξίδνληαη ζηνηρεία απφ κηα ζεηξά πιεξνθνξηψλ.   

Σα απνηειέζκαηα απφ ηελ έξεπλα ηνπ HGP αλ θαη είλαη αθφκα ππφ έξεπλα αλακέλεηαη λα 
δψζνπλ πιεξνθνξίεο πνπ ζα θαλνχλ ρξήζηκεο ζηελ θαξκαθεπηηθή θαη βηνηερλνινγία. Ήδε 
ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο έρνπλ ζπιιερζεί ζρεηηθά κε ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ, ηηο αηκνζηαηηθέο 
δηαηαξαρέο, ηελ θπζηηθή ίλσζε. Η βάζε δεδνκέλσλ πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί πξνζθέξεη ζηνπο 
επηζηήκνλεο έλα παξάζπξν ζηνλ εξεπλεηηθφ θφζκν αθνχ κπνξεί λα δηαβάζεη ηα ζπκπεξάζκαηα 
απφ ηελ έξεπλα άιισλ επηζηεκφλσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ηξηζδηάζηαηνπ κνληέινπ 
ηνπ γνληδίνπ, ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ κε άιια γνλίδηα. Δπίζεο ε αλάιπζε 
ησλ νκνηνηήησλ θαη δηαθνξψλ κεηαμχ ηεο αθνινπζίαο ηνπ DNA δηαθνξεηηθψλ νξγαληζκψλ 
κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ εμειηθηηθή έξεπλα. Πνιιέο εξσηήζεηο κπνξνχλ λα απαληεζνχλ ζρεηηθά 
κε ηεο νκνηφηεηεο θαη ηηο δηαθνξέο γηα ηελ εμέιημε ηνπ αλζξψπνπ θαη ησλ «ζπγγελψλ» ηνπ. 

Σέινο ην HGP ελέπλεπζε ηελ έξεπλα θαη ζε άιια πεδία φπσο ηελ γεσξγία θαη ηελ γεσξγηθή 
παξαγσγή.  

Αιιά θαη ζηνλ ηνκέα ηεο βηνεζηθήο ην HGP απνηέιεζε πξσηνπφξν εξεπλεηηθφ εγρείξεκα αθνχ 
ηειηθά πξνέθπςε ην Ethical, Legal, and Social Implications πξφγξακκα ην νπνίν αζρνιείηαη κε 
ηα εζηθά θαη λφκηκα φξηα ησλ πιεξνθνξηψλ απφ ηελ αλάιπζε ηνπ αλζξψπηλνπ γνληδηφκαηνο θαη 
ηελ ρξήζε ηνπο.     

Σρέχοντα προγράμματα Βιοπληροφορικής 

Δπηγξακκαηηθά γίλεηαη κηα αλαθνξά ζε ηξέρνληα πξνγξάκκαηα βηνπιεξνθνξηθήο 

 1000 Genomes Project (http://www.1000genomes.org/) 

 Chimpanzee genome project (https://www.hgsc.bcm.edu/non-human-
primates/chimpanzee-genome-project) 

 ENCODE (https://www.encodeproject.org/) 

 Human Brain Project (http://www.braininitiative.nih.gov/index.htm) 

http://www.1000genomes.org/
https://www.hgsc.bcm.edu/non-human-primates/chimpanzee-genome-project
https://www.hgsc.bcm.edu/non-human-primates/chimpanzee-genome-project
https://www.encodeproject.org/
http://www.braininitiative.nih.gov/index.htm
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 Human Connectome Project (http://www.neuroscienceblueprint.nih.gov/connectome/) 

 Human Proteome Project (http://www.thehpp.org/) 

 

Βιβλιογραφία 

 Δηζαγσγή ζηε JAVA , Ληαθέαο Γηψξγνο 

 Java, πξνρσξεκέλεο ηερληθέο, Κεξθίξε Σάληα Α 

 Βάζεηο θαη απνζήθεο δεδνκέλσλ, ζεκεηψζεηο Γηάλλεο Θενδσξίδεο 

 www.genome.gov 

 www.barcodeoflife.org 

 SQL Tutorial - W3Schools 

 Βηνπιεξνθνξηθή,  Κνζζηδά νθία 

 Ιαηξηθή Πιεξνθνξηθή – Medical Informatics, Google Scholar 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

ην παξάξηεκα παξαηίζεηαη ην ζχλνιν ηνπ θψδηθα JAVA ηνπ αλσηέξσ ινγηζκηθνχ 

http://www.neuroscienceblueprint.nih.gov/connectome/
http://www.thehpp.org/
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Extra.java 

 package med_app; 

import java.awt.Dimension; 

import java.awt.Font; 

import java.awt.event.ActionEvent; 

import java.awt.event.ActionListener; 

import java.sql.Connection; 

import java.sql.DriverManager; 

import java.sql.ResultSet; 

import java.sql.ResultSetMetaData; 

import java.sql.SQLException; 

import java.sql.Statement; 

import javax.swing.JButton; 

import javax.swing.JFrame; 

import javax.swing.JLabel; 

import java.lang.Character; 

import javax.swing.JList; 

import javax.swing.JOptionPane; 

import javax.swing.JPanel; 

import javax.swing.JScrollPane; 

import javax.swing.JTable; 

import javax.swing.JTextField; 

public class Extra implements ActionListener { 

JFrame frame, frame1; 

JTextField 
textbox,textbox2,textbox3,textbox4,textbox5,textbox6,textbox7,textbox8,textbox9,textbox10,text
box11,textbox12; 

JLabel label,label2,label3,label4,label5,label6,label7,label8,label9,label10,label11,label12; 

JButton button; 

JPanel panel; 

static JTable table; 

static String 
ac_in,ac_in2,ac_in3,ac_in4,ac_in5,ac_in6,ac_in7,ac_in8,ac_in9,ac_in10,ac_in11,ac_in12,text; 
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  public static void connection(){ 

  try { 

   Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver"); 

   System.out.println("Driver loaded"); 

  } catch (ClassNotFoundException e) { 

      System.out.println("Connection failed"); 

   e.printStackTrace(); 

  } 

 

 } 

public void searchgui(){ 

        frame = new JFrame("INSERT RECORDS IN DATABASE"); 

        frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.DISPOSE_ON_CLOSE); 

        frame.setLayout(null); 

        textbox = new JTextField(); 

        textbox.setBounds(85,100,150,20); 

        label = new JLabel("PLEASE PROVIDE CODE FOR THE ACTIVE INGREDIENT"); 

        label.setBounds(85, 22, 350, 120); 

        button = new JButton("Insert"); 

        button.setBounds(385,660,150,20); 

        button.addActionListener(this); 

        label2 = new JLabel("PLEASE PROVIDE CATEGORY FOR THE ACTIVE INGREDIENT"); 

        label2.setBounds(85, 155,350, 120); 

        textbox2 = new JTextField(); 

        textbox2.setBounds(85,230,150,20); 

        label3 = new JLabel("PLEASE PROVIDE NAME FOR THE ACTIVE INGREDIENT"); 

        label3.setBounds(85, 255, 350, 120); 

        textbox3 = new JTextField(); 

        textbox3.setBounds(85,330,150,20); 

        label4 = new JLabel("PLEASE PROVIDE DISEASE CODE"); 

        label4.setBounds(525,67,220,10); 
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        textbox4 = new JTextField(); 

        textbox4.setBounds(525,85,150,20); 

        label5 = new JLabel("PLEASE PROVIDE THE NAME OF THE DISEASE"); 

        label5.setBounds(525, 107, 350, 120); 

        textbox5 = new JTextField(); 

        textbox5.setBounds(525,200,150,20); 

        label8 = new JLabel("PLEASE PROVIDE THE MEDICINE DOSAGE"); 

        label8.setBounds(85, 357, 350, 120); 

        textbox8 = new JTextField(); 

        textbox8.setBounds(85,440,150,20); 

        label9 = new JLabel("PLEASE PROVIDE THE METHOD OF ADMINISTRATOR"); 

        label9.setBounds(525, 276, 290, 20); 

        textbox9 = new JTextField(); 

        textbox9.setBounds(525,300,150,20); 

        label7 = new JLabel("PLEASE PROVIDE THE TRADENAME"); 

        label7.setBounds(525, 396, 290, 20); 

        textbox7 = new JTextField(); 

        textbox7.setBounds(525,420,150,20); 

        label6 = new JLabel("PLEASE PROVIDE THE CODE OF MEDICINE THAT CREATES 
COMPLICATION"); 

        label6.setBounds(525, 496, 350, 20); 

        textbox6 = new JTextField(); 

        textbox6.setBounds(525,520,150,20); 

        label10 = new JLabel("PLEASE PROVIDE THE COMPLICATION"); 

        label10.setBounds(85, 496, 290, 20); 

        textbox10 = new JTextField(); 

        textbox10.setBounds(85,520,150,20); 

        label11 = new JLabel("PLEASE PROVIDE THE CONTRAINDICATIONS"); 

        label11.setBounds(525, 596, 290, 20); 

        textbox11 = new JTextField(); 

        textbox11.setBounds(525,620,150,20); 

        label12 = new JLabel("PLEASE PROVIDE THE CODE OF TRADENAME"); 

        label12.setBounds(85, 576, 290, 20); 
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        textbox12 = new JTextField(); 

        textbox12.setBounds(85,620,150,20); 

 

         

frame.add(textbox); 

frame.add(textbox2); 

frame.add(textbox3); 

frame.add(textbox4); 

frame.add(textbox5); 

frame.add(textbox7); 

frame.add(textbox8); 

frame.add(textbox9); 

frame.add(textbox6); 

frame.add(textbox10); 

frame.add(textbox11); 

frame.add(textbox12); 

frame.add(label); 

frame.add(label2); 

frame.add(label3); 

frame.add(label4); 

frame.add(label5); 

frame.add(label5); 

frame.add(label7); 

frame.add(label8); 

frame.add(label6); 

frame.add(label9); 

frame.add(label10); 

frame.add(label11); 

frame.add(label12); 

frame.add(button); 

frame.setVisible(true); 

frame.setSize(1000, 1000); 
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} 

public void actionPerformed(ActionEvent ae) 

{ 

button = (JButton)ae.getSource(); 

System.out.println("Showing Table Data......."); 

ac_in = textbox.getText(); 

ac_in = ac_in.replaceAll("[^a-zA-Z0-9]",""); 

if (textbox.getText().trim().length()== 0){ 

     JOptionPane.showMessageDialog( null, "PROVIDE DATA IN TEXTBOX 1", "ERROR", 0, 
null); 

} 

ac_in2 = textbox2.getText(); 

ac_in2 = ac_in2.replaceAll("[^a-zA-Z]+",""); 

if (textbox2.getText().trim().length()== 0){ 

     JOptionPane.showMessageDialog( null, "PROVIDE DATA IN TEXTBOX 2", "ERROR", 0, 
null); 

} 

ac_in3 = textbox3.getText(); 

ac_in3 = ac_in3.replaceAll("[^a-zA-Z0-9]",""); 

if (textbox3.getText().trim().length()== 0){ 

     JOptionPane.showMessageDialog( null, "PROVIDE DATA IN TEXTBOX 3", "ERROR", 0, 
null); 

} 

ac_in4 = textbox4.getText(); 

ac_in4 = ac_in4.replaceAll("[^a-zA-Z0-9]",""); 

if (textbox4.getText().trim().length()== 0){ 

     JOptionPane.showMessageDialog( null, "PROVIDE DATA IN TEXTBOX 4", "ERROR", 0, 
null); 

} 

ac_in5 = textbox5.getText(); 

ac_in5 = ac_in5.replaceAll("[^a-zA-Z0-9]",""); 

if (textbox5.getText().trim().length()== 0){ 

     JOptionPane.showMessageDialog( null, "PROVIDE DATA IN TEXTBOX 5", "ERROR", 0, 
null); 
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} 

ac_in6 = textbox6.getText(); 

ac_in6 = ac_in6.replaceAll("[^a-zA-Z0-9]",""); 

if (textbox6.getText().trim().length()== 0){ 

     JOptionPane.showMessageDialog( null, "PROVIDE DATA IN TEXTBOX 6", "ERROR", 0, 
null); 

} 

ac_in7 = textbox7.getText(); 

ac_in7 = ac_in7.replaceAll("[^a-zA-Z0-9]",""); 

if (textbox7.getText().trim().length()== 0){ 

     JOptionPane.showMessageDialog( null, "PROVIDE DATA IN TEXTBOX 7", "ERROR", 0, 
null); 

} 

ac_in8 = textbox8.getText(); 

ac_in8 = ac_in8.replaceAll("[^a-zA-Z0-9]",""); 

if (textbox8.getText().trim().length()== 0){ 

     JOptionPane.showMessageDialog( null, "PROVIDE DATA IN TEXTBOX 8", "ERROR", 0, 
null); 

} 

ac_in9 = textbox9.getText(); 

ac_in9 = ac_in9.replaceAll("[^a-zA-Z]+",""); 

if (textbox9.getText().trim().length()== 0){ 

     JOptionPane.showMessageDialog( null, "PROVIDE DATA IN TEXTBOX 9", "ERROR", 0, 
null); 

} 

ac_in10 = textbox10.getText(); 

ac_in10 = ac_in10.replaceAll("[^a-zA-Z]+",""); 

if (textbox10.getText().trim().length()== 0){ 

     JOptionPane.showMessageDialog( null, "PROVIDE DATA IN TEXTBOX 10", "ERROR", 0, 
null); 

} 

ac_in11 = textbox11.getText(); 

ac_in11 = ac_in11.replaceAll("[^a-zA-Z]+",""); 

if (textbox11.getText().trim().length()== 0){ 
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     JOptionPane.showMessageDialog( null, "PROVIDE DATA IN TEXTBOX 11", "ERROR", 0, 
null); 

} 

ac_in12 = textbox12.getText(); 

ac_in12 = ac_in12.replaceAll("[^a-zA-Z0-9]",""); 

if (textbox12.getText().trim().length()== 0){ 

     JOptionPane.showMessageDialog( null, "PROVIDE DATA IN TEXTBOX 12", "ERROR", 0, 
null); 

} 

//Integer.parseInt(ac_in); 

    

 

ConnectwithMysql(); 

} 

public static void ConnectwithMysql(){ 

 connection(); 

 String host = "jdbc:mysql://localhost/medicine?useOldAliasMetadataBehavior=true"; 

 String username = "root"; 

 String password = ""; 

 

 try { 

  Connection connect = DriverManager.getConnection(host, username, 
password) ; 

  Statement statement = connect.createStatement(); 

  System.out.println("Connection established"); 

 

  //String ac_in = JOptionPane.showInputDialog("Provide the active ingredient 
name",JOptionPane.CANCEL_OPTION); 

  //if (ac_in == null) 

   //System.exit(0); 

  //else 

  { 

   try{ 
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     String sql = "INSERT  INTO `ACTIVE INGREDIENT`  (CODE,CATEGORY,NAME) 
VALUES ('"+ac_in+"','"+ac_in2+"','"+ac_in3+"' )"; 

            String sql2 = "INSERT  INTO `DISEASES`  (DCODE,NAMES) VALUES 
('"+ac_in4+"','"+ac_in5+"')"; 

            String sql3 = "INSERT  INTO `TRADENAMES`(TRCODE,Medicine_Name,`active 
ingredient_CODE`) VALUES ('"+ac_in12+"','"+ac_in7+"','"+ac_in+"')"; 

            String sql4 = "INSERT  INTO `active ingredient_indicated_for_diseases`(`active 
ingredient_CODE`,`DISEASES_DCODE`,DOSAGE,PROVIDING) VALUES 
('"+ac_in+"','"+ac_in4+"','"+ac_in8+"','"+ac_in9+"')"; 

            String sql5 = "INSERT  INTO `active ingredient_interacts_active ingredient`(`active 
ingredient_CODE`,`active ingredient_CODE1`,Complications) VALUES 
('"+ac_in+"','"+ac_in6+"','"+ac_in10+"')"; 

            String sql6 = "INSERT  INTO `active ingredient_not_indicated_for_diseases`(`active 
ingredient_CODE`,Complication) VALUES ('"+ac_in+"','"+ac_in11+"')"; 

             

            int result = statement.executeUpdate(sql); 

            int result2 = statement.executeUpdate(sql2); 

            int result3 = statement.executeUpdate(sql3); 

            int result4 = statement.executeUpdate(sql4); 

            int result5 = statement.executeUpdate(sql5); 

            int result6 = statement.executeUpdate(sql6); 

 

             

            JOptionPane.showMessageDialog(null,null,"DATABASE 
UPDATED",JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE); 

                           

                         

                        } 

   catch (NullPointerException e){ 

    JOptionPane.showMessageDialog( null, "PROVIDE  VALID 
ACTIVE INGRIDIENT", "ERROR", 0, null); 

    e.printStackTrace(); 

   } 

} 

 } 

 catch (SQLException e) { 

  System.out.println("Connection to mysql Db failed"); 
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  e.printStackTrace(); 

}} 

 

public static void main(String[] args) 

{ 

                Extra m= new Extra(); 

                m.searchgui(); 

 

  } 

} 

 

INTRO.JAVA 

package med_app; 

 

import java.awt.event.ActionEvent; 

import java.awt.event.ActionListener; 

import java.io.IOException; 

import java.util.logging.Level; 

import java.util.logging.Logger; 

import javax.swing.JButton; 

import javax.swing.JFrame; 

import javax.swing.JLabel; 

import javax.swing.JPanel; 

import javax.swing.JTable; 

import javax.swing.JTextField; 

import med_app.Main; 

import med_app.Main2; 

import med_app.Extra; 

 

/** 

 * 

 * @author Kiriakos 
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 */ 

public class Intro implements ActionListener { 

 

JFrame frame, frame1; 

JTextField textbox; 

JLabel label,label2,label3; 

JButton button,button2,button3; 

JPanel panel; 

static JTable table; 

static String ac_in; 

private String[] args; 

 

public void searchgui(){ 

        frame = new JFrame("CHOOSE ACTION"); 

        frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); 

        frame.setLayout(null); 

        label = new JLabel("PRESS FOR ACTIVE INGREDIENT SEARCH"); 

        label2 = new JLabel("PRESS FOR ACTIVE INGREDIENT CONFLICTS"); 

        label3 = new JLabel("PRESS FOR INSERTING DATA"); 

        label.setBounds(50, 100, 280, 20); 

        label2.setBounds(50, 150, 290, 80); 

        label3.setBounds(50,45,270,10); 

        button = new JButton("Search"); 

        button2 = new JButton("Conflicts"); 

        button3 = new JButton("Insert"); 

        button.setBounds(120,120,150,20); 

        button2.setBounds(120,200,150,20); 

        button3.setBounds(120,60,150,20); 

        button.addActionListener(this); 

        button2.addActionListener(this); 

        button3.addActionListener(this); 
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frame.add(label); 

frame.add(button); 

frame.add(label2); 

frame.add(button2); 

frame.add(label3); 

frame.add(button3); 

frame.setVisible(true); 

frame.setSize(600,500); 

 

 

} 

public void actionPerformed(ActionEvent ae) 

{ 

    Object src = ae.getSource(); 

if(src == button){ 

        med_app.Main.main(args); 

    } 

if(src == button2){ 

        med_app.Main2.main(args); 

    } 

if(src == button3){ 

        med_app.Extra.main(args); 

    } 

} 

 

public static void main(String[] args) 

  { 

 

 

  Intro m= new Intro(); 

                m.searchgui(); 
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  } 

} 

MAIN.JAVA 

import java.awt.Dimension; 

import java.awt.Font; 

import java.awt.event.ActionEvent; 

import java.awt.event.ActionListener; 

import java.sql.Connection; 

import java.sql.DriverManager; 

import java.sql.ResultSet; 

import java.sql.ResultSetMetaData; 

import java.sql.SQLException; 

import java.sql.Statement; 

import javax.swing.JButton; 

import javax.swing.JFrame; 

import javax.swing.JLabel; 

 

import javax.swing.JList; 

import javax.swing.JOptionPane; 

import javax.swing.JPanel; 

import javax.swing.JScrollPane; 

import javax.swing.JTable; 

import javax.swing.JTextField; 

 

public class Main implements ActionListener { 

    JFrame frame, frame1; 

JTextField textbox; 

JLabel label; 

JButton button; 

JPanel panel; 

static JTable table; 
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static String ac_in; 

 

  public static void connection(){ 

  try { 

   Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver"); 

   System.out.println("Driver loaded"); 

  } catch (ClassNotFoundException e) { 

      System.out.println("Connection failed"); 

   e.printStackTrace(); 

  } 

 

 } 

public void searchgui(){ 

        frame = new JFrame("DATABASE SEARCH"); 

        frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.DISPOSE_ON_CLOSE); 

        frame.setLayout(null); 

        textbox = new JTextField(); 

        textbox.setBounds(120,100,150,20); 

        label = new JLabel("PLEASE PROVIDE ACTIVE INGREDIENT"); 

        label.setBounds(85, 2, 250, 120); 

        button = new JButton("Search"); 

        button.setBounds(120,130,150,20); 

        button.addActionListener(this); 

 

frame.add(textbox); 

frame.add(label); 

frame.add(button); 

frame.setVisible(true); 

frame.setSize(500, 400); 

 

 

} 
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public void actionPerformed(ActionEvent ae) 

{ 

button = (JButton)ae.getSource(); 

System.out.println("Showing Table Data......."); 

ac_in = textbox.getText(); 

ConnectwithMysql(); 

} 

public static void ConnectwithMysql(){ 

 connection(); 

 String host = "jdbc:mysql://localhost/medicine?useOldAliasMetadataBehavior=true"; 

 String username = "root"; 

 String password = ""; 

 

 try { 

  Connection connect = DriverManager.getConnection(host, username, 
password) ; 

  Statement statement = connect.createStatement(); 

  System.out.println("Connection established"); 

 

  //String ac_in = JOptionPane.showInputDialog("Provide the active ingredient 
name",JOptionPane.CANCEL_OPTION); 

  //if (ac_in == null) 

   //System.exit(0); 

  //else 

  { 

   try{ 

     String sql = "SELECT CATEGORY AS 'MEDICAL CATEGORY' ,diseases.NAMES 
AS 'INDICATED FOR',complication AS 'COMPLICATIONS',GROUP_CONCAT(DISTINCT 
Medicine_Name) AS `TRADENAMES`,DOSAGE AS 'TYPICAL DOSAGE',PROVIDING,CODE 
FROM `active ingredient` JOIN `active ingredient_indicated_for_diseases`ON `active 
ingredient`.CODE = `active ingredient_indicated_for_diseases`.`active ingredient_CODE` JOIN 
DISEASES ON `active ingredient_indicated_for_diseases`.DISEASES_DCODE= 
diseases.DCODE JOIN `active ingredient_not_indicated_for_diseases` ON`active 
ingredient_not_indicated_for_diseases` .`active ingredient_CODE`=`active ingredient`.CODE 
JOIN tradenames ON tradenames. `active ingredient_CODE` = `active ingredient`.CODE  
WHERE `active ingredient`.NAME = ('"+ac_in+"')"; 

     ResultSet result = statement.executeQuery(sql); 
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  displayResults(result); 

   } 

   catch (NullPointerException e){ 

    JOptionPane.showMessageDialog( null, "PROVIDE  VALID 
ACTIVE INGRIDIENT", "ERROR", 0, null); 

    e.printStackTrace(); 

   } 

} 

 } 

 catch (SQLException e) { 

  System.out.println("Connection to mysql Db failed"); 

  e.printStackTrace(); 

}} 

 

 

 

 private static void displayResults(ResultSet result) throws SQLException { 

 ResultSetMetaData rmeta = result.getMetaData(); 

 int numColumns=result.getMetaData().getColumnCount(); 

 String[] a = new String [numColumns]; 

 String[] b = new String [numColumns]; 

 String[] c = new String [numColumns]; 

 while (result.next()){ 

 

  if (result.getString(1) != null)  { 

   for (int i=1;i<numColumns;i++) 

 

      { 

 

    b[i]= rmeta.getColumnName(i); 

    a[i] = result.getString(i).trim(); 

    c[i] = b[i]+ "-->" +a[i]; 
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   } 

   JList list = new JList(c); 

   JScrollPane scrollpane = new JScrollPane(list); 

   JPanel panel = new JPanel(); 

         panel.add(scrollpane); 

         scrollpane.getViewport().add(list); 

      scrollpane.setPreferredSize(new Dimension(850,300)); 

      Font myFont = new Font("Arial", Font.BOLD,24); 

      list.setFont(myFont); 

   JOptionPane.showMessageDialog(null,scrollpane,"MEDICAL 
INFORMATION", JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE); 

   System.out.println(numColumns); 

 

  }else JOptionPane.showMessageDialog( null, "PROVIDE  VALID ACTIVE 
INGRIDIENT", "ERROR", 0, null); 

 

 } 

} 

public static void main(String[] args) 

  { 

  

   

  Main m= new Main(); 

                m.searchgui(); 

   

  } 

} 

MAIN2.JAVA 

import java.awt.Color; 

import java.awt.Dimension; 

import java.awt.Font; 

import java.awt.event.ActionEvent; 

import java.awt.event.ActionListener; 
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import java.sql.Connection; 

import java.sql.DriverManager; 

import java.sql.ResultSet; 

import java.sql.ResultSetMetaData; 

import java.sql.SQLException; 

import java.sql.Statement; 

import javax.swing.DefaultListModel; 

import javax.swing.JButton; 

import javax.swing.JDesktopPane; 

import javax.swing.JFrame; 

import javax.swing.JInternalFrame; 

import javax.swing.JLabel; 

 

import javax.swing.JList; 

import javax.swing.JOptionPane; 

import javax.swing.JPanel; 

import javax.swing.JScrollPane; 

import javax.swing.JTable; 

import javax.swing.JTextField; 

 

public class Main2 implements ActionListener { 

    JFrame frame, frame1; 

JTextField textbox,textbox2; 

JLabel label,labe2; 

JButton button; 

JPanel panel; 

static JTable table; 

static String ac_in,ac_in2; 

static String sf; 

  public static void connection(){ 

  try { 

   Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver"); 
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   System.out.println("Driver loaded"); 

  } catch (ClassNotFoundException e) { 

      System.out.println("Connection failed"); 

   e.printStackTrace(); 

  } 

 

 } 

public void searchgui(){ 

        frame = new JFrame("DATABASE SEARCH FOR CONFLICTS"); 

        frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.DISPOSE_ON_CLOSE); 

        frame.setLayout(null); 

        frame.setState(frame.NORMAL); 

        frame.setVisible(true); 

        textbox = new JTextField(); 

        textbox2 = new JTextField(); 

        textbox2.setBounds(100,190,150,20); 

        textbox.setBounds(100,90,150,20); 

        label = new JLabel("PLEASE PROVIDE THE FIRST MEDICINE"); 

        labe2 = new JLabel("PLEASE PROVIDE THE SECOND MEDICINE"); 

        label.setBounds(50, 50, 280, 20); 

        labe2.setBounds(50, 110, 290, 80); 

        button = new JButton("search"); 

        button.setBounds(120,280,150,20); 

        button.addActionListener(this); 

 

frame.add(textbox); 

frame.add(textbox2); 

frame.add(label); 

frame.add(labe2); 

frame.add(button); 

frame.setVisible(true); 

frame.setSize(500, 400); 
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} 

public void actionPerformed(ActionEvent ae) 

{ 

button = (JButton)ae.getSource(); 

ac_in = textbox.getText(); 

ac_in2 = textbox2.getText(); 

System.out.println(ac_in); 

if (    ac_in == null ? "" == null : ac_in.equals("")&&ac_in2 == null ? "" == null : ac_in2.equals("")) 

{ 

      JOptionPane.showMessageDialog( null, "PROVIDE  VALID ACTIVE INGRIDIENT", 
"ERROR", 0, null); 

 

    } 

    ConnectwithMysql(); 

    } 

public static void ConnectwithMysql(){ 

 connection(); 

 String host = "jdbc:mysql://localhost/medicine?useOldAliasMetadataBehavior=true"; 

 String username = "root"; 

 String password = ""; 

 

 try { 

  Connection connect = DriverManager.getConnection(host, username, 
password) ; 

  Statement statement = connect.createStatement(); 

  System.out.println("Connection established"); 

  //String ac_in = JOptionPane.showInputDialog("Provide the active ingredient 
name",JOptionPane.CANCEL_OPTION); 

  //if (ac_in == null) 

   //System.exit(0); 

  //else 

  { 
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   try{ 

     String sql = "SELECT DISTINCT Complications as COMPLICATIONS FROM`active 
ingredient_interacts_active ingredient`INNER JOIN TRADENAMES AS TR1 ON`active 
ingredient_interacts_active ingredient`.`active ingredient_CODE`=TR1.`active 
ingredient_CODE`INNER JOIN TRADENAMES AS TR2 ON`active ingredient_interacts_active 
ingredient`.`active ingredient_CODE1`=TR2.`active ingredient_CODE`WHERE 
TR1.Medicine_Name =('"+ac_in+"') AND TR2.Medicine_Name=('"+ac_in2+"')"; 

      

            ResultSet result = statement.executeQuery(sql); 

 

  displayResults(result); 

   } 

   catch (NullPointerException e){ 

    JOptionPane.showMessageDialog( null, "PROVIDE  VALID 
ACTIVE INGRIDIENT", "ERROR", 0, null); 

    e.printStackTrace(); 

   } 

} 

 } 

 catch (SQLException e) { 

  System.out.println("Connection to mysql Db failed"); 

  e.printStackTrace(); 

}} 

 

 

 

 private static void displayResults(ResultSet result) throws SQLException { 

 ResultSetMetaData rmeta = result.getMetaData(); 

 int numColumns=result.getMetaData().getColumnCount(); 

         

        String[] a = new String [1]; 

 String[] b = new String [1]; 

 String[] c = new String [1]; 

        String s1  = new String(); 

        String s2  = new String(); 
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     if (result.next()==true) 

     { 

       do 

 

        { 

  //if (result.next()==false)  {// 

  //for(int i =1;i < numColumns; i++) 

               //{ 

                     

 s1 = rmeta.getColumnName(1); 

        s2 = result.getString(1); 

        sf = s1+"--->"+s2; 

  

    JFrame.setDefaultLookAndFeelDecorated(true); 

    JFrame frame = new JFrame(); 

    frame.setTitle("CAUTION"); 

    frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.DISPOSE_ON_CLOSE); 

    JLabel label = new JLabel(sf); 

    frame.add(label); 

    frame.pack(); 

    frame.setSize(new Dimension(300, 250)); 

    frame.getContentPane().setBackground(Color.RED); 

    frame.setVisible(true); 

                 //   } 

            

                     

 

  } while (result.next()) ; 

 

 }else JOptionPane.showMessageDialog( null, "PROVIDE ANOTHER INGRIDIENT NO 
ASSOCIATION FOUND", "WARNING", JOptionPane.WARNING_MESSAGE); 

} 
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public static void main(String[] args) 

  { 

               Main2 m= new Main2(); 

                m.searchgui(); 

} 

} 


