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WWOOOORRDD  VVOOOORRAAFF  

Toen ik de opdracht kreeg om een thesisonderwerp te kiezen, was het voor mij even 

denken welke richting ik eigenlijk uit wilde.  Ik heb uiteindelijk gekozen om mijn 

achtergrond als bio-ingenieur even achter mij te laten en een volledig andere richting 

in te slaan.  Aangezien deze studierichting voor mij vooral bedoeld was om praktisch 

meer over informatica te weten te komen, wilde ik echter geen onderwerp kiezen 

waar ik nadien eigenlijk niets meer aan had.  Omdat het mij al een tijdje bezig hield, 

ging mijn voorkeur uit naar een onderwerp met webdesign.  Zo ben ik uiteindelijk bij 

deze scriptie terechtgekomen. 

Graag zou ik hier een dankwoord richten tot een aantal personen.  Eerst en vooral wil 

ik mijn scriptiebegeleider Peter Lambert bedanken voor de hulp bij de opbouw van 

de webapplicatie en voor het ter beschikking stellen van de nodige software, code en 

informatie.  Het was even werken om het principe van de templates onder de knie te 

krijgen maar daar staat een mooi en interessant principe van webdesign tegenover 

waar ik later zeker nog gebruik van zal maken. 

Daarnaast zou ik ook nog m’n ouders en m’n broers willen bedanken om de zeer 

druk bezette computer gedurende lange tijd af te staan.  Het was waarschijnlijk niet 

altijd even leuk maar vanaf nu zal er nu weer met vol genot kunnen gewerkt en 

gesurft worden. 

 

"De auteur geeft de toelating deze scriptie voor consultatie beschikbaar te stellen en 

delen van de scriptie te kopiëren voor persoonlijk gebruik. 

Elk ander gebruik valt onder de beperkingen van het auteursrecht, in het bijzonder 

met betrekking tot de verplichting de bron uitdrukkelijk te vermelden bij het 

aanhalen van resultaten uit deze scriptie." 

 

Gent, mei 2005 

Bram Slabbinck 

 



 

  ii 

WWeebbaapppplliiccaattiiee  vvoooorr  hheett  bbeehheeeerr    
vvaann  eeeenn  mmuullttiimmeeddiiaa--ccoolllleeccttiiee  

ir. Bram SLABBINCK 

Scriptie ingediend tot het behalen van de academische graad van 

Master in de Toegepaste Informatica 

Academiejaar 2004-2005 

Promotor: Prof. dr. ir. P. DE NEVE 

Scriptiebegeleider: Lic. P. LAMBERT 

Universiteit Gent  

Faculteit Toegepaste Wetenschappen 

Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen 

Voorzitter: Prof. dr. ir. J. VAN CAMPENHOUT 

Samenvatting 

Veel mensen hebben op hun computer een collectie van multimediabestanden zoals 

figuren, foto’s, video’s, muziek...  Deze verzameling is opgeslagen in een 

foldersysteem die vaak onoverzichtelijker wordt naarmate het aantal bestanden 

toeneemt.  Sommige bestanden kunnen ook onder verschillende categorieën 

opgeslagen worden.  Dit maakt de collectie niet alleen nog meer onoverzichtelijk 

maar ook moeilijker te doorzoeken. 

In deze scriptie wordt gepoogd om aan de hand van de scriptingtaal PHP en een 

MySQL-databank een dynamische webapplicatie op te bouwen waarmee de 

gebruiker doorheen een collectie kan navigeren, in een collectie naar bestanden kan 

zoeken en de collectie up-to-date kan houden. 
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HHooooffddssttuukk  11..  IInnlleeiiddiinngg  

1.1 Probleemstelling 

Iedereen heeft wel al eens meegemaakt dat je een mail krijgt met daarin een leuke 

foto of een grappig filmpje.  Of je bent aan het surfen op het Internet en je komt een 

leuke cartoon of avatar tegen.  Je slaat het op op je pc om het later nog eens te 

kunnen bekijken of beluisteren of om het later zelf te verspreiden op het Internet. 

Deze multimediabestanden worden opgeslagen in een foldersysteem op je computer.  

De eerste vraag die je jezelf stelt bij het opslaan van deze bestanden is “In welke 

folder plaats ik het bestand?”  Je kan het plaatsen in een reeds bestaande map of in 

een nieuwe map.  Het is echter vaak het geval dat je een bestand in meerdere mappen 

kan plaatsen.  Stel je hebt een videoclip met bloopers.  Plaats je het dan in de map 

‘Humor’ of in de map met videoclips?  Je staat voor een klein probleem want bij het 

zoeken van het videobestand is het best mogelijk dat je beide mappen zal moeten 

doorzoeken.  Een optie is natuurlijk om het bestand meerdere malen op te slaan in 

verschillende mappen.  Dit leidt echter tot een wezenlijk probleem.  Wanneer de 

multimedia-collectie toeneemt en de hoeveelheid kostbaar geheugen gelijk blijft, zal 

de geheugenruimte om nieuwe bestanden op te slaan drastisch verkleinen. 

Je komt ook vaak in een situatie waarin je een bestand zoekt dat je ‘ooit’ eens hebt 

opgeslagen.  Je weet wel dat het een leuke videoclip was en dat er een bepaalde 

acteur in mee deed.  Bij het navigeren door je directories zie je echter enkel de 

namen van de bestanden.  Zoeken van het bestand door alle bestanden te bekijken of 

beluisteren is daarnaast tijdrovend en geen mooi voorbeeld van efficiënt werken. 

Het is ook best mogelijk dat je met verschillende gebruikers hetzelfde foldersysteem 

gebruikt.  Hoe kom je dan te weten wanneer welke bestanden toegevoegd of 

verwijderd werden?  Het zou zeer tijdrovend zijn om na een periode van afwezigheid 

het volledige foldersysteem te moeten doorzoeken om te weten te komen welke 

bestanden werden toegevoegd en welke bestanden werden verwijderd. 

Het beheer van een multimedia-collectie is duidelijk niet zo eenvoudig als het lijkt.  

Je komt voor een aantal problemen en dilemma’s te staan die vaak niet efficiënt 

opgelost worden. 
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1.2 Doelstelling 

Zoals blijkt uit de probleemstelling leidt het beheer van een multimedia-collectie tot 

een aantal problemen.  In deze scriptie wordt gepoogd een aantal oplossingen uit te 

werken a.h.v. een dynamische webapplicatie met een ondersteunende databank. 

 

1. Het moet mogelijk zijn om door de collectie te navigeren. 

2. Tijdens het navigeren door de collectie moet het mogelijk zijn om de 

eigenschappen en metadata van het bestand te bekijken en moet het eventueel 

mogelijk zijn om de inhoud van het bestand te bekijken of te beluisteren. 

3. Om een bestand te kunnen zoeken in de multimedia-collectie moet een 

zoekmachine geïmplementeerd worden die bestanden zoekt a.h.v. elementaire 

eigenschappen en/of metadata. 

4. Om te kunnen zoeken a.h.v. deze eigenschappen moet een databank opgezet 

worden die deze informatie opslaat en die up-to-date moet gehouden worden. 

5. Het is mogelijk dat de metadata verandert in de toekomst.  Het moet dus mogelijk 

zijn om deze gegevens aan te passen. 

6. Bij multi-user gebruik van de multimedia-collectie moet het mogelijk zijn om een 

overzicht te krijgen wanneer welke bestanden toegevoegd of verwijderd werden. 
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HHooooffddssttuukk  22..  AArrcchhiitteeccttuuuurr  vvaann  ddee  wweebbaapppplliiccaattiiee  

2.1 Algemeen overzicht 

Een algemeen schema van de architectuur van de webapplicatie wordt geïllustreerd 

in figuur 1. 

Fig. 1. Algemene architectuur van de webapplicatie. 

Uit bovenstaande figuur kan afgeleid worden dat de applicatie een client-server 

architectuur heeft.  De gebruiker of client maakt via een browser contact met de 

server en stelt een vraag of request aan de http-daemon.  Deze daemon voert een 

script uit dat contact legt met de multimedia-collectie en de databank.  Het script 

geeft dan via de daemon terug antwoord aan de client. 

Bij multi-user systemen zullen de clients een account hebben op de server en wordt 

een gemeenschappelijke multimedia-collectie opgeslagen en aangesproken op de 

server.  Bij systemen met één gebruiker kan de client-server architectuur zich op één 

en dezelfde computer bevinden maar het is echter ook mogelijk dat gebruikgemaakt 

wordt van verschillende computers voor de client en de server.  Voor deze thesis 

wordt gebruikgemaakt van het multi-user systeem waarbij client en server zich op 

verschillende computers bevinden.  De server die gebruikt zal worden gedurende 

deze scriptie is de server schoenberg.elis.ugent.be.  Op deze server waren reeds het 

besturingssysteem Linux  en een Apache webserver geïnstalleerd. 

De website die de client te zien krijgt, wordt dynamisch opgebouwd a.h.v. de 

scriptingtaal PHP: Hypertext Preprocessor (PHP).  Om PHP te kunnen gebruiken 

moet een PHP-module geïnstalleerd zijn op de Apache webserver.  Er wordt 
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gebruikgemaakt van templates die de statische Hypertext Markup Language (HTML) 

code scheidt van de dynamische PHP-code.  Daarnaast wordt ook de implementatie 

van de lay-out van de website gescheiden van de HTML-code door gebruik te maken 

van Cascading Style Sheets (CSS).  HTML wordt opgesteld volgens de regels van 

W3C (zie [3]). 

2.2 Opslag van gegevens 

Om een overzicht te behouden over de opgeslagen multimedia-collectie en deze 

gemakkelijk te kunnen doorzoeken wordt gebruikgemaakt van een databank waarin 

elementaire eigenschappen van een bestand zoals de bestandsnaam, bestandsgrootte, 

directory… en metadata zoals sleutelwoorden, extra info, omschrijving… opgeslagen 

worden.  Er zijn verschillende soorten databankmanagementsystemen die men hier-

voor kan gebruiken (zie [2]).  Twee belangrijke databankmanagementsystemen zijn: 

1. Relationele Databank Management Systemen of RDBMS waarbij data 

opgeslagen wordt in tabellen.  Met elke rij komt in ons geval een bestand overeen 

en met elke kolom of attribuut een bepaalde eigenschap die zowel een 

elementaire eigenschap als metadata kan zijn.  Voorbeelden van deze systemen 

zijn MySQL (http://www.mysql.com) en Oracle (http://www.oracle.com). 

2. Object-georiënteerde Databank Management Systemen of ODBMS waarbij data 

opgeslagen wordt als objecten (gelijkaardig aan object-georiënteerde 

programmeertalen) met bepaalde eigenschappen en methodes.  Een voorbeeld 

van dit databankbeheersysteem is ObjectStore (http://www.objectstore.com). 

Op de http://schoenberg.elis.ugent.be server was reeds MySQL geïnstalleerd.  Van 

dit relationeel databankbeheersysteem wordt in deze scriptie dan ook gebruik-

gemaakt.  Een overzicht van enkele belangrijke eigenschappen van MySQL (zie [4]): 

 verkrijgbaar onder Open Source licentie 

 gemakkelijk te gebruiken en op te zetten 

 goede performantie, snel, compact, robuust en stabiel 

 lage onderhoudskosten en laag geheugengebruik 

 geschikt voor grote databanken 

 beschikbaar voor verschillende platformen zoals Linux, UNIX, Windows… 
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 volgens de ontwikkelaars is MySQL de meest populaire en snelst groeiende Open 

Source databank 

 er zijn bibliotheken beschikbaar voor de talen C, Perl, Python, PHP, JAVA… 

 er zijn commandline en Graphical User Interface (GUI) tools beschikbaar voor 

het opvragen van resultaten 

Als bevragingstaal voor MySQL kan gebruikgemaakt worden van Structured Query 

Language (SQL).  Van deze taal werd ook gebruikgemaakt tijdens de uitvoering van 

deze thesis (zie [4]). 

MySQL kan in een netwerk geïntegreerd worden en toegankelijk gemaakt worden 

via het Internet.  Het is mogelijk om de toegang tot de databanken en tabellen te 

beperken tot bepaalde gebruikers (zie [4]).  In ons geval is dit een belangrijke 

eigenschap aangezien we de databank toegankelijk maken via het Internet.  Het is 

echter niet wenselijk dat iedereen de gegevens in de databank kan bekijken.  Daarom 

zullen privileges toegekend worden aan slechts een beperkt aantal gebruikers. 

Voor deze scriptie wordt gebruikgemaakt van de software phpMyAdmin.  

phpMyAdmin is een browser-gebaseerde tool, geschreven in PHP, om de 

administratie van MySQL over het World Wide Web te beheren.  phpMyAdmin is 

Open Source onder GNU General Public License (GPL) en beschikbaar in 48 talen 

(zie [5]).  Voor deze scriptie werd gebruikgemaakt van de Nederlandstalige versie. 

2.3 Dynamische webpagina’s 

Het doel van deze scriptie is het opzetten van een dynamische website.  Dynamiciteit 

implementeren in een website wordt gerealiseerd a.h.v. scripts en één of meerdere 

scripttalen die toegevoegd worden aan de HTML-code van de webpagina.  Een script 

moet opgevat worden als een ‘programma’ geschreven in een scripttaal.  Een script-

taal lijkt goed op traditionele programmeertalen zoals JAVA en Visual Basic.  Er zijn 

twee mogelijkheden om dynamiciteit toe te voegen aan een webpagina: 

1. via client-side scripting 

Bij gebruik van een dergelijk script wordt de code binnen HTML afgebakend met 

een <SCRIPT>-tag.  Deze code zal vervolgens geïnterpreteerd worden door de 

webbrowser van de client.  Voorbeelden van talen die client-side scripting 
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verwezenlijken, zijn VBScript en JavaScript.  In deze thesis wordt in beperkte 

mate gebruikgemaakt van JavaScript. 

2. via server-side scripting 

In dit geval zal de code toegevoegd worden aan de code van de webpagina die 

vervolgens geïnterpreteerd zal worden door de webserver die de scriptcode zal 

omzetten naar een code die de webbrowser kan interpreteren.  Het grote voordeel 

van het gebruik van server-side scripting is de bescherming van de broncode die 

niet meer achterhaald kan worden door de client.  Er bestaan verschillende 

server-side scripttalen.  Enkele voorbeelden hiervan zijn PHP, ASP of Active 

Server Pages, JSP of JavaServer Pages en ColdFusion. 

In deze scriptie zal gebruikgemaakt worden van PHP.  PHP is een open-source 

server-side HTML-embedded webscriptingtaal die compatibel is met alle grote 

webservers (zoals Apache).  De extensie van PHP bestanden is ‘php’.   

Enkele redenen om van PHP te houden (zie [1]): 

1. PHP is gratis.  De vrije beschikbaarheid wordt gegarandeerd door licenties zoals 

GPL.  PHP is te downloaden op de website http://www.php.net/downloads.php.  

2. PHP is eenvoudig.  PHP is eenvoudig aan te leren en gemakkelijk te analyseren.  

In tegenstelling tot ASP hoeft men bij PHP voor verschillende gelegenheden geen 

verschillende programmeertalen aan te leren.  Algemeen kan gesteld worden dat 

PHP iets ingewikkelder is dan HTML maar eenvoudiger dan JavaScript of ASP. 

3. PHP-code is ingesloten in HTML waardoor de code niet gecompileerd moet 

worden naar binaire code.  PHP is simpelweg schrijven en uitvoeren. 

4. PHP is platform-onafhankelijk.  PHP werkt met verschillende versies van UNIX 

en Windows.  PHP is compatibel met de drie belangrijkste webservers: Apache 

HTTP Server, Microsoft Internet Information Server en Netscape Enterprise 

Server. 

5. PHP is niet gebaseerd op tags. 

6. PHP is stabiel.  Stabiel kan voor PHP op twee manieren opgevat worden nl. dat 

de server niet vaak opnieuw hoeft te worden gestart en dat de software van 

release tot release niet drastisch en op een incompatibele manier verandert. 

7. PHP is snel. 

8. PHP maakt het gemakkelijk om te communiceren met andere programma’s en 

protocollen.  Vooral de databaseconnectiviteit is krachtig met ingebouwde 
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ondersteuning van stuurprogramma’s voor ongeveer vijftien van de meest 

populaire databanken en Open Database Connectivity (ODBC). 

9. PHP is populair en groeit. 

10. PHP heeft geen eigenaar.  PHP biedt maximale flexibiliteit omdat het geen 

eigendomsrechten kent.  Het is niet gekoppeld aan een specifiek besturings-

systeem.  Het staat los van elke browser of de implementatie van een 

programmeertaal of databank. 

Een ontwikkelomgeving met Linux, Apache, MySQL en PHP kan niet overtroffen 

worden.  Ze is niet alleen goedkoper dan andere maar ook stabieler en robuuster (zie 

[2]).  Voor PHP is een zeer uitgebreide en gedetailleerde bibliotheek aan informatie 

online ter beschikking.  In deze bibliotheek worden o.a. alle PHP-functies besproken 

(zie [6]).  Voor deze scriptie is gekozen om met PHP te werken omwille van alle 

voorgenoemende eigenschappen en omwille van het gebruik van templates. 

2.4 Templates: scheiding statische en dynamische code 

Een template kan gedefinieerd worden als een document met een standaard lay-out 

en verschillende variabelen of velden waarin telkens andere data ingevuld wordt (zie 

[2]).  Bij webdesign met templates wordt de lay-out of de HTML-code opgesteld met 

eventueel client-side scripting, figuren… zonder zich zorgen te maken over de 

inhoud die getoond zal worden met de verschillende HTML-tags.  Deze statische 

code zal dus kunnen dienen als een template om dynamische inhoud weer te geven.  

De dynamische inhoud die getoond moet worden, is de verantwoordelijkheid van de 

programmeur van de website.  Deze persoon hoeft op zijn beurt geen rekening te 

houden met de opmaak van de gegenereerde data.  Het spreekt voor zich dat de 

opbouw van een website op een dergelijke manier een goede communicatie vereist 

tussen de taak om de statische HTML-code en de taak om de dynamische PHP-code 

te genereren. Het script zal dus zorgen voor de generatie van data die opgemaakt zal 

worden door de templates (zie [2]).  Er ontstaat dus een quasi strikte scheiding van 

de statische HTML-code en de dynamische PHP-code.  Je kan je nu afvragen 

waarom men op deze manier een website zou opbouwen.  Een kort lijstje met 

voordelen van het gebruik van PHP en templates (zie [7,8]): 
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1. Het is mogelijk om de lay-out van de website te veranderen in enkele seconden. 

2. Men kan abstract programmeren zonder zich zorgen te maken om ‘dirty’ HTML. 

3. Dit principe werkt zeer snel. 

4. Het is eenvoudig om oude templates te hergebruiken. 

Dit concept van het gebruik van PHP met templates wordt gebruikt bij de opbouw 

van de webapplicatie.  De exacte werking wordt verder uitgelegd. 

2.5 CSS: Scheiding inhoud en opmaak 

Tijdens de opbouw van webpagina’s in HTML is het vaak handig om HTML-tags op 

te stellen zonder rekening te houden met mogelijke attributen.  Nadat de volledige 

HTML-structuur opgesteld is, kan je de attributen gaan invullen.  Het is echter veelal 

het geval dat terugkerende tags dezelfde opmaak vereisen zoals vb een <FONT>-tag 

om de titel van elke webpagina op te maken of een <TD>-tag om een cel van een 

tabel op te maken.  Daarom is het efficiënter om de opmaak van de inhoud van een 

website extern te gaan definiëren in een zogenaamde Cascading Style Sheet of CSS-

bestand.  In dit bestand met extensie ‘css’ zullen alle te gebruiken opmaakstijlen 

gedefinieerd worden.  Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de opmaak van de 

bestandsnamen die op elke pagina identiek moeten zijn.  In het CSS-bestand zal 

volgende stijl gedefinieerd worden: 

.file{font-size:14pt; color: #FFFFFF;} 

Stel dat in het HTML-bestand een bestandsnaam getoond wordt in een cel van een 

tabel.  De resulterende code zal dan zijn: 

<TD class=”file”>bestandsnaam</TD> 

A.h.v. het attribuut ‘class’ weet de webbrowser dat de stijl ‘file’ opgehaald moet 

worden uit een CSS-bestand.  Waar dit bestand opgehaald moet worden, wordt 

gedefinieerd binnen de <HEAD>-tag van het HTML-bestand via de volgende tag: 

<LINK href="layout.css" rel="stylesheet" type="text/css"> 

Zoals uit de <LINK>-tag valt op te merken, is het gebruikte CSS-bestand voor deze 

scriptie layout.css.  Zodoende wordt niet enkel een scheiding gerealiseerd tussen 

dynamische en statische inhoud maar ook tussen inhoud en opmaak. 
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HHooooffddssttuukk  33..  DDee  ddaattaabbaannkk  

3.1 Overzicht 

Uit de doelstellingen van deze scriptie valt af te leiden dat heel wat gegevens 

opgeslagen moeten worden zoals elementaire eigenschappen van bestanden, 

metadata, namen en paswoorden van gebruikers…  Al deze gegevens worden 

opgeslagen in een MySQL-database, genaamd funstuff.  Om de verschillende soorten 

informatie duidelijk af te bakenen, efficiënt te werken met de gestockeerde data en 

een overzichtelijk beeld te behouden over de data in de databank, worden 

verschillende tabellen gecreëerd.  Het is belangrijk dat de databank onder toezicht 

staat van slechts één of een aantal bevoegde personen (in geval van multi-user 

gebruik van de applicatie).  Dit is noodzakelijk opdat de gegevens van bestanden niet 

veranderd kunnen worden of dat paswoorden van gebruikers publiek kenbaar 

gemaakt kunnen worden. 

De verschillende tabellen die aanwezig zijn in de databank funstuff worden 

geïllustreerd in tabel 1. 

Tabel 1. Overzicht van de verschillende tabellen in de databank funstuff. 

Tabellen 

  files 

  users 

  deleted_files 

Hierna volgt een korte uitleg over de verschillende tabellen.  Een exacte beschrijving 

volgt resp. in de punten 3.2, 3.3 en 3.4. 

 files. Deze tabel bevat alle elementaire eigenschappen en metadata van alle 

bestanden die opgeslagen zijn in de multimedia-collectie. 

 users. In deze tabel worden de gebruikersnamen en de corresponderende 

paswoorden opgeslagen van de gebruikers die kunnen gebruik maken van de 

webapplicatie. 

 deleted_files.  Deze tabel houdt de bestanden bij die verwijderd werden bij het 

uitvoeren van een update van de databank.  Deze update wordt verder besproken. 



 De databank 

  10 

De beschrijving van deze tabellen kan bekomen worden a.h.v. het SQL-statement 

‘describe tabelnaam;’ of ‘desc tabelnaam;’.  Meer info over de syntax en 

het gebruik van de bevragingstaal SQL kan bekomen worden op de websites 

http://dev.mysql.com/doc/mysql/en/index.html (zie [4]) en http://www.sql.org.  

3.2 Tabel: files 

In deze tabel worden alle elementaire eigenschappen en metadata gestockeerd van de 

multimediabestanden die aanwezig zijn in de collectie.  De beschrijving van de tabel 

wordt via het SQL-statement ‘describe files;’ bekomen.  Het resultaat van het 

DESCRIBE-statement is opgenomen in tabel 2. 

Tabel 2. Beschrijving van de tabel files in de databank funstuff. 

Field Type Null Key Default Extra 

id int(11)  PRI NULL auto_increment

filename varchar(255)     

hash varchar(255)     

directory varchar(255)     

mimetype varchar(255) YES    

type varchar(255) YES    

keywords text YES MUL NULL  

source text YES MUL NULL  

insertdate bigint(20)   0  

modifydate bigint(20)   0  

size int(11)   0  

info text YES MUL NULL  

Deze tabel kan aangemaakt worden a.h.v. volgend SQL-statement: 

CREATE TABLE files ( 

 id int(11) AUTO_INCREMENT  NOT NULL, 

 filename varchar(255) NOT NULL, 

 hash varchar(255) NOT NULL, 

 directory varchar(255) NOT NULL, 

 mimetype varchar(255) NOT NULL, 

 type varchar(255) NOT NULL, 
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 keywords text, 

 source text, 

 insertdate bigint(20) NOT NULL default ‘0’, 

 modifydate bigint(20) NOT NULL default ‘0’, 

 size int(11) NOT NULL default ‘0’, 

 info text, 

 PRIMARY KEY(id), 

 FULLTEXT(keywords), 

 FULLTEXT(source), 

 FULLTEXT(info), 

 FULLTEXT(keywords,source,info) 

) TYPE=MyISAM 

Het type tabel die gecreëerd wordt, is een MyISAM-tabel.  Een MyISAM-tabel 

wordt bewaard als drie bestanden.  Een frm-bestand dat de tabeldefinitie bewaart, 

een databestand met extensie ‘myd’ en een index-bestand met extensie ‘myi’ (zie 

[4]).  Hierna volgt een korte beschrijving van elk veld of attribuut van de tabel. 

 Het veld id geeft een nummer dat werkt als een teller.  Deze teller wordt, zoals 

kan opgemerkt worden uit het CREATE-statement, automatisch geïncrementeerd.  

Dit getal is uniek en doet ook dienst als primaire sleutel van de tabel.  Elk bestand 

in de collectie zal dus uniek geïdentificeerd kunnen worden a.h.v. dit veld. 

 Het veld filename bevat de bestandsnaam van het multimedia bestand. 

 Het veld hash bevat een hash die berekend wordt via de PHP-functie sha1_file() 

(zie [6]).  Deze functie voert het ‘US Secure Hash Algorithm 1’ uit met het pad 

naar een bestand dat als argument doorgegeven wordt aan de functie.  Stel dat een 

collectie opgeslagen is op de server http://mijnserver.ugent.be/collectie dan wordt 

voor het videobestand video.mpg dat in deze map opgeslagen is een hash 

berekend voor http://mijnserver.ugent.be/collectie/video.mpg.  In deze scriptie 

wordt een hash berekend voor elk bestand die toegevoegd wordt aan de collectie. 

 Het veld directory bevat het directory-pad vanaf de root-directory van de 

collectie naar de locatie van het bestand in de collectie.  Stel dat alle 

videobestanden in de map ‘collectie/video’ opgeslagen worden en dat de map 

‘collectie’ de root-directory is van de multimedia-collectie dan wordt in het veld 

directory ‘ROOT/video’ opgeslagen.  De waarde van dit veld voor een bestand 

opgeslagen in de root-directory is ‘ROOT’. 
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 In het veld mimetype wordt zoals de naam laat vermoeden het mimetype van het 

multimediabestand opgeslagen.  Deze informatie wordt bepaald a.h.v. de PHP-

functie shell_exec dat een shell-commando uitvoert en de complete output als 

string teruggeeft.  In dit geval wordt shell_exec( file -i directory/bestandsnaam) 

uitgevoerd (zie [6]). 

MIME staat voor Multipurpose Internet eMail Extension.  Wanneer een server 

een bepaald bestand moet verzenden, zal die het mimetype van het bestand 

identificeren en deze meedelen aan de browser. 

 Het veld type wordt ook bepaald a.h.v. de functie shell_exec.  Hier wordt 

shell_exec( file directory/bestandsnaam) uitgevoerd.  Via dit shell-command 

wordt het bestandstype bepaald (zie [6]). 

 In het veld keywords kunnen sleutelwoorden opgeslagen worden die 

corresponderen met het opgeslagen bestand.  Aangezien dit veld niet noodzakelijk 

ingevuld hoeft te zijn, kan de waarde van het veld NULL zijn. 

 In het veld source kan de bron van het bestand ingevuld worden.  Ook hier is het 

niet vereist om data in te voeren in het veld en kan de waarde dus NULL zijn. 

 Het veld insertdate bevat de datum waarop het bestand is toegevoegd aan de 

databank.  Deze datum is echter op een speciale manier opgeslagen nl. als een 

UNIX-timestamp (a.h.v. het type bigint).  Deze timestamp geeft het aantal 

seconden weer sinds 01/01/1970 00:00:00 GMT.  Elke datum of tijdstip resp. na 

en voor dit punt wordt voorgesteld als een resp. positief en negatief getal.  Deze 

manier om de datum/tijd voor te stellen wordt niet enkel gebruikt in UNIX 

systemen maar wordt o.a. ook gebruikt door de programmeertaal JAVA (zie [9]).  

Via specifieke PHP-functies zoals date() en getdate() kan de corresponderende 

dag, maand, jaar, uur, minuten, seconden… bepaald worden (zie [6]).  De 

standaardwaarde voor het veld wordt op ‘0’ gezet. 

 Het veld modifydate bevat de datum waarop de gegevens van het bestand 

veranderd werden.  Ook dit veld bevat een UNIX-timestamp die is opgeslagen als 

een bigint.  Ook hier wordt de standaardwaarde van het veld op ‘0’ gezet. 

 In het veld size wordt de bestandsgrootte opgenomen.  Deze informatie wordt 

bepaald via de PHP-functie filesize() (zie [6]).  Net als bij insert- en modifydate 

wordt ook hier de standaardwaarde van het veld op ‘0’ gezet. 
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 Het veld info kan gebruikt worden om extra informatie over het bestand op te 

slaan.  Net als de velden keywords en source is het niet noodzakelijk dat dit veld 

een waarde bevat.  Het is dus mogelijk dat de waarde van het veld NULL is. 

Uit tabel 2 en het CREATE-statement valt nog één zaak op nl. het voorkomen van 

resp. MUL en FULLTEXT.  Beide zijn aan elkaar gerelateerd.  MySQL ondersteunt 

fulltext indexering en zoeken.  FULLTEXT-indexen worden gebruikt bij MyISAM-

tabellen en kunnen gecreëerd worden voor CHAR-, VARCHAR- of TEXT-attributen 

bij CREATE TABLE-, ALTER TABLE- of CREATE INDEX-statements.  Bij 

creatie van een FULLTEXT-index wordt in het resultaat van het DESCRIBE-

statement de waarde MUL weergegeven in de key-kolom.  De waarde MUL geeft 

aan dat een bepaalde waarde meerdere keren kan voorkomen binnen het veld.  Er 

worden vier FULLTEXT-indexen aangemaakt nl. voor de velden keywords, source 

en info en één voor de combinatie van de drie velden.  Deze indexen worden 

gecreëerd om een snelheidswinst te hebben bij het uitvoeren van zoekopdrachten. 

Een nieuwe record zal aan de tabel worden toegevoegd telkens een bestand wordt 

bekeken dat nog niet in de databank is opgenomen of wanneer een update van de 

databank wordt uitgevoerd en het bestand nog niet in de databank aanwezig is. 

3.3 Tabel: users 

In deze tabel worden de gebruikersnaam en het paswoord van alle gebruikers van de 

webapplicatie opgenomen.  Een beschrijving van de tabel kan bekomen worden 

a.h.v. het SQL-statement ‘describe users;’.  Het resultaat van deze beschrijving 

is te vinden in tabel 3. 

Tabel 3. Beschrijving van de tabel users in de databank funstuff. 

Field Type Null Key Default Extra 

id int(11)  PRI NULL auto_increment

user varchar(50)     

password varchar(100)     

Deze tabel kan aangemaakt worden a.h.v. het volgend SQL-statement: 

CREATE TABLE users ( 

 id int(11) AUTO_INCREMENT  NOT NULL, 
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 user varchar(50) NOT NULL, 

 password varchar(100) NOT NULL, 

PRIMARY KEY(id) 

) TYPE=MyISAM 

Deze tabel is net als de tabel files van het type MyISAM.  Een korte beschrijving van 

de verschillende velden: 

 Het veld id heeft dezelfde betekenis als het gelijknamige veld in de tabel files.  

Ook hier is het een automatische teller van het type int en is het de primaire sleutel 

van de tabel. 

 In het veld user wordt de loginnaam van gebruiker opgeslagen.  Deze naam kan 

maximum 50 tekens bevatten. 

 In het veld password wordt het paswoord van de gebruiker als hash opgeslagen 

(via het SHA-1 algoritme).  Dit paswoord is maximum 100 karakters lang.  Bij het 

inloggen op de applicatie wordt het ASCII-paswoord omgezet via de PHP-functie 

sha1() (zie [6]) en wordt gecontroleerd of die hoort bij de corresponderende 

gebruikersnaam.  Bij het invoeren van een nieuwe gebruiker in de tabel zal 

MySQL echter geen automatische conversie uitvoeren van een ASCII-paswoord.  

Via PHP kan deze hash echter zeer eenvoudig gevonden worden.  Ook op het 

Internet bestaan verschillende websites die een sha-1 conversie uitvoeren (vb. 

http://www.net-force.nl/tools/sha1/). 

3.4 Tabel: deleted_files 

Deze tabel is gerelateerd aan de update-eigenschap van de applicatie die verder 

besproken wordt.  Bij de uitvoering van de update is het mogelijk dat bepaalde 

records verwijderd worden uit de tabel files.  Om geen verlies aan informatie te 

hebben, worden de bestandsnaam en de directory van het verwijderde bestand 

opgenomen in de tabel deleted_files. 

Een beschrijving van deze tabel kan bekomen worden via het SQL-commando 

‘describe deleted_files;’.  Deze beschrijving is weergegeven in tabel 4. 
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Tabel 4. Beschrijving van de tabel users in de databank funstuff. 

Field Type Null Key Default Extra 

id int(11)  PRI NULL auto_increment

date bigint(20)   0  

file varchar(255)     

Deze tabel kan aangemaakt worden a.h.v. volgend SQL-statement: 

CREATE TABLE deleted_files ( 

 id int(11) AUTO_INCREMENT  NOT NULL, 

 date bigint(20) NOT NULL default ‘0’, 

 file varchar(255) NOT NULL, 

PRIMARY KEY(id) 

) TYPE=MyISAM 

Deze tabel is net als de tabellen users en files van het type MyISAM.  Een korte 

beschrijving van de verschillende velden: 

 Het veld id heeft dezelfde betekenis als het gelijknamige veld in de tabel files.  

Ook hier is het een automatische teller van het type int en is het de primaire sleutel 

van de tabel. 

 In het veld date wordt de datum opgeslagen waarop het record werd ingevoerd in 

de tabel.  Deze datum wordt net als de velden insertdate en modifydate in de tabel 

files ingevoerd als UNIX-timestamp (zie p. 12). 

 Het veld file bevat de bestandsnaam en het pad naar de locatie waar het bestand 

zich bevindt in de collectie startend van de root-directory van de multimedia-

collectie.  De waarde van dit veld is dus quasi identiek aan de waarde van het veld 

directory in de tabel files.  Stel dat het videobestand video.mpg zich bevindt in de 

map ‘collectie/video’ dan wordt de waarde van het veld file 

‘ROOT/video/video.mpg’.  Een bestand in de rootdirectory ‘collectie’ leidt tot de 

waarde ‘ROOT/bestand.ext’. 
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HHooooffddssttuukk  44..  HHeett  ssccrriipptt  

Het script, dat de broncode vormt van de webapplicatie en de link en de communi-

catie verzorgt met zowel de collectie als de databank, is opgebouwd met de scripting-

taal PHP.  In dit hoofdstuk zal de werking van de PHP-code uit de doeken gedaan 

worden zonder daarbij in te gaan op de details van de code.  Het is nuttiger en 

interessanter om de functionaliteit van de applicatie te bespreken, eerder dan zeer 

gedetailleerd in te gaan op de ‘saaie’ code die ervoor zou zorgen dat de focus op de 

functionaliteit van de applicatie naar de achtergrond gedrongen wordt.  Om de 

samenwerking tussen PHP en templates te verduidelijken, zal wel een klein 

voorbeeld gegeven worden.  Voor gedetailleerde uitleg over de PHP-functies wordt 

echter verwezen naar de uitgebreide bibliotheek die on line te raadplegen is (zie [6]).  

Aangezien de volledige functionaliteit van de applicatie in dit script vervat zit, vormt 

de opbouw van dit script het belangrijkste en grootste deel van deze scriptie.  Bij de 

aanvang van de scriptie waren de basisprincipes voor de opbouw van de applicatie 

beschikbaar, net als enkele flarden losse code.  Het script is opgebouwd uit 

verschillende klassen en functies waarvan de code zich in verschillende bestanden 

bevindt.  Er wordt gebruikgemaakt van verschillende bestanden om een overzicht te 

behouden op de verschillende delen van de functionaliteit en om efficiënt gebruik te 

maken van herbruikbare code.  Een grafische voorstelling van de werking van het 

script wordt geïllustreerd in figuur 2. 

4.1 Object-georiënteerd programmeren in PHP 

Initieel was PHP geen object-georiënteerde scripttaal maar tegenwoordig beschikt 

PHP over de mogelijkheid om klassen te definiëren en objecten te bouwen of te 

instantiëren met de gedefinieerde klassen.  Dat de eerste versies van PHP geen 

functionaliteit hadden om object-georiënteerd te programmeren, is te merken aan de 

beperkte functionaliteit vergeleken met een programmeertaal zoals JAVA.  PHP is 

geschreven in C en de ontwikkeling ervan is nog steeds voornamelijk procedureel 

(zie [1]). 
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Fig. 2. Grafische voorstelling van de werking van het script. 
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Een korte lijst van zaken die PHP(4) niet ondersteunt (zie [1]): 

 Meervoudige overerving. PHP ondersteunt enkel enkelvoudige overerving en 

verketende subclassificatie. 

 Interfaces 

 Abstracte klassen 

 Overloading 

 Privacy.  Alles in PHP is publiek waardoor het niet mogelijk is om modifiers zoals 

‘private’ en ‘protected’ te gebruiken. 

 Destructors 

 Polymorfisme.  Polymorfisme zal in het algemeen wel functioneren, misschien 

alleen omdat het een speciale syntax vereist om toegang te krijgen tot ‘overridden’ 

basisklassefuncties. 

In deze scriptie wordt om de webapplicatie op te bouwen, gebruikgemaakt van een 

vijftal klassen met elk een eigen functionaliteit. 

4.1.1 Klassen en objecten 

Uit de verschillende doelstellingen valt af te leiden dat een aantal klassen 

gedefinieerd zullen moeten worden. 

1. Tijdens het navigeren door de collectie moeten de subdirectories en de aanwezige 

bestanden in de desbetreffende directory getoond worden.  Om dit te 

verwezenlijken wordt een klasse dir_obj aangemaakt. 

2. Het moet mogelijk zijn om een bestand van naderbij te gaan bekijken zowel wat 

de eigenschappen en metadata als de inhoud van het bestand betreft.  Hiervoor 

wordt een klasse file_obj ontworpen. 

3. Er moet een zoekmachine aanwezig zijn.  Deze optie wordt gecreëerd met de 

klasse search_obj. 

4. De tabel files moet up-to-date gehouden worden.  Om dit te verwezenlijken 

wordt de klasse upd_obj gecreëerd. 

5. Er moet een soort logboek gecreëerd worden om alle toegevoegde en verwijderde 

bestanden te kunnen bekijken.  Dit onderdeel wordt ontworpen via de klasse 

log_obj. 
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Al deze klassen zijn opgenomen in één bestand nl. dir_obj.php.  Om de 

desbetreffende actie te kunnen ondernemen wordt elke klasse opgebouwd uit 

variabelen of attributen, een constructor en enkele functies of methodes.  De 

constructor van de klasse wordt automatisch aangeroepen als een nieuwe instantie 

van de klasse of een nieuw object wordt gecreëerd.  De aanmaak van een nieuw 

object gebeurt a.h.v. de volgende code:  

$object = new klasse-naam(argument(en)); 

De constructor wordt meestal gebruikt om de attributen van het object te initialiseren.  

Om toegang te krijgen tot een attribuut of een functie van een object dient men de 

syntaxis $this→attribuut of $this→functie te gebruiken.  $this is een speciale 

variabele die gebruikt wordt als pointer naar het huidige object (zie [1]).   

4.1.2 Creatie van de objecten 

De vraag die zich nu automatisch stelt is: “Hoe wordt de creatie van deze objecten 

gekoppeld aan de bouw van een website?”  Het antwoord hierop is vrij simpel.  De 

webapplicatie op zich bestaat eigenlijk maar uit twee pagina’s nl. een login-scherm 

bekomen via het bestand login.html en de eigenlijke website opgebouwd a.h.v. het 

bestand script.php.  Elke link die gebruikt en getoond wordt in de website verwijst 

telkens naar dit bestand script.php.  Er wordt echter onderscheid gemaakt tussen de 

verschillende links door gebruik te maken van parameters in de Uniform Resource 

Locater (URL) (zie figuur 2).  Deze parameters noemt men GET-variabelen.  Om een 

dir_obj te creëren, zou dit leiden tot: 

http://schoenberg.elis.ugent.be:8080/~bram/script.php?type=dir_obj 

In deze scriptie wordt gebruikgemaakt van vier variabelen waarvan sommige niet 

altijd gebruikt worden.  Deze GET-variabelen zijn: 

 type: deze variabele geeft aan welk soort object geïnstantieerd zal worden. 

 id: de waarde van deze variabele kan twee vormen aannemen.  Hebben we te 

maken met een multimediabestand dan wordt de waarde van deze variabele de 

URL naar dit bestand.  Anderzijds kan het ook zijn dat een link voorzien wordt 

naar een subdirectory.  In dit geval wordt de URL naar de desbetreffende 

subdirectory ingevuld als waarde van de variabele.  De waarde van de variabele id 

wordt geëncodeerd opdat dat de gebruiker de bron van het bestand niet kan 
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achterhalen.  Deze encodering gebeurt a.h.v. de PHP-functie base64_encode() die 

de data met base64 encodeert (zie [6]). 

 command: de waarde van deze variabele is verschillend ingesteld voor elke link.  

Voor dir_obj wordt gebruikgemaakt van ‘browse’ om aan te geven dat hier 

genavigeerd of ‘gebrowsed’ wordt door de multimedia-collectie.  Bij een link naar 

een file_obj object kunnen verschillende waarden aangenomen worden nl. ‘show’, 

’edit’ of ‘commit’.  Deze waarden worden gebruikt om resp. onderscheid te maken 

tussen het tonen van een bestand, het veranderen van de metadata van een bestand 

en het bevestigen van deze veranderingen.  Voor de klassen src_obj, upd_obj en 

log_obj wordt telkens gebruikgemaakt van het commando ‘show’. 

 submit: deze variabele wordt gebruikt bij het raadplegen van de zoekmachine en 

wordt dus enkel ingesteld bij de opbouw van een src_obj object.  Aan de hand van 

de waarde van deze variabele wordt gecontroleerd of het zoekformulier gesubmit 

werd (zie ook p. 33). 

Via de GET-variabelen wordt dus een specifiek object aangemaakt (zie figuur 2).  Na 

het instantiëren van dit object wordt de functie doe_alles van het object aangeroepen.  

Via deze functie en de GET-variabele ‘command’ die als argument doorgegeven 

wordt aan de functie, zal de webpagina nu volgens de gevraagde eisen op de juiste 

manier opgebouwd worden.  Dit gebeurt dus allemaal via 4 GET-variabelen, één 

klein centraal script, nl. script.php, dat amper een 20-tal lijnen code bevat en het 

bestand dir_obj.php dat de code van de 5 klassen bevat. 

4.2 PHP en templates 

In punt 2.4 werd reeds aangehaald hoe men via templates kan zorgen voor een 

scheiding van de statische HTML-code en de dynamische PHP-code.  In dit deel zal 

een kort voorbeeld gegeven worden om de interactie tussen de PHP-code en de 

templates te verduidelijken.  Via dit voorbeeld zouden alle onduidelijkheden omtrent 

deze templates van de baan moeten zijn en zou het duidelijk moeten zijn hoe men via 

PHP en templates een dynamische website kan opbouwen. 

Om van deze templates gebruik te kunnen maken, is een speciale klasse vereist nl. 

Fasttemplate.php (zie [7]).  Deze klasse is afgeleid van een gelijknamig Perl-pakket 

(zie [8]).  Deze klasse wordt uitvoerig besproken op en de laatste versie is ook vrij te 



 Het script 

  21 

downloaden van de website http://www.thewebmasters.net/php/FastTemplate.phtml.  

Via deze website kan ook een on line tutorial voor deze klasse bereikt worden die te 

vinden is op de website http://www.phpbuilder.com/columns/sascha19990316.php3.   

In zijn ASI-afstudeerscriptie heeft mijn begeleider Peter Lambert gebruikgemaakt 

van een extra klasse om_templates.php die ontwikkeld werd door het bedrijf 

Openminds (zie [2]).  Deze klasse werd ter beschikking gesteld van Universiteit Gent 

maar mag niet gebruikt worden voor commercieel gebruik!  Deze klasse is gelinkt 

aan de klasse FastTemplate en heeft de gebruiksvriendelijkheid van deze klasse 

vergroot.  Het gebruik van om_templates.php vereist dat de bestandsnaam van een 

template de extensie ‘tpl.html’ heeft.  Van beide klassen wordt in deze thesis 

gebruikgemaakt. 

4.2.1 Een voorbeeld 

Uit de doelstellingen van deze scriptie valt af te leiden dat navigatie door de 

multimedia-collectie een belangrijk onderdeel vormt van de webapplicatie.  Tijdens 

deze navigatie zullen, zoals eerder besproken werd, alle subdirectories en alle 

aanwezige bestanden in een bepaalde directory getoond moeten worden.  De opbouw 

van dit onderdeel wordt als voorbeeld gebruikt om de samenwerking tussen PHP en 

de templates te verduidelijken.  Qua code zal enkel de relevante code getoond 

worden.  Uit het gebruik van navigatie als voorbeeld kan afgeleid worden dat hier 

gebruik zal gemaakt worden van de klasse dir_obj.  De URL naar de webpagina die 

dient als homepage voor de navigatie wordt dus: 

http://schoenberg.elis.ugent.be:8080/~bram/script.php?type=dir_obj& 

id=&command=show 

Via het bestand script.php wordt, zoals kan afgeleid worden uit de URL, een dir_obj 

aangemaakt en wordt de functie doe_alles(“show”) opgeroepen.  De code van deze 

functie wordt hier in beperkte vorm geïllustreerd.  Tussen de lijnen code is het 

nodige commentaar opgenomen. 

<? 

// *** functie doe_alles van de klasse dir_obj van dir_obj.php *** 

/* *** initialisatie van de basis-template via de constructor van de klasse 

om_template *** */ 

$index = new om_template($this->indextpl); 
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/* *** voor dit object worden de variabelen {LEFT} en {BODY} in de template 

ingesteld *** */ 

$index->stelin("left",$this->toon_dirs_met_template("geefinhoud")); 

$index->stelin("body", $this-toon_files_met_template("geefinhoud")); 

// *** tonen van de bekomen inhoud van het object op het scherm *** 

$index->toon(); 

?> 

Bij de constructor oproep van de klasse dir_obj wordt het attribuut $indextpl 

ingesteld op [directories/]index.tpl.html.  Dit bestand vormt de basis-template voor de 

opbouw van de webpagina.  Deze template ziet er in beperkte vorm als volgt uit: 

<!-- bestand index.tpl.html --> 

<table width="100%" border="0"> 

 <tr>  

  <td valign="top "width="20%" class="inner"> 

   {LEFT} 

   </td> 

  <td width="1%">&nbsp;</td> 

  <td valign="top" class="inner"> 

   {BODY} 

  </td> 

 </tr> 

</table> 

Zoals uit deze code valt op te merken, wordt de opmaak van de webpagina 

opgebouwd via HTML en wordt de dynamische inhoud van de pagina weergegeven 

via twee variabelen die genoteerd worden als {VARIABELE}.  Deze variabelen 

moeten op deze specifieke manier genoteerd worden nl. tussen accolades en in 

hoofdletters zonder gebruik te maken van witruimtes.  Deze syntax moet duidelijk 

afgesproken worden tussen de programmeur en de designer opdat de designer geen 

gebruik zou maken van deze syntax bij het weergeven van informatie op de web-

pagina.  Moest dit wel het geval zijn dan zou elke informatie met deze syntax en 

dezelfde naam als een aanwezige variabele opgevat worden en dus ook vervangen en 

ingevuld worden met dynamische inhoud.  Deze template index.tpl.html bestaat enkel 

uit HTML en bevat geen enkele lijn dynamische PHP-code.  Via deze variabelen is 

het dus mogelijk om een scheiding door te voeren tussen de HTML-code en de PHP-

code. 
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Na het vergelijken van de PHP- en de HTML-code wordt dus duidelijk hoe de link 

verzorgd wordt tussen PHP en de template.  In de PHP-code worden de twee 

variabelen {LEFT} en {BODY} geïnitialiseerd via de functie stelin.  De functie 

toon() zorgt er dan op zijn beurt voor dat de aanwezige variabelen in het HTML-

bestand vervangen worden door de inhoud die geïnitialiseerd werd in de PHP-code.   

In de navigatie-webpagina wordt de variabele {LEFT} vervangen door alle 

subdirectories en de variabele {BODY} door alle bestanden aanwezig in deze 

directory.  Een screenshot van deze webpagina is te vinden op p. 47 (zie figuur 5).  In 

dit voorbeeld zal verder gewerkt worden met de variabele {LEFT} die dus vervangen 

wordt door de aanwezige subdirectories.   

Uit de PHP-code kan afgeleid worden dat de inhoud van de variabele {LEFT} wordt 

ingesteld via de functie toon_dirs_met_template("geefinhoud").  De code van deze 

functie wordt hier in beperkte vorm geïllustreerd.  Binnen de PHP-code is de nodige 

commentaar opgenomen. 

<? 

/* *** functie toon_dirs_template(“geefinhoud”) van de klasse dir_obj van 

dir_obj.php *** */ 

/* *** ophalen van de globale variabele die het absolute pad bevat naar de 

directory met de templates (vb. /home/user/…/templates/) *** */ 

global $pathtotemplates; 

/* *** initialisatie van de template voor de variabele {LEFT} via de 

constructor van de klasse om_template *** */ 

$tpl=new om_template("".$pathtotemplates.$this->mijndirstemplate); 

// *** opzetten van een dynamisch blok met als naam “list” *** 

$tpl->begindynamisch("list"); 

/* *** ophalen van alle subdirectories voor de betreffende directory via de 

functie geef_subdirs() en stockeren in de array $lijst*** */ 

$lijst = $this->geef_subdirs(); 

// *** bepalen of subdirectories aanwezig zijn *** 

if (count($lijst) != 0) { 

 // *** doorlopen van de array met alle subdirectories *** 

 foreach ($lijst as $subdir) { 

  // *** instellen van de variabelen in de template *** 

  $tpl->stelin("dir_naam", $subdir); 

  $tpl->stelin("dir_link", SERVER['PHP_SELF']."?type=dir_obj 

   &amp;id=".encode($this->mijnkleinedir.$subdir)."&amp; 

    commando=browse"); 
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  // *** invullen van de inhoud van de variabelen in de template *** 

  $tpl->toondynamisch("list"); 

 } 

} else { 

 // *** als geen subdirectories aanwezig zijn wordt het dynamisch blok 

geknipt uit de template *** 

 $tpl->wisdynamischblok("list"); 

} 

// *** teruggeven van de inhoud van de template *** 

return $tpl->geefinhoud(); 

?> 

Zoals uit de code kan opgemerkt worden, worden alle subdirectories a.h.v. een lus 

ingevuld in de template.  Er is sprake van een dynamische blok “list”.  De betekenis 

van dit blok wordt duidelijk in de code van de template die de subdirectories zal 

weergeven in de webpagina.  De naam van deze template, die gestockeerd wordt in 

de variabele $this→mijndirstemplate, is dir_links.tpl.html.  Er wordt gebruikgemaakt 

van de speciale variabele $this omdat deze variabele een klasse-attribuut is.  De naam 

van de template wordt geconcateneerd aan het absolute pad naar de directory met de 

templates via de globale variabele $pathtotemplates.  De code van deze template 

wordt hier kort geïllustreerd. 

<!—- bestand: dir_links.tpl.html --> 

<table > 

<!-- BEGIN DYNAMIC BLOCK: list --> 

 <tr> 

  <td width="10%">&nbsp;</td> 

 <td> 

  <img src="/~bram/images/knop.gif" alt="button">&nbsp; 

<a href="{DIR_LINK}" class="cat">{DIR_NAAM}</a> 

 </td> 

 </tr> 

<!-- END DYNAMIC BLOCK: list --> 

</table> 

Uit deze HTML-code kan opnieuw vastgesteld worden dat twee variabelen 

geïnitialiseerd moeten worden nl. {DIR_NAAM} en {DIR_LINK}.  Dit zijn resp. de 

naam van de subdirectory en de URL met het pad naar deze directory.  Deze URL zal 



 Het script 

  25 

op zijn beurt ingevuld worden in de HREF-attribuut van de tag <A> die links 

voorziet in HTML.  De initialisatie gebeurt net als voorheen in de PHP-code via de 

functie stelin.  Uit deze code kan opgemerkt worden dat de inhoud van de variabele 

{DIR_LINK} een URL is naar het bestand script.php.  De GET-variabelen binnen 

deze link zijn: type=dir_obj; id=encode(pad naar de desbetreffende directory) en 

command=browse.  Het veld type heeft als waarde ‘dir_obj’ omdat we namelijk 

verder willen navigeren door de multimedia-collectie.  De waarde van het veld 

commando is ‘browse’ aangezien deze waarde onlosmakelijk verbonden is met de 

klasse dir_obj.  In het veld id wordt het pad naar de subdirectory geëncodeerd 

weergegeven.  De betekenis van deze velden werd besproken in punt 4.1.2. 

Uit de code van het template dir_links.tpl.html valt ook af te leiden dat 

gebruikgemaakt wordt van een dynamic block of dynamisch blok met de naam ‘list’.  

Zo’n blok moet specifiek gestart en beëindigd worden met de codes <!-- BEGIN 

DYNAMIC BLOCK: NAAM_DYNAMISCH_BLOK --> en <!-- END DYNAMIC BLOCK: 

NAAM_DYNAMISCH_BLOK -->.  Deze dynamische blokken worden via de klassen 

FastTemplate en om_template herkend door de functie begindynamisch("list") die 

opgeroepen wordt in de functie toon_dirs_met_template("geefinhoud") (zie boven).  

Met deze functie wordt aangegeven dat in de template gebruikgemaakt wordt van 

een dynamic block met de naam ‘list’.  Binnen de PHP-code wordt het invullen van 

de inhoud in een dynamisch blok gelinkt aan een IF-statement waarin gecontroleerd 

wordt of de lijst of array van elementen die achtereenvolgens getoond moeten 

worden (in ons geval de subdirectories), ledig is of niet.  Is de lijst ledig dan wordt 

het volledige dynamische blok niet opgenomen in de inhoud die doorgegeven wordt 

aan de PHP-code.  Het niet doorgeven van dit dynamisch blok gebeurt a.h.v. de 

functie wisdynamischblok(“list”) die ook opgeroepen wordt in de functie 

toon_dirs_met_template("geefinhoud").  Bevat de lijst daarentegen wel elementen 

dan wordt het dynamisch blok uitgevoerd voor elk element in de lijst.  In ons geval 

wordt in een tabel elk element toegevoegd in een nieuwe rij via de tag <TR> (zie 

boven).  Men hoeft niet noodzakelijk gebruik te maken van een tabel.   Het kan ook 

best zijn dat je wenst gebruik te maken van vb. een genummerde of niet-

genummerde lijst, dat je verschillende elementen wenst te tonen gescheiden door een 

TAB-teken, dat je verschillende figuren of foto’s wenst weer te geven en waarbij de 

link naar deze foto’s dan ingevoerd wordt in het SRC-attribuut van een <IMG>-tag.  

In ons geval worden dynamische blokken ook gebruikt op de zoekpagina waar een 
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combo-box weergegeven wordt met alle aanwezige mimetypes in de tabel files.  

Deze unieke mimetypes worden elk weergegeven a.h.v. een dynamische blok dat een 

HTML <SELECT>-tag bevat.  Elk mimetype wordt zo dynamisch aan de combo-box 

toegevoegd.  Ook dit is een mooi voorbeeld om aan te tonen hoe snel en efficiënt 

gewerkt kan worden met dynamische blokken om data op een identieke manier weer 

te geven via enkele lijnen code. 

4.2.2 Templates en dynamische inhoud in de webapplicatie 

Alle webpagina’s worden, zoals eerder werd besproken, opgebouwd a.h.v. het 

bestand script.php.  In script.php wordt telkens één basis-template nl. master.tpl.html 

opgeroepen die enkel “{MASTER}” als inhoud heeft.  Deze variabele wordt voor 

iedere webpagina vervangen door de inhoud die opgevraagd wordt via de functie 

doe_alles (zie punt 4.1.2 en 4.2.1).  In script.php zit ook een buffer ingebouwd die 

alle informatie die getoond moet worden op het scherm opvangt en uiteindelijk 

doorgeeft aan de variabele {MASTER}. 

Elke webpagina van de webapplicatie wordt op dezelfde manier opgebouwd (zie 

figuur 2).  Telkens wordt de volledige webpagina als template opgebouwd en onder-

verdeeld in compartimenten waarvan de inhoud via variabelen in de template worden 

ingevuld.  Elk compartiment wordt op zijn beurt opgebouwd als template dat op zijn 

beurt nog variabelen kan bevatten die eventueel via templates ingevuld worden. 

In de webapplicatie is heel wat dynamische inhoud opgenomen.  Voorbeelden 

hiervan zijn links naar webpagina’s, figuren of bestanden; de menustructuur; de 

eigenschappen van bestanden; de combo-box in de zoekmachine; het tonen van de 

zoekresultaten en het aantal zoekresultaten; het tonen van de log-history …  Al deze 

informatie en inhoud wordt opgebouwd a.h.v. variabelen en dynamische blokken. 

4.2.3 Besluit 

Uit dit voorbeeld blijkt hoe krachtig het principe is van het gebruik van PHP en 

templates.  Men kan zoveel templates nesten als men wil en dus zoveel mogelijk lay-

out hergebruiken.  Dit werkt niet enkel snel maar is ook zeer efficiënt.  Aan de hand 

van variabelen is het mogelijk om tekst of HTML-code door te geven aan de 

webpagina en via dynamische blokken is het mogelijk om gelijkaardige data 

achtereenvolgens op een identieke manier weer te geven in de webpagina.  Wenst 
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men de website een volledig andere lay-out te geven dan hoeft men enkel een nieuwe 

template te maken met dezelfde variabelen en dynamische blokken.  De designer 

hoeft zich dus helemaal geen zorgen te maken over de onderliggende PHP-code.  

Deze manier van webdesign is duidelijk veel sneller en efficiënter. 

4.3 De klasse dir_obj 

Zoals eerder aangehaald werd, wordt de klasse dir_obj gebruikt om navigatie te 

implementeren in de webapplicatie.  Dit houdt in dat alle subdirectories en alle 

bestanden in een bepaalde directory getoond moeten worden en dat links moeten 

voorzien worden om te navigeren tussen de verschillende directories, om een bestand 

te kunnen bekijken en om een bestand te kunnen editeren.  Naast deze functionaliteit 

wordt ook een navigatiemenu met de corresponderende links geïmplementeerd.  Op 

de navigatie-webpagina’s wordt via de tag <MARQUEE> een scrollbar voorzien die 

de nieuwste bestanden in de collectie weergeeft.  Om deze scrollbar te kunnen tonen 

werd echter afgeweken van de W3C regels (zie [3]). 

Ter volledigheid wordt hierna een korte bespreking van wat deze klasse allemaal 

inhoudt zonder te sterk op details in te gaan.  Dit is ook het geval voor de andere 

klassen. 

De klasse-attributen van deze klasse zijn: 

 indextpl. Deze variabele bevat de naam van de basistemplate om navigatie 

mogelijk te maken in de applicatie en wordt geïnitialiseerd op het bestand 

index.tpl.html. 

 mijndirstemplate. Deze variabele bevat de naam van de template om de 

aanwezige subdirectories weer te geven en is geïnitialiseerd op het bestand 

dir_links.tpl.html. 

  mijnfilestemplate. Deze variabele bevat de naam van de template om de 

aanwezige bestanden weer te geven en is geïnitialiseerd op het bestand 

dir_body.tpl.html. 

 mijndoscrolltemplate. Deze variabele bevat de naam van de template om de 

scrollbar weer te geven en is geïnitialiseerd op het bestand doscroll.tpl.html. 

 mijnscrolltemplate. Deze variabele bevat de naam van de template om de inhoud 

van de scrollbar weer te geven en is geïnitialiseerd op het bestand scroll.tpl.html. 
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 mijngeefpadtemplate. Deze variabele bevat de naam van de template om de 

navigatiewerkbalk weer te geven en is geïnitialiseerd op het bestand pad.tpl.html. 

 mijndiruptemplate. Deze variabele bevat de naam van de template om het 

icoontje weer te geven die de link bevat naar de bovenliggende folder en is 

geïnitialiseerd op up.tpl.html. 

 mijndir. Deze variabele bevat het volledige directory-pad weer van de directory 

die vertoond moet worden. 

 mijnkleinedir. Deze variabele bevat het directory-pad weer binnen de root-

directory van de multimedia-collectie. 

Bij de aanmaak van een object van deze klasse wordt de constructor dir_obj 

opgeroepen.  Deze constructor bevat als argument het directory-pad binnen de root-

map van de collectie.  Deze constructor zorgt voor de initialisatie van de attributen 

mijndir en mijnkleinedir. 

Binnen de klasse zijn volgende functies aanwezig (in volgorde van toepassing): 

 doe_alles($commando).  Zoals eerder besproken, vormt deze functie de 

basisfunctie van de klasse.  Deze functie zorgt voor de volledige opbouw van de 

navigatie-webpagina.  Om dit te kunnen verwezenlijken moet het argument van de 

functie ingesteld zijn op ‘browse’. 

 toon_dirs_met_template($method). Deze functie toont het compartiment met de 

subdirectories.  De opgevraagde subdirectories worden getoond a.h.v. een 

dynamisch blok.  $method zorgt ervoor dat de bekomen informatie teruggegeven 

wordt. 

 geef_subdirs().  Via deze functie worden alle subdirectories binnen de directory 

opgezocht en doorgegeven aan de functie toon_dirs_met_template. 

 toon_files_met_template($method).  Deze functie toont het compartiment met de 

aanwezige files.  De opgevraagde bestanden, de corresponderende extensies en een 

link om het bestand te editeren worden weergegeven a.h.v. een dynamisch blok.  

In dit deel wordt ook de navigatiewerkbalk geïmplementeerd.  $method heeft 

dezelfde rol als in de functie toon_dirs_met_template. 

 geef_files().  Via deze functie worden alle bestanden aanwezig in de directory 

opgezocht en doorgegeven aan de functie toon_files_met_template. 

 get_ext($tpl, $file).  A.h.v. deze functie wordt een bestandsicoontje, dat gelinkt is 

aan de extensie van het bestand ($file), ingesteld als variabele.  Instellen van een 
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variabele moet gebeuren voor het gecreëerde object.  Aangezien de variabele die 

het gecreëerde object bevat geen klasse-attribuut is, moet de variabele als 

argument $tpl doorgegeven worden aan de functie. 

 geef_pad($method).  Via deze functie wordt de navigatiewerkbalk opgebouwd.  

De directories in de balk worden weergegeven a.h.v. een dynamisch blok.  

$method heeft dezelfde rol als in de functie toon_dirs_met_template. 

 dir_up($method, $up).  Deze functie verzorgt de weergave van een icoontje die 

naar de bovenliggende directory verwijst.  $method heeft dezelfde rol als in de 

functie toon_dirs_met_template.  $up wordt gebruikt om een onderscheid te maken 

tussen de root-directory van de multimedia-collectie en elke andere directory 

binnen de root-directory. 

 scrollbox($method, $diff, $datediff).  Deze functie voorziet de implementatie van 

de scrollbox met de nieuwe bestanden in de collectie.  Het teruggeven van deze 

scrollbox gebeurt a.h.v. het argument $method.  De argumenten $diff en $datediff 

worden gebruikt om de instellingen van de scrollbox door te geven.  $datediff kan 

ingesteld worden op ‘d’, ‘w’, ‘m’ en ‘y’ om zo de bestanden te zien van resp. de 

laatste $diff dagen, weken, maanden of jaren.  Deze instellingen staan standaard 

ingesteld op 1 en ‘m’. 

  toon_scroll($method, $list).  Deze functie geeft de inhoud van de scrollbox.  

$method is identiek aan de $method van de vorige functies en $list is de array met 

alle nieuwe bestanden die ingevuld worden door de functie scrollbox. 

 check_days_month($month, $year).  Deze functie wordt gebruikt om het aantal 

dagen in een maand ($month) van een bepaald jaar ($year) te bepalen.  

 check_schrikkel($year).  Deze functie wordt gebruikt om te bepalen of een jaar 

($year) een schrikkeljaar is. 

4.4 De klasse file_obj 

De klasse file_obj wordt gebruikt om de inhoud en de eigenschappen van een 

bestand weer te geven.  Deze eigenschappen worden opgehaald uit de databank en 

indien niet aanwezig worden de eigenschappen en metadata van het bestand 

toegevoegd aan de databank.  De inhoud van het bestand wordt weergegeven a.h.v. 

de HTML-tags <OBJECT> en <EMBED> met uitzondering van de afbeeldingen die 

weergegeven worden met een <IMG>-tag.  De <EMBED>-tag is noodzakelijk maar 
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niet conform de W3C regels.  Om de inhoud van bestanden te tonen werd dan ook 

van deze regels afgeweken (zie [3]). 

De klasse-attributen van deze klasse zijn: 

 indexshowtpl.  Deze variabele bevat de naam van de basistemplate om de 

webpagina die de eigenschappen, metadata en de inhoud van een bestand toont, op 

te bouwen en wordt geïnitialiseerd op het bestand index_show.tpl.html. 

 mijnbodytemplate.  Deze variabele bevat de naam van de template om de 

eigenschappen en metadata van de bestanden te tonen en wordt geïnitialiseerd op 

het bestand file_body.tpl.html. 

 indexedittpl.  Deze variabele bevat de naam van de template om bestanden te 

editeren en wordt geïnitialiseerd op het bestand index_edit.tpl.html. 

 mijneditbodytemplate.  Deze variabele bevat de naam van de template om de 

algemene eigenschappen en metadata van bestanden te tonen tijdens het editeren 

van het bestand en wordt geïnitialiseerd op het bestand file_edit_body.tpl.html. 

 indexcommittpl.  Deze variabele bevat de naam van de template om bevestiging 

te geven van de update van de databank en wordt geïnitialiseerd op het bestand 

index_commit.tpl.html. 

 mijncommittemplate.  Deze variabele bevat de naam van de template die de 

bevestiging bevat en wordt geïnitialiseerd op het bestand file_commit.tpl.html. 

 mijn_swf_filetemplate.  Deze variabele bevat de naam van de template om de 

inhoud te tonen van flash bestanden en wordt geïnitialiseerd op het bestand 

file_swffile.tpl.html. 

 mijn_mpeg_filetemplate.  Deze variabele bevat de naam van de template om de 

inhoud te tonen van bestanden met extensies: 'mpeg', 'mpg', 'mpv', 'm1v', 'mpa', 

'mpe', 'avi' en 'ivf' en wordt geïnitialiseerd op het bestand file_mpegfile.tpl.html. 

 mijn_asf_filetemplate.  Deze variabele bevat de naam van de template om de 

inhoud te tonen van bestanden met extensie: ‘asf’ en wordt geïnitialiseerd op het 

bestand file_asffile.tpl.html. 

 mijn_wmv_filetemplate.  Deze variabele bevat de naam van de template om de 

inhoud te tonen van bestanden met extensies: ‘wmv' en ‘wm’ en wordt 

geïnitialiseerd op het bestand file_wmvfile.tpl.html. 
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 mijn_mov_filetemplate.  Deze variabele bevat de naam van de template om de 

inhoud te tonen van bestanden met extensies: 'mov' en 'qt' en wordt geïnitialiseerd 

op het bestand file_movfile.tpl.html. 

 mijn_rm_filetemplate.  Deze variabele bevat de naam van de template om de 

inhoud te tonen van bestanden met de extensie 'rm' en wordt geïnitialiseerd op het 

bestand file_rmfile.tpl.html. 

 mijn_real_filetemplate.  Deze variabele bevat de naam van de template om de 

inhoud te tonen van bestanden met extensies: ‘ram' en 'ra' en wordt geïnitialiseerd 

op het bestand file_realfile.tpl.html. 

 mijn_mp3_filetemplate.  Deze variabele bevat de naam van de template om de 

inhoud te tonen van bestanden met extensies: ‘mp3', 'mp2', ‘mid’, ‘midi’, ‘rmi’, 

‘wav’, ‘wma’, ‘au’, ‘aiff’, ‘aif’ en ‘aifc’ en wordt geïnitialiseerd op het bestand 

file_mp3file.tpl.html. 

 mijn_img_filetemplate.  Deze variabele bevat de naam van de template om de 

inhoud te tonen van bestanden met extensies: 'gif', 'jpeg', 'jpg', 'jpe', 'png', 'bmp', 

'psd', 'pdd', 'tiff', 'tif' en 'ico' en wordt geïnitialiseerd op het bestand 

file_imgfile.tpl.html. 

 mijn_no_filetemplate.  Deze variabele bevat de naam van de template om de 

inhoud te tonen van bestanden met alle andere extensies en wordt geïnitialiseerd 

op het bestand file_nofile.tpl.html. 

 mijntabel.  Deze variabele is ingesteld op ‘files’ wat de naam van de tabel is met 

de eigenschappen en metadata van de bestanden in de collectie. 

 velden.  Deze variabele wordt gebruikt om de velden van de tabel files op te halen. 

 init_velden.   Deze variabele is ingesteld op de initiële velden van de tabel files.  

Deze variabele is gelijk aan de variabele velden. 

 data.  Deze variabele wordt gebruikt om de waarden van velden op te halen bij het 

uitvoeren van een SQL SELECT-statement. 

 id.  Deze variabele wordt gebruikt om de id van een record te stockeren bij het 

uitvoeren van SQL SELECT-statement. 

 hash.  Deze variabele wordt gebruikt om de waarde van een hash van een bestand 

te stockeren. 

Bij de constructoroproep worden alle template-variabelen geïnitialiseerd en worden 

de velden opgehaald die aanwezig zijn in de tabel files.  Indien het bestand nog niet 
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aanwezig is in de tabel files wordt een nieuwe record toegevoegd met de specifieke 

eigenschappen van het bestand.  In het andere geval wordt de data opgehaald 

overeenkomend met de bestandsnaam en de corresponderende directory. 

Binnen de klasse zijn volgende functies aanwezig (in volgorde van toepassing): 

 doe_alles($command).  Deze basisfunctie zorgt voor de volledige opbouw van de 

webpagina die de inhoud en de eigenschappen van het bestand weergeeft.  Er zijn 

drie commando’s mogelijk: ‘show’ om het bestand te tonen, ‘edit’ om het bestand 

te editeren en ‘commit’ om bevestiging te geven van veranderingen aan de 

eigenschappen en metadata van het bestand. 

 toon_body_met_template($method).  Deze functie toont het compartiment met 

de eigenschappen en metadata.  $method zorgt ervoor dat de bekomen informatie 

teruggegeven wordt. 

 toon_file_met_template($method).  Deze functie toont het compartiment waarin 

de inhoud van het bestand getoond wordt.   

 toon_edit_body_met_template($method).  Deze functie toont alle eigenschappen 

en metadata van het bestand en de corresponderende waarden tijdens het editeren 

van de metadata van het bestand. 

 toon_commit_body_met_template($method).  Deze functie toont de bevestiging 

van gemaakte veranderingen aan de metadata van het bestand. 

 geef_hash().  Met deze functie wordt de hash berekend voor een bestand. 

 haal_velden().  Met deze functie worden alle velden in de tabel files opgehaald. 

 haal_data().  Met deze functie worden alle waarden opgehaald corresponderend 

met een id gelijk aan de waarde gestockeerd in de klasse-attribuut id. 

 set_init_data().  Met deze functie worden initiële waarden ingesteld voor de 

velden van de tabel files. 

 commit_init_data().  Met deze functie wordt een INSERT-statement uitgevoerd 

met de waarden ingesteld door de functie set_init_data. 

 commit_user_data().  Met deze functie wordt een UPDATE-statement uitgevoerd 

met waarden ingevuld tijdens het editeren van de metadata van het bestand. 
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4.5 De klasse src_obj 

Met de klasse src_obj wordt een zoekmachine geïmplementeerd in de webapplicatie.  

Deze zoekmachine werkt a.h.v. de velden in de tabel files die de eigenschappen en 

metadata van de multimediabestanden in de collectie bevat. 

De klasse-attributen van deze klasse zijn: 

 indextpl.  Deze variabele bevat de naam van de basistemplate om de zoekpagina 

te tonen en wordt geïnitialiseerd op het bestand index_search.tpl.html. 

 mijnlinkstemplate.  Deze variabele bevat de naam van de template om het 

zoekformulier te tonen en wordt geïnitialiseerd op het bestand 

zoeker_links.tpl.html. 

 mijnbodytemplate.  Deze variabele bevat de naam van de template om de zoek-

resultaten te tonen en wordt geïnitialiseerd op het bestand zoeker_body.tpl.html.   

 mijntabel.  Deze variabele wordt ingesteld op ‘files’ wat de naam van de tabel is 

met de eigenschappen en metadata van de bestanden in de collectie. 

 velden.  Deze variabele wordt gebruikt om de velden van de tabel files op te halen. 

 data.  Deze variabele wordt gebruikt om de waarden van de velden van de tabel 

files op te halen bij het uitvoeren van een SQL SELECT-statement. 

Bij aanmaak van een scr_obj object via een constructoroproep worden alle template-

variabelen geïnitialiseerd en wordt de variabele mijntabel ingesteld op ‘files’. 

Binnen de klasse zijn volgende functies aanwezig (in volgorde van toepassing): 

 doe_alles($command, $submit).  Deze basisfunctie zorgt voor de volledige 

opbouw van de webpagina die zoekmachine implementeert.  Het commando die 

hier gebruikt wordt, is ‘show’.  $submit wordt gebruikt om onderscheid te maken 

tussen een submit van resultaten en het tonen van de startpagina van de 

zoekmachine. 

 toon_links_met_template($method).  Deze functie toont het compartiment 

waarin het zoekformulier getoond wordt.  $method zorgt ervoor dat de bekomen 

informatie teruggegeven wordt. 

 toon_body_met_template($method, $submit).  Deze functie toont het compar-

timent waarin de zoekresultaten getoond worden.  $method zorgt ervoor dat de 

bekomen informatie teruggegeven wordt.  $submit bevat de waarde van de GET-
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variabele ‘submit’.  Bij openen van de zoekpagina is de waarde van deze variabele 

0, bij submitten van het zoekformulier heeft deze variabele de waarde 1. 

 geef_mime().  Deze functie haalt alle unieke mimetypes op uit de databank. 

 haal_velden().  Deze functie haalt alle velden op in de tabel files. 

 check_POST().  Deze functie controleert of er minstens één POST-variabele een 

waarde bevat. 

 get_query().  Deze functie stelt het SQL-statement op waarmee de tabel files 

doorzocht zal worden.  Het zoekstatement wordt opgesteld a.h.v. de inhoud van de 

ingevulde formuliervelden of dus via de inhoud van de POST-variabelen. 

 haal_data($id).  Deze functie haalt uit de tabel files via een SELECT-statement de 

waarden op van de velden die overeenkomen met een id gelijk aan het door-

gegeven argument $id. 

 get_ext($tpl, $file).  A.h.v. deze functie wordt een bestandsicoontje, dat gelinkt is 

aan de extensie van het bestand ($file), ingesteld als variabele.  Instellen van een 

variabele moet gebeuren voor het gecreëerde object dat als het argument $tpl 

doorgegeven worden aan de functie. 

4.6 De klasse upd_obj 

De klasse upd_obj wordt aangewend om de databank up-to-date te houden.  Er wordt 

enerzijds gecontroleerd of er bestanden in de collectie aanwezig zijn die nog niet in 

de tabel files opgeslagen zijn en anderzijds of er bestanden in de tabel files 

opgeslagen zijn die niet meer in de collectie aanwezig zijn (vb. door verplaatsing of 

verwijdering).  In het eerste geval zal de klasse upd_obj zorgen dat de bestanden aan 

de tabel files toegevoegd worden.  In het tweede geval zullen de desbetreffende 

records in de tabel files verwijderd worden en opgeslagen worden in de tabel 

deleted_files. 

Als resultaat van deze actie wordt een overzicht gegeven van het aantal toegevoegde 

en verwijderde bestanden.  Werden er bestanden toegevoegd aan de tabel dan worden 

in het overzicht de bestandsnaam en een link naar het nieuw opgenomen bestand 

voorzien.  Werd een bestand verwijderd uit de tabel dan wordt in het overzicht enkel 

de naam van dit bestand opgenomen. 
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De klasse-attributen van deze klasse zijn: 

 indextpl.  Deze variabele bevat de naam van de basistemplate om de webpagina 

die de resultaten van de update te toont, op te bouwen en wordt geïnitialiseerd op 

het bestand index_update.tpl.html. 

 mijnbodytemplate.  Deze variabele bevat de naam van de template die de 

resultaten van de update toont en wordt geïnitialiseerd op het bestand 

update_body.tpl.html. 

 mijntabel.  Deze variabele wordt ingesteld op ‘files’ nl. de naam van de tabel met 

de eigenschappen en metadata van de bestanden in de collectie 

 mijnlocatie.  Deze variabele wordt tijdens de update ingesteld op het volledige 

pad naar een bestand. 

 mijndir.  Deze variabele wordt gebruikt om het pad naar een bepaalde directory 

binnen de collectie aan te duiden. 

 totaldirs.  Deze variabele is een array die opgevuld wordt met het pad naar alle 

directories aanwezig in de multimedia-collectie. 

 totalfiles. Deze variabele is een array die opgevuld wordt met het pad en de namen 

van alle bestanden in de multimedia-collectie.  De variabele wordt gebruikt om 

redundante bestanden op te sporen. 

  insertfiles.  Deze variabele is een array die opgevuld wordt met het pad en de 

naam van de bestanden die toegevoegd werden aan de databank. 

 deletefiles.  Deze variabele is een array die opgevuld wordt met de waarden van 

de velden directory en bestandsnaam van alle records die verwijderd werden uit de 

databank. 

 velden.  Deze variabele wordt gebruikt om de velden van de tabel files op te halen. 

 init_velden.   Deze variabele is ingesteld op de initiële velden van de tabel files.  

Deze variabele is gelijk aan de variabele velden. 

 data.  Deze variabele wordt gebruikt om de waarden van velden op te halen bij het 

uitvoeren van een SQL SELECT-statement. 

 id.  Deze variabele wordt gebruikt om de id van een record te stockeren bij het 

uitvoeren van SQL SELECT-statement. 

 hash.  Deze variabele wordt gebruikt om de waarde van een hash van een bestand 

te stockeren. 
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Bij de constructoroproep van de klasse upd_obj worden alle template-variabelen en 

de variabele mijndir geïnitialiseerd.  Tijdens deze constructoroproep gebeurt ook de 

update van de databank.  Voor alle subdirectories in de collectie wordt het pad 

opgehaald en gestockeerd in de klasse-attribuut totaldirs.  De velden in de tabel files 

worden bewaard in de klasse-attribuut velden.  Het pad en de naam van alle 

bestanden in de collectie worden bewaard in de variabele totalfiles en er wordt 

gecontroleerd of met het desbetreffende bestand een record overeenkomt in de tabel 

files.  Is dit niet het geval dan wordt een record voor het corresponderende bestand 

toegevoegd aan de tabel files.  Daarnaast wordt voor elke record in de tabel files 

gecontroleerd of de combinatie van de waarde van de velden filename en directory 

overeenkomt met één van de elementen in de array totalfiles.  Is dit niet het geval dan 

wordt de desbetreffende record uit de tabel files verwijderd en wordt een record 

toegevoegd aan de tabel deleted_files. 

Binnen de klasse zijn volgende functies aanwezig (in volgorde van toepassing): 

 get_subdirs($path, $arraydir).  Deze functie haalt alle subdirectories op binnen 

de directory $path en stockeert de resultaten in de array $arraydir.  Deze functie 

werkt recursief. 

 haal_velden().  Deze functie haalt alle velden op in de tabel files. 

 check_files($path, $arrayfiles, $allfiles).  Deze functie wordt in een lus over alle 

directories uitgevoerd en controleert of de bestanden aanwezig in de directory 

$path aanwezig zijn in de tabel files.  De naam en het pad van elk bestand wordt 

bewaard in de array $allfiles.  Is het bestand niet aanwezig in de tabel files dan 

wordt de naam en het pad van het bestand toegevoegd aan de array $arrayfiles. 

 geef_hash().  Met deze functie wordt de hash berekend voor een bestand. 

 set_init_data().  Met deze functie worden initiële waarden ingesteld voor de 

velden van de tabel files. 

 commit_init_data().  Met deze functie wordt een INSERT-statement uitgevoerd 

met de waarden ingesteld door de functie set_init_data. 

 doe_alles($command).  Deze basisfunctie zorgt voor de volledige opbouw van de 

webpagina die de resultaten van de update weergeeft.  Het commando dat 

overeenkomt met deze functie is ‘show’. 

 toon_body_met_template($method).  Deze functie toont de resultaten van de 

update.  $method zorgt ervoor dat de bekomen informatie teruggegeven wordt.  De 
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toegevoegde en verwijderde bestanden worden via dynamische blokken 

weergegeven. 

 get_ext($tpl, $file).  A.h.v. deze functie wordt een bestandsicoontje, dat gelinkt is 

aan de extensie van het bestand ($file), ingesteld als variabele.  Instellen van een 

variabele moet gebeuren voor het gecreëerde object dat als het argument $tpl 

doorgegeven worden aan de functie. 

4.7 De klasse log_obj 

Met deze klasse wordt een soort logboek opgesteld van de veranderingen die 

gebeuren in de collectie.  Er wordt bijgehouden welke bestanden wanneer werden 

toegevoegd en verwijderd.  Dit logboek wordt opgesteld voor het laatste jaar vanaf 

de recentste datum.  Dit logboek wordt opgesteld door alle unieke waarden in het 

veld insertdate van de tabel files en het veld date van de tabel deleted_files op te 

halen.  A.h.v. SQL-statements worden alle toegevoegde en verwijderde bestanden 

voor die bepaalde datum opgehaald uit resp. de tabel files en deleted_files. 

De klasse-attributen van deze klasse zijn: 

 indextpl.  Deze variabele bevat de naam van de basistemplate om de webpagina 

van het logboek te tonen en wordt geïnitialiseerd op het bestand 

index_history.tpl.html. 

 mijnbodytemplate.  Deze variabele bevat de naam van de template die het 

logboek toont en wordt geïnitialiseerd op het bestand history_body.tpl.html. 

 mijninserttemplate.  Deze variabele bevat de naam van de template die alle 

toegevoegde bestanden toont voor een bepaalde datum en wordt geïnitialiseerd op 

het bestand history_insert.tpl.html. 

 mijndeletetemplate.  Deze variabele bevat de naam van de template die alle 

verwijderde bestanden toont voor een bepaalde datum en wordt geïnitialiseerd op 

het bestand history_delete.tpl.html. 

Bij de constructoroproep van deze klasse worden de template-variabelen ingesteld op 

de corresponderende templates. 

Binnen de klasse zijn volgende functies aanwezig (in volgorde van toepassing): 
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 doe_alles($command).  Deze basisfunctie zorgt voor de volledige opbouw van de 

webpagina die het logboek weergeeft.  Het commando dat overeenkomt met deze 

functie is ‘show’. 

 toon_body_met_template($method).  Deze functie toont per datum alle toege-

voegde en verwijderde bestanden.  $method zorgt ervoor dat de bekomen 

informatie teruggegeven wordt.  Om voor iedere datum de toegevoegde en 

verwijderde bestanden te tonen wordt gebruikgemaakt van een dynamisch blok.  

Deze functie zorgt ook voor een menu die elke datum toont die aanwezig is in het 

logboek.  Het menu is ook opgebouwd met een dynamisch blok. 

 toon_insert_met_template($method, $mintime, $maxtime).  Deze functie toont 

voor een specifieke datum de toegevoegde bestanden.  Dit gebeurt via een 

dynamisch blok.  $method zorgt ervoor dat de bekomen informatie teruggegeven 

wordt.  $mintime en $maxtime worden gebruikt om de minimale en maximale 

timestamp aan te duiden.  Alle bestanden in de tabel files met een insertdate tussen 

deze twee timestamps worden uit deze tabel opgehaald. 

 get_ext($tpl, $file).  Met deze functie wordt een bestandsicoontje, dat gelinkt is 

aan de extensie van het bestand ($file), ingesteld als variabele.  Instellen van een 

variabele moet gebeuren voor het gecreëerde object dat als het argument $tpl 

doorgegeven worden aan de functie. 

 toon_delete_met_template($method, $mintime, $maxtime).  Deze functie toont 

voor een specifieke datum de verwijderde bestanden.  Dit gebeurt via een 

dynamisch blok.  $method zorgt ervoor dat de bekomen informatie teruggegeven 

wordt.  $mintime en $maxtime worden gebruikt om de minimale en maximale 

timestamp aan te duiden.  Alle bestanden in de tabel deleted_files met een date 

tussen deze twee timestamps worden opgehaald uit deze tabel. 

4.8 Extra functies 

Het gebeurt vaak dat je code nodig hebt die veel hergebruikt moet worden.  Een 

mooi voorbeeld daarvan is het uitvoeren van een MySQL-query waarbij contact 

gemaakt moet worden met de databank en desbetreffende tabel en waarbij de query 

moet uitgevoerd worden.  Het is dan ook handig om deze abstracte code als een 

afzonderlijke functie in een apart bestand te plaatsen.  Voor het programmeerwerk 

van deze scriptie werden verschillende dergelijke functies gebruikt die gedefinieerd 
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zijn buiten de bestanden script.php en dir_obj.php die resp. instaan voor de opbouw 

en het gebruik van objecten en voor de definitie van de verschillende klassen.  Men 

kan gebruik maken van variabelen en functies in andere bestanden door de PHP-

functie require_once() toe te voegen aan de code waarin je deze externe variabelen 

en/of functies wenst te gebruiken.  Om efficiënt om te gaan met alle te gebruiken 

externe code werd een PHP-bestand includes.php opgesteld die enkel de PHP-functie 

require_once() bevat en dit voor elk bestand waarvan je externe code wenst op te 

nemen.  Op deze manier hoeft men enkel de functie require_once() voor 

includes.php toe te voegen aan de code van de desbetreffende PHP-bestanden waarin 

je wenst gebruik te maken van externe code.   

In dit deel wordt een kort overzicht per bestand gegeven van alle abstracte functies 

die gebruikt werden om het programmeerwerk te vereenvoudigen.  In dit overzicht 

zijn ook bestanden met een belangrijke functie in de webapplicatie opgenomen. 

1. login_functies.php 

Dit bestand bevat functies die opgeroepen worden bij het inloggen van een 

gebruiker op de webapplicatie. 

 check_paswoord($login, $paswoord).  Deze functie controleert of bij de 

gebruikte loginnaam ($login) het juiste paswoord ($paswoord) werd 

ingevoerd. 

 relogin().  Bij het invoeren van een foute loginnaam en/of paswoord wordt 

via deze functie het bestand index_relogin.html opgeroepen. 

2. database.php 

Dit bestand verzorgt het uitvoeren van SQL-statements in de databank.  In dit 

bestand wordt ook het bestand db_cfg.php opgeroepen. 

 doquery($query).  Deze functie verzorgt het uitvoeren van het SQL-

statement in $query.  Dit gebeurt a.h.v. variabelen die opgehaald worden uit 

het bestand db_cfg.php. 

 fetcharray($res).  Deze functie wordt gebruikt om met de resultaten van een 

SQL-statement de PHP-functie mysql_fetch_array uit te voeren. 

 q_geef_hashes().  Met deze functie worden alle hashes opgehaald uit de tabel 

files. 
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3. db_cfg.php 

Dit bestand bevat de variabelen die nodig zijn om te kunnen inloggen op de 

databank. 

4. session_functies.php 

Dit bestand wordt gebruikt om te gaan met sessievariabelen. 

 insession($varname).  Deze functie controleert sessievariabelen. 

 setsession($varname, $data). Deze functie maakt sessievariabelen.  De naam 

van de variabele is $varname die als waarde $data krijgt. 

5. object_functies.php 

Dit bestand is een belangrijk deel van de webapplicatie aangezien dit bestand 

zorgt voor de opbouw van de juiste objecten. 

 get_current_object($default_type, $default_id).  Deze functie zorgt a.h.v. 

de GET-variabelen ‘type’ en ‘id’ voor het opzetten van resp. de 

sessievariabelen ‘object_type’ en ‘object_id’.  Zijn deze GET-variabelen niet 

aanwezig in de URL dan worden default-waarden ingevuld in de 

sessievariabelen.  In ons geval is dit een dir_obj die de inhoud van de root-

directory van de multimedia-collectie toont. 

6. globals.php 

Dit bestand bevat o.a. de globale variabelen.  In ons geval wordt hier de variabele 

$pathtotemplates gedefinieerd dat het pad naar de directory met de templates 

bevat. 

 encode($dat).  Deze functie verzorgt de encodering van o.a. de id-waarde in 

de URLs gebruikt in de webapplicatie.  Deze encodering gebeurt met de 

PHP-functie base64_encode($dat) (zie [6]). 

 decode($dat).  Deze functie verzorgt de decodering van o.a. de id-waarde van 

de URLs gebruikt in de webapplicatie.  Deze decodering gebeurt met de 

PHP-functie base64_decode() (zie [6]). 

7. datum_functies.php 

Dit bestand bevat functies om bewerkingen uit te voeren op timestamps. 

 geef_uitgeschreven_datum($stamp).  Deze functie geeft voor een timestamp 

een datum terug met als formaat ‘dddd dd mmm yyyy’. 

 geef_dagnaam($foo).  Deze functie geeft de naam van de dag terug. 

 geef_maandnaam($foo).  Deze functie geeft de naam van de maand terug. 
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 geef_uur($stamp).  Deze functie geeft voor een timestamp een tijdstip terug 

met als formaat ‘hh:mm’. 

8. logout.php 

Dit bestand voorziet de logout-functie in de webapplicatie.  A.h.v. dit bestand 

worden de ingestelde sessievariabelen vernietigd. 

4.9 Besluit 

De webapplicatie voor het beheer van de multimedia-collectie wordt volledig 

opgebouwd met de code van het bestand script.php.  Met dit kleine script worden 

objecten aangemaakt van klassen die de volledige functionaliteit bevatten van de 

applicatie.  Na inloggen op een login-pagina wordt de applicatie opgestart in default-

mode.  In deze mode wordt een dir_obj aangemaakt die de inhoud toont van de root-

folder van de multimedia-collectie.  Vanaf dit moment is het mogelijk om gebruik te 

maken van de verschillende onderdelen die de applicatie te bieden heeft.  Het 

gebruik van deze features is gekoppeld aan de aanmaak van een specifiek object en 

het aanwenden van één of meer templates.  
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HHooooffddssttuukk  55..    EEiinnddrreessuullttaaaatt  

De doelstelling van deze scriptie was om een webapplicatie te bouwen voor het 

beheer van een multimedia-collectie en dat een oplossing bood voor de problemen 

die gesteld werden in Hoofdstuk 1.  Voor elk probleem werd een passende oplossing 

gevonden. 

1. Om de multimedia-collectie te kunnen bekijken, moest het mogelijk zijn om door 

de collectie te navigeren.  Aan deze doelstelling werd tegemoetgekomen via de 

klasse dir_obj.  Met de root-directory als startpunt is het mogelijk om alle 

subdirectories te doorlopen en om een lijst te zien van alle aanwezig multimedia-

bestanden. 

2. Wanneer tijdens het browsen multimediabestanden getoond worden, moest het 

mogelijk zijn om de eigenschappen, metadata en de inhoud van het bestand te 

bekijken.  Deze doelstelling werd verwezenlijkt met de klasse file_obj.  Bij het 

klikken op de bestandsnaam in de getoonde lijst worden de eigenschappen, 

metadata en inhoud getoond.  In het geval van audio- of videobestanden wordt de 

inhoud automatisch afgespeeld. 

3. Het kan best zijn dat in de toekomst metadata zoals sleutelwoorden, bron en extra 

informatie aangepast moet worden.  Het moet dus mogelijk zijn om deze 

gegevens te editeren.  Tijdens het navigeren naar en het bekijken van een bestand 

wordt een link voorzien om de metadata van het bestand te veranderen.  Deze 

doelstelling werd bereikt met de klasse file_obj. 

4. Eén van de belangrijkste doelstellingen was het bouwen van een zoekmachine 

om bepaalde bestanden op te zoeken.  Aan de hand van een zoekformulier is het 

mogelijk om de multimedia-collectie te doorzoeken op heel wat eigenschappen.  

Zo is het mogelijk om te zoeken op bestandsnaam, extensie, datum, 

bestandsgrootte en mimetype en aan de hand van sleutelwoorden.  De 

onderliggende code bevindt zich in de klasse src_obj.  Ook aan deze doelstelling 

werd tegemoet gekomen. 

5. Om een effectieve zoektocht door de multimedia-collectie te kunnen 

verwezenlijken, moet de databank, die de eigenschappen van elk multimedia-
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bestand bewaart, up-to-date gehouden worden.  Ook dit was één van de 

doelstellingen van deze scriptie.  Om dit te bereiken werd de klasse upd_obj 

gecreëerd.  De corresponderende code zorgt er voor dat de bestanden die nog niet 

in de databank zijn opgenomen, opgeslagen worden en dat bestanden die zich 

niet meer in de collectie bevinden maar wel nog zijn opgeslagen in de databank, 

verwijderd worden uit deze databank. 

6. Het is best mogelijk dat verschillende gebruikers een gemeenschappelijke 

collectie aanleggen.  Het nadeel van de update-eigenschap is dat het een operatie 

is waarvan de resultaten slechts éénmalig getoond worden, nl. na het uitvoeren 

van de update.  De andere gebruikers van de multimedia-collectie kunnen echter 

te weten komen wanneer en welke bestanden toegevoegd en verwijderd werden 

via een logboek dat een geschiedenis bevat van de collectie.  Dit logboek, dat per 

datum alle bestanden weergeeft die toegevoegd werden aan en/of verwijderd 

werden uit de collectie, is opgebouwd met de klasse log_obj.  Ook aan deze 

doelstelling werd dus voldaan. 

Als taal van de applicatie werd gekozen om het Engels te gebruiken.  Om de 

gebruiksvriendelijkheid van de applicatie te verhogen werden nog verschillende 

onderdelen aan de webapplicatie toegevoegd. 

 Opdat de multimedia-collectie niet publiek toegankelijk zou zijn, is een 

gebruikersnaam en bijhorend paswoord vereist.  Deze loginnaam en paswoord 

moeten worden ingevoerd via een loginscherm.  Omdat de mogelijkheid bestaat 

dat na het gebruik van de applicatie de sessievariabelen niet verwijderd worden 

door de browser is het mogelijk om uit te loggen.  Deze logout zorgt er voor dat 

de sessievariabelen vernietigd worden en dat je gebruikersnaam en paswoord dus 

veilig gebruikt kunnen worden. 

 Om eenvoudig van alle onderdelen van de applicatie gebruik te maken, werd een 

menu ingevoerd. 

 Sommige informatie moet slechts voor korte tijd getoond worden.  Daarom wordt 

op de gepaste plaatsen gebruikgemaakt van popup-vensters.  Deze popup-

vensters worden gerealiseerd via JavaScript. 
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 Om nieuwe bestanden in de multimedia-collectie te tonen werd in de navigatie-

pagina’s een scrollbox geïmplementeerd.  Deze nieuwe bestanden kunnen via een 

link onmiddellijk bekeken worden. 

 Om de lay-out van de applicatie te verzorgen werd een Cascading Style Sheet 

ontworpen.  Hierbij moet wel nog gesteld worden dat niet alle browsers CSS 

volledig en correct ondersteunen.  Elke link in de webapplicatie wordt niet 

onderlijnd weergegeven.  Bij het bewegen van de muis over de desbetreffende 

link wordt de kleur van de link echter veranderd.  Er werd gekozen voor deze lay-

out om het vervelend en storende effect van onderlijnde links te vermijden.  Om 

het geheel niet te saai te maken, werd een logo ontworpen die een zinspeling 

maakt op het gebruik van een multimedia-collectie. 

 Om het geheel nog wat op te fleuren werd via JavaScript nog een digitale klok 

voorzien die de tijd weergeeft op de computer van de gebruiker. 

Om de functionaliteit en de lay-out van de webapplicatie te testen, werd 

gebruikgemaakt van de browsers Internet Explorer 6.0.2 en Firefox 1.0.3.  Er werd 

gewerkt volgens de standaardregels van W3C.  Voor de webembedding van de 

inhoud van de multimediabestanden en het tonen van de scrollbar werd echter 

noodzakelijk afgeweken van deze regels.  Er kan dus niet verzekerd worden, dat de 

webapplicatie ook voor 100% ondersteund wordt door andere browsers zoals 

Netscape Navigator, Opera, e.a. 

Globaal kan gesteld worden dat aan de doelstellingen voldaan werd en dat een 

webapplicatie ontwikkeld werd die het mogelijk maakt om op een veilige manier en 

gebruiksvriendelijk door een multimedia-collectie te navigeren, om bestanden in de 

collectie te zoeken en  te bekijken, om de eigenschappen van een bestand te 

veranderen, om de onderliggende databank up-to-date te houden en om een logboek 

van de multimedia-collectie te bekijken. 
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HHooooffddssttuukk  66..    DDee  aapppplliiccaattiiee::  eeeenn  rroonnddlleeiiddiinngg  

In dit hoofdstuk wordt kort de structuur en de werking van de webapplicatie 

uitgelegd.  Uitleggen van de werking van een webapplicatie via tekst is niet altijd 

even duidelijk.  Daarom wordt een korte illustratie gegeven van de applicatie aan de 

hand van screenshots, hetgeen de gebruiker dus te zien zal krijgen bij gebruik van de 

applicatie.  Het is niet de bedoeling om uitvoerig in te gaan op elke screenshot maar 

wel om een korte rondleiding te geven van wat de webapplicatie te bieden heeft. 

6.1 Inloggen en Uitloggen 

6.1.1 Login 

Inloggen op de webapplicatie gebeurt a.h.v. een loginvenster.  Een screenshot van 

deze loginpagina is te zien in figuur 3.  Het is best mogelijk dat een verkeerde login 

en/of paswoord ingegeven wordt.  Indien dit het geval is, wordt een foutmelding 

gegeven en kan een nieuwe login en paswoord ingegeven worden.  Een screenshot 

van deze pagina wordt geïllustreerd in figuur 4.   

 

Fig. 3. Screenshot van het loginvenster. 
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Fig. 4. Screenshot van het reloginvenster. 

6.1.2 Logout 

Bij het uitloggen wordt de sessie afgesloten en wordt de gebruiker automatisch 

doorverzonden naar het beginscherm (zie figuur 3).  Tijdens het uitloggen wordt de 

boodschap “LOGGING OUT! Wait a second.” weergegeven. 

6.2 Navigatie 

Na correct inloggen komt de gebruiker terecht op de startpagina van de applicatie.  

Deze startpagina komt overeen met de navigatiepagina van de root-directory van de 

multimedia-collectie.  Een screenshot van deze pagina is te zien in figuur 5.  Uit deze 

figuur blijkt dat de root-directory van onze collectie vier subdirectories bevat: flash, 

movies, music en pics en één bestand bevat: welcome-44.gif.  Voor elke subdirectory 

is een link voorzien om naar die directory te navigeren.  Voor elke bestand is een link 

voorzien om het bestand te bekijken.  Naast elk bestand bevindt zich links een 

icoontje die correspondeert met de extensie van het bestand en rechts een link om de 

metadata van het bestand te veranderen.  In het compartiment met de multimedia-

bestanden bevindt zich bovenaan een navigatiewerkbalk met een icoontje om naar de 

bovenliggende folder te navigeren.  De navigatiewerkbalk, aangegeven door 

‘Location’ geeft het pad vanaf de root-directory van de collectie tot de 

desbetreffende directory.  Voor elke directory in dit pad is een link voorzien 

waarmee je naar de corresponderende directory kan navigeren. 
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Bovenaan de pagina bevindt zich het menu van de applicatie met daaronder de 

scrollbar met de nieuwe bestanden in de collectie.  Elk bestand is voorzien van een 

link waarmee het bestand kan worden bekeken.  Zijn er geen nieuwe bestanden 

aanwezig in de collectie dan wordt de boodschap “*** No new files in the collection 

-- Add new files or Update the database ***” weergegeven. 

 

Fig. 5. Screenshot van de navigatie-startpagina. 

6.3 Bekijken of beluisteren van bestand 

Om de inhoud van een bestand te bekijken of te beluisteren in het geval van audio-

bestanden moet op de desbetreffende bestandsnaam worden geklikt.  Een bestands-

naam kan aangeklikt worden in de volgende gevallen: tijdens het navigeren, in de 

zoekresultaten (zie punt 6.5), na een update (zie punt 6.6) of in het logboek (zie punt 

6.7).  Wanneer op een bestandsnaam wordt geklikt, komt men op een pagina waarin 

de eigenschappen, metadata en inhoud van het bestand worden weergegeven.  Een 

screenshot van deze pagina wordt geïllustreerd in figuur 6. 

 

Fig. 6. Screenshot van de inhoud van het bestand welcome-44.gif. 
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Zoals opgemerkt kan worden uit figuur 6 bestaat de pagina om een bestand te 

bekijken uit twee delen.  Links bevinden zich alle eigenschappen en metadata die 

opgehaald werden uit de databank.  In dit compartiment bevinden zich ook een aantal 

links: om het bestand te editeren, om terug te gaan naar de directory met het bestand 

en om het bestand te downloaden.  Deze laatste link bevat het volledige pad naar het 

bestand in de collectie.  Het bestand kan dan gedownload worden door rechts te 

klikken en de optie te kiezen om het bestand te bewaren.  Er kan ook gewoon op de 

link geklikt worden en dan wordt een nieuw venster geopend met enkel en alleen de 

inhoud van het bestand zelf.  Nu kan je je afvragen waarom een ‘Download’-link 

voorzien is.  Het antwoord hierop is simpel.  Het is best mogelijk dat je een collectie 

met multimediabestanden ter beschikking wilt stellen van een aantal gebruikers (vb. 

personeelsleden) zonder dat die gebruikers machtigingen hebben over de 

multimedia-collectie zelf.  De download-functie is echter niet zozeer bedoeld als 

beveiliging maar wel voor het gemak om het bestand lokaal te krijgen.  Rechts 

bevindt zich de inhoud van het multimediabestand.  In het geval van audio- en 

videobestanden kan gebruikgemaakt worden van diverse extensies (zie bespreking 

file_obj p. 30).  De inhoud van dit type bestanden is ingebed in de applicatie.  Dit 

betekent dat geen externe programma’s opgestart hoeven te worden bij het bekijken 

van de inhoud en dat de inhoud binnen de webapplicatie uitgevoerd wordt.  Binnen 

deze applicatie wordt gebruikgemaakt van plugins voor de multimediaplayers 

Windows Media Player, Real Player en Quicktime.  Deze programma’s kunnen ook 

gratis gedownload worden via het Internet op de websites http://www.microsoft.com, 

http://www.real.com en http://www.apple.com.  De applicatie is zo ingesteld dat de 

audio- en videobestanden automatisch gestart worden na het aanklikken van de 

bestandsnaam. 

6.4 Editeren van de metadata van een bestand 

Het is via deze applicatie ook mogelijk om de metadata van een bestand te 

veranderen.  Er zijn twee manieren om dit te verwezenlijken: via de edit-link tijdens 

het navigeren of via de edit-link tijdens het bekijken van het bestand.  Na het 

aanklikken van de link wordt via JavaScript een popup-venster opgestart waarin de 

aanpassingen aangebracht kunnen worden.  Om popup-vensters te ondersteunen, 
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moet de browser vanzelfsprekend juist ingesteld zijn.  Een screenshot van dit popup-

venster wordt geïllustreerd in figuur 7. 

 

Fig. 7. Screenshot van het Edit popup-venster met formulier. 

In dit popup-venster dat dienst doet als formulier, zijn alle elementaire eigenschap-

pen en alle editeerbare metadata van het bestand te zien.  De metadata kan aangepast 

worden via de corresponderende tekstvakken.  Om de veranderingen door te voeren 

moet op de ‘submit’-knop geklikt worden.  Wenst men alle info in de tekstvakken 

verwijderen dan klikt men op de ‘reset’-knop.  Wanneer veranderingen gesubmit 

worden, wordt het formulier vervangen door een boodschap die geïllustreerd wordt 

in figuur 8.  De boodschap geeft aan dat de veranderingen zijn doorgevoerd en dat 

het venster kan gesloten worden.  Het sluiten van het popup-venster kan gebeuren 
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door op de link ‘Close Window’ te klikken.  Dit sluiten gebeurt a.h.v. JavaScript.  

Het popup-venster kan echter ook gesloten worden op de standaard manier. 

 

Fig. 8. Screenshot van het Edit popup-venster met bevestiging. 

Nu kan je de vraag stellen “Als een bestand nog niet opgenomen is in de databank, 

kan je het dan wel editeren?”  Het antwoord hierop is dat je het zeker kan editeren 

omdat zowel voor een link om een bestand te bekijken als voor een link om de 

metadata van een bestand te veranderen een zelfde type object aangemaakt wordt nl. 

een object van de klasse file_obj die bij aanmaak van het object automatisch zorgt 

voor een update van de databank.  Er zal dus in dit geval eerst een update van de 

databank uitgevoerd worden en dan zullen de eigenschappen en metadata van het 

bestand in het edit popup-venster getoond worden. 

6.5 Search 

De pagina die gebruikt wordt om de zoekmachine weer te geven, wordt geïllustreerd 

in figuur 9.   

 

Fig. 9. Screenshot van de zoekmachine. 
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Zoals uit figuur 9 blijkt, bevindt zich links op de pagina het zoekformulier met 

verschillende velden en combo-boxen die resp. ingevuld en geselecteerd kunnen 

worden.  De mimetype combo-box wordt automatisch opgevuld met alle unieke 

mimetypes in de tabel files.  Bij het invullen van een bestandsgrootte kan gekozen 

worden om een exacte grootte te zoeken of om alle bestanden te zoeken groter of 

kleiner dan een bepaalde grootte.  Een datum moet volgens het formaat d/m/yyyy of 

dd/mm/yyyy ingevuld worden en er kan ook gekozen worden om alle bestanden te 

zoeken sinds of voor een bepaalde datum.  In het veld keywords kunnen 

sleutelwoorden opgegeven worden gescheiden door een komma of een witruimte.  

Het is hier niet toegestaan om ‘AND’ en ‘OR’ te gebruiken.  Via deze 

sleutelwoorden worden in de tabel files de velden ‘type’, ‘keywords’, ‘info’ en 

‘source’ doorzocht.   

Doorzoeken van de databank a.h.v. de ingevulde en/of geselecteerde eigenschappen 

gebeurt door op ‘search’-knop te klikken.  Een blanco zoekformulier kan verkregen 

worden door op de ‘reset’-knop te klikken.  Met Internet Explorer en Firefox leidt dit 

niet tot het tonen van een blanco element in de combo-boxen.  Dit kan echter wel het 

geval zijn bij het gebruik van andere browsers. 

Rechts op de pagina bevinden zich de zoekresultaten gesorteerd op naam.  Het aantal 

zoekresultaten wordt bovenaan in de titel weergegeven.  Worden geen bestanden 

gevonden die voldoen aan de gevraagde eigenschappen dan verschijnt in de titel de 

tekst “No search results!”.  Wanneer men op de startpagina van de zoekmachine 

komt, verschijnt de tekst “Use the form to search files!”.  Wanneer men op de 

‘search’-knop klikt zonder daarbij een tekstveld ingevuld te hebben, verschijnt de 

tekst “To search files you must fill in at least one field of the form!”. 

Voor elk gevonden bestand is een link voorzien om de eigenschappen, metadata en 

de inhoud van het bestand te bekijken.  Bij het aanklikken van de link wordt het 

bestand geopend in een nieuw venster zodanig dat de zoekresultaten niet verloren 

zouden gaan. 

6.6 Update 

Wanneer op ‘Update’ geklikt wordt in de menubalk dan verschijnt een popup-venster 

met de resultaten van de uitgevoerde update.  Een screenshot van de resultaten die 

weergegeven worden in dit popup-venster is te vinden in figuur 10. 



 De applicatie: een rondleiding 

  52 

 

Fig. 10. Screenshot van het Update popup-venster. 

Uit figuur 10 kan afgeleid worden dat er één bestand nog niet aanwezig was in de 

databank en dat één bestand uit de multimedia-collectie werd verwijderd.  Vóór de 

illustratie van dit screenshot werd er resp. één bestand toegevoegd aan de collectie en 

één bestand eruit verwijderd.  Voor alle bestanden die worden weergegeven in de 

lijst van de resultaten wordt een icoontje weergegeven dat gekoppeld is aan de 

extensie van het bestand.  Wil men het bestand dat toegevoegd werd bekijken dan 

moet men op de link van het bestand klikken.  Enkel voor de toegevoegde bestanden 

is een link voorzien om het bestand te kunnen bekijken.  Deze link leidt na 

aanklikken tot het openen van een nieuw venster.  Om het popup-venster terug te 

sluiten, kan men op ‘CLOSE WINDOW’ klikken of het venster sluiten volgens de 

standaard manier. 

6.7 History 

Om het logboek van de multimedia-collectie te bekijken, moet men in de menubalk 

op ‘History’ klikken.  Wanneer op de link geklikt wordt, wordt een popup-venster 

getoond met een overzicht van alle toegevoegde en verwijderde bestanden 

gerangschikt startend vanaf de meest recente datum.  Het logboek toont enkel data 

van het laatste jaar.  Een screenshot met de resultaten van het logboek wordt 

geïllustreerd in figuur 11. 

Bovenaan in het popup-venster wordt een klein menu weergegeven met lokale links.  

Er wordt in dit geval gekozen om de links te onderlijnen om aan te geven dat niet 

door het volledige logboek gescrolld moet worden.  Er worden links ingesteld voor 

elke datum in het logboek.  Voor elke datum is ook een ‘top’-link voorzien om naar 

het menu terug te keren. 



 De applicatie: een rondleiding 

  53 

Het overzicht van alle toegevoegde en verwijderde bestanden is gelijkaardig aan het 

overzicht van de resultaten dat bekomen wordt door een update uit te voeren.  Voor 

elk bestand is ook een icoontje voorzien dat gekoppeld is aan de extensie van het 

bestand en voor elk toegevoegd bestand is er ook een link voorzien om het bestand te 

bekijken.  Na aanklikken van deze link wordt een nieuw venster geopend. 

Aangezien het logboek een redelijk grote ruimte kan innemen is een verticale 

scrollbar voorzien.  Onderaan het logboek is net als bij Update een ‘CLOSE 

WINDOW’-link voorzien om het venster te sluiten.  Het venster kan natuurlijk ook 

gesloten worden op de standaard manier. 

 

Fig. 11. screenshot van het History popup-venster. 
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6.8 Problemen 

Het is mogelijk dat soms een probleem optreedt bij gebruik van de applicatie.  Vaak 

vormt de sessie die opgestart werd de oorzaak van veel problemen.  Het opnieuw 

instellen van de sessievariabelen zorgt er dan voor dat alles opnieuw werkt zoals het 

hoort.  In de meeste gevallen is de oplossing dus om gewoon uit te loggen en 

opnieuw in te loggen.  Het kan soms echter ook gebeuren dat het niet mogelijk is om 

uit te loggen via de applicatie.  Een voorbeeld hiervan is het verschijnen van de 

inhoud van een popup-venster in een normaal venster.  De reden hiervan kan zijn dat 

JavaScript niet juist uitgevoerd werd door de browser.  Wanneer dit voorkomt, is er 

geen menu en dus ook geen link voorzien om terug te keren naar de hoofdpagina’s 

van de applicatie.  In dit geval moet het bestand logout.php opgeroepen worden via 

de browser.  Bij de opbouw van de applicatie konden alle problemen op deze 2 

manieren opgelost worden.   
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