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Sammanfattning
Wireless Genome Information Database (WiGID), är en genome information databas och är
tillgänglig genom WAP (Wireless Application Protocol).
WiGID har vidareutvecklats med WML och PHP som skript språk istället för WML och
Python.
Några exempel på den ny utvecklade WiGID är navigationsmöjligheterna och applikationens
bakomliggande struktur.
Modelleringen av relationsbaserade databasen har gett ökad flexibilitet till applikationen. Den
är inte längre statisk och svårhanterlig. Hanteringen av databasen har lösts genom inmatnings
skriptet. Inmatnings skriptet hanterar information från en fil som den läser ifrån och lägger
informationen i respektive tabell.
Sökmöjligheterna har ökats genom användning av SQL (Structured Query Language).
Navigationsmöjligheterna i sökmotorn utökades till sex valmöjligheter istället för tre enligt
den äldre versionen. Varje länk går vidare till nya alternativ för att förfina själva sökningen.
Sökningen har effektiviserats och valmöjligheterna.
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Abstract
The Center for Genomics and Bioinformatics (CGB) is an academic department at Karolinska
Institute. Generally stated, the CGB department is committed to the generation and
management of genetic information by approaches aiming at elucidating the connection
between genes, protein and function.
WiGID is a genome information database that is available through WAP (Wireless
Application Protocol).
Our version of WiGID is based on WML, PHP and PostgreSQL as a database server.
One of the changes on the old WiGID application was the creation of a relational database
with seven tables and one view, instead of the file that represented the database on the old
version. We also changed the script language from python to PHP.
The search engine ability has been extended with three new search alternatives for a user to
choose from. Each choice leads to other, sometimes multiple choices.
A GUI has been created for the administrator, to be able to insert information into the
database.
The structure of the search engine is primarily for narrowing down the search result on the
phone display, thereby making the search efficient.
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1 Inledning
1.1

Bakgrund

I dagens samhälle finns en klar trend, allt fler vänjer sig vid att kunna tillhandahålla olika
tjänster från vilken plats som helst. Allt fler applikationer får webbgränssnitt, ett exampel på
integrering av teknologi är att vi idag har möjlighet att få notifikationer till mobiltelefonen om
att vi fått e-post. Bluetooth gör det möjligt för alla apparater att kommunicera trådlöst.
Möjligheten att kunna utföra sina uppgifter varsomhelst har underlättat arbetet för många
människor.
WAP är en ny standard för att överföra Internet till mobila enheter.
WAP är en flerlagersarkitektur, den har utvecklats med dagens Internetarkitektur som
riktmärke, WAP tjänsten har integrerats med Internet. Detta är för att öka skalbarheten och
göra den mer flexibel. Det är en fördel för webbutvecklare att lätt kunna lära sig arkitekturen
och koncepten.
Vi har fått i uppdrag att utveckla en produkt till vår uppdragsgivare, Björn Ursing. Produkten
är förkortat till WiGID. Den är till för personer med intressen av att kunna söka information
om ”sequenced genomes”. Det finns redan en befintlig applikation för detta syfte. Men
eftersom nuvarande WiGID är väldigt inflexibelt och statisk, fick vi i uppdrag att utveckla ett
nytt system för WiGID.
WiGID systemet har modifierats och utvecklats efter de önskemål som lagts fram av
uppdragsgivaren. Några av önskemålen har varit att vi skulle utveckla en databas för att öka
effektiviteten i systemet. Vi ska även utveckla en applikation med antal ökade sökmöjligheter.
Databasen skapades med minsta möjliga redundans och är optimerat för effektiv sökning.
Själva applikationen har utvecklats med WML och PHP språk. Vi har använt oss av PHP till
största del. En fördel att använda PHP är att den är integrerad med PostgreSQL och apache.
WML används för presentation av information på telefonens.
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1.2

Syfte

WiGID är en plattform för telefonianvändare med intresse av att söka information om
”sequenced genomes”. Även om de inte har tillgång till Internet från en stationär eller bärbar
dator, ska de kunna söka information om genomer oavsett vart de befinner sig i världen.
Syftet är att underlätta informationstillgängligheten och leverera nykommen information om
gnomer. Informationen skall presenteras på ett lämpligt och överskådligt sätt.
Läsaren ska utan några större svårigheter kunna på ett enkelt och effektivt sätt ta sig igenom
samtliga delar av projektet Läsaren ska också få en genomgripande förståelse för hur vi har
tänkt oss att strukturen för projektet ser ut, även veta vilka delar av arbetet som kan förstärkas
eller förenklas genom det fortlöpande arbetet vid eventuell vidareutveckling av projektet.

1.3

Mål

Målet var att skapa ett system med Linux/Unix som plattform. Systemet ska använda sig av
apache som webbserver, PostgreSQL som databas server och WML, PHP som skript språk.
Med detta som grund ska vi då leverera en produkt som är anpassad till WAP teknologin.
Personer som använder tjänsten skall med olika sökalternativ i applikationen kunna söka sig
igenom databasen.
Inom ramen för projektets övergripande mål ska projektgruppen:
·
·
·

Modellera en databas och vid behöv konfigurera Postgresql.
Skapa Manuella administratörs sidor eller en inmatnings skript till databasen.
Få igång en fungerande sökmotorn.

Vi kommer även att leverera ett fullständigt system enligt kravspecifikationerna och en
korrekt systemdokumentation.

1.4

Avgränsning

De maskiner vi hade tillgång till var redan färdigt installerade med alla nödvändiga servrar,
applikationer och drivrutiner.
Avgränsningen vara till stor del baserad på befintliga applikationer:
·
·
·
·
·

SSH client
PHP
WML
PostgreSQL
HTML (Vanlig text editor).

Vi ansåg att apache är det bästa alternativet som klarar de krav vårt projekt ställer.
Administratören på KI rekommenderade det p g a brist på hårdvaran på KI. apache är gratis
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tillgänglig, stabil, stark webbserver som klarar lastbalansering om det behövs och
kommunicerar bra med PHP.
Kompabiliteten för mjukvaran med det otaliga antalet sorters mobiltelefoner kunde inte testas.
Vi har inte haft möjlighet att testa applikationen med en Ericsson telefon då vi inte har
tillgång till sådan telefon. Detta ledde till att vi blev tvungna att endast ta hänsyn till de
tillgängliga emulatorer och Nokia 8910.

1.5

Lösningsmetoder

Vi har under arbetets gång gjort ett par olika designutkast för WiGID lösningen. Utkasten
varierar ganska mycket i sin utformning.
I det första utkastet använde vi oss av Mysql och Python. Nackdelen var att administratören
inte hade möjlighet till att lägga till en nödvändig modul i Mysql servern vilket betydde i sin
tur att vi inte kunde använda oss av relationshantering i Mysql databasen. Python var redan
det befintliga språket i projektet som vi skulle utveckla. För vidareutveckling av applikationen
med en relationsbaserad databas valde vi en alternativ lösning med PHP, istället för Python.
En viktig fördel med PHP är att programmet är helt gratis, s.k. freeware. PHP är öppen
källkod vilket innebär att det står fritt att ändra i källkoden i PHP. Detta leder i förlängningen
till att programvaran ständigt utvecklas. En annan viktig fördel är att PHP har ett inbyggt stöd
för 18 databaser (Oracle, PostgreSQL, Mysql m.m.).
En annan design var att använda Javaservlet men detta var inte möjligt på grund av
administratören på KI hade inte möjlighet att ha en java baserat lösning.
Vi återgick till första utkastet och applikationen började få sin form. Det gick lätt att orientera
sig i PHP och PostgreSQL. Resultatet för vår lösning blev att systemet utvecklas i två nivåer.
En för vanliga användare och en för administratören. För en vanlig användare är det meningen
att han/hon ska kunna styra resultatet på skärmen.
För administratören har vi skapat ett inmatningsskript till databasen med hjälp av PHP.
Skriptet tillåter administratören uppdatera databasen genom att fylla data i en text fil. Skriptet
läser av textfilen och matar in data i databasen.
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2 Nulägesbeskrivning
2.1

Befintlig implementation

Den nuvarande tillämpade WiGID tjänsten skapades med Python och WML. Det finns en
färdig version av HTML för den som är intresserade av att kunna söka information om
publicerade gnomer från en stationär/bärbar dator.
Applikationen saknar databas struktur men använder sig av en databas fil som är utvecklad för
WiGID. Hantering av information i databasen är manuellt och ostrukturerad.
Navigeringen är begränsad med några få sök alternativ.
Figuren visar startsidan för gamla WiGID.

Figuren visar sökmöjligheter som finns för den gamla WiGID under search länken.

Bilden visar sökmöjligheterna för gamla WiGID
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3 Teoretisk referensram
3.1

Förslag på ny design

En bra WAP sökmotor ska vara lättnavigerad, innehålla minimal men tillräcklig information
som besökaren kan söka sig till på ett enkelt sätt. Designen ska underlätta för användaren att
söka rätt på skärmen.
På KI använder de Solaris och Linux som operativsystem och apache som webbserver,
WiGID kräver stöd till PHP modul, så apache var det bästa alternativet som webbserver till
detta.
WiGID byggdes på KI:s tillgängliga system, vilket i sin tur betyder att apache kommunicerar
med Databasklienten via WML och PHP språk, och ger svar på samma sätt tillbaka till
Aplikationen. (enligt figuren nedan)

Bilden visar systemets kommunikation
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3.2

Navigering

Det är väldigt viktigt att användarna lätt kan hitta vad de letar efter på WAP. Om de inte gör
det leder det oftast att användaren tröttnar och ger upp eller litar inte längre på tjänsten. Det är
viktigt att skapa en bra sökmotor, som inte har alltför komplicerad struktur men ändå är
effektiv vid sökning. Detta har vi löst genom att använda oss av en smart databas struktur som
är bra normaliserat och modellerat.
Det är även viktigt att man från varje sida i hierarkin har en knapp som leder tillbaka sidan
(kort) för att underlätta för användaren. Detta har vi löst genom att man antingen klickar på
tillbaka knappen eller använder standard knappen som finns i telefonen.

Applikationens struktur:

Figuren visar sök strukturen för WiGID.
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3.3

Treskiktsarkitektur

En databasdriven WAP applikation eller webbapplikation, till exempel en PHP-webbsida som
hanterar ett adressregister, eller uppdaterings skript beskrivs vanligen i tre skikt eller lager.
Dessa brukar därför kallas för att ha en treskiktarkitektur eller vara treskiktslösningar. Här
följer en kort beskrivning av de tre skikten:
Klient – Det här är det första skiktet och är gränssnittet mot användaren. Det kan till exempel
vara WAP program eller en webbläsare.
Applikationsserver – Det andra skiktet som kommunicerar med klienten via protokollet
HTTP. I detta skikt finns själva WAP applikationen (PHP-skriptet) och webbservern.
Databasserver – I detta skikt hittar vi de data som webbapplikationen hanterar via något
databasspecifikt, i detta fall Postgresql.

Figuren ovan visar trearkitektursmodellen
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4 Problemlösning
4.1

Bakgrund

I inledningsfasen arbetade vi med att göra en litteraturstudie för att få fram information om
projektets olika delar. Litteraturen baserades i första hand på PHP, WAP och WML. Vi
hämtade även information om Mysql för att förbereda kommande modellering av databasen.
Vi hade från början baserat vår informationssamling på Mysql server. Detta visade sig
onödigt då institutionen server inte hade InnoDB modul (som stödjer databas
relationshanteringen) installerat vilket ledde till att vi ändrade riktning till Postgresql.

4.2

WAP tjänsten

WAP står för (Wireless Application Protocol) och är en standard som definierar hur ett mobilt
telenät, kommunicerar med Internet. WAP finns där för att länka samman Internet/intranät
med en GSM eller andra mobila nät.
WAP specificerar både protokollet och mekanismen för att skicka information om språket.
Protokollet innehåller regler för hur information ska skickas. Språket kallas för WML. En
telefon med WAP tjänster kan på ett enkelt sätt hantera textbaserad information och t o m
enklare bilder och grafik.
Wap-tekniken är inspirerad av dagens Internetteknik. WAP är en flerlagersarkitektur och har
utvecklats med dagens Internetarkitektur som riktmärke, allt för att WAP enkelt skall gå att
integrera med Internet, vara skalbart och flexibelt. Det ger också en fördel i att
webbutvecklare lätt kan lära sig arkitekturen och koncepten. I mångt och mycket kan man
använda samma tekniker när man bygger en WAP-applikation som när man bygger en
webbapplikation.
WAP-modellen skiljer sig
på en punkt väsentligt från
Internetmodellen.
Klienten kan inte direkt
förfråga servern om data.
All kommunikation
mellan klient och server
går via en gateway. Denna
gateway tar emot
förfrågningar från Wapklienten, kodar om dem,
och skickar ut dem som vanliga http- förfrågningar på Internet. När sedan webbservern svarar
så skickar den svaret till gatewayen som kodar om det och skickar det till Wap klienten.1

1

http://www.wapforum.org/
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4.2.1 WML språket
WML står för "Wireless Markup Language", det är ett markeringsspråk inom XML,
utvecklats av W3C. WML kallades tidigare HDML (Handheld Devices Markup Language).
Enkelt uttryckt gör WML det möjligt att presentera webbsidor så att de går att läsa i
mobiltelefoner.
WML dokument kallas för däck eller kort, på engelska ”card”, koden kan innehålla flera
element från vanlig HTML.
Till skillnad från HTML måste alla taggar avslutas annars får man felmeddelanden. Vanliga
webbläsare brukar se över med oavslutade taggar men det gör inte WML- läsarna plus att den
är väldigt känslig för tecken på fel plats.
4.2.2 PHP språket
PHP är ett akronym för Hypertext Preprocessor (Hypertext Förbehandlare) och är ett inbäddat
server orienterat objekt orienterat skript språk med lätt åtkomst till de populära
databasmotorerna som MySQL och Postgresql. Vilket gör språket ypperligt att används för
generering av dynamiskt innehåll i webbsidor inte bara i HTML utan också WML, XML mm.
PHP installeras som en statisk modul innuti Apache, vilket gör PHP mycket snabbt.
PHP är ett programmeringsspråk och serverbaserat skriptspråk som liknar Perl och C. PHP
används för att skapa dynamiska webbplatser.
Den första versionen av kallades PHP/FI (Form Interpreter) eller PHP2 och utvecklades av
Rasmus Lerdorf som lanserade det 1994. Det tog inte länge för PHP att sprida runt sig på
webben och många personer anslöt sig till utvecklingen av PHP, som är ett OpenSource
språk, för att omstrukturera språket.
PHP4 den nyaste versionen och innehåller mycket ny funktionalitet som tex sessioner samt att
själva maskineriet blivit mycket snabbare. PHP används oftast tillsammans med Apache
webbservern.
PHP är integrerad med många olika databaser, nedan följer några exempel på databaser.
· MySQL
· PostgresSQL
· Oracle
· DB2
· ODBC
4.2.3 Apache tjänsten
En webbserver är ett program som alltid är igång och väntar på att webbklienter (såsom
Netscape Navigator, Internet Explorer) ska ansluta sig till den och begära data, vanligen en fil
till exempel bilder html- filer ljud filer osv. Servrar och webbläsare kommunicerar med hjälp
av Hypertext Transfer Protocol (HTTP). Ett språk som är speciellt avsett för överföring av
hypertextdokument över Webben.
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Det finns ett flertal populära webbservrar, bl. a Apache, Microsoft Internet Information Server
(IIS) och iPlanet Web Server.
Apache är den server som används mest på Internet idag. Den är väldigt flexibel eftersom det
går att lägga till olika moduler. En av modulerna heter mod_php och möjliggör att PHP-skript
kan tolkas och resultatet presenteras i form av en webbsida. Apache finns för de flesta
plattformar, bl.a. Linux, Solaris och Windows 95/98/NT.
Konfigurationen av Apache sker i en fil som heter httpd.conf. Den kan innehålla ganska
många inställningar, men en av de viktigaste är ServerName, som talar om vilken IP-adress
servern har. I filen finns också inställningar som rör PHP, te. x. att webbservern ska känna av
filer som slutar med Php och låta dem tolkas av PHP-tolken.
Till detta projekt rekommenderar vi Apache. den är snabb och säker webbserver, och
dessutom fri programvara och klarar WiGIDs krav med att kunna använda WML o PHP.
4.2.4 Relationsdatabasen
4.2.4.1 Vad är en relationsdatabas?
En relationsdatabas är en mängd av information som är lagrad på ett strukturerat sätt i en eller
flera filer. En dator ska med dess hjälp kunna söka och hämta önskad information.
Det finns åtskilliga relationsdatabaser på marknaden båda kommersiella och som fri
programvara.
Exempel på kommersiella relationsdatabaser är Oracle, DB2 och MS SQL server. De tidigare
nämnda relationsdatabaser, är ganska dyra för vårt projekt. Därför rekommenderar vi istället
en ”fri programvara” databas till exempel Mysql eller PostgreSQL.

Här följer några viktiga punkter till varför man ska använda en databas:
Enkelhet – Det är mycket enkelt att lägga till, ta bort och uppdatera data i en databas.
Skalbarhet – Det är enkelt att vid behov byta databas för att klara av mer data.
Säkerhet – Det är enklare att skydda data i en databas än i en vanlig fil.

4.2.4.2 PostgreSQL databasen
PostgreSQL är en öppen källkod ORDBMS (Object-Relational Database Management
System) för små som stora databaser. Fördelarna med Postgresql är att den erbjuder många
fördelar för användaren över andra databassystem:
Detta har många fler fördelar:
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Högre avkastning genom storskalig spridning.
Ingen möjlighet till att blir reviderad för licensuppfyllande under något skede.
Flexibiliteten att köra konceptanalys och försöksspridning utan att behöva räkna med extra
licenskostnader.
En lista över några av de tekniska finesser PostgreSQL erbjuder:
Referential Integrity
Replication (icke-kommersiella och kommersiella lösningar), tillåter duplicering av
huvuddatabasen till flera slavmaskiner
Medföljande gränssnitt för ODBC, JDBC, C, C++, PHP, Perl, TCL, ECPG, Python och Ruby
Rules, View, triggers, Unicode, Sequences, Inheritance, Outer Joins, Sub-selects, Stored
Procedures:
Bättre än row-level locking , Functional och Partial indexes.
Stöd för frågor med UNION, UNION ALL och EXCEPT
Verktyg för att skapa portabel SQL som kan delas med andra system som stödjer SQL
Utbyggbart datatypssystem som erbjuder stöd för egenutvecklade datatyper och snabb
utveckling av nya datatyper
Databasöverbryggande kompabilitetsfunktioner för att hjälpa övergången från andra
relationsdatabashanteringsystem (RDMBS) med sämre SQL-stöd m.m.

4.3

WML korten

WiGID huvudsidan består av flera ihopkopplade kort, tanken med att använda kort är att man
i stället för en sida likartat med html, istället arbetar med kort . Man kan använda sig av flera
kort i samma fil samt att det är möjligt att koppla samman korten.
Visar exempel från filen search_card.php, hur två kort kommunicerar. I detta fall väljer man
”contact” från option list i <card id="card1":
<card id="card1" title="Main menu for Wigid Search">
<do type="prev" label="Back"><prev/></do>
<do type="accept" label="Go">
<go href="#$name"/>
</do>
<p>
<select name="name">
<option value="contact">Contact</option>
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<option value="journal">Journal</option>
<option value="genome">Genome</option>
<option value="taxonomy">Taxonomy</option>
<option value="size">Size</option>
<option value="gc">GC%</option>
</select>
</p>
<p><a href="help.wml">Help</a></p>
</card>
<card id="contact" title="Contact wigid Search">
<p>Search for a contact name:
<input type="text" name="con_var"/></p>
<p><do type="prev" label="Back"><prev/></do>
<do type="accept" label="Submit">
<go method="post" href="wigid.php">
<postfield name="name" value="$name"/>
<postfield name="con_var" value="$con_var"/>
</go></do>
</p>
<p><a href="help.wml">Help</a></p>
</card>
För att göra WML mer kraftfullt utvecklades ett särskilt skriptspråk till det, språket
WMLScript. Vi utvecklade WiGID projektet genom att använda PHP och WML istället för
WMLScript.
Efter det började implementationen i WML av själva gränssnittet. Arbetsordningen var att
först implementera applikationen i WML-sidor, med små tillägg av PHP för att göra sök
strukturen dynamisk. Denna del var en viktig del i arbetet för att den visade strukturen för
sökmotorn i applikationen.
”Header” på ett dokument skrivet i WML/PHP bör se ut enligt följande, utan radbrytning
mellan andra och tredje raden.
<?php
header ('Content-type: text/vnd.wap.wml');
print ("<?xml version=\"1.0\"?>");
print(” <!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN"
"http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">”); ?>
Därefter måste vi deklarera första kortet i dokumentet, som vi kan kalla det enligt behöv med
ett id namn och titel:
<card id="kort1" title="Första kortet">
Vidare kan det vara bra att inledas med en ny paragraf,. <p> taggen eller använda exempelvis,
<p align="center"> för att centrerainnehållet. Sedan är det dags för själva innehållet i kortet.
Det finns en mängd olika taggar man kan använda för att formatera texten med. Exempelvis,:
//tillbaka och utför knapp.
<do type="prev" label="Back"><prev/></do>
<do type="accept" label="Go">
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<go href="#$name"/>
</do>
//meny lanker
<p><select name="name">
<option value="contact">Contact</option>
<option value="journal">Journal</option>
<option value="genome">Genome</option>
<option value="taxonomy">Taxonomy</option>
<option value="size">Size</option>
<option value="gc">GC%</option>
</select></p>
//Hjälp länken
<p><a href="help.wml">Help</a></p></card>

4.4

PHP kodning

Med hjälp av PHPs funktionalitet kunde man koppla sig mot databasen och skicka SQL
frågor. Frågorna skickas vidare via en PHP och WML skript fil till databasen.
Det finns två metoder När man skickar i formulär fråga och trycker på submit knappen så
läggs variablerna och deras värden till adressträngen (request) när GET metodenn används.
POST metoden fungerar på ett likadant sätt, förutom att informationen sänds i den vanliga
request delen och på så sätt är den inte synlig i adressträngen. POST metoden ger också
möjligheten att skicka större mängder data till databas servern.
Här nedan är ett exampel av en wigid.php fil som kopplar sig mot databasen med SQL
frågorna.
<?php
//Här koppling sker med Databas serven med använare namn och lösenord
$database = "wigid";
$db_conn = pg_connect ("host=sql.cgb.ki.se port=5432 dbname=$database user=wigidstf
password=forgot9apse");
if (!$db_conn):
//Om databasen kopplas inte meddelandet visas.
echo " <H1>Failed connecting to postgresql database </H1>";
exit; endif;
//variablen som skickas från WML kod.
$con_var = $_POST['con_var'];
//SQL frågan som skcikas till databasen.
$result = pg_exec ($db_conn, "SELECT count(*) from contact where contact_name LIKE
'$con_var%' ");
$count = pg_fetch_row ($result,0);
$qu = pg_exec ($db_conn, " SELECT * from contact where contact_name LIKE '$con_var%'
");
for ($i=0;$i<$count[0];$i++)
{
$data = pg_fetch_object ($qu, $i);
//POST metoden. Den för att gör en länkbar svar på de information som hämtas ifrån
databasen.
echo "<anchor><go href='contact_genome.php' method='POST'>";
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echo "<postfield name='contact_id' value='$data->contact_id'/>";
//Svaren som skickas tillbaka till skärmen som WML kod.
echo "</go>";
echo '<p align="center">';
echo $data->contact_name;
echo '</p>';
echo ' ';
echo '<p align="center">';
echo $data->contact_email;
echo '</p>';
echo "</anchor>";
}?>

4.5

WiGID databasen

På databas servern har vi skapat en normaliserad databas som innehåller sju tabeller som heter
följande:
1. Chrom:
2. Genome:

Innehåller information om kromosomer.
Innehåller information om orf samt tillhörande
journal, contact, taxonomy.

3. Taxonomy:
4. Journal:
5. Journal_type:
6. Tax_type:
7. Contact:

Innehåller information om namnet och namn hierarkin.
Innehåller information om vilken sida,år,sidor osv. gnomer finns
presenterade
Innehåller information om namnet på journalen.
Innehåller information om vilken typ av grupp varje taxonomy
tillhör.
Innehåller information om kontakt personerna.

4.5.1 Hierarki
Vid modelleringen av databasen insågs att det behövdes hierarki i taxonomy tabellen.
Databasen skapades i access först och såg ut som bilden nedan där hierarki är definierad.

Figuren visar den tilltänkta tabell strukturen

WiGID databasen är Postgresql och den stödjer inte hierarki, bara en liknande funktion som
heter ”inheritence” arvshantering. Därmed kunde vi inte använda oss av hierarkiska strukturen
i databasen. Ifall Postgresql hade stöd till hierarki skulle databasen vara säkerare. Men i och
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med att Postgresql inte hade den funktionaliteten, var vi tvungna att ta hänsyn till den
hierarkiska strukturen vid kodning med PHP i applikationen och inmatningsskriptet.

Figuren visar den nuvarande tabell strukturen

4.5.2 Data typer för PostgreSQL
Vilka datatyper som gäller för respektive databas är det väldigt viktigt I- förhand. Det som
hände oss var att vi hade dokumentet som angav felaktiga datatyper för Postgresql. Det visade
sig att i Postgresql skall man inte använda sig av ”decimal” datatyp, utan de riktiga data typen
var ”real”. Modelleringsfelet upptäcktes efter utvecklingen av de manuella administratörs
sidorna. Detta ökade risken för att inte hinna före utsatt tid. Det visade sig även Postgresql
inte kunde känna igenom en kolumnnamn då man skriver en stor bokstav efter en
”underscore”.
Den felaktiga createsatsen med decimal(x,n):

CREATE TABLE "chrom" (
"chrom_id" int4 NOT NULL,
"chrom_name" text,
"chrom_acc" text,
"chrom_G" decimal(18,3) default NULL,
"chrom_A" decimal(18,3) default NULL,
"chrom_T" decimal(18,3) default NULL,
"chrom_C" decimal(18,3) default NULL,
"chrom_N" decimal(18,3) default NULL,
"genome_id" int4 default NULL,
PRIMARY KEY ("chrom_id"),
FOREIGN KEY ("genome_id") REFERENCES "genome"("genome_id"));

Den här är den rätta createsatsen med real typen:

CREATE TABLE "chrom" (
"chrom_id" int4 NOT NULL,
"chrom_name" text,
"chrom_acc" text,
"chrom_g" real default NULL,
"chrom_a" real default NULL,
"chrom_t" real default NULL,
"chrom_c" real default NULL,
"chrom_n" real default NULL,
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"genome_id" int4 default NULL,
PRIMARY KEY ("chrom_id"),
FOREIGN KEY ("genome_id") REFERENCES "genome"("genome_id"));

4.5.3 Databasstrukturen
Databasen har vi döpt till WiGID, primärnycklarna och främmande nycklar beskrivs i figuren
nedan.
Samtliga sju tabeller för WiGID databasen:

Varje tabell har en automatisk räknare i primära nyckeln. Detta för att skall underlätta arbetet
med PHP kodningen i applikationen. PostgreSQL har en inbyggd funktion som skapar
sekvenser för varje tabell om man använder sig av typen ”numeric”. I vårat fall har vi en
sekvens för varje tabell.
Vi har även skapat en vy för att underlätta SQL frågorna i WiGID applikationen.
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Två saker som har underlättats är ”size” och ”GC”. Istället för att räkna dem varje gång man
ska presentera dem i applikationen, har vi dem nu färdigt uträknade i vyn.

4.6

Inmatningsskriptet för databasen

Det är ett skript skapat med PHP, läser från en vanlig text fil som ansluts automatiskt till
Postgresql databasservern och matar in all data från en textfil radvis i databasen med hänsyn
till upprepade data och relationshantering.
Tekniken bakom skriptet bygger på följande:
En Apache webbserver.
En PostgreSQL databas med sju tabeller.
Serverskript-språk Php 4.
Figuren visar sidan för inmatningsskriptet (genom att klicka på länken utförs uppdatering).
http://wigid.cgb.ki.se/wgid/admin/
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4.6.1 Mekanismerna bakom inmatningsskriptet
Skriptet ska kunna läsa av en vanlig textfil som med hjälp av parsing innehålla den
information som ska matas in i respektive tabell.
(Se bilden nedan, hur en text fil kan se ut).

Varje rad representerar en genome
Filen ska vara strukturerad enligt följande modell, med ; tecken mellan varje ord:
journal_name journal_nr journal_page journal_year contact_name contact_email kingdom
group genus speices strains genome_orf chrom_acc chrom_g chrom_a chrom_t chrom_c
chrom_n genome_id
Figuren nedan visar en uppdatering av data som redan existerar i databasen:
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5 Resultat
Arbetet har utmynnat i att vi har utvecklat en väl fungerande sökmotor och ett skript som man
på ett enkelt ska kunna lägga till information i databasen. Sökmotorn har flertal
sökmöjligheter och diverse information om själva produkten. Vi har skapat lämpliga
hjälpsidor för att underlätta sökningen, och en sida för nyttiga länkar som vi anser har
relevans till applikationen. Samt referenser till vem som ligger bakom mjukvaran.

5.1

Databasen

Databasen som modellerats för applikationen har utvecklats med hänsyn till framtida
utveckling av projektet. Detta är en stor fördel och underlättar arbetet väsentligt för vidare
arbete. Vi har försökt att modellera databasen på ett sådant sätt att allt skulle kunna ske
dynamiskt, även tillägg av nytt information till databasen och möjligtvis en eventuell
förenkling av strukturen i databasen, inte påverkar applikationens kod.

5.2

WiGID strukturen

Det strukturella arbetet kring sökmotorn, har varit att kunna identifiera behoven hos kunden.
Detta genomförde vi genom att boka tid med arbetsgivaren och andra intressenter kunna
bestämma det som är väsentligt för projektet. Vi fick ökad förståelse för de biologiska
begreppen av uppdragsgivare vilket är ett måste för utvecklandet av databasen. Att kunna
förstå de olika begreppen och relationerna sinsemellan begreppen samt att eliminera
eventuella fel som brukar uppstå vid skapandet av en databas, då man inte är införstådd i
begreppen. Men det skulle senare visa sig att fel dyker alltid upp, och det ända man kan göra
är att förbereda sig väl. Samtliga databas fel som dök upp under arbetets gång har inte
påverkat arbetet i negativ riktning, utan bara att vi fick möjligheten att inse värde av att kolla
validiteten på den dokumentation som vi grundade vårt arbete på. Detta var en viktig lärdom
som vi får ta med oss till nästa projekt.

5.3

WiGID applikationen

Vi hade tillgång till en gammal logotyp som skapades för den gamla versionen. Men vi
bestämde oss för att utforma en logotyp som är mjuk och enkel i
formerna (med godkännande av uppdragsgivaren). Detta efter en viss
tid av nerlagt arbete kring logotypen resulterade det till att vi slutligen
valde bilden som visas till höger. Bilden är tänkt att fungera både för
gamla och nya telefoner i det avseende att vi inte använde oss av
färgteman o dylika avancerade bilder. Detta kan ses som en petitess
Figuren visar logotypen
men oss var den en led av de detaljer som vi ansåg oss ha viljan att
skapa någonting som kunde representera vårt arbete. Därmed kan val
och utformning av en liten detalj som utformning av en logotyp eller
genom att underlätta sökningen kan vara avgörande för en person att vilja återkomma till
WAP sidan.
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Hela applikationen är skriven på engelska för att öka dess målgrupp och behovet av
informationsspridning av sådan karaktär har en internationell förankring. Och då förefaller det
ganska logiskt att använda sig av engelska språket då den idag och förmodligen långt in i
framtiden kommer att förbli lingua franca. Arbetet skulle annars vara alltför omständligt, och
räckvidden vara minimal.
Figuren visar startsidan

Startsidan för applikationen valde vi att behålla som den
tidigare versionen. Detta val baserades på att vi velat hålla
en viss kontinuitet mellan den gamla versionen och den nya
WiGID. Kontinuitet är inte den enda orsaken till att vi har
valt att behålla den gamla strukturen. Utan för att vi har
kommit fram till att den gamla versionen har en väldigt solid
struktur. Den är väldigt enkel och originell.
Vi kommer att gå igenom samtliga länkar som finns i
startsidan.
About WiGID

Visar väsentlig information om själva applikationen. Vilka som är dess initiativtagare och
dess utvecklare samt vilka instutioner de tillhör till.

Figuren visar länken ”About WiGID”.
Search WiGID
Figuren visar sökalternativen

Till skillnad från den gamla versionen, har vi
genom som tidigare nämnt att genom diskussioner
mellan oss och uppdragsgivaren samt andra
intressenter kunna avgöra vilken struktur och
metodik vi bör använda oss av, samtidigt har vi
försökt att förenkla sökningen så mycket som
möjligt.
Förenklingen av applikationen fick högre prioritet
än vad vi i andra fall skulle ha gett den. Detta på
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grund av telefonerna idag fortfarande är väldigt begränsade och att det tar avsevärt lång tid för
dem att ladda ner en sida i jämförelse med den ”vanliga” Internet trafiken. Resultat blev att vi
beslutade oss för att ge sex olika sök alternativ för en användare att välja mellan. Och där
varje länk går vidare till nya WML ”kort” för att förfina själva sökningen.

Här anger man den personen man vill
söka efter. Det räcker att man matar in
en bokstav för att alla som börjar med
den inmatade bokstaven kommer att
dyka upp.
Resultatet av att ovanstående
inmatning ser ut som följande. Man
får fram Förnamn, efternamn och epost adressen tillhörande den
personen. Länkningen går till alla
genome som är kopplade till
respektive person. I det här fallet har
vi två, Adams MD och Aksoy.

Figuren visar sökning för contact

Om man till exempel klickar på Aksoy får man fram information om vilka genome som
tillhör personen i fråga.

Figuren visar resultat för contact

Man får all relevant information om genomet och
information om samtliga kromosomer som tillhör
respektive genome. Man kan även länka sig vidare om
man nu är intresserad av att till exempel söka efter alla
genome tillhörande en viss journal. Eller titta på hur
taxonomy trädet ser ut för respektive genome.
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Figuren visar resultat för genomer

WiGID help

”WiGID-help” är en hjälp meny som beskriver hur man kan söka på bästa sätt och vilka
alternativ man har vid sökning. Hjälp meny beskriver samtliga sex möjligheterna på ett
utförligt sätt.

References

Figuren visar sökning för genomer

Visar de ställen som används av WiGID projektet.

Figuren visar länken ”references”

Links

Visar lämpliga länkar
knutna till WiGID
projektet eller generellt
användbara länkar som
kan vara av intresse för
kunden.

Figuren visar länken ”links”
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Det finns flera olika emulatorer som man kan använda sig av för att testa vår applikation.
Några som vi rekommenderar som är lämpliga att använda sig av är WAPsilon, eller
programmet, WinWAP
http://www.WAPsilon.com
http://www.winWAP.com.
För de som har tillgång till en mobil telefon och vill testa sidan kan gå in på följande adress:
http://WiGID.cgb.ki.se/WiGID/.
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6 Slutsatser
Applikationen vidareutvecklades i enlighet med kravspecifikationen.
Generell kan man säga att arbetet utvecklades i två moment.
Det första momentet var vidareutvecklingen av fil databasen från den ursprungliga WiGID
applikationen, till en fullständig relationsbaserad databas. Relationsdatabasen har under
utvecklingstiden modifierats etappvis beroende på utvecklingen av applikationen samt fel som
visade sig med tiden. Ett av felen var att vi hade tillgång till en felaktig dokumentation som
angav felaktiga datatyper för Postgresql. Det visade sig att man inte kunde använda sig av
”decimal” datatyp i Postgresql, utan den riktiga datatypen var ”real”.
En annan sak var att Postgresql inte kunde känna igen kolumnnamnen på tabellerna då man
hade skrivit en stor bokstav efter en ”underscore”. PostgreSQL är ett bra val för utveckling av
WiGID tjänsten, tanken var att i första hand utveckla applikationen med Mysql, men då var
det inte möjligt, så gick vi över till PostgreSQL. Det inte inneburit några direkta försämringar
av kvalitén eller överföringshastigheten, det handlade om väldigt små mängder av
information.
PostgreSQL ses av kritikerna generellt stabilare än Mysql, men Mysql anses snabbare och i
vissa fall bättre för mindre komplicerade tjänster. En kännbar nackdel i Postgresql är hierarki.
I Mysql har man tillgång till hierarki men PostgreSQL
har en annan sorts funktion ”Inheritance” arv, detta har lett till att det inte har implementera
hierarki direkt i databasen för att skydda tabell ”taxonomy”, som i detta fall har en hierarkisk
struktur. Vi var tvungna att ta hänsyn och skydda den hierarkiska strukturen i själva koden.
Vilket var ganska negativt, i och med att vi egentligen ville minimera på kodningen för att
överföringstiden skulle minska. Andra momentet var att utveckla själva applikationen. Till
detta använde vi oss av PHP och WML. Detta visade sig vara ett bra val som vi gjorde i
startskedet av projektet, för att båda språken är integrerade med varandra.
De andra val som vi hade utformat var till exempel javaservlet, den lösningen visade sig inte
hålla lång då Javaservlet och WML inte stödjer varandra.
PHP är ett tillförlitligt språk när det gäller kommunikation mellan WML och Postgresql
databasen.
Applikationen är utvecklad efter behoven hos arbetsgivaren, nästan samtliga sökalternativen
har levererats, med undantag på sökalternativet ”size”. ”Size” fungerar bra med emulatorerna,
men testning med den enda tillgängliga telefon Nokia 8910 fick
vi ett felmeddelande. Telefonen klagade på att kortet ”size” i filen ”search_card.php” var av
felaktig filformat, size felet kunde vi genom att separera ”size” kortet till en separat fil låta det
fungera igen. Det var tänkt att vi skulle utveckla en manuell GUI för administratören, detta
visade sig senare i arbetet att det inte var nödvändigt för att behoven var att man automatisk
skulle kunna mata in information med ett inmatnings skript.
Därmed fick vi i uppdrag att utveckla en skript som läser av en fil och lägger informationen i
respektive tabell, under utvecklings arbetet av skriptet stötte vi på ett problem med
mellanslag. Det visade sig att skriptet tolkar mellanslag som avskiljare, detta löste vi med att
använda oss av en funktion som heter split() i Php språket. Vi har levererat en fullständig
applikation med tillhörande inmatnings skript samt en komplett dokumentation.
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7 Rekommendationer
Detta projekt utvecklades som tidigare nämnt för att det finns ett behov av snabb tillgång till
information om ”sequenced genomes”.
Uppdatering av nuvarande WiGID webbsida så att man kan söka genom nätet samt se
över med server prestanda (INET3).
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9 Appendix
9.1

Ordlistan

(Vissa är egen definierade och andra är hämtade från Nätet).
Applikation - Synonymt med tillämpning och program.
CSS - Cascading Style Sheets är stilmallar i HTML och XML som används för att tala om för
webbläsaren hur data ska presenteras.
DTD - Document Type Definition. Specifikation av hur ett dokument ska vara uppbyggt och
strukturerat i XML och SGML.
GSM - Global System for Mobile communication. En digital standard för mobiltelefonnätet
som ersätter NMT
GUI - Graphical User Interface (Grafiskt gränssnitt) Kallas ibland även "grafiskt
användargränssnitt".
HTML - Hyper Text Markup Language. HTML är en applikation av märkspråket
HTTP - Kommunikationsprotokoll för överföring av bl.a. HTML-dokument på Internet.
Internet - Det internationella datanätverket som har den största utbredningen och som bygger
på TCP/IP, en standard för datakommunikation. Teknik som Internet, men som inte är
åtkomligt från Internet.
KTH - Kungliga Tekniska högskolan
KI – Karolinska Institutet.
Konfiguration - Betyder inställning av olika detaljer, i t ex system eller program, så
att delarna passar ihop och helheten motsvarar önskemål.
Linux - Operativsystem som är en variant av Unix och skapades av Linus Thorvalds under
början av 90-talet. Utvecklas idag på flera olika håll och ännu så länge mestadels ideellt
Java - Ett programmeringsspråk som ibland används på Internet
Operativsystem - Förkortas OS. Det övergripande program som används för att styra datorn.
Vanliga OS är MS-DOS, olika varianter av Windows, olika varianter av Mac OS, LINUX,
UNIX, m.fl
Parser - Program för att bearbeta och validera SGML/XML-data.
Plattform - Specifik datorutrustning, programvara eller kombination av dessa
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Protokoll - En uppsättning regler för hur kommunikation ska gå till.
Perl - Practical Extraction and Report Language. Programmeringsspråk skapat av Larry Wall.
Används ofta för att göra cgi-scripts
PHP Språk som används för att koppla en databas till webben, som används i Microsofts
servermiljö.
Script / skript - Kan vara många olika saker, t.ex små snuttar med programkod, som läses in
för att t.ex åstadkomma en räknare på en hemsida.
Server - Används oftast som namn på en värddator, men syftar egentligen på själva
programvaran i datorn, det som gör att den kan "serva" andra datorer med olika tjänster. Det
finns många olika slags servrar, t.ex. mail-, ftp- och webbservrar. Varje gång du kopplar upp
dig mot Internet, för att surfa eller läsa e-post, kommer du i kontakt med en server, som finns
hos din Internetleverantör
SQL - Server Query Language. Standardiserat språk för att koppla en databas till webben
SSH - Secure SHell. Telnet-liknande protokoll med möjligheter till krypterad överföring.
Används i Unix- miljö
Söktjänst - En webbplats som erbjuder sökning i en databas. Altavista, Yahoo och Excite är
alla söktjänster
SGML - Standard Generalized Markup Language. Komplext plattformsoberoendemetas pråk
för utbyte av information och som är föregångaren till XML. Verktyg - Program eller annat
hjälpmedel för att lösa ett visst problem.
WAP - Wireless Application Protocol. En växande samling industristandarder för att
möjliggöra Internetbaserad datakommunikation över det mobila telenätet på ett enkelt,
enhetligt sätt. Målet är att skilja mellan innehållet och tekniken, så att meddelandet går fram
oavsett vilken teknik som används.
WML - Wireless Markup Language. W3Cs standard för att omvandla vanliga webbsidor till
WAP-sidor. WML är ett XML-baserat markeringsspråk.
WiGID – Wireless Wireless Genome Information Database.
W3C - World Wide Web Consortium. Organisation som nästan har alla större
Internetrelaterade företag som medlemmar. W3C arbetar med att ta fram standarder för
tekniker på Internet, däribland HTML, XML, XSL och CSS.
WWW - Kortform för World Wide Web.
XML - Extensible Markup Language. Ett intelligent och plattformsoberoende metaspråk för
strukturerande av data.
XML-Schema - En teknik för att utföra samma sak som en DTD. Om för webbläsaren hur
data ska presenteras och kan endast användas för XML.
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Unix - UNIplexed Information and Computing System. Ett textbaserat operativsystem, som
är mycket stabilt och därför ofta används på servrar.

9.2

Källkoden till WAP huvudsidan.

<?php
header("Content-type: text/vnd.wap.wml");
echo "<?xml version=\"1.0\" ?>";
?>
<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//PHONE.COM//DTD WML 1.1//EN"
"http://www.phone.com/dtd/wml11.dtd" >
<wml>
<card id="card1" title="Main menu for Wigid Search">
<do type="prev" label="Back"><prev/></do>
<do type="accept" label="Go">
<go href="#$name"/>
</do>
<p>
<select name="name">
<option value="contact">Contact</option>
<option value="journal">Journal</option>
<option value="genome">Genome</option>
<option value="taxonomy">Taxonomy</option>
<option value="size">Size</option>
<option value="gc">GC%</option>
</select>
</p>
<p><a href="help.wml">Help</a></p>
</card>
<card id="contact" title="Contact wigid Search">
<p>Search for a contact name:
<input type="text" name="con_var"/></p>
<p><do type="prev" label="Back"><prev/></do>
<do type="accept" label="Submit">
<go method="post" href="wigid.php">
<postfield name="name" value="$name"/>
<postfield name="con_var" value="$con_var"/>
</go></do>
</p>
<p><a href="help.wml">Help</a></p>
</card>
<card id="journal" title="Journal menu for wigid Search">
<p>Choose a journal Name or Year</p>
<do type="prev" label="Back"><prev/></do>
<do type="accept" label="Go">
<go href="#$journal_var"/>
</do>
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<p>
<select name="journal_var">
<option value="journal_name">Name</option>
<option value="year">Year</option>
</select>
</p>
<p><a href="help.wml">Help</a></p>
</card>
<?php $database = "wigid";
$db_conn = pg_connect ("host=sql.cgb.ki.se port=5432 dbname=$database
user=wigidstf password=forgot9apse");
if (!$db_conn): ?>
echo "<H1>Failed connecting to postgres database <?php echo $database
?></H1>";
<?php
exit;
endif;
$result = pg_exec ($db_conn, "SELECT count(*) FROM journal_type");
$count = pg_fetch_row ($result, 0);
$qu = pg_exec ($db_conn, "SELECT * FROM journal_type order by journal_id");
?>
<card id="journal_name" title="Journal name for wigid Search">
<p>Choose a journal Name</p>
<do type="prev" label="Back"><prev/></do>
<select name="journal_n_var">
<?php
for ($i=0;$i<$count[0];$i++)
{
$data = pg_fetch_object ($qu,$i);
echo "<option value="; echo "'$data->journal_id'>";
echo $data->journal_id;
echo ". ";
echo $data->journal_name;
echo "</option>";
}
?>
</select>
<do type="accept" label="Submit">
<go method="post" href="wigid1.php">
<postfield name="journal_n_var" value="$journal_n_var"/>
</go></do>
<p><a href="help.wml">Help</a></p>
</card>
<?php
$database = "wigid";
$db_conn = pg_connect ("host=sql.cgb.ki.se port=5432 dbname=$database
user=wigidstf password=forgot9apse");
if (!$db_conn): ?>
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<H1>Failed connecting to postgres database <?php echo $database ?></H1>
<?php
exit;
endif;
$result = pg_exec ($db_conn, "SELECT count(DISTINCT journal_year) FROM
journal");
$count = pg_fetch_row ($result, 0);
$qu = pg_exec ($db_conn, "SELECT DISTINCT journal_year FROM journal order by
journal_year");
?>
<card id="year" title=" Journal year for wigid Search">
<p> Choose a journal year</p>
<do type="prev" label="Back"><prev/></do>
<select name="journal_y_var">
<?php
for ($i=0;$i<$count[0];$i++)
{
$year = pg_fetch_object ($qu, $i);
echo "<option value="; echo "'$year->journal_year'>";
echo $year->journal_year;
echo "</option>";
}?> </select>
<do type="accept" label="Submit">
<go method="post" href="wigid2.php">
<postfield name="name" value="$name"/>
<postfield name="journal_y_var" value="$journal_y_var"/>
</go></do>
<p><a href="help.wml">Help</a></p>
</card>
<card id="genome" title="Genome menu for Wigid Search">
<do type="prev" label="Back"><prev/></do>
<do type="accept" label="Go">
<go href="#$genome_var"/>
</do>
<p>
<select name="genome_var">
<option value="gen">Name</option>
<option value="acc">Accession</option>
<option value="orf">ORF</option>
</select>
</p>
<p><a href="help.wml">Help</a></p>
</card>
<card id="gen" title="Genome name for wigid Search">
<p>Search for a genome name:</p>
<input type="text" name="genome_var1"/>
<p><do type="prev" label="Back"><prev/></do>
<do type="accept" label="Submit">
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<go method="post" href="wigid3.php">
<postfield name="name" value="$name"/>
<postfield name="genome_var1" value="$genome_var1"/>
</go></do>
</p>
<p><a href="help.wml">Help</a></p>
</card>
<card id="acc" title="Accession number for wigid Search">
<p> Search for an accession number:</p>
<input type="text" name="acc_nr"/>
<p><do type="prev" label="Back"><prev/></do>
<do type="accept" label="Submit">
<go method="post" href="wigid4.php">
<postfield name="name" value="$name"/>
<postfield name="acc_nr" value="$acc_nr"/>
</go></do>
</p>
<p><a href="help.wml">Help</a></p>
</card>
<card id="orf" title="ORF wigid Search">
<p> Search for an accession number:</p>
<input type="text" name="orfs"/>
<p><do type="prev" label="Back"><prev/></do>
<do type="accept" label="Submit">
<go method="post" href="wigid5.php">
<postfield name="name" value="$name"/>
<postfield name="orfs" value="$orfs"/>
</go></do>
</p>
<p><a href="help.wml">Help</a></p>
</card>
<card id="taxonomy" title="Taxonomy for wigid Search">
<p>Search for taxonomy:
<input type="text" name="tax_var"/></p>
<p><do type="prev" label="Back"><prev/></do>
<do type="accept" label="Submit">
<go method="post" href="wigid6.php">
<postfield name="name" value="$name"/>
<postfield name="tax_var" value="$tax_var"/>
</go></do>
</p>
<p><a href="help.wml">Help</a></p>
</card>
<card id="size" title="Size wigid Search" ontimer="size.php">
<timer value="2"/><p>
<do type="accept" label="Size">
<go href="size.php"/>
</do></p>
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</card>
<card id="gc" title="GC % wigid Search">
<p>Search for GC% so Enter a number in %: </p>
<input type="text" name="gc_gc"/>
<p><do type="prev" label="Back"><prev/></do>
<do type="accept" label="Submit">
<go method="post" href="wigid8.php">
<postfield name="gc_gc" value="$gc_gc"/>
</go></do></p>
<p><a href="help.wml">Help</a></p>
</card>
</wml>

9.3

Källkoden till databas anslutning.

<?php
$database = "wigid";
$db_conn = pg_connect ("host=sql.cgb.ki.se port=5432 dbname=$database
user=wigidstf password=forgot9apse");
if (!$db_conn):
echo " <H1>Failed connecting to postgres database </H1>";
exit;
endif;?>

9.4 Källkoder till kommunikations skript mellan WAP huvudsidan
och databasen.
<?php
header("Content-type: text/vnd.wap.wml");
echo "<?xml version=\"1.0\" ?>";
?>
<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//PHONE.COM//DTD WML 1.1//EN"
"http://www.phone.com/dtd/wml11.dtd" >
<wml>
<card id="Svar" title="The result is">
<template>
<do type="accept" label="Back">
<prev/>
</do>
</template>
<?php
$database = "wigid";
$db_conn = pg_connect ("host=sql.cgb.ki.se port=5432 dbname=$database
user=wigidstf password=forgot9apse");
if (!$db_conn):
echo " <H1>Failed connecting to postgres database </H1>";
exit;
endif;
$con_var = $_POST['con_var'];
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$result = pg_exec ($db_conn, "SELECT count(*) from contact where contact_name
LIKE '$con_var%' ");
$count = pg_fetch_row ($result,0);
$qu = pg_exec ($db_conn, " SELECT * from contact where contact_name LIKE
'$con_var%' ");
for ($i=0;$i<$count[0];$i++)
{
echo '<p align="center">';
$data = pg_fetch_object ($qu, $i);
echo "<anchor><go href='contact_genome.php' method='POST'>";
echo "<postfield name='contact_id' value='$data->contact_id'/>";
echo "</go>";
echo '<p align="center">';
echo $data->contact_name;
echo '</p>';
echo ' ';
echo '<p align="center">';
echo $data->contact_email;
echo '</p>';
echo "</anchor>";
echo '</p>';
}?>
</card>
</wml>

9.5

Källkoden till inmatningsskript

<?php
include("connection.php");
$fname="population_temp.txt";
$fp=fopen($fname,"r") or die("Error found.");
$line = fgets( $fp, 1024 );
while(!feof($fp))
{
list( $journal_name, $journal_nr, $journal_page, $journal_year, $contact_name,
$contact_email, $kingdom, $group, $genus, $speices, $strains, $genome_orf,
$chrom_name, $chrom_acc, $chrom_g, $chrom_a, $chrom_c, $chrom_n ) = split( ";",
$line, 18 );
echo "<br>";
echo "-----------------------------------------------------------------------------------------------";
echo "<br>";
echo "$journal_name";
echo " $journal_nr";
echo " $journal_page";
echo " $journal_year";
echo " $contact_name";
echo " $contact_email";
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echo " $kingdom $group $genus $speices $strains $genome_orf $chrom_name
$chrom_acc $chrom_g $chrom_a $chrom_c $chrom_n \n";
echo "<br>";
$i++;
echo "Rad nummer:";
echo $i;
echo "<br>";
echo "-----------------------------------------------------------------------------------------------";
$query = pg_query ($db_conn," SELECT count(*) FROM journal_type where
journal_name LIKE '$journal_name'");
$result = pg_fetch_array ($query,0);
if ($result[0]==0)
{
pg_query ($db_conn, " INSERT INTO journal_type(journal_name) VALUES
('$journal_name') " );
echo '<br>';
echo "Insertion successful: ";
echo "$journal_name";
echo "<br>";
$query = pg_query ($db_conn, "SELECT journal_id from journal_type where
journal_name LIKE '$journal_name'");
$journal_id = pg_fetch_array ($query,0);
}
else{
echo "<br>";
echo "NO INSERTION: ";
echo "$journal_name";
echo " already exists";
echo "<br>";
$query = pg_query ($db_conn, "SELECT journal_id from journal_type where
journal_name LIKE '$journal_name'");
$journal_id = pg_fetch_array ($query,0);
}
$query = pg_query ($db_conn," SELECT count(*) FROM journal where journal_id
LIKE '$journal_id[0]' AND journal_nr LIKE '$journal_nr' AND journal_page LIKE
'$journal_page' AND journal_year LIKE '$journal_year'");
$result = pg_fetch_array ($query,0);
echo "\n";
if ($result[0]==0)
{
$query = pg_query ($db_conn," SELECT journal_id FROM journal_type where
journal_name LIKE '$journal_name'");
$journal_id = pg_fetch_array ($query,0);
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pg_query ($db_conn, " INSERT INTO
journal(journal_id,journal_nr,journal_page,journal_year) VALUES
('$journal_id[0]','$journal_nr','$journal_page','$journal_year') " );
$query = pg_query ($db_conn," SELECT journal_pid FROM journal where
journal_id=$journal_id[0] AND journal_nr=$journal_nr AND journal_page LIKE
'$journal_page' AND journal_year LIKE '$journal_year' ");
$journal_pid = pg_fetch_array ($query,0);
echo "<br>";
echo "Insertion successful: ";
echo "$journal_id[0] $journal_nr $journal_page $journal_year";
echo "$journal_name";
echo "<br>";
}
else{
$query = pg_query ($db_conn," SELECT journal_pid FROM journal where
journal_id=$journal_id[0] AND journal_nr LIKE '$journal_nr' AND journal_page LIKE
'$journal_page' AND journal_year LIKE '$journal_year' ");
$journal_pid = pg_fetch_array ($query,0);
echo "<br>";
echo "NO INSERTION: ";
echo "$journal_id[0] $journal_nr $journal_page $journal_year";
echo " already exists";
echo "<br>";
}

// HÄR BÖRJAR CONTACT TABELLEN
$query = pg_query ($db_conn," SELECT count(*) FROM contact where
contact_name LIKE '$contact_name' AND contact_email LIKE '$contact_email' ");
$result = pg_fetch_array ($query,0);
if ($result[0]==0)
{
pg_query ($db_conn, " INSERT INTO contact(contact_name,contact_email)
VALUES ('$contact_name','$contact_email') " );
echo "<br>";
echo "Insertion successful: ";
echo "$contact_name $contact_email";
echo "<br>";
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$query = pg_query ($db_conn," SELECT contact_id FROM contact where
contact_name LIKE '$contact_name' AND contact_email LIKE '$contact_email' ");
$contact_id = pg_fetch_array ($query,0);
}
else{
echo "<br>";
echo "NO INSERTION: ";
echo "$contact_name $contact_email";
echo " already exists, please recheck the name or email!";
echo "<br>";
$query = pg_query ($db_conn," SELECT contact_id FROM contact where
contact_name LIKE '$contact_name' AND contact_email LIKE '$contact_email' ");
$contact_id = pg_fetch_array ($query,0);
}

// HÄR BÖRJAR TAXONOMY TABELLEN
//KINGDOM
$query = pg_query ($db_conn," SELECT count(*) FROM taxonomy where
taxonomy_name LIKE '$kingdom'");
$result = pg_fetch_array ($query,0);
if ($result[0]==0)
{
$query = pg_query ($db_conn," SELECT tax_id FROM tax_type where tax_name
LIKE 'Kingdom'");
$tax_id = pg_fetch_array ($query,0);
pg_query ($db_conn, " INSERT INTO
taxonomy(taxonomy_name,tax_id,taxonomy_super) VALUES
('$kingdom','$tax_id[0]','0') " );
echo "<br>";
echo "Insertion successful: ";
echo "$kingdom";
echo "<br>";
}
else{
echo "<br>";
echo "NO INSERTION: ";
echo "$kingdom";
echo " already exists";
echo "<br>";
}
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//GROUP
$query = pg_query ($db_conn," SELECT count(*) FROM taxonomy where
taxonomy_name LIKE '$group'");
$result = pg_fetch_array ($query,0);
if ($result[0]==0)
{
$query = pg_query ($db_conn," SELECT taxonomy_id FROM taxonomy where
taxonomy_name LIKE '$kingdom'");
$result = pg_fetch_array ($query,0);
$query = pg_query ($db_conn," SELECT tax_id FROM tax_type where tax_name
LIKE 'Group'");
$tax_id = pg_fetch_array ($query,0);
pg_query ($db_conn, " INSERT INTO
taxonomy(taxonomy_name,tax_id,taxonomy_super) VALUES
('$group','$tax_id[0]','$result[0]') " );
echo "<br>";
echo "Insertion successful: ";
echo "$group";
echo "<br>";
}
else{
echo "<br>";
echo "NO INSERTION: ";
echo "$group";
echo " already exists";
echo "<br>";
}

//GENUS
$query = pg_query ($db_conn," SELECT count(*) FROM taxonomy where
taxonomy_name LIKE '$genus'");
$result = pg_fetch_array ($query,0);
if ($result[0]==0)
{
$query = pg_query ($db_conn," SELECT taxonomy_id FROM taxonomy where
taxonomy_name LIKE '$group'");
$result = pg_fetch_array ($query,0);
$query = pg_query ($db_conn," SELECT tax_id FROM tax_type where tax_name
LIKE 'Genus'");
$tax_id = pg_fetch_array ($query,0);
pg_query ($db_conn, " INSERT INTO
taxonomy(taxonomy_name,tax_id,taxonomy_super) VALUES
('$genus','$tax_id[0]','$result[0]') " );
echo "<br>";
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echo "Insertion successful: ";
echo "$genus";
echo "<br>";
}
else{
echo "<br>";
echo "NO INSERTION: ";
echo "$genus";
echo " already exists";
echo "<br>";
}
//SPEICES
$query = pg_query ($db_conn," SELECT count(*) FROM taxonomy where
taxonomy_name LIKE '$speices'");
$result = pg_fetch_array ($query,0);
if ($result[0]==0)
{
$query = pg_query ($db_conn," SELECT taxonomy_id FROM taxonomy where
taxonomy_name LIKE '$genus'");
$result = pg_fetch_array ($query,0);
$query = pg_query ($db_conn," SELECT tax_id FROM tax_type where tax_name
LIKE 'Speices'");
$tax_id = pg_fetch_array ($query,0);
pg_query ($db_conn, " INSERT INTO
taxonomy(taxonomy_name,tax_id,taxonomy_super) VALUES
('$speices','$tax_id[0]','$result[0]') " );
echo "<br>";
echo "Insertion successful: ";
echo "$speices";
echo "<br>";
}
else{
echo "<br>";
echo "NO INSERTION: ";
echo "$peices";
echo " already exists";
echo "<br>";
}
//STRAINS
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$query = pg_query ($db_conn," SELECT count(*) FROM taxonomy where
taxonomy_name LIKE '$strains'");
$result = pg_fetch_array ($query,0);
if ($result[0]==0)
{
$query = pg_query ($db_conn," SELECT taxonomy_id FROM taxonomy where
taxonomy_name LIKE '$speices'");
$result = pg_fetch_array ($query,0);
$query = pg_query ($db_conn," SELECT tax_id FROM tax_type where tax_name
LIKE 'Strains'");
$tax_id = pg_fetch_array ($query,0);
$taxonomy_id = $result[0];
pg_query ($db_conn, " INSERT INTO
taxonomy(taxonomy_name,tax_id,taxonomy_super) VALUES
('$strains','$tax_id[0]','$result[0]') " );
echo "<br>";
echo "Insertion successful: ";
echo "$strains";
echo "<br>";
$query = pg_query ($db_conn," SELECT taxonomy_id FROM taxonomy where
taxonomy_name LIKE '$strains'");
$taxonomy_id = pg_fetch_array ($query,0);
}
else{
echo "<br>";
echo "NO INSERTION: ";
echo "$strains";
echo " already exists";
echo "<br>";
$query = pg_query ($db_conn," SELECT taxonomy_id FROM taxonomy where
taxonomy_name LIKE '$strains'");
$taxonomy_id = pg_fetch_array ($query,0);
}
//HÄR BÖRJAR GENOME TABELLEN
$query = pg_query ($db_conn," SELECT count(*) FROM genome where
genome_orf LIKE '$genome_orf' AND taxonomy_id LIKE '$taxonomy_id[0]' AND
contact_id LIKE '$contact_id[0]' AND journal_pid LIKE '$journal_pid[0]'");
$result = pg_fetch_array($query,0);
if($result[0]==0)
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{
pg_query ($db_conn, "INSERT INTO
genome(genome_orf,taxonomy_id,contact_id,journal_pid) VALUES
('$genome_orf','$taxonomy_id[0]','$contact_id[0]','$journal_pid[0]') ");
echo "<br>";
echo "Insertion successful: ";
echo "$genome_orf $taxonomy_id[0] $contact_id[0] $journal_pid[0]";
echo "<br>";
}
else
{
echo "<br>";
echo "NO INSERTION: ";
echo "$genome_orf $taxonomy_id[0] $contact_id[0] $journal_pid[0]";
echo " already exists";
echo "<br>";
}
$query = pg_query($db_conn, " SELECT genome_id FROM genome WHERE
genome_orf LIKE '$genome_orf' AND taxonomy_id LIKE '$taxonomy_id[0]' AND
journal_pid LIKE '$journal_pid[0]' AND contact_id LIKE '$contact_id[0]' ");
$genome_id = pg_fetch_array($query,0);
// HÄR BÖRJAR CHROM TABELLEN
$query = pg_query ($db_conn," SELECT count(*) FROM chrom where chrom_name
LIKE '$chrom_name' AND chrom_acc LIKE '$chrom_acc' AND genome_id LIKE
'$genome_id[0]' ");
$result = pg_fetch_array ($query,0);
if ($result[0]==0)
{
pg_query ($db_conn, " INSERT INTO
chrom(chrom_name,chrom_acc,chrom_g,chrom_a,chrom_t,chrom_c,chrom_n,geno
me_id) VALUES
('$chrom_name','$chrom_acc','$chrom_g','$chrom_a','$chrom_t','$chrom_c',$chrom_
n,'$genome_id[0]') " );
echo "<br>";
echo "Insertion successful: ";
echo "$chrom_name $chrom_acc $chrom_g $chrom_a $chrom_t $chrom_c
$chrom_n $genome_id[0]";
echo "<br>";
}
else{
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echo "<br>";
echo "NO INSERTION: ";
echo "$chrom_name $chrom_acc $chrom_g $chrom_a $chrom_t $chrom_c
$chrom_n $genome_id[0]";
echo " already exists";
echo "<br>";
}
$line = fgets( $fp, 1024 );
}
fclose($fp);
?>

9.6

Tabellernas kommando i PgSQL

CREATE TABLE "contact"(
"contact_id" int4 NOT NULL,
"contact_name" text,
"contact_email" text,
PRIMARY KEY ("contact_id"));
CREATE TABLE "journal_type" (
"journal_id" int4 NOT NULL,
"journal_name" text,
PRIMARY KEY ("journal_id"));
CREATE TABLE "tax_type" (
"tax_id" int4 NOT NULL,
"tax_name" text,
PRIMARY KEY ("tax_id"));
CREATE TABLE "taxonomy" (
"taxonomy_id"
int4 NOT NULL,
"taxonomy_name"
text default 'taxonomy name',
"tax_id"
int4 NOT NULL,
"taxonomy_super"
int4 default NULL,
PRIMARY KEY ("taxonomy_id"),
FOREIGN KEY ("tax_id") REFERENCES "tax_type"("tax_id"));
CREATE TABLE "journal" (
"journal_pid" int4 NOT NULL,
"journal_id" int4 NOT NULL,
"journal_nr" int4 default NULL,
"journal_page" text,
"journal_year" int4 default NULL,
PRIMARY KEY ("journal_pid"),
FOREIGN KEY ("journal_id") REFERENCES "journal_type" ("journal_id"));
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CREATE TABLE "genome" (
"genome_id" int4 NOT NULL,
"genome_orf" bigint default NULL,
"journal_pid" int4 NOT NULL,
"taxonomy_id" int4 NOT NULL,
"contact_id" int4 NOT NULL,
PRIMARY KEY ("genome_id"),
FOREIGN KEY ("journal_pid") REFERENCES "journal" ("journal_pid"),
FOREIGN KEY ("contact_id") REFERENCES "contact" ("contact_id"),
FOREIGN KEY ("taxonomy_id") REFERENCES "taxonomy" ("taxonomy_id"));
CREATE TABLE "chrom" (
"chrom_id" int4 NOT NULL,
"chrom_name" text,
"chrom_acc" text,
"chrom_G" bigint default NULL,
"chrom_A" bigint default NULL,
"chrom_T" bigint default NULL,
"chrom_C" bigint default NULL,
"chrom_N" bigint default NULL,
"genome_id" int4 default NULL,
PRIMARY KEY ("chrom_id"),
FOREIGN KEY ("genome_id") REFERENCES "genome"("genome_id"));
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