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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Οι δυναµικές ιστοσελίδες, σε αντίθεση µε τις στατικές ιστοσελίδες, δεν είναι απλά HTML 

έγγραφα, αλλά συµπεριλαµβάνουν προγραµµατισµό (σε µία γλώσσα προγραµµατισµού κατάλληλη για 

το διαδίκτυο, όπως π.χ. είναι η php) και ουσιαστικά είναι εφαρµογές διαδικτύου. 

Στις δυναµικές ιστοσελίδες, το περιεχόµενο της ιστοσελίδας, αποθηκεύεται και αντλείται 

δυναµικά από µία ή περισσότερες βάσεις δεδοµένων (π.χ. MySQL), ενώ διαθέτουν εκτός από το 

frontend (user interface) και το backend (administration area) µέσω του οποίου γίνεται εύκολα η 

διαχείριση του περιεχοµένου της ιστοσελίδας.  

Στο πλαίσιο της διπλωµατικής εργασίας αναπτύσσεται η κατασκευή και ο προγραµµατισµός ενός 

δικτυακού ιστοτόπου για την Λασσάνειο ∆ηµοτική Χαρτοθήκη. Ο ιστοτόπος καλύπτει εκτός από την 

παρουσίαση της χαρτοθήκης και την υποστήριξη διαχειριστή της εφαρµογής για τους επισκέπτες που 

επιθυµούν να γίνουν µέλη στο δικτυακό αυτό ιστοτόπο. 

Στα κεφάλαια που ακολουθούν παρουσιάζονται οι εικόνες από τον ιστοτόπο αλλά και ο 

προγραµµατιστικός κώδικας που χρησιµοποιήθηκε για την υλοποίησή του τόσο από την πλευρά των 

χρηστών όσο και από την πλευρά του διαχειριστή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Οι φωτογραφίες που χρησιµοποιήθηκαν στην παρούσα διπλωµατική και που προέρχονται από την ιστοσελίδα της ∆ηµοτικής Χαρτοθήκης Κοζάνης 
(http://cartography.web.auth.gr/Kozani) είναι και παραµένουν στην ιδιοκτησία της ∆ηµοτικής Χαρτοθήκης Κοζάνης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Εισαγωγή 

1.1 Σκοπός της εργασίας 

 

Η µεγάλη παράδοση της Κοζάνης στα γράµµατα ήδη από τον 17ο αιώνα, µε κυρίαρχο σηµείο 

αναφοράς τη γνωστή στο πανελλήνιο Βιβλιοθήκη, και µείζονα αναφορά στον Ελληνικό ∆ιαφωτισµό, 

συµπληρώνετε µε την ίδρυση της χαρτοθήκης της και τη στέγασή της στο Αρχοντικό Λασσάνη, το 

παραχωρηµένο από το Υπουργείο Πολιτισµού και αποκαταστηµένο από τον ∆ήµο Κοζάνης σπίτι του 

Κοζανίτη λόγιου διαφωτιστή Γεωργίου Λασσάνη (1793-1870), η µορφή του οποίου κοσµεί σήµερα το 

έµβληµα της πόλης. 

Ενώ είναι γνωστός ο µεγάλος πλούτος της Κοζανίτικης Κοβενταρείου ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης 

(Κ∆ΒΚ), όπως τεκµηριώνεται από την αξία των βιβλίων της και την αποδοχή της από τους λόγιους και 

τους φιλοµαθείς, δεν ήταν µέχρι τώρα γνωστή η παρουσία και η αξία των χαρτών που φιλοξενεί, 

εφόσον το χαρτογραφικό απόθεµά της δεν είχε αξιολογηθεί, καταγραφεί και αναδειχθεί κατάλληλα. 

Εξαίρεση αποτελεί η δωδεκάφυλλη Χάρτα του Ρήγα Βελεστινλή, της οποίας η ύπαρξη στην Κοζάνη 

ήταν από καιρό γνωστή και η οποία µάλιστα, µαζί µε το αντίτυπο της Βουλής των Ελλήνων, εκτέθηκε 

σε επετειακές εκδηλώσεις στην πρωτεύουσα της ∆υτικής Μακεδονίας για τα 200 χρόνια από την 

έκδοσή της (1797).  

Η παρουσίαση της ∆ηµοτικής Χαρτοθήκης Κοζάνης, µε το γενικό τίτλο "Η Κοζάνη στον κόσµο 

των χαρτών", εγκαινιάστηκε στις 11 Οκτωβρίου 2008, ηµέρα των ελευθέριων της πόλης. Τα εγκαίνια 

της έκθεσης, που λειτουργεί στο αναστηλωµένο αρχοντικό Λασάννη, πραγµατοποίησε ο τότε 

υπουργός Μακεδονίας-Θράκης Μαργαρίτης Τζίµας. 

Η Κοζάνη είναι η πρώτη πόλη της Ελλάδας που αποκτά έναν οργανωµένο δηµοτικό θεσµό αυτού 

του τύπου, πρωτοπορώντας στην καλλιέργεια και την ανάπτυξη της ιστορικά ελλειµµατικής στη χώρα 

µας κουλτούρας της χαρτογραφίας και των χαρτών, συµβάλλοντας στην προσέγγιση του κοινού και 

των νέων στη χαρτογραφική κληρονοµιά. Η χαρτοθήκη οργανώνεται µε βάση τις πλέον σύγχρονες 

αντιλήψεις και πρακτικές για τέτοιου είδους θεσµούς, δίνοντας έµφαση στις νέες ψηφιακές τεχνολογίες 

και στις διεθνείς συνεργασίες, ώστε να αποτελέσει έναν πρωτοποριακό οργανισµό, ανοιχτό και 



 

 2 

Μεταπτυχιακή ∆ιπλωµατική Εργασία:  
Υλοποίηση ∆υναµικού Ιστοτόπου για την Λασσάνειο ∆ηµοτική Χαρτοθήκη Κοζάνης 

ελκυστικό ανάµεσα στα άλλα και στον πολιτιστικό, εκπαιδευτικό, µορφωτικό και επιστηµονικό 

τουρισµό. 

Η χαρτοθήκη την παρούσα χρονική στιγµή που εκπονείται η διπλωµατική παρουσιάζετε στο 

διαδίκτυο σε έναν στατικό ιστοτόπο, γεγονός που δεν επιτρέπει την αλληλεπίδραση του επισκέπτη µε 

τον ιστοτόπο µε αποτέλεσµα την ελλιπή παρακολούθηση των συµµετοχών σε διαλέξεις αλλά και των 

απόψεων των επισκεπτών της. 

Βασικός στόχος της εργασίας αυτής, είναι η δηµιουργία ενός δυναµικού ιστοτόπου µέσω του 

οποίου οι χρήστες που θα εγγράφονται σαν µέλη να µπορούν να αποκτούν συµµετοχή στις διαλέξεις 

που γίνονται στο κτίριο της χαρτοθήκης, να ενηµερώνονται για τις νέες περιοδικές εκθέσεις αλλά  και 

να υποβάλλουν σχόλια, ιδέες και παρατηρήσεις. Επίσης θα µπορούν να λαµβάνουν στο ηλεκτρονικό 

τους ταχυδροµείο νέα και ανακοινώσεις (newsletters). Τέλος, ο διαχειριστής που ιστοτόπου θα έχει την 

δυνατότητα της γενικής εποπτείας του έτσι ώστε να επιτευχθεί η εύρυθµη λειτουργία του. 

Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στις γλώσσες προγραµµατισµού και στα προγράµµατα που 

χρησιµοποιήθηκαν για την υλοποίηση της εφαρµογής. Το δεύτερο κεφάλαιο αναλύει την βάση 

δεδοµένων που υλοποιήθηκε για τις ανάγκες της εφαρµογής. Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στην 

ανάλυση της συγγραφής του κώδικα και των περίπλοκων λειτουργιών των ιστοσελίδων της 

εφαρµογής. Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο, γίνεται µια συνοπτική παρουσίαση της εφαρµογής και της 

λειτουργικότητάς της.  

 

1.2 Λογισµικό που χρησιµοποιήθηκε  

 

Για την συγγραφή του κώδικα της εφαρµογής χρησιµοποιήθηκες ο κειµενογράφος EditPlus, ενώ 

για την υλοποίηση του διακοµιστή (apache server) και της βάσης δεδοµένων της εφαρµογής 

χρησιµοποιήθηκε το xampp.   

 

1.2.1 EditPlus 

 

Το EditPlus είναι ένας 32-bit κειµενογράφος για το λειτουργικό σύστηµα των Microsoft 

Windows, που αναπτύχθηκε από τον Sangil Kim του ES-Computing. Περιέχει εργαλεία για 
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προγραµµατιστές, όπως διόρθωση σύνταξης, µετατροπές διάφορων τύπων αρχείων, εργαλεία 

αναζήτησης και αντικατάστασης, έλεγχο ορθογραφίας του κώδικα, κ.α. Ακόµα, υποστηρίζει πλήρως τη 

σύνταξη σε Unicode. Τα αρχεία µπορούν να παραµετροποιηθούν και να ελεγχθούν σε διαφορετικά 

παράθυρα (tabs), ενώ υπάρχει υλοποιηµένος στο λογισµικό, ένας εσωτερικός περιηγητής διαδικτύου 

(browser).  

 

1.2.2 XAMPP 

 

To XAMPP αποτελεί ένα πακέτο λογισµικού ανοικτού κώδικα, που είναι διαθέσιµος για όλες τις 

πλατφόρµες Linux, Windows, Solaris, Mac OS X και περιέχει τον Apache HTTP Server, MySQL 

βάσεων δεδοµένων και µεταγλωττιστές για PHP και Perl προγραµµατιστικούς κώδικες. Ακόµη, 

περιέχει διάφορες άλλες εφαρµογές, όπως το OpenSSL και την phpMyAdmin. 

Το λογισµικό διανέµεται µε τους όρους τις GNU General Public License και λειτουργεί ως ένας 

δωρεάν εξυπηρετητής διαδικτύου (web server), ικανός να διανέµει δυναµικές ιστοσελίδες. Απαιτεί την 

εκτέλεση ενός αρχείου zip, tar ή exe για να λειτουργήσει και σχεδόν καθόλου περαιτέρω 

παραµετροποίηση των επιπλέον περιεχοµένων, που καθιστούν τον εξυπηρετητή διαδικτύου (web 

server) απόλυτα λειτουργικό.  

Επίσηµα, οι σχεδιαστές XAMPP το σκόπευαν για τη χρήση µόνο ως εργαλείο ανάπτυξης, για να 

επιτρέψουν στους σχεδιαστές ιστοτόπων και τους προγραµµατιστές να εξετάσουν την εργασία τους 

στους υπολογιστές τους χωρίς οποιαδήποτε πρόσβαση στο διαδίκτυο. Για να το καταφέρουν αυτό όσο 

το δυνατόν ευκολότερα, πολλά σηµαντικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα ασφάλειας είναι εκτός 

λειτουργίας εξ ορισµού. Στην πράξη, εντούτοις, το XAMPP χρησιµοποιείται µερικές φορές για να 

εξυπηρετήσει πραγµατικά ιστοσελίδες στο διαδίκτυο. Ένα πρόσθετο εργαλείο παρέχεται για να 

παρέχει κωδικούς πρόσβασης και έτσι να προστατεύονται τα σηµαντικότερα µέρη του πακέτου. Το 

XAMPP παρέχει επίσης την υποστήριξη για να δηµιουργήσει και να χειριστεί κάποιος 

προγραµµατιστής τις βάσεις δεδοµένων του σε MySQL και SQLite. 

Το όνοµά του προέρχεται από το ακρωνύµιο : 

 

 X (το οποίο σηµαίνει ότι είναι διαθέσιµο για πολλές πλατφόρµες, windows, Linux, Solaris κτλ.)  

 Apache HTTP Server  
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 MySQL   

 PHP  

 Perl  

 

Η έκδοση που χρησιµοποιήθηκε για την ανάπτυξη της εφαρµογής είναι η πλήρης έκδοση για 

Windows, xampp 1.7.2 για το λειτουργικό σύστηµα Windows στην οποία συµπεριλαµβάνονται: 

 

 Apache 2.2.12  

 OpenSSL 0.9.8k 

 MySQL 5.1 

 PHP 5.3.0  

 phpMyAdmin 3.2.0.1 

 Mercury Mail Transport System v4.01b 

 FileZilla FTP Server 0.9.23 

 

 

1.3 Γλώσσες προγραµµατισµού 

 

1.3.1 HTML 

 

Η HTML δεν είναι µια γλώσσα προγραµµατισµού, είναι µια περιγραφική γλώσσα (markup 

language), δηλαδή ένας ειδικός τρόπος γραφής κειµένου, που χρησιµοποιείται για να περιγράψει ένα 

έγγραφο. Τα αρχικά HTML προέρχονται από τις λέξεις HyperText Markup Language. Ο περιηγητής 

διαδικτύου (browser) αναγνωρίζει αυτόν τον τρόπο γραφής και εκτελεί τις εντολές που περιέχονται σε 

αυτόν. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η HTML είναι η πρώτη και πιο διαδεδοµένη γλώσσα περιγραφής της 

δοµής µιας ιστοσελίδας και η κύρια γλώσσα που χρησιµοποιείται στο διαδίκτυο για την δηµιουργία και 

αναγνώριση εγγράφων υπερ-πολυµέσων (hypermedia).   

 Πριν από την εµφάνιση του περιηγητή διαδικτύου Mosaic, το διαδίκτυο ήταν ένα περιβάλλον 

στο οποίο η ανταλλαγή εγγράφων ήταν κάπως δύσκολη, επειδή υπήρχαν πολλές διαφορετικές 
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πλατφόρµες. Για να λυθεί το πρόβληµα, δηµιουργήθηκε µια ειδική γλώσσα, η Standard Generalized 

Markup Language (SGML). Η SGML εστιάζει στα στοιχεία που αποτελούν το κείµενο, 

ελευθερώνοντας έτσι τον παραλήπτη από τις ειδικές επιλογές του αποστολέα. 

Η HTML αποτελεί υποσύνολο της γλώσσας SGML (Standard Generalized Markup Language) 

που επινοήθηκε από την IBM µε σκοπό να αποτελέσει έναν κοινό φορέα υπερ-κειµένου (hypertext) 

στα διάφορα υπολογιστικά συστήµατα.  

Η HTML ονοµάζεται και γλώσσα σηµειοθέτησης, επειδή λειτουργεί εµπλουτίζοντας το κανονικό 

κείµενο µε "σηµάδια", που έχουν ένα συγκεκριµένο νόηµα για τον περιηγητή του διαδικτύου που 

χειρίζεται το έγγραφο, και καλείται να αναγνωρίσει αυτόν τον τρόπο γραφής και να εκτελέσει τις 

εντολές που περιέχονται σε αυτόν. 

Οι εντολές της γλώσσας ονοµάζονται ετικέτες (tags) και συνήθως αποτελούνται από µια ετικέτα 

αρχής <TAG> και µια ετικέτα τέλους </TAG>. Οι ετικέτες είναι εντολές που συνήθως ορίζουν την 

αρχή ή το τέλος µιας λειτουργίας και βρίσκονται πάντα µεταξύ των συµβόλων < και >. Για 

παράδειγµα, ένα έγγραφο HTML οριοθετείται πάντα από τις ετικέτες <ΗΤΜL> και </HTML>, που το 

σηµατοδοτούν ως ένα έγγραφο HTML ενώ αποτελείτε από δύο ξεχωριστά τµήµατα, το head και το 

body. Το head περιέχει πληροφορίες που αφορά το αρχείο και δεν εµφανίζεται στην οθόνη. Το body 

περιέχει ότι εµφανίζεται στην ιστοσελίδα σας. Η βασική δοµή µιας σελίδας HTML είναι η εξής: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 1.3.1:  Παράδειγµα κώδικα βασικής δοµής µιας σελίδας HTML 

 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN"> 

  <html> 

  <head> 

  <!-- Το head περιέχει πληροφορίες που αφορά το αρχείο και  
        δεν εµφανίζεται στην οθόνη. --> 

  </head> 

 

  <body> 

   
  <!-- η HTML που θα εµφανιστεί --> 

          :      : 
          :      : 
          :      : 
  </body> 

  </html> 
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Τα έγγραφα της HTML έχουν την δυνατότητα να περιλαµβάνουν ήχο, εικόνες και βίντεο, ακόµη 

και προγράµµατα (γραµµένα σε Java, µια ιδιαίτερα µεταφέρσιµη γλώσσα). Όταν ο χρήστης ανακτά ένα 

τέτοιο έγγραφο, χρησιµοποιώντας το κατάλληλο λογισµικό πλοήγησης, εµφανίζονται οι εικόνες, 

παίζουν τα ηχητικά και βίντεο στιγµιότυπα και εκτελούνται τα προγράµµατα που υπάρχουν στο 

έγγραφο. Όλα αυτά γίνονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη. 

Η εκρηκτικών διαστάσεων ανάπτυξη του διαδικτύου έχει πυροδοτηθεί από την ευκολία µε την 

οποία δηµιουργούνται τα έγγραφα HTML. Η συγγραφή κώδικα HTML µπορεί να γίνει µε 

οποιονδήποτε απλό επεξεργαστή κειµένου, αλλά συνήθως χρησιµοποιούνται εξειδικευµένοι 

κειµενογράφοι οι οποίοι παρέχουν ευκολίες όπως ο χρωµατισµός των διαφορετικών στοιχείων, η 

αυτόµατη συµπλήρωση των ετικετών (tags) ή άλλων χαρακτηριστικών της γλώσσας ενώ παρέχουν 

ακόµα και γραφική σχεδίαση της ιστοσελίδας. 

 Η HTML είναι µια γλώσσα που η εκτέλεση των εντολών HTML δεν επηρεάζεται από το αν 

έχουν γραφτεί µε πεζά ή κεφαλαία γράµµατα οι εντολές κώδικα (case insensitive). Ένα αρχείο HTML 

πρέπει να έχει επέκταση *.htm ή *.html. 

Για να µπορούν οι περιηγητές διαδικτύου να ερµηνεύουν σχεδόν απόλυτα σωστά την HTML 

έχουν θεσπιστεί κάποιοι κανόνες. Αυτοί οι κανόνες είναι γνωστοί ως προδιαγραφές. Εποµένως, σχεδόν 

κάθε είδος υπολογιστή µπορεί να δείξει το ίδιο καλά µια ιστοσελίδα. Υπάρχουν τρεις εκδόσεις HTML 

DTD (Document Type Definition). Η HTML 1.0 δηµιουργήθηκε κυρίως µε βάση τις προδιαγραφές για 

την χρήση υπερ-συνδέσµων (hyperlinks). Στην συνέχεια αντικαταστήθηκε από την HTML 2.0, η οποία 

επικυρώθηκε επίσηµα από την Οµάδα Εργασίας Εφαρµοσµένης Μηχανικής ∆ιαδικτύου (Internet 

Engineering Task Force). Στις προδιαγραφές της έκδοσης 2.0 υπάρχουν δυνατότητες παρεµβολής 

εικόνων και χρήσης φορµών αµφίδροµης επικοινωνίας. Αν και η HTML 3.0 βρίσκεται ακόµη σε 

εξέλιξη, οι περισσότεροι περιηγητές διαδικτύου υποστηρίζουν ήδη κάποιες δυνατότητές της, όπως οι 

πίνακες. Η HTML 3.0 υποστηρίζει την δηµιουργία υπερ-συνδέσµων για αυτόµατη αποστολή e-mail. 

Επιπλέον, προστίθενται γρήγορα κι άλλες δυνατότητες, όπως η ροή κειµένου γύρω από εικόνες, τα 

διάφορα στυλ, οι πίνακες και η υποστήριξη µαθηµατικών τύπων. Ένα άλλο ενδιαφέρον σηµείο της 

HTML 3.0 είναι η δυνατότητα να δηµιουργεί κάποιος κείµενο και γραφικά ως αντικείµενα. Αυτό 

επιτρέπει στους χρήστες να χρησιµοποιούν εικονίδια για να µεταφέρουν κείµενο και γραφικά µε 

"σύρσιµο του ποντικιού και απόθεση" (drag and drop) από τον περιηγητή διαδικτύου σε άλλη 

εφαρµογή. 
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1.3.2 Javascript 

 

Ο Brendan Eich δηµιούργησε την Javascript για να τη χρησιµοποιήσει µε τον Netscape Navigator 

2, το 1995. Ο στόχος ήταν να επιτρέπει στο πρόγραµµα ανάγνωσης ιστοσελίδων του πελάτη να 

δηµιουργεί HTML δυναµικά και να εκτελεί κώδικα Javascript, ώστε ο χρήστης να βλέπει ή να 

συνδιαλέγεται µε την σελίδα. Οι εντολές Javascript που είναι ενσωµατωµένες σε µια HTML σελίδα 

µπορούν να αποκριθούν σε συµβάντα του χρήστη, όπως κλικ του ποντικιού, είσοδο σε φόρµες και 

πλοήγηση στην σελίδα. Ο συγκεκριµένος όρος Javascript αναφέρεται εµµέσως στην υλοποίηση της 

Netscape στον Netscape Navigator, όπου το Jscript είναι η υλοποίηση της Javascript από την Microsoft 

µέσα στον Internet Explorer. 

 Η Javascript αρχικά αναπτύχθηκε σαν ένα προϊόν που ονοµαζόταν LiveScript, αλλά 

µετονοµάστηκε όταν η Netscape ανακοίνωσε υποστήριξη για την Java στο Netscape Navigator 2.0. Η 

Javascript είναι µια γλώσσα script που, συνήθως µεταφράζεται την ώρα εκτέλεσης από έναν 

µεταγλωττιστή Javascript µέσα στο πρόγραµµα ανάγνωσης ιστοσελίδων. Ο κώδικας µπορεί να 

ενσωµατωθεί µέσα σε µια HTML σελίδα ή σε ένα εξωτερικό αρχείο Javascript. Η  Javascript  δεν είναι 

µια καθαρή 100% αντικειµενοστραφής γλώσσα, αν και µπορεί εύκολα να περιγραφεί σαν µια γλώσσα 

βασισµένη στα αντικείµενα. Έχει τις ρίζες της στην ECMAscript (προδιαγραφή γλώσσας που δεν 

ορίζει τα µοντέλο αντικειµένου και που δηµοσιεύεται από την Ευρωπαϊκή επιτροπή τυποποιήσεων) της 

οποίας ουσιαστικά αποτελεί επέκταση µε µερικές πρόσθετες δυνατότητες. 

Όπως και η PHP, η Javascript έχει βασιστεί όσον αφορά τον τρόπο σύνταξης του κώδικά της στη 

γλώσσα προγραµµατισµού C, µε την οποία παρουσιάζει πολλές οµοιότητες. Όµως, ενώ η PHP είναι 

µια server side γλώσσα προγραµµατισµού, η Javascript είναι client side. Αυτό σηµαίνει ότι η 

επεξεργασία του κώδικα Javascript και η παραγωγή του τελικού περιεχοµένου HTML δεν 

πραγµατοποιείται στον server, αλλά στο πρόγραµµα περιήγησης των επισκεπτών. Αυτή η διαφορά έχει 

και πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα για καθεµιά από τις δύο γλώσσες. 

Συγκεκριµένα, η Javascript δεν έχει καµία απαίτηση από πλευράς δυνατοτήτων του server για να 

εκτελεστεί (επεξεργαστική ισχύ, συµβατό λογισµικό διακοµιστή), αλλά βασίζεται στις δυνατότητες 

του περιηγητή διαδικτύου (browser) των επισκεπτών. Επειδή λοιπόν, ο κώδικας εκτελείται στον 

περιηγητή του χρήστη και όχι στον αποµακρυσµένο server, δίνει στην εφαρµογή έναν χαρακτήρα πιο 

άµεσο και διαδραστικό. Επίσης µπορεί να ενσωµατωθεί σε στατικές σελίδες HTML. 
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Παρόλα αυτά, οι δυνατότητές της είναι σηµαντικά µικρότερες από αυτές της PHP και δεν 

παρέχει συνδεσιµότητα µε βάσεις δεδοµένων.  

Ο κώδικας Javascript µιας σελίδας περικλείεται από τις ετικέτες HTML <script 

language="javascript"> και </script>. Την απεικόνιση κειµένου αναλαµβάνει η εντολή 

document.write. Για παράδειγµα, ο ακόλουθος κώδικας Javascript: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 1.3.2α:  Παράδειγµα κώδικα Javascript 

 

θα απεικονίσει στο πρόγραµµα περιήγησης των επισκεπτών το κείµενο: 

 

 

Πίνακας 1.3.2β:  Παράδειγµα κώδικα Javascript (αποτέλεσµα κώδικα) 

 

Οι χαρακτήρες <!-- και //--> είναι συνδυασµός HTML ετικετών σχολίων αρχής (<!) και τέλους (-

->) µαζί µε Javascript χαρακτήρες σχολίων (//) για να κρύψει τα περιεχόµενα των ετικετών script από 

τα προγράµµατα περιήγησης διαδικτύου που δεν υποστηρίζουν Javascript. Αν παραληφθούν, τότε στα 

προγράµµατα περιήγησης διαδικτύου που δεν υποστηρίζουν Javascript, τα περιεχόµενα των ετικετών 

θα µετατραπούν σε κανονικό κείµενο στην σελίδα. Αν ο κώδικας Javascript περιέχει περισσότερες από 

µία εντολές, αυτές θα πρέπει να διαχωριστούν µεταξύ τους µε το χαρακτήρα του ελληνικού 

ερωτηµατικού ';' (δηλαδή της λατινικής άνω τελείας). Η χρήση του χαρακτήρα αυτού για την τελευταία 

εντολή δεν είναι απαραίτητη. Η διαχώριση των εντολών στους νεότερους περιηγητές δεν είναι 

απαραίτητη. 

<html> 

<head><title> Sample Code </title></head> 

<body> 

<script language="Javascript"><!-- 

               document.write('Hello world'); //--></script> 

                    </body> 

</html> 

 

Hello world 
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1.3.3 PHP 

 

H PHP είναι µια γλώσσα προγραµµατισµού για τη δηµιουργία ιστοσελίδων µε δυναµικό 

περιεχόµενο. Εκτελείται στην πλευρά του εξυπηρετητή και είναι σχεδιασµένη ειδικά για το διαδίκτυο. 

Μια σελίδα PHP περνά από επεξεργασία από ένα συµβατό εξυπηρετητή διαδικτύου του Παγκόσµιου 

Ιστού όπως π.χ. είναι ο Apache, ώστε να παραχθεί σε πραγµατικό χρόνο το τελικό περιεχόµενο, που θα 

σταλθεί στο πρόγραµµα περιήγησης των επισκεπτών σε µορφή κώδικα HTML. Ένα αρχείο µε κώδικα 

PHP θα πρέπει να έχει την κατάλληλη επέκταση (π.χ. *.php, *.php4, *.phtml κ.ά.). Η ενσωµάτωση 

κώδικα σε ένα αρχείο επέκτασης .html δεν θα λειτουργήσει και θα εµφανίσει στο πρόγραµµα 

περιήγησης του χρήστη τον κώδικα χωρίς καµία επεξεργασία, εκτός αν έχει γίνει η κατάλληλη ρύθµιση 

στα αρχεία τύπου διαδικτύου (MIME types) του εξυπηρετητή.  

Επίσης ακόµη κι όταν ένα αρχείο έχει την επέκταση .php, θα πρέπει ο εξυπηρετητής να είναι 

ρυθµισµένος για να επεξεργάζεται κώδικα PHP. Ο εξυπηρετητής Apache, που χρησιµοποιείται σήµερα 

ευρέως σε συστήµατα µε τα λειτουργικά συστήµατα Linux και Microsoft Windows, υποστηρίζει εξ 

ορισµού επεξεργασία κώδικα PHP. 

Οι χρήστες της PHP είναι αυτοί που καθοδηγούν την ανάπτυξη των νέων λειτουργιών της 

γλώσσας µε µεγάλη πλειοψηφία πάντως να µην γράφει µια επέκταση αλλά να βρίσκει αυτά που 

χρειάζεται σε αυτά που συνεισφέρουν άλλοι προγραµµατιστές. 

Σε σύγκριση µε άλλα εµπορικές τεχνολογίες διαδικτύου η PHP είναι γρηγορότερη στην 

κωδικοποίηση και εκτελείται γρηγορότερα. Ο ίδιος ο κώδικας PHP τρέχει όπως είναι σε διαφορετικούς 

εξυπηρετητές διαδικτύου και σε διαφορετικά λειτουργικά συστήµατα. Επίσης είναι δωρεάν. Ο καθένας 

µπορεί να επισκεφθεί τον ιστοτόπο της PHP (http://php.net) και να µεταφέρει τον πλήρη κώδικα 

προέλευσης, µε άδεια χρήσης στυλ BSD. Ακόµη η PHP είναι τροποποιήσιµη και έχει σχεδιαστεί να 

επιτρέπει µελλοντικές επεκτάσεις στην λειτουργικότητά της. Γράφθηκε για δηµιουργία ιστοσελίδων 

και έτσι οι PHP εφαρµογές µπορούν να αναπτυχθούν γρήγορα και εύκολα, επειδή ο κώδικας 

ενσωµατώνεται στις ίδιες τις ιστοσελίδες. Η υποστήριξη για την PHP είναι δωρεάν και εύκολα 

διαθέσιµη. Τα ερωτήµατα στις ταχυδροµικές λίστες συνήθως απαντιούνται σε λίγα λεπτά. Τέλος, η 

PHP είναι δηµοφιλής καθώς οι εταιρίες παροχής υπηρεσιών διαδικτύου βρίσκουν την PHP µια καλή 

λύση για να επιτρέπουν στους πελάτες τους να κωδικοποιούν διαδικτυακές εφαρµογές, χωρίς τον 

κίνδυνο που έχουν τα CGI script. 
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Η PHP είναι µια ετικέτα µέσα σε ένα HTML αρχείο. Όπως και όλες οι HTML ετικέτες, ξεκινά µε 

ένα σύµβολο "µικρότερο από", ή αριστερή γωνιώδη αγκύλη (<) και τελειώνει µε ένα σύµβολο 

"µεγαλύτερο από", ή δεξιά γωνιώδη αγκύλη (>). Για να την ξεχωρίζει από τις άλλες ετικέτες, η PHP 

ετικέτα έχει ένα λατινικό ερωτηµατικό (?) µετά την αριστερή γωνιώδη αγκύλη και πριν την δεξιά 

γωνιώδη αγκύλη. Όλο το κείµενο έξω από την PHP ετικέτα απλώς περνά στο πρόγραµµα περιήγησης 

του χρήστη. Το κείµενο µέσα στην ετικέτα είναι PHP κώδικας και αναλύεται. Για παράδειγµα, ο 

ακόλουθος κώδικας PHP: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 1.3.3α:  Παράδειγµα κώδικα PHP  

 

θα απεικονίσει στο πρόγραµµα περιήγησης των επισκεπτών το κείµενο: 

 

 

Πίνακας 1.3.3β:  Παράδειγµα κώδικα PHP (αποτέλεσµα κώδικα) 

 

Η ιστορία της PHP ξεκινά από το 1995, όταν ένας φοιτητής, ο Rasmus Lerdorf δηµιούργησε 

χρησιµοποιώντας τη γλώσσα προγραµµατισµού Perl ένα απλό κώδικα (script) µε όνοµα php.cgi, για 

προσωπική χρήση. Ο κώδικας αυτός είχε σαν σκοπό να διατηρεί µια λίστα στατιστικών για τα άτοµα 

<html> 

<head><title> Ηµεροµηνία </title></head> 

<body> 

Η σηµερινή ηµεροµηνία είναι: 

<?php /*  

** τυπώνει την σηµερινή ηµεροµηνία 

*/ 

 print(Date("l F d, Y")); 

                                  ?> 

</body> 

</html> 

Η σηµερινή ηµεροµηνία είναι: Thursday May 20, 2010 
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που έβλεπαν σε πραγµατικό χρόνο το βιογραφικό του σηµείωµα. Επίσης µπορούσε να ενσωµατώνει 

SQL ερωτήµατα σε ιστοσελίδες. Αλλά όπως συµβαίνει συχνά στο διαδίκτυο, οι θαυµαστές γρήγορα 

ζήτησαν να αποκτήσουν τα δικά τους αντίγραφα της γλώσσας. Ο Rasmus ήταν υπέρµαχος της ιδέας 

για κοινή χρήση µέσω του διαδικτύου και έτσι αποδέσµευσε στην προσωπική του ιστοσελίδα την 

έκδοση 1.0. Το αποτέλεσµα ήταν να γίνει η PHP πολύ δηµοφιλής και να υπάρξει µια σωρεία 

συστάσεων. Η PHP 1.0 φιλτράριζε την είσοδο, αντικαθιστώντας απλές εντολές µε HTML. Καθώς 

αναπτύχθηκε η δηµοτικότητά της, ο κόσµος αναρωτιόταν αν µπορούσε να κάνει περισσότερα. Οι 

βρόγχοι, οι συνθήκες, οι πλούσιες δοµές δεδοµένων, όλα αυτά που είναι βολικά στον µοντέρνο, 

δοµηµένο προγραµµατισµό έµοιαζαν να είναι το επόµενο λογικό βήµα. Ο Rasmus µελέτησε τους 

αναλυτές γλωσσών, διάβασε τους µεταγλωττιστές YACC και GNU Bison και δηµιούργησε την PHP 2, 

που έγινε γνωστή ως PHP/FI από τα αρχικά Personal Home Page/Form Interpreter.  

Η PHP/FI επέτρεπε στους προγραµµατιστές να ενσωµατώνουν δοµηµένο κώδικα µέσα σε HTML 

ετικέτες. Οι κώδικες σε PHP µπορούσαν να αναλύσουν δεδοµένα από HTML φόρµες, να 

επικοινωνήσουν µε βάσεις δεδοµένων και να κάνουν περίπλοκους υπολογισµούς δυναµικά. Και ήταν 

πολύ γρήγορα, επειδή ο δωρεάν διαθέσιµος κώδικας προέλευσης µεταγλωττιζόταν σε έναν 

εξυπηρετητή Apache.  

Το 1997 η PHP/FI έφθασε στην έκδοση 2.0, βασιζόµενη αυτή τη φορά στη γλώσσα 

προγραµµατισµού C και αριθµώντας περισσότερους από 50.000 ιστοτόπους που τη χρησιµοποιούσαν, 

ενώ αργότερα την ίδια χρονιά οι Andi Gutmans και Zeev Suraski ξαναέγραψαν τη γλώσσα από την 

αρχή, βασιζόµενοι όµως αρκετά στην PHP/FI 2.0. Έτσι η PHP έφθασε στην έκδοση 3.0 η οποία θύµιζε 

περισσότερο τη σηµερινή µορφή της. Η PHP 3.0 εµφάνισε τα αντικείµενα ως µια βελτίωση της 

σύνταξης. ∆ηλαδή, ενώ η σύνταξη χρησιµοποιούσε τα αντικείµενα διαφορετικά, η υλοποίηση διέφερε 

λίγο στους πίνακες. Προσέλκυσε πολλούς υπέρµαχους του αντικειµενοστραφούς προγραµµατισµού, 

αλλά η περιορισµένη υλοποίησή τους άφησε µε περισσότερες επιθυµίες. Στη συνέχεια, οι Zeev και 

Andi δηµιούργησαν την εταιρεία Zend (από τα αρχικά των ονοµάτων τους), η οποία συνεχίζει µέχρι 

και σήµερα την ανάπτυξη και εξέλιξη της γλώσσας PHP. Ακολούθησε το 1998 η έκδοση 4 της PHP, 

τον Ιούλιο του 2004 διατέθηκε η έκδοση 5 η οποία ανταποκρίνεται σε ανάγκες που υπάρχουν µε ένα 

δυνατό σύστηµα αντικειµένων. 
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Αυτή τη στιγµή έχουν ήδη διατεθεί και οι πρώτες δοκιµαστικές εκδόσεις της επερχόµενης PHP 6, 

για οποιονδήποτε προγραµµατιστή θέλει να τη χρησιµοποιήσει. Οι περισσότεροι ιστοτόποι επί του 

παρόντος χρησιµοποιούν κυρίως τις εκδόσεις 4 και 5 της PHP. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - Βάση δεδοµένων 
 
2.1 Απαιτήσεις εφαρµογής 

 

Οι απαιτήσεις για την ανάπτυξη και υλοποίηση του δυναµικού ιστοτόπου για την Λασσάνειο 

∆ηµοτική Χαρτοθήκη θα πρέπει να ικανοποιούν τις προδιαγραφές µιας έγκυρης βάσης δεδοµένων που 

θα αποθηκεύει όλα εκείνα τα δυναµικά στοιχεία που χρησιµοποιούνται στον ιστοτόπο.  

Βάση αυτών των απαιτήσεων της εφαρµογής, ο ιστοτόπος θα πρέπει να υποστηρίζει τρία είδη 

χρηστών: 

 

 Τους απλούς χρήστες που θα µπορούν να κάνουν περιήγηση στον ιστοτόπο χωρίς να 

εγγράφονται σαν µέλη.   

 Τους χρήστες που ενδιαφέρονται για τα νέα και τις ανακοινώσεις της Χαρτοθήκης και 

επιθυµούν, επιπλέον από τους απλούς χρήστες, να τις λαµβάνουν ηλεκτρονικά (newletters), και  

  Τα εγγεγραµµένα µέλη που θα µπορούν να παίρνουν µέρος στις διαλέξεις που διοργανώνονται 

από την Χαρτοθήκη.   

 

Θα πρέπει να υπάρχει και µια ειδική κατηγορία χρήστη, ο διαχειριστής του ιστοτόπου, ο οποίος 

µετά από την έγκαιρη εισαγωγή του ονόµατός του (username) και κωδικού του (password) θα µπορεί 

να κάνει όλες εκείνες τις ενέργειες για την διαχείριση και την καλή λειτουργία του ιστοτόπου. Αυτές 

θα πρέπει να τις κάνει σε διαφορετικό γραφικό περιβάλλον από τους επισκέπτες και τα µέλη του 

ιστοτόπου και θα αφορούν την ενηµέρωση και την ανανέωση του ιστοτόπου (αποστολή newsletters, 

έλεγχος, εισαγωγή, διαγραφή χρηστών, διαλέξεων κλπ.) 

Η βάση δεδοµένων θα πρέπει να έχει έναν πίνακα (subs) όπου θα καταχωρούνται οι χρήστες που 

επιθυµούν να κάνουν εγγραφή στην υπηρεσία newsletters.   

Τα µέλη θα πρέπει να καταχωρούνται σε ξεχωριστό πίνακα (users), στον οποίο θα καταχωρούν 

τα προσωπικά τους στοιχεία κατά την διαδικασία της εγγραφής τους. 

Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει πίνακας (comments) όπου θα καταχωρούνται τα σχόλια των µελών 

που επιθυµούν να επικοινωνήσουν µε την χαρτοθήκη. 
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Απαραίτητος είναι και ο πίνακας (dialekseis) όπου θα καταχωρούνται οι διαλέξεις έτσι ώστε να 

µπορούν τα µέλη να εγγράφονται σε αυτές αλλά και ο διαχειριστής να µπορεί να ελέγχει τον αριθµό 

των µελών που είναι εγγεγραµµένοι σε αυτές. 

Τέλος, θα πρέπει να υπάρχει πίνακας (registered) όπου θα καταχωρούνται τα εγγεγραµµένα µέλη 

(όνοµα χρήστη) µαζί µε την διάλεξη (όνοµα διάλεξης) που επέλεξαν να παρακολουθήσουν.  

  

2.2 Πίνακες της βάσης δεδοµένων xarto_db 

 

Με βάση τις παραπάνω απαιτήσεις δηµιουργήθηκε η βάση δεδοµένων xarto_db στην 

PhpMyAdmin. Το PhpMyAdmin είναι ένα εργαλείο "γραµµένο" στην γλώσσα προγραµµατισµού PHP, 

σκοπεύοντας στην εύκολη διαχείριση της βάσης δεδοµένων στο διαδίκτυο. Οι δυνατότητες και τα 

χαρακτηριστικά του εργαλείου αυτού είναι η εισαγωγή / διαγραφή βάσεων, η δηµιουργία / διαγραφή / 

επεξεργασία πινάκων, η προσθήκη / επεξεργασία / διαγραφή πεδίων, η εκτέλεση εντολών SQL, η 

διαχείριση κλειδιών στα πεδία, η διαχείριση δικαιωµάτων και η εξαγωγή δεδοµένων σε διάφορες 

µορφές. Η βάση δεδοµένων xarto_db αποτελείται από 5 πίνακες: 

 

 Πίνακας users: Σε αυτόν καταχωρούνται όλα τα στοιχεία των εγγεγραµµένων µελών. Σε αυτά 

περιλαµβάνεται και ο διαχειριστής του ιστοτόπου που όµως έχει διαφορετικά δικαιώµατα 

εφόσον πρέπει να διαχειρίζεται τον ιστοτόπο.   

 Πίνακας subs: Σε αυτόν καταχωρούνται όλες οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 

(emails) των επισκεπτών της χαρτοθήκης, εγγεγραµµένα ή όχι µέλη, που επιθυµούν να 

λαµβάνουν νέα και ανακοινώσεις του ιστοτόπου (newsletters). 

 Πίνακας dialekseis: Σε αυτόν καταχωρούνται όλες οι διαλέξεις που µπορούν να εγγραφούν και 

να παρακολουθήσουν τα µέλη του ιστοτόπου. 

 Πίνακας registered: Σε αυτόν καταχωρούνται όλες οι εγγραφές των µελών και των διαλέξεων 

που έχουν επιλέξει. 

 Πίνακας comments: Σε αυτόν καταχωρούνται τα σχόλια των µελών που επιθυµούν να 

επικοινωνήσουν µε την χαρτοθήκη. 
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2.2.1 Πίνακας users 

 

Ο πίνακας αυτός περιέχει όλα τα πεδία που θα πρέπει να καταχωρήσουν οι επισκέπτες 

προκειµένου να µπορέσουν να γίνουν µέλη του ιστοτόπου. Τα στοιχεία του διαχειριστή είναι ήδη 

καταχωρηµένα στον πίνακα ώστε να µπορεί να συνδέεται σε µια διαφορετική διαδικτυακή διεύθυνση 

(URL), και να εποπτεύει την εφαρµογή. Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά εκτός από το πεδίο τηλέφωνο 

(phone). Για να µπορούν οι επισκέπτες να καταχωρούν και ελληνικούς χαρακτήρες η κωδικοποίηση 

χαρακτήρων στα πεδία όνοµα και επίθετο είναι greek_bin. Στα υπόλοιπα πεδία είναι η 

latin1_swedish_ci. Το πρωτεύων κλειδί είναι µαζί τα πεδία username και email, διότι δεν µπορεί να 

εγγραφτεί κάποιος σαν µέλος και να υπάρχει ήδη αυτό το username που επέλεξε στην βάση, όπως 

επίσης και το email του. ∆ηλαδή, δεν µπορεί να υπάρχουν δύο χρήστες µε διαφορετικό username και 

ίδιο email.   

   

Εικόνα 2.2.1:  Ο πίνακας users 

 

Πιο αναλυτικά τα πεδία του πίνακα είναι: 

 

 Πεδίο username: Σε αυτό το πεδίο καταχωρείτε το όνοµα χρήστη (username) του µέλους. 

Μαζί µε το πεδίο ηλεκτρ. διεύθυνσης (email) αποτελούν το πρωτεύων κλειδί του πίνακα. 

Ο τύπος καταχώρισης είναι συµβολοσειρά έως 20 χαρακτήρες, η κωδικοποίηση είναι 

latin1_swedish_ci (η εξ ορισµού που δίνει αυτόµατα η PhpMyAdmin) και δεν υπάρχει 
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προκαθορισµένη συµβολοσειρά που καταχωρείται αυτόµατα µε την εισαγωγή κάποιας 

εγγραφής σε αυτό το πεδίο.   

 Πεδίο password: Σε αυτό το πεδίο καταχωρείτε ο κωδικός (password) του µέλους. Ο 

τύπος καταχώρισης είναι συµβολοσειρά έως 20 χαρακτήρες, η κωδικοποίηση είναι 

latin1_swedish_ci (η εξ ορισµού που δίνει αυτόµατα η PhpMyAdmin) και δεν υπάρχει 

προκαθορισµένη συµβολοσειρά που καταχωρείται αυτόµατα µε την εισαγωγή κάποιας 

εγγραφής σε αυτό το πεδίο.   

 Πεδίο name: Σε αυτό το πεδίο καταχωρείτε το πρώτο όνοµα (name) του µέλους. Ο τύπος 

καταχώρισης είναι συµβολοσειρά έως 20 χαρακτήρες, η κωδικοποίηση είναι greek_bin 

(επιτρέπει την εισαγωγή ελληνικών χαρακτήρων) και δεν υπάρχει προκαθορισµένη 

συµβολοσειρά που καταχωρείται αυτόµατα µε την εισαγωγή κάποιας εγγραφής σε αυτό 

το πεδίο. 

 Πεδίο lastname: Σε αυτό το πεδίο καταχωρείτε το επίθετο (lastname) του µέλους. Ο τύπος 

καταχώρισης είναι συµβολοσειρά έως 20 χαρακτήρες, η κωδικοποίηση είναι greek_bin 

(επιτρέπει την εισαγωγή ελληνικών χαρακτήρων) και δεν υπάρχει προκαθορισµένη 

συµβολοσειρά που καταχωρείται αυτόµατα µε την εισαγωγή κάποιας εγγραφής σε αυτό 

το πεδίο. 

 Πεδίο email: Σε αυτό το πεδίο καταχωρείτε η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 

(email) του µέλους. Μαζί µε το πεδίο όνοµα χρήστη (username) αποτελούν το πρωτεύων 

κλειδί του πίνακα. Ο τύπος καταχώρισης είναι συµβολοσειρά έως 40 χαρακτήρες, η 

κωδικοποίηση είναι latin1_swedish_ci (η εξ ορισµού που δίνει αυτόµατα η 

PhpMyAdmin) και δεν υπάρχει προκαθορισµένη συµβολοσειρά που καταχωρείται 

αυτόµατα µε την εισαγωγή κάποιας εγγραφής σε αυτό το πεδίο.   

 Πεδίο phone: Σε αυτό το πεδίο καταχωρείτε το τηλέφωνο (phone) του µέλους. Ο τύπος 

καταχώρισης είναι συµβολοσειρά έως 10 χαρακτήρες αλλά θα επιτρέπεται η καταχώριση 

µόνο αριθµητικών συµβόλων µετά από έλεγχο Javascript στον ιστοτόπο, η κωδικοποίηση 

είναι latin1_swedish_ci (η εξ ορισµού που δίνει αυτόµατα η PhpMyAdmin) και δεν 

υπάρχει προκαθορισµένη συµβολοσειρά που καταχωρείται αυτόµατα µε την εισαγωγή 

κάποιας εγγραφής σε αυτό το πεδίο.  Επίσης, αυτό το πεδίο είναι το µόνο που δεν είναι 

υποχρεωτικό κατά την εγγραφή ενός µέλους. 
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Μεταπτυχιακή ∆ιπλωµατική Εργασία:  
Υλοποίηση ∆υναµικού Ιστοτόπου για την Λασσάνειο ∆ηµοτική Χαρτοθήκη Κοζάνης 

2.2.2 Πίνακας subs 

 

Ο πίνακας αυτός περιέχει µόνο ένα πεδίο (email), όπου καταχωρούνται οι διευθύνσεις 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email) των µελών ή των επισκεπτών που επιθυµούν να εγγραφούν στην 

υπηρεσία newsletters.  

 

Εικόνα 2.2.2:  Ο πίνακας subs 

 

 

Πιο αναλυτικά : 

 

 Πεδίο email: Σε αυτό το πεδίο καταχωρείτε η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 

(email) του επισκέπτη ή µέλους. Αποτελεί το πρωτεύων κλειδί του πίνακα καθώς δεν θα 

πρέπει να υπάρχουν διπλοεγγραφές σε αυτό το πεδίο. Ο τύπος καταχώρισης είναι 

συµβολοσειρά έως 40 χαρακτήρες, η κωδικοποίηση είναι latin1_swedish_ci (η εξ 

ορισµού που δίνει αυτόµατα η PhpMyAdmin) και δεν υπάρχει προκαθορισµένη 

συµβολοσειρά που καταχωρείται αυτόµατα µε την εισαγωγή κάποιας εγγραφής σε αυτό 

το πεδίο.   
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Μεταπτυχιακή ∆ιπλωµατική Εργασία:  
Υλοποίηση ∆υναµικού Ιστοτόπου για την Λασσάνειο ∆ηµοτική Χαρτοθήκη Κοζάνης 

2.2.3 Πίνακας dialekseis 

 

Ο πίνακας αυτός περιέχει όλα τα πεδία που περιλαµβάνουν τα δεδοµένα των διαλέξεων. Το πεδίο 

id συµπεριελήφθητε διότι έτσι γίνεται δυνατή η πιο εύκολη διαχείριση των εγγραφών του πίνακα από 

τον διαχειριστή.  

 

 

Εικόνα 2.2.3:  Ο πίνακας dialekseis 

 

 

Πιο αναλυτικά τα πεδία του πίνακα είναι: 

 

 Πεδίο id: Σε αυτό το πεδίο καταχωρείτε ένας ακέραιος αριθµός που θα διευκολύνει τον 

διαχειριστή (admin) στην διαχείριση των διαλέξεων. Ο τύπος καταχώρισης είναι 

ακέραιος αριθµός έως 11 χαρακτήρες και δεν υπάρχει προκαθορισµένος αριθµός που 

καταχωρείται αυτόµατα µε την εισαγωγή κάποιας εγγραφής σε αυτό το πεδίο.     

  Πεδίο dname: Σε αυτό το πεδίο καταχωρείτε η ονοµασία της διάλεξης που µπορεί κάθε 

µέλος να κάνει εγγραφή. Ο τύπος καταχώρισης είναι συµβολοσειρά έως 40 χαρακτήρες, 

αποτελεί το κύριο κλειδί του πίνακα, η κωδικοποίηση είναι latin1_swedish_ci (η εξ 

ορισµού που δίνει αυτόµατα η PhpMyAdmin) και δεν υπάρχει προκαθορισµένη 
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Μεταπτυχιακή ∆ιπλωµατική Εργασία:  
Υλοποίηση ∆υναµικού Ιστοτόπου για την Λασσάνειο ∆ηµοτική Χαρτοθήκη Κοζάνης 

συµβολοσειρά που καταχωρείται αυτόµατα µε την εισαγωγή κάποιας εγγραφής σε αυτό 

το πεδίο.   

 Πεδίο eisigitis: Σε αυτό το πεδίο καταχωρείτε το όνοµα του εισηγητή της διάλεξης. Ο 

τύπος καταχώρισης είναι συµβολοσειρά έως 20 χαρακτήρες, η κωδικοποίηση είναι 

latin1_swedish_ci (η εξ ορισµού που δίνει αυτόµατα η PhpMyAdmin) και δεν υπάρχει 

προκαθορισµένη συµβολοσειρά που καταχωρείται αυτόµατα µε την εισαγωγή κάποιας 

εγγραφής σε αυτό το πεδίο.   

 Πεδίο imerominia: Σε αυτό το πεδίο καταχωρείτε η ηµεροµηνία της διάλεξης. Ο τύπος 

καταχώρισης είναι τύπου ηµεροµηνίας (date) και δεν υπάρχει προκαθορισµένη 

συµβολοσειρά που καταχωρείται αυτόµατα µε την εισαγωγή κάποιας εγγραφής σε αυτό 

το πεδίο.   

 

 

2.2.4 Πίνακας registered 

 

Ο πίνακας αυτός περιέχει δυο πεδία που περιλαµβάνουν τον χρήστη (username) και την διάλεξη 

(dname) που έχει επιλέξει να παρακολουθήσει. Όταν κάποιο µέλος επιλέξει την εγγραφή του σε 

κάποια διάλεξη αυτοµάτως τα όνοµα της διάλεξης αυτής µαζί µε το όνοµα χρήστη, προστίθεται σε 

αυτόν τον πίνακα. Έτσι, ο διαχειριστής µπορεί να δει όλες τις διαλέξεις που έχει κάνει εγγραφή 

κάποιος χρήστης αλλά και πόσους χρήστες υπάρχουν σε κάποια διάλεξη.  

 

Εικόνα 2.2.4:  Ο πίνακας registered 
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Μεταπτυχιακή ∆ιπλωµατική Εργασία:  
Υλοποίηση ∆υναµικού Ιστοτόπου για την Λασσάνειο ∆ηµοτική Χαρτοθήκη Κοζάνης 

 

Πιο αναλυτικά τα πεδία του πίνακα είναι: 

 

 Πεδίο username: Σε αυτό το πεδίο καταχωρείτε το όνοµα χρήστη (username) του µέλους. 

Μαζί µε το πεδίο που περιέχει το όνοµα της διάλεξης (dialekseis) αποτελούν το 

πρωτεύων κλειδί του πίνακα. Ο τύπος καταχώρισης είναι συµβολοσειρά έως 20 

χαρακτήρες, η κωδικοποίηση είναι latin1_swedish_ci (η εξ ορισµού που δίνει αυτόµατα η 

PhpMyAdmin) και δεν υπάρχει προκαθορισµένη συµβολοσειρά που καταχωρείται 

αυτόµατα µε την εισαγωγή κάποιας εγγραφής σε αυτό το πεδίο.   

  Πεδίο dialekseis: Σε αυτό το πεδίο καταχωρείτε το όνοµα της διάλεξης. Ο τύπος 

καταχώρισης είναι συµβολοσειρά έως 40 χαρακτήρες, η κωδικοποίηση είναι 

latin1_swedish_ci (η εξ ορισµού που δίνει αυτόµατα η PhpMyAdmin) και δεν υπάρχει 

προκαθορισµένη συµβολοσειρά που καταχωρείται αυτόµατα µε την εισαγωγή κάποιας 

εγγραφής σε αυτό το πεδίο.   

 

 

2.2.5 Πίνακας comments 

 

Ο πίνακας αυτός περιέχει το πεδίο που καταχωρούνται τα σχόλια ή οποιοδήποτε άλλο κείµενο 

θελήσουν να στείλουν τα µέλη του ιστοτόπου. Το πεδίο id συµπεριελήφθητε διότι έτσι γίνεται δυνατή 

η πιο εύκολη διαχείριση των εγγραφών του πίνακα από τον διαχειριστή. 
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Μεταπτυχιακή ∆ιπλωµατική Εργασία:  
Υλοποίηση ∆υναµικού Ιστοτόπου για την Λασσάνειο ∆ηµοτική Χαρτοθήκη Κοζάνης 

 

Εικόνα 2.2.5:  Ο πίνακας comments 

 

 

Πιο αναλυτικά τα πεδία του πίνακα είναι: 

 

 Πεδίο id: Σε αυτό το πεδίο καταχωρείτε ο αύξων αριθµός του µηνύµατος. Αποτελεί το 

πρωτεύον κλειδί του πίνακα και αυξάνετε αυτόµατα όταν καταχωρείτε κάποιο µήνυµα. Ο 

τύπος καταχώρισης είναι ακέραιος αριθµός έως 11 χαρακτήρες και δεν υπάρχει 

προκαθορισµένη συµβολοσειρά που καταχωρείται αυτόµατα µε την εισαγωγή κάποιας 

εγγραφής σε αυτό το πεδίο.   

  Πεδίο name: Σε αυτό το πεδίο καταχωρείτε το όνοµα του µέλους (name) του µέλους. Ο 

τύπος καταχώρισης είναι συµβολοσειρά έως 20 χαρακτήρες, η κωδικοποίηση είναι 

greek_bin (επιτρέπει την εισαγωγή ελληνικών χαρακτήρων) και δεν υπάρχει 

προκαθορισµένη συµβολοσειρά που καταχωρείται αυτόµατα µε την εισαγωγή κάποιας 

εγγραφής σε αυτό το πεδίο.   

 Πεδίο lastname: Σε αυτό το πεδίο καταχωρείτε το επίθετο (lastname) του µέλους. Ο τύπος 

καταχώρισης είναι συµβολοσειρά έως 20 χαρακτήρες, η κωδικοποίηση είναι greek_bin 

(επιτρέπει την εισαγωγή ελληνικών χαρακτήρων) και δεν υπάρχει προκαθορισµένη 
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Μεταπτυχιακή ∆ιπλωµατική Εργασία:  
Υλοποίηση ∆υναµικού Ιστοτόπου για την Λασσάνειο ∆ηµοτική Χαρτοθήκη Κοζάνης 

συµβολοσειρά που καταχωρείται αυτόµατα µε την εισαγωγή κάποιας εγγραφής σε αυτό 

το πεδίο. 

 Πεδίο phone: Σε αυτό το πεδίο καταχωρείτε το τηλέφωνο (phone) του µέλους. Ο τύπος 

καταχώρισης είναι συµβολοσειρά έως 10 χαρακτήρες, η κωδικοποίηση είναι 

latin1_swedish_ci (η εξ ορισµού που δίνει αυτόµατα η PhpMyAdmin) και δεν υπάρχει 

προκαθορισµένη συµβολοσειρά που καταχωρείται αυτόµατα µε την εισαγωγή κάποιας 

εγγραφής σε αυτό το πεδίο.   

 Πεδίο email: Σε αυτό το πεδίο καταχωρείτε η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 

(email) του µέλους. Ο τύπος καταχώρισης είναι συµβολοσειρά έως 40 χαρακτήρες, η 

κωδικοποίηση είναι latin1_swedish_ci (η εξ ορισµού που δίνει αυτόµατα η 

PhpMyAdmin) και δεν υπάρχει προκαθορισµένη συµβολοσειρά που καταχωρείται 

αυτόµατα µε την εισαγωγή κάποιας εγγραφής σε αυτό το πεδίο.   

 Πεδίο message: Σε αυτό το πεδίο καταχωρείτε το κείµενο που στέλνει το µέλους του 

ιστοτόπου. Ο τύπος καταχώρισης είναι συµβολοσειρά έως 250 χαρακτήρες, η 

κωδικοποίηση είναι greek_bin (επιτρέπει την εισαγωγή ελληνικών χαρακτήρων) και δεν 

υπάρχει προκαθορισµένη συµβολοσειρά που καταχωρείται αυτόµατα µε την εισαγωγή 

κάποιας εγγραφής σε αυτό το πεδίο.   
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Μεταπτυχιακή ∆ιπλωµατική Εργασία:  
Υλοποίηση ∆υναµικού Ιστοτόπου για την Λασσάνειο ∆ηµοτική Χαρτοθήκη Κοζάνης 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Λειτουργία του ιστοτόπου  

3.1 Ιστοτόπος της χαρτοθήκης από την πλευρά των χρηστών 

 

Σε αυτήν την ενότητα παρατίθεται ο προγραµµατιστικός κώδικας λειτουργίας της χαρτοθήκης 

από την πλευρά των χρηστών.  Η χαρτοθήκη υποστηρίζει τριών ειδών χρήστες. Τους χρήστες που 

απλώς επιθυµούν να περιηγηθούν στον ιστοτόπο, τους χρήστες που θέλουν να εγγραφούν στα 

newsletter και αυτούς που επιθυµούν να κάνουν εγγραφή και να γίνουν µέλη ώστε να µπορούν να 

λαµβάνουν µέρος στις διαλέξεις της Χαρτοθήκης.  

 

 

3.1.1 Αρχείο Register.php  

 

Η σελίδα αυτή χρησιµοποιείται για την δηµιουργία λογαριασµού για τα µέλη της χαρτοθήκης. Ο 

επισκέπτης µπορεί να κάνει την εγγραφή του πατώντας τον σύνδεσµο εγγραφής από την κεντρική 

σελίδα του ιστοτόπου: 

 

 

 

Εικόνα 3.1.1α:  Εγγραφή ή σύνδεση µέλους 

 

Στο ακόλουθο κοµµάτι κώδικα εάν δεν υπάρχει κάποιος χρήστης που να είναι συνδεδεµένος στον 

ιστοτόπο (αυτό γίνεται µε την βοήθεια των συνεδριών), τότε εµφανίζει τους δύο συνδέσµους για 

σύνδεση και για εγγραφή. Αλλιώς θα εµφανίσει τους συνδέσµους για προβολή του λογαριασµού του 

κάθε µέλους και για αποσύνδεση από τον ιστοτόπο. 
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Μεταπτυχιακή ∆ιπλωµατική Εργασία:  
Υλοποίηση ∆υναµικού Ιστοτόπου για την Λασσάνειο ∆ηµοτική Χαρτοθήκη Κοζάνης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 3.1.1α:  Κώδικας συνδέσµου εγγραφής νέου µέλους ή σύνδεσης µέλους  

 

Στην συνέχεια εµφανίζεται µια καινούργια σελίδα όπου περιέχει την φόρµα εγγραφής µε τα πεδία 

που πρέπει να συµπληρώσουν όσοι επιθυµούν να γίνουν µέλη. 

 

… 
 

<?php 
 

if(!isset($_SESSION["username"])) 
{ echo "<a href=\"login.php\"> 
<font color='#FFFFFF' size='2'>Σύνδεση</font></a>";  
echo "<font color='#000000'> ή </font>";  
echo "<a href=\"#\" onclick=\"window.open('register.php', 
'newwindow', 'width=600,height=500,left=300,top=200, 
resizable=no,scrollbars=no,toolbar=no,status=no,location=no,me
nubar=no'); return false;\"> 
<font color='#FFFFFF' size='2'>Εγγραφή</font></a>";} 
else 
{ echo "<font color='#FFFFFF'>Σύνδεση ως : </font>"; 
echo "<font color='#000000' size='2'>";  
echo $_SESSION['username']; echo "</font>";      
echo "<br><br style='line-height:3px;'><a href=\"#\" 
onclick=\"window.open('myaccount.php', 'newwindow', 
'width=600,height=500,left=300,top=200,resizable=no,scrollbars
=no,toolbar=no,status=no,location=no,menubar=no'); return 
false;\"><font color='#FFFFFF'>Ο λογαριασµός 
µου</a></font>";   
echo "&nbsp\&nbsp<a href=\"logout.php\"> 
<font color='#FFFFFF'>Αποσύνδεση</a></font><br> 
<br style='line-height:3px;'>"; } 
          
?> 

… 
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Μεταπτυχιακή ∆ιπλωµατική Εργασία:  
Υλοποίηση ∆υναµικού Ιστοτόπου για την Λασσάνειο ∆ηµοτική Χαρτοθήκη Κοζάνης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3.1.1β:  Σελίδα για εγγραφή νέων µελών 
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Μεταπτυχιακή ∆ιπλωµατική Εργασία:  
Υλοποίηση ∆υναµικού Ιστοτόπου για την Λασσάνειο ∆ηµοτική Χαρτοθήκη Κοζάνης 

 

Ο κώδικας που υλοποιεί την φόρµα εγγραφής είναι ο εξής: 

 

Πίνακας 3.1.1β:  Κώδικας φόρµας εγγραφής νέου µέλους 

… 
<form action="http://127.0.0.1/xartothiki/create_account.php" method="post" name="register_form"> 
 
<TABLE width="550" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:550px;  
background-color:#383838; margin-top:0px; margin-left:0px; margin-right:0px;"> 
<TR><td width="244" height="20" align="center" ><div align="right" STYLE="margin-right:10px; 
margin-top:8px;" title="myname" ><font color='#FFFFFF'>Όνοµα: </font></div></td> 
<TD width="306" height="20" align="center"><div align="left" STYLE="margin-right:10px; margin-
top:5px;"><INPUT TYPE="text" SIZE="20" maxlength="20"  NAME="name" width="150"  
onBlur="checktext(this)" class="my_form"><font color='#bb3b43'>&nbsp; * </font></div></TD> 
</TR><TR><TD width="244" height="20" align="center"><div align="right" STYLE="margin-
right:10px; margin-top:8px;"><font color='#FFFFFF'>Επίθετο: </font></div></TD> 
<TD width="306" height="20" align="center"><div align="left" STYLE="margin-right:10px; margin-
top:5px;"><INPUT TYPE="text" SIZE="20" maxlength="20" NAME="lastname"  width="150" 
onBlur="checktext2(this)" class="my_form" ><font color='#bb3b43'>&nbsp; * </font></div></TD> 
</TR><TR> 
<TD width="244" height="20" align="center"><div align="right" STYLE="margin-right:10px; margin-
top:8px;"><font color='#FFFFFF'>Όνοµα χρήστη: </font></div></TD> 
<TD width="306" height="20" align="center"><div align="left" STYLE="margin-right:10px; margin-
top:5px;"><INPUT TYPE="text" SIZE="20" maxlength="20"  NAME="username" width="150" 
onBlur="checktext3(this)" class="my_form" ><font color='#bb3b43'>&nbsp; * </font></div></TD> 
</TR><TR> 
<TD width="244" height="20"  align="center"><div align="right" STYLE="margin-right:10px; margin-
top:8px;"><font color='#FFFFFF'>Κωδικός: </font></div></TD> 
<TD width="306" height="20" align="center"><div align="left" STYLE="margin-right:10px; margin-
top:5px;"><INPUT TYPE="password" SIZE="20" maxlength="20"  NAME="password" width="150" 
onBlur="checktext4(this)" class="my_form"><font color='#bb3b43'>&nbsp; * </font></div></TD> 
</TR><TR> 
<TD width="244" height="20"  align="center"><div align="right" STYLE="margin-right:10px; margin-
top:8px;"><font color='#FFFFFF'>E-mail: </font></div></TD> 
<TD width="306" height="20" align="center"><div align="left" STYLE="margin-right:10px; margin-
top:5px;"><INPUT TYPE="text" SIZE="40" maxlength="40"  NAME="email" width="150" 
onBlur="checktext5(this)" class="my_form"><font color='#bb3b43'>&nbsp; * </font></div></TD> 
</TR><TR> 
<TD width="244" height="20"  align="center"><div align="right" STYLE="margin-right:10px; margin-
top:8px; margin-bottom:5px"><font color='#FFFFFF'>Τηλέφωνο: </font></div></TD> 
<TD width="306" height="20" align="center"><div align="left" STYLE="margin-right:10px; margin-
top:5px; margin-bottom:5px"><INPUT TYPE="text" SIZE="20" maxlength="10"  NAME="phone" 
width="150" onBlur="checktext6(this)" class="my_form"></div></TD></TR> 
</TABLE><Input type="submit" name="create_b" value="∆ηµιουργία" onClick='popup()'></div>  
 
 </form> 
… 
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Μεταπτυχιακή ∆ιπλωµατική Εργασία:  
Υλοποίηση ∆υναµικού Ιστοτόπου για την Λασσάνειο ∆ηµοτική Χαρτοθήκη Κοζάνης 

Για τον έλεγχο των τιµών στα πεδία που συµπληρώνει ο χρήστης χρησιµοποιείται ο ακόλουθος 

κώδικας Javascript: 

 

Πίνακας 3.1.1γ:  Έλεγχος των δεδοµένων µε κώδικα Javascript στην φόρµα εγγραφής (α) 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> 
<!-- 
 
function popup() 
{ 
 var myflag=false; 
 var problems=false; 
    

if ( (document.register_form.name.value=="") || (document.register_form.lastname.value=="") 
|| (document.register_form.username.value=="")|| 
(document.register_form.password.value=="")|| (document.register_form.email.value=="")){ 

   alert("Όλα τα πεδία πρέπει να είναι υποχρεωτικά συµπληρωµένα"); 
   document.register_form.action="http://127.0.0.1/xartothiki/register.php"; 
   problems=true; myflag=true; } 
      
 if (myflag==false) 
  { var validRegExp; 
   var mail=document.register_form.email.value; 
   var cMail = ""; 

validRegExp =/^[a-zA-Z]+([_\.-]?[a-zA-Z0-9]+)*@[a-zA-Z0-9]+([\.-]?[a-zA-Z0-
9]+)*(\.[a-zA-Z]{2,4})+$/; 

   strEmail = document.register_form.email.value; 
   if ((strEmail.search(validRegExp) == -1)||(mail.length < 8)) 
   { alert(" Μη έγκυρη µορφή e-mail"); 
   document.register_form.action="http://127.0.0.1/xartothiki/register.php"; 
   problems=true; myflag=true; 
   } 
  }   
 if (myflag==false) 
  { var phone_var=document.register_form.phone.value; 

var badchars = 'qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm~!@#$%^&()+=-
{}[]\\|;\':"<>?,./`΄¨ '; if (phone_var!=""){ 

   for (var x=0; x < phone_var.length; x++) { 
   if (badchars.indexOf(phone_var.charAt(x))!=-1) { 

document.register_form.action="http://127.0.0.1/xartothiki/register.php"; 
   problems=true; myflag=true; }}   } 
   if (problems==true){alert(" Μη έγκυρη µορφή στο πεδίο Τηλέφωνο");} 
    } 
   
 if (myflag==false) 
  { var phone_var=document.register_form.phone.value;   
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Μεταπτυχιακή ∆ιπλωµατική Εργασία:  
Υλοποίηση ∆υναµικού Ιστοτόπου για την Λασσάνειο ∆ηµοτική Χαρτοθήκη Κοζάνης 

(συνέχεια κώδικα): 

 

Πίνακας 3.1.1δ:  Έλεγχος των δεδοµένων µε κώδικα Javascript στην φόρµα εγγραφής (β) 

 

var badchars = 'qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm~!@#$%^&()+=-
{}[]\\|;\':"<>?,./`΄¨ '; if (phone_var!=""){ for (var x=0; x < phone_var.length; 
x++) { if (badchars.indexOf(phone_var.charAt(x))!=-1) { 

   document.register_form.action="http://127.0.0.1/xartothiki/register.php"; 
   problems=true; myflag=true; }}} 
   if (problems==true){alert(" Μη έγκυρη µορφή στο πεδίο Τηλέφωνο");} 
    }  
     
  if (myflag==false)  
             { var mymessage=""; var msge=""; var msg="Μη επιτρεπτοί χαρακτήρες στο πεδίο"; 
   var myname=document.register_form.name.value; 
   var mylastname=document.register_form.lastname.value; 
   var myusername=document.register_form.username.value; 
   var mypassword=document.register_form.password.value; 
   var mymail=document.register_form.email.value; 
    

if ((myname.length < 3)||(mylastname.length < 3)||(myusername.length < 3) 
||(mypassword.length < 3) ||(mymail.length < 3)) 

   { mymessage = "Τα πεδία πρέπει να περιέχουν τουλάχιστον 3 χαρακτήρες."+ "\n"; 
   if (mymessage!="") {{ var msg2= " Επίθετο "; var mymsg2=true; problems=true; 
   myflag=true;} } for (var c=0; c<myusername.length; c++) 

{ var m = myusername.substr(c,1); 
if ((m == "'")||(m == "~")||(m == "!")||(m == "@")||(m == "#")||(m == 
"$")||(m == "%")||(m == "^")||(m == "&")||(m == "*")||(m == "(")||(m == 
")")||(m == "_")||(m == "+")||(m == "-")||(m == "{") ||(m == "}")||(m == 
"[")||(m == "]")||(m == "<")||(m == ">")||(m == "?")||(m == ",")||(m == 
".")||(m == "/")||(m == "`")||(m == "΄")||(m == "¨")||(m == " ")||(m == 
";")||(m == ":")||(m == "|")||(m == '"')||(m == '\\') ) 

   { var msg3= " Όνοµα χρήστη "; var mymsg3=true; problems=true; myflag=true;} 
   } for (var d=0; d<mypassword.length; d++){ var u = mypassword.substr(d,1); 

if ((u == "'")||(u == "~")||(u == "!")||(u == "@")||(u == "#")||(u == "$")||(u 
== "%")||(u == "^")||(u == "&")||(u == "*")||(u == "(")||(u == ")")||(u == 
"_")||(u == "+")||(u == "-")||(u == "{")||(u == "}")||(u == "[")||(u == "]")||(u 
== "<")||(u == ">")||(u == "?")||(u == ",")||(u == ".")||(u == "/")||(u == 
"`")||(u == "΄")||(u == "¨")||(u == " ")||(u == ";")||(u == ":")||(u == "|")||(u 
== '"')||(u == '\\')) { var msg4= " Κωδικός "; var mymsg4=true; problems=true; 

myflag=true;} } window.alert(mymessage); 
   document.register_form.action="http://127.0.0.1/xartothiki/register.php";problems=true; 
   }}  

   for (var a=0; a<myname.length; a++) {    

   var s = myname.substr(a,1);    
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Μεταπτυχιακή ∆ιπλωµατική Εργασία:  
Υλοποίηση ∆υναµικού Ιστοτόπου για την Λασσάνειο ∆ηµοτική Χαρτοθήκη Κοζάνης 

(συνέχεια κώδικα): 

 

Πίνακας 3.1.1ε:  Έλεγχος των δεδοµένων µε κώδικα Javascript στην φόρµα εγγραφής (γ) 

 

   if ((s == "'")||(s == "~")||(s == "!")||(s == "@")||(s == "#")||(s == "$")||(s == "%")||(s == 
   "^")||(s == "&")||(s == "*")||(s == "(")||(s == ")")||(s == "_")||(s == "+")||(s == "-")||(s == 
   "{")||(s == "}")||(s == "[")||(s == "]")||(s == "1")||(s == "2")||(s == "3")||(s == "4")||(s == 
   "5")||(s == "6")||(s == "7")||(s == "8")||(s == "9")||(s == "0") ||(s == "<")||(s == ">")||(s == 
   "?")||(s == ",")||(s == ".")||(s == "/")||(s == "`")||(s == "́ ")||(s == "¨")||(s == " ")||(s == 
   ";")||(s == ":")||(s == "|")||(s == '"')||(s == '\\')) { var msg1= " Όνοµα"; var mymsg1=true; 
   problems=true; myflag=true;} } for (var b=0; b<mylastname.length; b++){ 
   var w = mylastname.substr(b,1); 
   if ((w == "'")||(w == "~")||(w == "!")||(w == "@")||(w == "#")||(w == "$")||(w ==  
   "%")||(w == "^")||(w == "&")||(w == "*")||(w == "(")||(w == ")")||(w == "_")||(w == 
   "+")||(w == "-")||(w == "{")||(w == "}")||(w == "[")||(w == "]")||(w == "1")||(w ==  
   "2")||(w == "3")||(w == "4")||(w == "5")||(w == "6")||(w == "7")||(w == "8")||(w == 
   "9")||(w == "0")||(w == "<")||(w == ">")||(w == "?")||(w == ",")||(w == ".")||(w ==  
   "/")||(w == "`")||(w == "́")||(w == "¨")||(w == " ")||(w == ";")||(w == ":")||(w == "|")||(w 
   == '"')||(w == '\\')) { var msg2= " Επίθετο "; var mymsg2=true; problems=true; 

myflag=true;} } for (var c=0; c<myusername.length; c++){ var m = 
myusername.substr(c,1); 
if ((m == "'")||(m == "~")||(m == "!")||(m == "@")||(m == "#")||(m == "$")||(m == 
"%")||(m == "^")||(m == "&")||(m == "*")||(m == "(")||(m == ")")||(m == "_")||(m == 
"+")||(m == "-")||(m == "{")||(m == "}")||(m == "[")||(m == "]")||(m == "<")||(m == 
">")||(m == "?")||(m == ",")||(m == ".")||(m == "/")||(m == "`")||(m == "́")||(m == "¨")||(m 
== " ")||(m == ";")||(m == ":")||(m == "|")||(m == '"')||(m == '\\')) { var msg3= " Όνοµα 
χρήστη "; var mymsg3=true; problems=true; myflag=true;} } 
for (var d=0; d<mypassword.length; d++){ var u = mypassword.substr(d,1); 
if ((u == "'")||(u == "~")||(u == "!")||(u == "@")||(u == "#")||(u == "$")||(u == "%")||(u == 
"^")||(u == "&")||(u == "*")||(u == "(")||(u == ")")||(u == "_")||(u == "+")||(u == "-")||(u 
== "{")||(u == "}")||(u == "[")||(u == "]")||(u == "<")||(u == ">")||(u == "?")||(u == ",")||(u 
== ".")||(u == "/")||(u == "`")||(u == "́")||(u == "¨")||(u == " ")||(u == ";")||(u == ":")||(u 
== "|")||(u == '"')||(u == '\\')) { var msg4= " Κωδικός "; var mymsg4=true; 
problems=true; myflag=true; }} 
for (var e=0; e<mymail.length; e++){ var p = mymail.substr(e,1); 

   if ((p == "'")||(p == "~")||(p == "!")||(p == "#")||(p == "$")||(p == "%")||(p == "^") 
||(p == "&")||(p == "*")||(p == "(")||(p == ")")||(p == "+")||(p == "{")||(p == "}")||(p == 
"[")||(p == "]")||(p == "<")||(p == ">")||(p == "?")||(p == ",")||(p == "/")||(p == "`")||(p == 
"΄")||(p == "¨")||(p == " ")||(p == ";")||(p == ":")||(p == "|")||(p == '"')||(p == '\\') ) 

   { var msg5= " E-mail!"; var mymsg5=true; problems=true; myflag=true;} } 
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Μεταπτυχιακή ∆ιπλωµατική Εργασία:  
Υλοποίηση ∆υναµικού Ιστοτόπου για την Λασσάνειο ∆ηµοτική Χαρτοθήκη Κοζάνης 

(συνέχεια κώδικα): 

 

Πίνακας 3.1.1ζ:  Έλεγχος των δεδοµένων µε κώδικα Javascript στην φόρµα εγγραφής (δ) 

 

Εάν δεν βρεθούν σφάλµατα τότε εκτελείται η ενέργεια να µεταφερθούν τα δεδοµένα στην σελίδα 

create_account.php, όπου όπως θα παρουσιαστεί παρακάτω εισάγονται στην βάση δεδοµένων, αλλιώς 

εάν βρεθούν σφάλµατα τότε ενηµερώνετε ο χρήστης µε αναδυόµενο παράθυρο (pop-up window) ότι 

έχουν βρεθεί σφάλµατα κατά την διάρκεια εισαγωγής των στοιχείων του και ξαναεκτελείται το αρχείο 

register.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   for (var e=0; e<mymail.length; e++){ var p = mymail.substr(e,1); 
if ((p == "'")||(p == "~")||(p == "!")||(p == "#")||(p == "$")||(p == "%")||(p == "^")||(p == 

 "&")||(p == "*")||(p == "(")||(p == ")")||(p == "+")||(p == "{")||(p == "}")||(p == "[")||(p 
 == "]")||(p == "<")||(p == ">")||(p == "?")||(p == ",")||(p == "/")||(p == "`")||(p == "́")||(p 
 == "¨")||(p == " ")||(p == ";")||(p == ":")||(p == "|")||(p == '"')||(p == '\\')) { var msg5= " E-
 mail!"; var mymsg5=true; problems=true;  myflag=true;}  
} 

 
if(problems==true) {document.register_form.action="http://127.0.0.1/xartothiki/register.php";} 

 if(problems==false){document.register_form.action="http://127.0.0.1/xartothiki/create_account.php";} 
}//--> 
</SCRIPT> 
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Μεταπτυχιακή ∆ιπλωµατική Εργασία:  
Υλοποίηση ∆υναµικού Ιστοτόπου για την Λασσάνειο ∆ηµοτική Χαρτοθήκη Κοζάνης 

 

 

Εικόνα 3.1.1γ:  Αναδυόµενο παράθυρο Javascript σε σφάλµα στην φόρµα εγγραφής νέου µέλους 

 

   

3.1.2 Αρχείο Create_account.php  

 

Η σελίδα αυτή χρησιµοποιείται για την εισαγωγή των δεδοµένων που έχει καταχωρήσει ο 

χρήστης και εκτελείται µόνον εφόσον τα δεδοµένα αυτά είναι έγκυρα. Έτσι εµφανίζεται η παρακάτω 

σελίδα:  

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3.1.2α:  Επιτυχής εισαγωγή στοιχείων νέου µέλους στην βάση 

 

Ο κώδικας που εκτελείται είναι: 
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Μεταπτυχιακή ∆ιπλωµατική Εργασία:  
Υλοποίηση ∆υναµικού Ιστοτόπου για την Λασσάνειο ∆ηµοτική Χαρτοθήκη Κοζάνης 

 

Πίνακας 3.1.2α:  Έλεγχος των δεδοµένων µε κώδικα PHP και εγγραφή νέου µέλους 

 

 

… 
   <?PHP 
  
  $host='localhost'; $user='root'; $passwd=""; $database='xarto_db'; 
  $myusername = $_POST["username"];$mypassword = $_POST["password"]; 
  $myname = $_POST["name"];$mylastname = $_POST["lastname"]; 
  $myemail = $_POST["email"];$myphone = $_POST["phone"];$catch_error_flag="false"; 
  if ($catch_error_flag=="false"){ $myconnect=mysql_connect($host,$user,$passwd); 
  mysql_select_db($database); $table_name='users'; 
  $main_query = "SELECT username FROM $table_name WHERE username='$myusername'"; 
  $result = mysql_query($main_query); while ($row = mysql_fetch_assoc($result)) { 
  $return=$row['username']; } if ($return==$myusername) { 
  echo "Αυτό username χρησιµοποιείτε ήδη.<br><br style='line-height:8px'>";  
  echo "Παρακαλώ προσπαθήστε µε κάποιο άλλο username.<br><br style='line-height:8px'>"; 
  echo "<div align='center' class='l1_text'><a href=\"register.php\"> 
                       <img src='images/new/red_arrow_back.png' width='15' height='10' border='0' \></a></div>"; 
  $catch_error_flag="true"; mysql_close($myconnect);}} 
  if ($catch_error_flag=="false"){ $myconnect=mysql_connect($host,$user,$passwd); 
  mysql_select_db($database); $table_name='users'; 
  $main_query = "SELECT email FROM $table_name WHERE email='$myemail'"; 
  $result = mysql_query($main_query); while ($row = mysql_fetch_assoc($result)) { 
             $return=$row['email']; } if ($return==$myemail) { 
  echo "Αυτό email υπάρχει ήδη στην βάση δεδοµένων.<br><br style='line-height:8px'>";  
  echo "Εάν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης επικοινωνήστε µαζί µας  
                       <br style='line-height:8px'>και θα σας στείλουµε τον κωδικό σας µε e-mail."; 
  $catch_error_flag="true"; mysql_close($myconnect);}}  
  if ($catch_error_flag=="false"){$connect=mysql_connect($host,$user,$passwd); 
  $table_name='users'; $query = "INSERT INTO $table_name  
                        VALUES   ('$myusername','$mypassword','$myname','$mylastname','$myemail','$myphone')"; 
  mysql_query("set character set 'utf8'",$connect); mysql_query("SET NAMES 'utf8'",$connect); 
  mysql_select_db($database); if (mysql_query($query,$connect)){ echo 
  "Ευχαριστούµε για την εγγραφή σας.<br>";  } else{ echo"Παρουσιάστηκε κάποιο 
  πρόβληµα µε την βάση δεδοµένων.<br><br style='line-height:8px'> 

Παρακαλούµε προσπαθήστε αργότερα.</font>";} mysql_close($connect);}  
  

?> 
…     
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Μεταπτυχιακή ∆ιπλωµατική Εργασία:  
Υλοποίηση ∆υναµικού Ιστοτόπου για την Λασσάνειο ∆ηµοτική Χαρτοθήκη Κοζάνης 

3.1.3 Αρχείο Login.php 

 

Η σελίδα αυτή χρησιµοποιείται για την είσοδο των µελών στον ιστοτόπο. Έαν επιλέξει ο χρήστης 

τον σύνδεσµο σύνδεσης τότε εµφανίζεται η παρακάτω σελίδα:  

 

 

 

Εικόνα 3.1.3α:  Είσοδος των µελών στον ιστοτόπο 

 

Το κοµµάτι του κώδικα όπου εισάγονται τα στοιχεία για την είσοδο των µελών είναι ο εξής: 

 

Πίνακας 3.1.3α:  Κώδικας φόρµας εισαγωγής στοιχείων για την είσοδο των µελών 

  <form action="http://127.0.0.1/xartothiki/check_login.php" method="post" name="login_form">  
                                   
<TABLE width="220" height="45" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" valign="top"> 
<TD width="94" align="center"><div align="right" STYLE="margin-right:0px; margin-top:5px;"><font 
color='#FFFFFF'>Όνοµα χρήστη: </font></div></TD> 
<TD width="126" align="center"><div STYLE="margin-right:0px; margin-top:6px;"> 
<INPUT TYPE="text" SIZE="20" maxlength="20"  NAME="username"></div></TD> 
</TR> 
<TD width="94" align="center"><div align="right" STYLE="margin-right:0px; margin-top:5px;"><font 
color='#FFFFFF'>Κωδικός: </font></div></TD> 
<TD width="126" align="center"><div STYLE="margin-right:0px; margin-top:2px;"><INPUT 
TYPE="password" SIZE="20" maxlength="20"  NAME="password"></div></TD> 
</TR> 
</TABLE>    
<div align="center" style="margin-top:4px"> 
<input type="submit" name="login_b" value="Σύνδεση" onClick="login_function()" 
class="my_buttton_form"></div> 
   
 </form>  
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Μεταπτυχιακή ∆ιπλωµατική Εργασία:  
Υλοποίηση ∆υναµικού Ιστοτόπου για την Λασσάνειο ∆ηµοτική Χαρτοθήκη Κοζάνης 

Εάν έχουν καταχωρηθεί δεδοµένα και στα δύο πεδία (µετά από έλεγχο Javascript) τότε εκτελείται 

ο κώδικας που βρίσκεται στην σελίδα check_login.php. Εκεί ελέγχεται εάν υπάρχει το µέλος αυτό 

καταχωρηµένο στην βάση δεδοµένων και εάν βρεθεί, τότε ξεκινάει µια καινούργια συνεδρία (session) 

αλλιώς εµφανίζεται µήνυµα σφάλµατος. Ο κώδικας που ελέγχει την βάση δεδοµένων είναι ο εξής:  

 

Πίνακας 3.1.3β:  Έλεγχος δεδοµένων µε κώδικα PHP και είσοδος στον ιστοτόπο ως µέλος 

 

Εάν βρεθεί το µέλος τότε εµφανίζεται η ακόλουθη ιστοσελίδα µε επιλογές για προβολή και 

επεξεργασία των στοιχείων του λογαριασµού του ή για αποσύνδεσή του από τον ιστοτόπο. 

 

 

…   
<?PHP 

 
$host='localhost'; $user='root'; $passwd=''; $database='xarto_db'; $table_name='users'; 

 
$myusername=$_POST['username']; $mypassword=$_POST['password']; 
$temp_username=$myusername; $temp_password=$mypassword; 

 
$connect=mysql_connect("$host", "$user", "$passwd")or die("Could not connect to server."); 
if (mysql_select_db("$database")) {  
$sql="SELECT * FROM $table_name WHERE  
username='$myusername' and password='$mypassword'"; 
$result=mysql_query($sql); 
$count=mysql_num_rows($result); 

  while ($row = mysql_fetch_assoc($result)) { $return=$row['username'];} 
  if($count==1){ session_start(); 
  $_SESSION["username"]=$temp_username; $_SESSION["password"]=$temp_password; 
  $_SESSION["authenticated"]=true;  
  if ($return=="admin") { header("location:admin/main.php"); } 

else { header("location:index.php"); }} 
  else { $_SESSION["username"]=""; $_SESSION["authenticated"]=false; 
  header("location:fail_login.php"); } 

mysql_close($connect); } 
    

?> 
… 
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Μεταπτυχιακή ∆ιπλωµατική Εργασία:  
Υλοποίηση ∆υναµικού Ιστοτόπου για την Λασσάνειο ∆ηµοτική Χαρτοθήκη Κοζάνης 

 

 

 

Εικόνα 3.1.3β:  Επιτυχηµένη είσοδος στον ιστοτόπο 

 

Σε διαφορετική περίπτωση, σε µη επιτυχηµένη είσοδο θα εµφανιστεί η ακόλουθη ιστοσελίδα: 

 

 

Εικόνα 3.1.3γ:  Μη επιτυχηµένη είσοδος στον ιστοτόπο 

 

 

 

3.1.4 Αρχείο Myaccount.php 

 

Η σελίδα αυτή χρησιµοποιείται για την εµφάνιση των στοιχείων των µελών ή την επεξεργασία 

τους. Μπορούν να αλλάξουν όλα τα στοιχεία εκτός από το όνοµα, το επίθετο και το όνοµα χρήστη 

(username). 
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Μεταπτυχιακή ∆ιπλωµατική Εργασία:  
Υλοποίηση ∆υναµικού Ιστοτόπου για την Λασσάνειο ∆ηµοτική Χαρτοθήκη Κοζάνης 

 

Εικόνα 3.1.4α:  Προβολή στοιχείων των µελών του ιστοτόπου 

 

Το κοµµάτι κώδικα που υλοποιεί τον πίνακα και την φόρµα όπου εµφανίζονται τα στοιχεία σε 

αυτήν την σελίδα είναι το εξής:  
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Μεταπτυχιακή ∆ιπλωµατική Εργασία:  
Υλοποίηση ∆υναµικού Ιστοτόπου για την Λασσάνειο ∆ηµοτική Χαρτοθήκη Κοζάνης 

 

 

Πίνακας 3.1.4α:  Κώδικας για την προβολή και την επεξεργασία των στοιχείων των µελών (α) 

 

 

… 
 
<form name="form1" method="post" action="http://127.0.0.1/xartothiki/query_myaccount.php"> 
 

<TABLE width="550"  align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"  
style="width:550px; background-color:#bb3b43; margin-top:0px; margin-left:0px;  
margin-right:0px;" > 
<TR><TD width="272" height="20" align="center" ><div align="right" STYLE="margin-
right:10px; margin-top:8px;" title="myname" ><font color='#FFFFFF'>Όνοµα: 
</font></div></td><TD width="278" height="20" align="center"><div align="left" 
class="l2_text" STYLE="margin-right:10px; margin-top:8px;"><input name="new_name" 
class="my_form2" type="text" id="onoma" value="<?php echo "$myname"; ?>" readonly 
></div></TD></TR> 
<TR><TD width="272" height="20" align="center"><div align="right" STYLE="margin-
right:10px; margin-top:8px;"><font color='#FFFFFF'>Επίθετο: </font></div></TD><TD 
width="278" height="20" align="center"><div align="left" STYLE="margin-right:10px; 
margin-top:8px;"><input name="new_lastname" class="my_form2" type="text" id="lastname"  
value="<?php echo "$mylastname"; ?>"readonly></div></TD></TR> 
<TR><TD width="272" height="20" align="center"><div align="right" STYLE="margin-
right:10px; margin-top:8px;"><font color='#FFFFFF'>Όνοµα χρήστη: 
</font></div></TD><TD width="278" height="20" align="center"><div align="left" 
STYLE="margin-right:10px; margin-top:8px;"><input name="new_username" 
class="my_form2" type="text" id="username" value='<?php echo "$myusername"; ?>' 
readonly></div></TD></TR> 
<TR><TD width="272" height="20"  align="center"><div align="right" STYLE="margin-
right:10px; margin-top:8px;"><font color='#FFFFFF'>Κωδικός: </font></div></TD><TD 
width="278" height="20" align="center"><div align="left" STYLE="margin-right:10px; 
margin-top:8px;"><input name="new_pass" type="text" id="kodikos" class="my_form2" 
value="<?php echo "$mypass"; ?>" ></div></TD></TR> 
<TR><TD width="272" height="20"  align="center"><div align="right" STYLE="margin-
right:10px; margin-top:8px;"><font color='#FFFFFF'>E-mail: </font></div></TD><TD 
width="278" height="20" align="center"><div align="left" STYLE="margin-right:10px; 
margin-top:8px;">  <input name="new_email" type="text" id="email" class="my_form2" 
value="<?php echo "$myemail"; ?>" ></div></TD></TR> 
 

… 
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Μεταπτυχιακή ∆ιπλωµατική Εργασία:  
Υλοποίηση ∆υναµικού Ιστοτόπου για την Λασσάνειο ∆ηµοτική Χαρτοθήκη Κοζάνης 

 

(συνέχεια κώδικα) 

 

Πίνακας 3.1.4β:  Κώδικας για την προβολή και την επεξεργασία των στοιχείων των µελών (β) 

 

Για την ανανέωση των στοιχείων των µελών (έχει υπάρξει πρώτα έλεγχος Javascript, παρόµοιος 

µε τον έλεγχο που χρησιµοποιήθηκε για την εγγραφή µέλους, για την εγκυρότητα των δεδοµένων) το 

κοµµάτι κώδικα που υλοποιεί την σύνδεση και την ανανέωση στην βάση δεδοµένων είναι το εξής:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<TR><TD width="272" height="20"  align="center"><div align="right" STYLE="margin-
right:10px; margin-top:8px; margin-bottom:5px"><font color='#FFFFFF'>Τηλέφωνο: 
</font></div></TD><TD width="278" height="20" align="center"><div align="left" 
STYLE="margin-right:10px; margin-top:5px; margin-bottom:8px"><input name="new_phone" 
type="text" id="phone" class="my_form2" maxlength="10" value="<?php echo "$myphone"; 
?>" ></div></TD></TR> 
</TABLE> 
<br style="line-height:4px"><input type="submit" name="Submit" value="Αλλαγή στοιχείων" 
<?php if ($myusername=="") echo "disabled";?> onclick='message()'><br><br style="line-
height:4px"><div align="center"><font color='#bb3b43'>(* Μπορούν να αλλάξουν µόνο τα 
πεδία Κωδικός, E-mail και τηλέφωνο) <br></font></div> 

</form> 
… 
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Μεταπτυχιακή ∆ιπλωµατική Εργασία:  
Υλοποίηση ∆υναµικού Ιστοτόπου για την Λασσάνειο ∆ηµοτική Χαρτοθήκη Κοζάνης 

 

 

Πίνακας 3.1.4γ:  Σύνδεση και ανανέωση των στοιχείων µε κώδικα PHP στην βάση δεδοµένων 

 

… 
<?PHP 

       
   $check_error_flag="false"; $success_flag="false";  $error_message=""; 
   $username = $_POST["new_username"]; $pass = $_POST["new_pass"]; 
   $email = $_POST["new_email"]; $phone = $_POST["new_phone"]; 
         
   //Έλεγχος για το εάν το e-mail που δόθηκε χρησιµοποιείται από άλλον χρήστη 
        
   $host='localhost'; $user='root'; $passwd=""; $database='xarto_db'; 
   $p_connect=mysql_connect($host,$user,$passwd); 
   mysql_select_db($database);         
   $sql="SELECT * FROM users WHERE email='$email' and username!='$username'"; 
   $result = mysql_query($sql) or die(mysql_error()); 
   $row = mysql_fetch_array( $result ); 
   $the_email = $row['email']; 

if($the_email == ""){ }else{ 
$check_error_flag="true";       

 $error_message="Αυτό το e-mail χρησιµοποιείται ήδη απο κάποιον άλλο χρήστη."; } 
   mysql_close($p_connect); 
         
   //Ανανέωση των στοιχείων του χρήστη  
 
   if ($check_error_flag=="false") { 
   $connect=mysql_connect($host,$user,$passwd); 
   mysql_query('set character set greek',$connect); 
   mysql_query("SET NAMES 'greek'",$connect); 
   $query = "UPDATE `users` SET `password` =\"$pass\", `email` =\"$email\" , 

 `phone` =\"$phone\" WHERE `username`=\"$username\""; 
   mysql_select_db($database); 
         

if (mysql_query($query,$connect)){ $success_flag="true"; }else 
{$error_message="Παρουσιάστηκε πρόβληµα σύνδεσης µε την βάση.";} 

   mysql_close($connect); } 
       
  ?> 
… 
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Μεταπτυχιακή ∆ιπλωµατική Εργασία:  
Υλοποίηση ∆υναµικού Ιστοτόπου για την Λασσάνειο ∆ηµοτική Χαρτοθήκη Κοζάνης 

3.1.5 Αρχείο Subscribe.php 

 

Η σελίδα αυτή εισάγει τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις (emails) των επισκεπτών στην βάση 

δεδοµένων. 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3.1.5α:  Εισαγωγή ηλεκτρονικών διευθύνσεων για newsletter 

 

Οι χρήστες που επιθυµούν την εγγραφή τους στην υπηρεσία newsletter δεν είναι υποχρεωµένοι 

να εγγραφούν σαν µέλη στην χαρτοθήκη. Ο κώδικας που υλοποιεί τον έλεγχο για την ορθή µορφή των 

διευθύνσεων είναι ο εξής:  

 

Πίνακας 3.1.5α:  Έλεγχος Javascript για την ορθή µορφή των ηλεκτρ. διευθύνσεων 

… 
<script type="text/javascript"> 

function popup() { var elegxos=false; var problems=false; 
   var mail=document.myform.email_text.value; if(mail==""){ 
   alert("∆εν έχετε συµπληρώσει το e-mail σας"); document.myform.action= 

"http://127.0.0.1/xartothiki/index.php"; problems=true; elegxos=true; } 
   if (elegxos==false) { var validRegExp; validRegExp =/^[ a-zA-Z]+([_\.-]?[ 

a-zA-Z0-9]+)*@[a-zA-Z0-9]+([\.-]?[a-zA-Z0-9]+)*(\.[a-zA-Z]{2,4})+$/;   
   strEmail = document.myform.email_text.value; 

if ((strEmail.search(validRegExp) == -1)||(mail.length < 8)) 
   { alert("Μη έγκυρη µορφή e-mail"); 

document.myform.action="http://127.0.0.1/xartothiki/index.php"; problems=true; }} 
if (problems==false) { 

   document.myform.action="http://127.0.0.1/xartothiki/subscribe.php";} 
   if (problems==true) {  
   document.myform.action="http://127.0.0.1/xartothiki/index.php";} }  

</script>  
…  
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Μεταπτυχιακή ∆ιπλωµατική Εργασία:  
Υλοποίηση ∆υναµικού Ιστοτόπου για την Λασσάνειο ∆ηµοτική Χαρτοθήκη Κοζάνης 

Ο κώδικας που υλοποιεί την εισαγωγή των ηλεκτρονικών διευθύνσεων στην βάση δεδοµένων 

είναι ο εξής:  

 

 

Πίνακας 3.1.5β:  Εισαγωγή των ηλεκτρονικών διευθύνσεων µε κώδικα PHP στην βάση δεδοµένων 

 

 

3.1.6 Αρχείο Dialekseis.php 

 

Στην σελίδα αυτή µπορεί το κάθε µέλος να κάνει εγγραφή σε µια διάλεξη. Εάν δεν έχει συνδεθεί 

τότε το κουµπί εγγραφής είναι απενεργοποιηµένο. Επίσης, υπάρχει έλεγχος για το εάν έχει ήδη 

εγγραφεί σε αυτήν την διάλεξη. 

 

… 
<?PHP 
 

    $host='localhost'; $user='root'; $passwd=""; $database='xarto_db'; 
   $subscribe = $_POST["email_text"]; $catch_error_flag="false"; 
        
   if ($catch_error_flag=="false"){ 
   $myconnect=mysql_connect($host,$user,$passwd); 
   mysql_select_db($database); $table_name='subs'; 
   $main_query = "SELECT email FROM $table_name WHERE email='$subscribe'"; 
   $result = mysql_query($main_query); 
   while ($row = mysql_fetch_assoc($result)) { $return=$row['email']; }  
   if ($return==$subscribe) { echo "Έχετε ήδη καταχωρήσει το e-mail σας.<br>";  

$catch_error_flag="true"; mysql_close($myconnect);}} 
   if ($catch_error_flag=="false"){ 
   $connect=mysql_connect($host,$user,$passwd); $table_name='subs'; 
   $query = "INSERT INTO $table_name VALUES ('$subscribe')"; 
   mysql_select_db($database); 
   if (mysql_query($query,$connect)){ echo "Ευχαριστούµε για την εγγραφή σας.<br>"; } 
   else{ echo "Υπήρξε πρόβληµα σύνδεσης µε την βάση.</font>";} 
   mysql_close($connect); }        
  ?> 
… 
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Μεταπτυχιακή ∆ιπλωµατική Εργασία:  
Υλοποίηση ∆υναµικού Ιστοτόπου για την Λασσάνειο ∆ηµοτική Χαρτοθήκη Κοζάνης 

 

Εικόνα 3.1.6α:  Εγγραφή µέλους σε διάλεξη  

 

 

Το µέλος δεν έχει κάνει σύνδεση και έτσι δεν µπορεί να κάνει εγγραφή σε διάλεξη. 

 

Εικόνα 3.1.6β:  Απενεργοποιηµένο κουµπί εγγραφής σε διάλεξη 
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Μεταπτυχιακή ∆ιπλωµατική Εργασία:  
Υλοποίηση ∆υναµικού Ιστοτόπου για την Λασσάνειο ∆ηµοτική Χαρτοθήκη Κοζάνης 

Ο κώδικας που υλοποιεί την εγγραφή των µελών σε διάλεξη είναι ο εξής:  

 

 

Πίνακας 3.1.6α:  Κώδικας της φόρµας για την εγγραφή µέλους σε διάλεξη 

 

… 
 

<Form action="http://127.0.0.1/xartothiki/query_dialekseis.php" method="post" name="dia_form"> 
 

<table width="75%" align="center"><TR><TD width="91" align="center"> Πάρτε µέρος</TD> 
<TD width="53" align="center"><INPUT TYPE="checkbox" NAME="checkbox_name" 
value="Nisou_Kritis_Thesis" width="10" align="center" class="my_buttton_form2" 

 
<?PHP 

   $temp_username=$_SESSION['username'];  $host='localhost'; $user='root'; 
   $passwd=""; $database='xarto_db';  $connect=mysql_connect($host,$user,$passwd); 
   mysql_select_db($database); $table_name='registered'; 

$query = "SELECT * FROM $table_name WHERE username='$temp_username'"; 
   $result = mysql_query($query);  
    if (!$result) { $message  = 'Invalid query: ' . mysql_error() . "\n"; 
   $message .= 'Whole query: ' . $query;  die($message); } 
   while ($row = mysql_fetch_assoc($result)) { echo "disabled"; } 
   mysql_free_result($result);  mysql_close($connect); ?> 
       
                                   //Μόνο όσοι έχουν κάνουν σύνδεση βλέπουν ενεργό το check box  
                         
   <?PHP if(!isset($_SESSION["username"])) {echo "disabled";}  ?> ></TD> 
 

<TD width="112" align="center"><input type='submit' value='Εγγραφή' name='mysubmit' 
 <?php if(!isset($_SESSION["username"])) echo "disabled"  ?> 
  onClick='message()' class="my_buttton_form"></TD></TR> 

</TABLE> 
</form> 

… 
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Μεταπτυχιακή ∆ιπλωµατική Εργασία:  
Υλοποίηση ∆υναµικού Ιστοτόπου για την Λασσάνειο ∆ηµοτική Χαρτοθήκη Κοζάνης 

(συνέχεια κώδικα) 

 

Πίνακας 3.1.6β:  Κώδικας PHP για την εγγραφή µέλους σε διάλεξη 

 

3.2 Ιστοτόπος της χαρτοθήκης από την πλευρά του διαχειριστή 

 

Σε αυτήν την ενότητα παρατίθεται ο προγραµµατιστικός κώδικας λειτουργίας της χαρτοθήκης 

από την πλευρά του διαχειριστή.  Ο διαχειριστής όταν εισέρχεται στην εφαρµογή µπορεί να κάνει τις 

απαραίτητες ενέργειες µέσα από ένα αναδιπλούµενο µενού. Το µενού περιέχει σαν επιλογές τους 

χρήστες, τις διαλέξεις, τα emails και τα σχόλια του ιστοτόπου. 

 

 

(από το αρχείο query_dialekseis.php όπου γίνεται εισαγωγή του χρήστη στην διάλεξη) 
 
<?PHP 

   
$temp_username=$_SESSION['username']; $myvar =$_POST['checkbox_name']; 

   $host='localhost';  $user='root';  $passwd='';  $database='xarto_db';  $flag=""; 
   $table_name = 'dialekseis'; $main_table = 'registered';  
   $myconnect=mysql_connect($host,$user,$passwd); 
   mysql_select_db($database); 

$main_query = "SELECT username FROM $main_table WHERE 
username='$temp_username' and dialekseis='$myvar'"; 
$result = mysql_query($main_query) or die(mysql_error()); 

   while ($row = mysql_fetch_assoc($result))  
{ $return=$row['username']; } if ($return==$temp_username) { 

   echo "<font color='#bb3b43'>"; echo "Έχετε ήδη εγγραφεί σε αυτήν την διάλεξη!"; 
echo "</div>"; } else{ if ($myvar !=""){ $q = "INSERT INTO $main_table VALUES 
('$temp_username','$myvar')";  if (mysql_query($q,$myconnect)){ 

   $flag="true"; }else{ $flag="false"; }}} 
if ($flag=="true"){ echo "<div align='center'><font color='#bb3b43'>Ευχαριστούµε για 
την εγγραφή σας!</font></div>"; if ($flag=="false"){ echo "<div align='center'> 
<font color='#bb3b43'>Πρόβληµα κατά την εγγραφή σας!</font></div>";} 

   mysql_close($myconnect); 
?> 
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Μεταπτυχιακή ∆ιπλωµατική Εργασία:  
Υλοποίηση ∆υναµικού Ιστοτόπου για την Λασσάνειο ∆ηµοτική Χαρτοθήκη Κοζάνης 

 

Εικόνα 3.2α:  Κεντρική σελίδα διαχειριστή 

 

 

 

Εικόνα 3.2β:  Κεντρική σελίδα διαχειριστή 

 

 

3.2.1 Αρχείο Search_username.php 

 

Στην σελίδα αυτή ο διαχειριστής µπορεί να κάνει αναζήτηση κάποιου χρήστη βάση του όνοµα 

χρήστη (username) του κάθε µέλους. 

 

Εικόνα 3.2.1α:  Επιλογές χρηστών: αναζήτηση βάση username 
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Μεταπτυχιακή ∆ιπλωµατική Εργασία:  
Υλοποίηση ∆υναµικού Ιστοτόπου για την Λασσάνειο ∆ηµοτική Χαρτοθήκη Κοζάνης 

Σε µια επιτυχή αναζήτηση τα αποτελέσµατα φαίνονται παρακάτω: 

 

 

Εικόνα 3.2.1β:  Επιλογές χρηστών: αποτελέσµατα επιτυχής αναζήτησης βάση username 

 

 

Σε µια µη επιτυχή αναζήτηση τα αποτελέσµατα φαίνονται παρακάτω: 

 

Εικόνα 3.2.1γ:  Επιλογές χρηστών: αποτελέσµατα µη επιτυχής αναζήτησης βάση username 

 

Ο κώδικας που υλοποιεί την αναζήτηση µέλους του ιστοτόπου βάση του ονόµατος χρήστη 

(username) είναι ο εξής:  
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Μεταπτυχιακή ∆ιπλωµατική Εργασία:  
Υλοποίηση ∆υναµικού Ιστοτόπου για την Λασσάνειο ∆ηµοτική Χαρτοθήκη Κοζάνης 

 

Πίνακας 3.2.1:  Επιλογές χρηστών: κώδικας για αναζήτηση µέλους βάση username 

 

 

… 
<form name="search_user_username" method="post" 
action="http://127.0.0.1/xartothiki/admin/q_s_username.php"> 

          
                                    <table width="400" align="center"><tr><td width="200"> 

<div align="right" style="margin-top:2px"><font size="2" > 
Αναζήτηση βάση username:</div></font></td><td width="200">< 
input type="text"  value="" name="text_us_username" maxlength="25" 
class="my_form2" ></td></tr><tr><td></td></tr></table><div align="center"> 
<Input type="submit" value="Αναζήτηση" name="search_user_us"></div> 
 
</form> 

… 
  (από το αρχείο q_s_username.php όπου γίνεται η αναζήτηση) 

<?php  
 
   $var = $_POST["text_us_username"]; 

if ($var==""){ echo "<div align='center' class='small_title_text'>∆εν έδωσες κάποια 
παράµετρο!</div>"; } else { $host='localhost'; $user='root'; $passwd=""; 

   $database='xarto_db'; $connect=mysql_connect($host,$user,$passwd);  
   $table_name='users'; mysql_query('set character set greek',$connect); 
   mysql_query("SET NAMES 'greek'",$connect); mysql_select_db($database); 
   $query = "SELECT * FROM `users` WHERE `username`=\"$var\""; 
   $results_id = mysql_query($query, $connect); $count=mysql_num_rows($results_id); 

if ($count==1) { print '<br><table width="580" align="center" cellpadding="0" 
cellspacing="0" border="1" bgcolor=#3399FF>'; print '<tr>'; 

   print '<td><div align=center>Username</div></td><td<div align=center> 
   Κωδικός</div></td> <td><div align=center>Όνοµα</div></td><td><div align=center> 

Επίθετο</div></td> <td><div align=center>E-mail</div></td><td><div 
align=center>Τηλέφωνο</div></td>'; 

   while ($row = mysql_fetch_row($results_id)) { print '<tr align=center>'; 
   foreach ($row as $field) { echo "<td><div align='center'>$field</div></td> "; } 

print '</tr>'; } print '</tr></table>'; } else echo "<div align='center' 
class='small_title_text'>∆εν βρέθηκε ο συγκεκριµένος χρήστης!</div>"; 

   mysql_close($connect); } 
 
   ?> 
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Μεταπτυχιακή ∆ιπλωµατική Εργασία:  
Υλοποίηση ∆υναµικού Ιστοτόπου για την Λασσάνειο ∆ηµοτική Χαρτοθήκη Κοζάνης 

3.2.2 Αρχείο Display_all_users.php 

 

Στην σελίδα αυτή ο διαχειριστής µπορεί να δει όλα τα εγγεγραµµένα µέλη του ιστοτόπου της 

χαρτοθήκης.  

 

 

Εικόνα 3.2.2:  Επιλογές χρηστών: εµφάνιση όλων των µελών από τον διαχειριστή 
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Μεταπτυχιακή ∆ιπλωµατική Εργασία:  
Υλοποίηση ∆υναµικού Ιστοτόπου για την Λασσάνειο ∆ηµοτική Χαρτοθήκη Κοζάνης 

Ο κώδικας που υλοποιεί την εµφάνιση όλων των µελών της βάσης δεδοµένων από τον 

διαχειριστή είναι ο εξής:  

 

Πίνακας 3.2.2:  Επιλογές χρηστών: κώδικας για την εµφάνιση όλων των µελών  

 

 

3.2.3 Αρχείο Edit_user.php 

 

Στην σελίδα αυτή ο διαχειριστής µπορεί να επεξεργαστεί τα στοιχεία των εγγεγραµµένων µελών 

του ιστοτόπου της χαρτοθήκης. Έχει προηγηθεί η εισαγωγή του ονόµατος χρήστη (username) από τον 

διαχειριστή ώστε να εµφανιστούν τα δεδοµένα του συγκεκριµένου µέλους. 

 

… 
<?php  

    
$host='localhost';  $user='root';  $passwd=""; $database='xarto_db'; 
$connect=mysql_connect($host,$user,$passwd); $table_name='users'; 

   mysql_query('set character set greek',$connect); 
   mysql_query("SET NAMES 'greek'",$connect); 

$query = "SELECT * FROM `users` ORDER BY username"; 
mysql_select_db($database);  $results_id = mysql_query($query, $connect); 
if ($results_id) { print '<br><table width="580" align="center" border="1" 
cellpadding="0" cellspacing="0" bgcolor=#3399FF>';  print '<tr>';  print '<td><div 
align=center>Username</div></td> <td<div align=center>Κωδικός</div></td> 

   <td><div align=center>Όνοµα</div></td><td><div align=center>Επίθετο</div></td> 
   <td><div align=center>E-mail</div></td> <td><div align=center> Τηλέφωνο</div> 

</td>'; while ($row = mysql_fetch_row($results_id)) { print '<tr align=center>'; 
   foreach ($row as $field) { echo "<td><div align='center'>$field</div></td> "; } 
   print '</tr>'; }}print '</tr></table>';  mysql_close($connect);  
  

?> 
… 
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Μεταπτυχιακή ∆ιπλωµατική Εργασία:  
Υλοποίηση ∆υναµικού Ιστοτόπου για την Λασσάνειο ∆ηµοτική Χαρτοθήκη Κοζάνης 

 

Εικόνα 3.2.3:  Επιλογές χρηστών: εµφάνιση όλων των µελών από τον διαχειριστή 

 

Τα πεδία όνοµα χρήστη (username), όνοµα, επίθετο δεν µπορούν να αλλάξουν και γι αυτόν τον 

λόγο τα πεδία εισαγωγής (text fields) είναι απενεργοποιηµένα.  

Ο κώδικας που υλοποιεί την επεξεργασία των στοιχείων των µελών της βάσης δεδοµένων από 

τον διαχειριστή είναι ο εξής: 
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Μεταπτυχιακή ∆ιπλωµατική Εργασία:  
Υλοποίηση ∆υναµικού Ιστοτόπου για την Λασσάνειο ∆ηµοτική Χαρτοθήκη Κοζάνης 

 

Πίνακας 3.2.3α:  Επιλογές χρηστών: κώδικας για την επεξεργασία των στοιχείων των µελών (α) 

 

 

… 
     <?php  
 

$var = $_POST["txt_edit_user"]; if ($var=="") {echo "<div align='center' 
class='small_title_text'> ∆εν έδωσες κάποια παράµετρο!<br><br></div>";}else{ 

   $host='localhost';  $user='root';  $passwd=""; $database='xarto_db'; 
$connect=mysql_connect($host,$user,$passwd);  $table_name='users'; 

   mysql_query('set character set greek',$connect); 
   mysql_query("SET NAMES 'greek'",$connect); 
   $query = "SELECT * FROM `users` WHERE `username`=\"$var\""; 
   mysql_select_db($database); 

result=mysql_query($query,$connect) or die(mysql_error()); 
   while($row=mysql_fetch_array($result)) { $myusername=$row['username']; 
   $mypass=$row['password']; $myname=$row['name'];  $mylastname=$row['lastname']; 

$myemail=$row['email']; $myphone=$row['phone']; } if ($myusername=="") {echo 
"<div align='center' class='small_title_text'>∆εν βρέθηκε ο συγκεκριµένος 
χρήστης!</div><br>";} mysql_close($connect); } 

   ?>        
                    

<form name="form1" method="post" 
action="http://127.0.0.1/xartothiki/admin/q_edit_user2.php"> 
 
<table width="580" align="center" border="1" bgcolor="#3399FF" cellpadding="0" 
cellspacing="0"><tr><td height="29" colspan="2" align="center">< div align= 
"center"> <strong>Επεξεργασία Στοιχείων χρήστη </strong></div></td></tr><tr> 

                  <td width="190"><div align="right">Όνοµα χρήστη:</div></td> 
<td width="190"><input name="new_username" type="text" id="username" 
value='<?php echo "$myusername"; ?>' readonly></td></tr> <tr> 
<td><div align="right">Kωδικός: </div></td><td><input name="new_pass" 
type="text" id="kodikos" value="<?php echo "$mypass"; ?>" <?php if ($mypass=="") 
echo "readonly";?>>*</td></tr><tr><td><div align="right">Όνοµα: </div></td> 
<td><input name="new_name" type="text" id="onoma" value="<?php echo 
"$myname"; ?>" readonly></td></tr><tr><td><div align="right">Επίθετο: </div> 
</td><td><input name="new_lastname" type="text" id="lastname" value="<?php echo 
"$mylastname"; ?>"readonly></td></tr><tr> 

                <td><div align="right">E-mail: </div></td> 
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Μεταπτυχιακή ∆ιπλωµατική Εργασία:  
Υλοποίηση ∆υναµικού Ιστοτόπου για την Λασσάνειο ∆ηµοτική Χαρτοθήκη Κοζάνης 

(συνέχεια κώδικα) 

 

Πίνακας 3.2.3β:  Επιλογές χρηστών: κώδικας για την επεξεργασία των στοιχείων των µελών (β) 

 

 

 

 

<td><input name="new_email" type="text" id="email" value="<?php echo 
"$myemail"; ?>" <?php if ($myemail=="") echo "readonly";?>>*</td></tr><tr> 
<td><div align="right">Τηλέφωνο: </div></td><td> 
<input name="new_phone" type="text" id="phone" value="<?php echo "$myphone"; 
?>" >*</td></tr><tr><td colspan="2" align="center"> 
<div align="center"><input type="submit" name="Submit" value="Ανανέωση 
στοιχείων" <?php if ($myusername=="") echo "disabled";?> onclick='message()'> 
</div></td></tr><tr><td colspan="2" align="center">< div align="center">* 
Μπορούν να αλλάξουν µόνο τα πεδία Κωδικός, E-mail και Τηλέφωνο</div></td> 

              </tr></table> 
</form> 
… 

               
   (κώδικας από το αρχείο q_edit_user2.php όπου γίνεται ανανέωση στην βάση) 
           

<?PHP 
         

$host='localhost';  $user='root'; $passwd="";$database='xarto_db'; 
   $check_error_flag="false"; $username = $_POST["new_username"]; 
   $pass = $_POST["new_pass"]; $name = $_POST["new_name"]; 
   $lastname = $_POST["new_lastname"]; $email = $_POST["new_email"]; 
   $phone = $_POST["new_phone"]; 

$connect=mysql_connect($host,$user,$passwd); 
   mysql_query('set character set greek',$connect); 
   mysql_query("SET NAMES 'greek'",$connect); 

$query = "UPDATE `users` SET `password` =\"$pass\", `email` =\"$email\" WHERE 
`username`=\"$username\""; mysql_select_db($database); 
if (mysql_query($query,$connect)){ echo "<div align='center' 
class='small_title_text'>Επιτυχής επεξεργασία των στοιχείων του 
χρήστη!</font></div>"; } mysql_close($connect);  

    
?> 
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Μεταπτυχιακή ∆ιπλωµατική Εργασία:  
Υλοποίηση ∆υναµικού Ιστοτόπου για την Λασσάνειο ∆ηµοτική Χαρτοθήκη Κοζάνης 

3.2.4 Αρχείο Insert_user_dia.php 

 

Στην σελίδα αυτή ο διαχειριστής µπορεί να εισάγει κάποιο µέλος σε κάποια διάλεξη.  

 

 

Εικόνα 3.2.4α:  Επιλογές χρηστών: εισαγωγή µέλους σε διάλεξη από τον διαχειριστή 

 

Επιτυχής εισαγωγή µέλους σε διάλεξη: 

 

Εικόνα 3.2.4β:  Επιλογές χρηστών: εισαγωγή µέλους σε διάλεξη από τον διαχειριστή 
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Μεταπτυχιακή ∆ιπλωµατική Εργασία:  
Υλοποίηση ∆υναµικού Ιστοτόπου για την Λασσάνειο ∆ηµοτική Χαρτοθήκη Κοζάνης 

Ο κώδικας που υλοποιεί την εισαγωγή µέλους σε διάλεξη από τον διαχειριστή είναι ο εξής: 

 

Πίνακας 3.2.4α:  Επιλογές χρηστών: κώδικας για την εισαγωγή µέλους σε διάλεξη (α) 

 

 

 

 

… 
<form name="insert_user_dia" method="post" 
action="http://127.0.0.1/xartothiki/admin/q_insert_user_dia.php"> 

    
<TABLE width="580" height="4" align="center" border="1" cellpadding="0" 
cellspacing="0" bgcolor="#3399FF"><TR><td width="275" height="20" 
align="center"><div align="right" STYLE="margin-right:5px; margin-
top:11px;">Όνοµα χρήστη (username): </div></td> <TD width="275" height="20" 
align="center"><div align="left" STYLE="margin-left:2px; margin-top:5px;"><INPUT 
TYPE="text"  maxlength="15"  NAME="myname" class="my_form2"></div></TD> 
</TR><TR><TD width="275" height="20" align="center"><div align="right" 
STYLE="margin-right:5px; margin-top:8px;">∆ιάλεξη: </div></TD> 
<TD width="275" height="20" align="center"><div align="left" STYLE="margin-
left:2px; margin-top:5px; margin-bottom:7px;"> 
<select name='dialekseis' style="size:landscape;" class="my_form2"> 

                                             
                                    <?php 
      

$host='localhost';  $user='root'; $passwd=""; $database='xarto_db'; 
$connect=mysql_connect($host,$user,$passwd);  mysql_select_db($database); 

   $table_name='dialekseis'; $sql="select dname from $table_name"; 
   $result=mysql_query($sql,$connect) or die (mysql_error()); 
   if(mysql_num_rows($result)) { while($row = mysql_fetch_row($result)) { 

print("<option value=\"$row[0]\">$row[0]</option>"); }}else { 
   print("<option value=\"\">Καµµία διάλεξη!</option>");} 
           
   ?>  

</select>  
</div></TD></TR></TABLE><div align="center"> <br> <input type="submit" 
value="Εισαγωγή" name="insert_user_pro"></div> 

            
                     </form> 
…              
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Μεταπτυχιακή ∆ιπλωµατική Εργασία:  
Υλοποίηση ∆υναµικού Ιστοτόπου για την Λασσάνειο ∆ηµοτική Χαρτοθήκη Κοζάνης 

(συνέχεια κώδικα)  

 

Πίνακας 3.2.4β:  Επιλογές χρηστών: κώδικας για την εισαγωγή µέλους σε διάλεξη (β) 

 

 

 

 

 

… 
(κώδικας από το αρχείο q_insert_user_dia.php όπου γίνεται η εισαγωγή του χρήστη στην διάλεξη) 

 
<?PHP 

         
$host='localhost';  $user='root'; $passwd=""; $database='xarto_db'; $check_error_flag 
="false"; $myname = $_POST["myname"]; mypro = $_POST["dialekseis"];if 
($myname==""){echo "<div align='center' class='small_title_text'>∆εν έδωσες 
παράµετρο στο πεδίο του username!</div>"; $check_error_flag="true";} 

              
   //Έλεγχος για το εάν υπάρχει το username 
    

if ($check_error_flag=="false") { $ch_connect=mysql_connect($host,$user,$passwd); 
   mysql_select_db($database); $table_name="users"; 
   $qw_query = "SELECT * FROM $table_name WHERE username='$myname'"; 

$myresult = mysql_query($qw_query); while ($brow = mysql_fetch_assoc($myresult)) 
{$breturn=$brow['username']; }if ($breturn=="$myname") {$check_error_flag="false"; 
}else { echo "<div align='center' class='small_title_text'>Αυτό το username δεν υπάρχει 
στην βάση!</div>"; $check_error_flag="true";}mysql_close($ch_connect); } 

         
   //Έλεγχος για το εάν το username υπάρχει σε κάποια διάλεξη 

 
if ($check_error_flag=="false") 
{$vcheck_connect=mysql_connect($host,$user,$passwd); mysql_select_db($database); 
$v_query = "SELECT username FROM registered WHERE username='$myname' and 
dialekseis='$mypro'"; $vresult = mysql_query($v_query); while ($vrow = 
mysql_fetch_assoc($vresult)) {$vreturn=$vrow['username']; }if ($vreturn=="") 
{$check_error_flag="false";}else{ echo "<div align='center' class='small_title_text'>Ο 
συγκεκριµένος χρήστης υπάρχει ήδη στην συγκεκριµένη διάλεξη.</div>";  

   $check_error_flag="true";}mysql_close($vcheck_connect); } 
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Μεταπτυχιακή ∆ιπλωµατική Εργασία:  
Υλοποίηση ∆υναµικού Ιστοτόπου για την Λασσάνειο ∆ηµοτική Χαρτοθήκη Κοζάνης 

(συνέχεια κώδικα) 

 

Πίνακας 3.2.4γ:  Επιλογές χρηστών: κώδικας για την εισαγωγή µέλους σε διάλεξη (γ) 

 

 

3.2.5 Αρχείο Search_dia.php 

 

Στην σελίδα αυτή ο διαχειριστής µπορεί να κάνει αναζήτηση κάποιας διάλεξης βάση του 

ονόµατός της. 

 

Εικόνα 3.2.5α:  Επιλογές διαλέξεων: αναζήτηση διάλεξης από τον διαχειριστή 

 

//εισαγωγή του χρήστη στο συγκεκριµένο πρόγραµµα 
         
   if ($check_error_flag=="false"){ $connect=mysql_connect($host,$user,$passwd); 

$table_name='registered'; $table_name2="$mypro"; 
$myconnect=mysql_connect($host,$user,$passwd); mysql_select_db($database); 
$tbl_name='dialekseis'; $q = "INSERT INTO $table_name VALUES 
('$myname','$mypro')"; if (mysql_query($q,$connect)){ echo "<div align='center' 
class='small_title_text'>Επιτυχής εισαγωγή του $myname στην διάλεξη $mypro</div>";  

   }else{echo "Παρουσιάστηκε κάποιο πρόβληµα σύνδεσης  
µε την βάση.</font>";}mysql_close($connect); } 

    
?>   

 
…              
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Μεταπτυχιακή ∆ιπλωµατική Εργασία:  
Υλοποίηση ∆υναµικού Ιστοτόπου για την Λασσάνειο ∆ηµοτική Χαρτοθήκη Κοζάνης 

Σε µια επιτυχή αναζήτηση τα αποτελέσµατα φαίνονται παρακάτω: 

 

Εικόνα 3.2.5β:  Επιλογές διαλέξεων: αποτελέσµατα επιτυχής αναζήτησης διάλεξης 

 

 

Σε µια µη επιτυχή αναζήτηση τα αποτελέσµατα φαίνονται παρακάτω: 

 

 

Εικόνα 3.2.5γ:  Επιλογές διαλέξεων: αποτελέσµατα µη επιτυχής αναζήτησης διάλεξης 

 

Ο κώδικας που υλοποιεί την αναζήτηση διάλεξης στην βάση δεδοµένων βάση του ονόµατός της 

είναι ο εξής:  
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Μεταπτυχιακή ∆ιπλωµατική Εργασία:  
Υλοποίηση ∆υναµικού Ιστοτόπου για την Λασσάνειο ∆ηµοτική Χαρτοθήκη Κοζάνης 

 

 

Πίνακας 3.2.5:  Επιλογές διαλέξεων: κώδικας για αναζήτηση διάλεξης βάση ονόµατος διάλεξης 

 

… 
 

<form name="search_dia_dname" method="post" 
action="http://127.0.0.1/xartothiki/admin/q_s_dia.php"> 

           
                                    <table width="400"align="center"><tr> 

<td width="200"><FONT SIZE="2" >Αναζήτηση βάση όνοµα  διάλεξης: </FONT> 
</td><td width="200"><input type="text"  value="" name="text_dia" 
class="my_form2" maxlength="25" ></td></tr><tr><td></td></tr></table><div 
align="center"> 

                                    <Input type="submit" value="Αναζήτηση" name="search_dia" onClick="message()"> 
                                    </div></form>     
                                         

   (κώδικας από το αρχείο q_s_dia.php όπου γίνεται η αναζήτηση της διάλεξης) 
 
                                    <?php  
 
   var = $_POST["text_dia"]; if ($var==""){ echo "<div align='center' 

class='small_title_text'>∆εν έδωσες κάποια παράµετρο!</div>";}else{ 
   $host='localhost'; $user='root'; $passwd=""; $database='xarto_db'; 

$connect=mysql_connect($host,$user,$passwd);  $table_name='dialekseis'; 
   mysql_query('set character set greek',$connect); 
   mysql_query("SET NAMES 'greek'",$connect); mysql_select_db($database); 
   $query = "SELECT * FROM `dialekseis` WHERE `dname`=\"$var\""; 
   $results_id = mysql_query($query, $connect); 
   $count=mysql_num_rows($results_id); if ($count==1) { 

print '<br><table width="580" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" 
border="1" bgcolor=#3399FF>'; print '<tr>'; print '<td><div align=center>Id 
</div></td><td<div align=center>Όνοµα διάλεξης</div></td><td><div 
align=center>Εισηγητής</div></td><td><div align=center>Ηµεροµηνία</div></td>'; 

   while ($row = mysql_fetch_row($results_id)) { print '<tr align=center>'; 
   foreach ($row as $field) { echo "<td><div align='center'>$field</div></td> ";} 
                         print '</tr>'; }print '</tr></table>'; } else 

echo "<div align='center' class='small_title_text'>∆εν βρέθηκε η συγκεκριµένη 
διάλεξη!</div>"; mysql_close($connect); } 

   ?> 
…              



 

 59 

Μεταπτυχιακή ∆ιπλωµατική Εργασία:  
Υλοποίηση ∆υναµικού Ιστοτόπου για την Λασσάνειο ∆ηµοτική Χαρτοθήκη Κοζάνης 

3.2.6 Αρχείο Display_all_dia.php 

 

Στην σελίδα αυτή ο διαχειριστής µπορεί να εµφανίσει όλες τις διαλέξεις που είναι 

καταχωρηµένες στην βάση δεδοµένων. 

 

 

Εικόνα 3.2.6:  Επιλογές διαλέξεων: εµφάνιση όλων των διαλέξεων 

 

Ο κώδικας που υλοποιεί την εµφάνιση όλων των διαλέξεων είναι ο εξής:  

 

Πίνακας 3.2.6:  Επιλογές διαλέξεων: κώδικας PHP για εµφάνιση όλων των διαλέξεων 

 
<?php  
      
$host='localhost'; $user='root'; $passwd=""; $database='xarto_db'; 
$connect=mysql_connect($host,$user,$passwd); $table_name='dialekseis'; 
mysql_query('set character set greek',$connect); mysql_query("SET NAMES 
'greek'",$connect);  $query = "SELECT * FROM `dialekseis` ORDER BY id"; 
mysql_select_db($database); $results_id = mysql_query($query, $connect); 
if ($results_id) { print '<br><table width="580" align="center" border="1" 
cellpadding="0" cellspacing="0" bgcolor=#3399FF>'; print '<tr>'; print '<td><div 
align=center>Id</div></td> <td<div align=center>Όνοµα διάλεξης</div></td> 
<td><div align=center>Εισηγητής</div></td><td><div align=center>Ηµ/νια</div> 
</td>'; while ($row = mysql_fetch_row($results_id)) { print '<tr align=center>'; 
foreach ($row as $field) { echo "<td><div align='center'>$field</div></td> ";} 
print '</tr>'; }}print '</tr></table>'; mysql_close($connect); 
 
?> 
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Μεταπτυχιακή ∆ιπλωµατική Εργασία:  
Υλοποίηση ∆υναµικού Ιστοτόπου για την Λασσάνειο ∆ηµοτική Χαρτοθήκη Κοζάνης 

3.2.7 Αρχείο Send_multiple_email.php 

 

Στην σελίδα αυτή ο διαχειριστής µπορεί να στείλει οµαδικά µηνύµατα ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου σε όποιον έχει κάνει εγγραφή στην υπηρεσία newsletters. 

 

 

Εικόνα 3.2.7:  Επιλογές email: αποστολή οµαδικού µηνύµατος σε µέλη newletters 

 

 

Ο κώδικας που υλοποιεί την εµφάνιση όλων των διαλέξεων είναι ο εξής:  
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Μεταπτυχιακή ∆ιπλωµατική Εργασία:  
Υλοποίηση ∆υναµικού Ιστοτόπου για την Λασσάνειο ∆ηµοτική Χαρτοθήκη Κοζάνης 

 

Πίνακας 3.2.7:  Επιλογές email: κώδικας για αποστολή οµαδικού µηνύµατος σε µέλη newletters 

 

 

3.2.8 Αρχείο Display_comments.php 

 

Στην σελίδα αυτή ο διαχειριστής µπορεί να ελέγξει τα µηνύµατα που έχουν στείλει τα µέλη στην 

Χαρτοθήκη. 

 

… 
<form name="sendmail"> 
           
<table align="center" width="580"><tr><td><div align='right' STYLE="margin-
right:20px; margin-top:8px;"><FONT SIZE="2" >E-mails παραληπτών:</FONT> 
</div></td><td><div align='left' STYLE="margin-right:20px; margin-top:8px;"> 
<input type="text" class="my_form3"  value="<?PHP 
$host='localhost'; $user='root'; $passwd=""; $database='xarto_db'; 
$connect=mysql_connect($host,$user,$passwd); mysql_select_db($database); 
$table_name='subs'; $query = "SELECT email FROM $table_name"; 
$result = mysql_query($query); if (!$result) { $message  = 'Invalid query: ' . 
mysql_error() . "\n"; $message .= 'Whole query: ' . $query;  die($message); } 
while ($row = mysql_fetch_assoc($result)) {echo $row['email']; echo "; "; } 
mysql_free_result($result); mysql_close($connect); ?>"  
name="myacc" size="30" maxlength="300" class="my_form3"></div></td> 
</tr><tr><td><div align='right' STYLE="margin-right:20px; margin-top:8px;"><FONT 
SIZE="2">Θέµα µηνύµατος:</FONT></div></td><td><div align='left' STYLE= 
"margin-right:20px; margin-top:8px;"> <input type="text"  value=" " name="thema" 
size="30" maxlength="30" class="my_form3"></div></td></tr><tr> 
<td><FONT SIZE="2" ><div align='right'STYLE="margin-right:20px; margin-
top:8px;">Κείµενο:</div></FONT></td><td> <div align='left' STYLE="margin-
right:0px; margin-top:8px;"><textarea name="mytext" cols="23" rows="15" 
class="my_form3" ></textarea></div></td></tr></table><div align="center">  
<a href="javascript:void(window.location='mailto:'+sendmail.myacc.value+ 
'?subject='+document.sendmail.thema.value+'&body='+document.sendmail. 
mytext.value);"><br><font color='FFFFFF'>Αποστολή</font></a></div> 
                          
 </form> 

… 
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Εικόνα 3.2.8:  Επιλογές σχολίων: προβολή µηνυµάτων των µελών από τον διαχειριστή 

 

Ο κώδικας που υλοποιεί την εµφάνιση όλων των µηνυµάτων είναι ο εξής:  

 

Πίνακας 3.2.8:  Επιλογές σχολίων: κώδικας για προβολή µηνυµάτων των µελών  

 

 
<?php  
 
$host='localhost'; $user='root'; $passwd=""; $database='xarto_db'; 
$connect=mysql_connect($host,$user,$passwd); $table_name='comments'; 
mysql_query('set character set greek',$connect); mysql_query("SET NAMES   
'greek'",$connect); $query = "SELECT * FROM `comments`"; 
mysql_select_db($database); $results_id = mysql_query($query, $connect); 
if ($results_id) { print '<br><table width="680" align="center" cellpadding="0" 
cellspacing="0" border="1" bgcolor="#3399FF" >'; print '<tr>'; 
echo "<td width='30'><div align=center>Αρ.Σχ.</div></td><td width='80'> 
<div align=center>Όνοµα</div></td> <td width='100'><div align=center> 
Επίθετο</div></td><td width='100'><div align=center>Τηλέφωνο</div></td> 
<td width='150'><div align=center>E-mail</div></td> <td width='220'><div 
align=center>Σχόλιο</div></td>";while ($row = mysql_fetch_row($results_id))  
{print '<tr align=center>'; foreach ($row as $field) {echo "<td><div align='center'> 
$field</div></td> "; }print '</tr>'; }}print '</tr></table>';mysql_close($connect); 
        
?> 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - Περιήγηση στον ιστοτόπο  

Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφετε µια περιήγηση στην ∆ηµοτική Χαρτοθήκη για την πληρέστερη 

παρουσίαση του ιστοτόπου. Παρακάτω παρουσιάζετε η αρχική σελίδα της εφαρµογής.  

 

 

Εικόνα 4:  Αρχική σελίδα ιστοτόπου 
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4.1 Ίδρυση της χαρτοθήκης 

 

Στην σελίδα αυτή ο επισκέπτης µπορεί να ενηµερωθεί για την ίδρυση της Χαρτοθήκης και να 

παρακολουθήσει βίντεο µε την προσφώνηση του επιστηµονικού υπευθύνου του προγράµµατος .  

 

Εικόνα 4.1:  Σελίδα για την ίδρυση της χαρτοθήκης 
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4.2 Κτίριο της χαρτοθήκης 

 

Στην σελίδα αυτή ο επισκέπτης µπορεί να ενηµερωθεί για το κτίριο της Χαρτοθήκης και να 

περιηγηθεί στις αίθουσες ισογείου, ορόφου και το κελάρι όπου πραγµατοποιούνται οι εκθέσεις και οι 

διαλέξεις του προγράµµατος. 

 

 

Εικόνα 4.2:  Σελίδα για το κτίριο της χαρτοθήκης 
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4.2.1 Αίθουσες ισογείου 

 

 
Εικόνα 4.2.1:  Σελίδα για τις αίθουσες του ισογείου της χαρτοθήκης 
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4.2.2 Αίθουσες ορόφου 

 

 
Εικόνα 4.2.2:  Σελίδα για τις αίθουσες του ορόφου της χαρτοθήκης 
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4.2.3 Κελάρι 

 

 

Εικόνα 4.2.3:  Σελίδα για το κελάρι της χαρτοθήκης 
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Υλοποίηση ∆υναµικού Ιστοτόπου για την Λασσάνειο ∆ηµοτική Χαρτοθήκη Κοζάνης 

4.3 Εκθέσεις της χαρτοθήκης 
 
 

Στην σελίδα αυτή ο επισκέπτης µπορεί να ενηµερωθεί για τις εκθέσεις της Χαρτοθήκης και να 

περιηγηθεί στις αίθουσες ισογείου, ορόφου και το κελάρι όπου πραγµατοποιούνται οι εκθέσεις και οι 

διαλέξεις του προγράµµατος. 

 

 
 

Εικόνα 4.3:  Σελίδα για τις εκθέσεις της χαρτοθήκης 
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4.3.1 Μόνιµη έκθεση 

 

 

 

 

Εικόνα 4.3.1:  Σελίδα για την µόνιµη έκθεση 
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4.3.2 Περιοδικές εκθέσεις 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4.3.2α:  Σελίδα για την περιοδική έκθεση: Η Κρήτη ταξιδεύει µε χάρτες στην ∆. Μακεδονία 
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Εικόνα 4.3.2β:  Σελίδα για την περιοδική έκθεση: Το Άγιο Όρος στους χάρτες των αιώνων 
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4.4 ∆ιαλέξεις στο κτίριο της χαρτοθήκης 
 
 

Στην σελίδα αυτή ο επισκέπτης µπορεί να κάνει την εγγραφή του στις διαλέξεις που 

πραγµατοποιούνται στο κτήριο της Χαρτοθήκης. 

 

 

Εικόνα 4.4:  Σελίδα για τις διαλέξεις 
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4.5 ∆ωρεές στην χαρτοθήκη 

 

Στην σελίδα αυτή ο επισκέπτης µπορεί να ενηµερωθεί για τις δωρεές που έχουν γίνει στη 

∆ηµοτική Χαρτοθήκη. 

 

 

Εικόνα 4.5:  Σελίδα για τις δωρεές 
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4.6 ∆εσµοί 
 
 

Στην σελίδα αυτή ο επισκέπτης ενηµερώνεται για κάποιους συνδέσµους που προβάλει η 

Χαρτοθήκη. 

 
 

 
 

Εικόνα 4.6:  Σελίδα για τους ηλεκτρονικούς δεσµούς 
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4.7 Επικοινωνία 

 

Στην σελίδα αυτή ο επισκέπτης ή το µέλος µπορεί να επικοινωνήσει µε την Χαρτοθήκη. Εάν δεν 

έχει εισέλθει στο σύστηµα τότε µπορεί να το κάνει µόνο µε τον σύνδεσµο αποστολής ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου, ενώ το µέλος µπορεί να καταχωρήσει το µήνυµά του συµπληρώνοντας τα πεδία που 

φαίνονται στην παρακάτω εικόνα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4.7α:  Σελίδα για επικοινωνία για τους επισκέπτες του ιστοτόπου 
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Εικόνα 4.7β:  Σελίδα για επικοινωνία για τα µέλη του ιστοτόπου 
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