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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η «Διαδικτυακή Εφαρμογή Οργάνωσης Σεμιναρίων», είναι ένας δυναμικός 

ιστοχώρος (portal) διαχείρισης και ενημέρωσης περιεχομένου στον οποίο οι 

χρήστες μπορούν να δηλώνουν το ενδιαφέρον τους για την παρακολούθηση 

σεμιναρίων – ημερίδων – συναντήσεων. 

 

Η Web εφαρμογή αναπτύχθηκε στην πλατφόρμα ανάπτυξης εφαρμογών 

APACHE, PHP, MYSQL.  

 

Η πρόσβαση στην εφαρμογή διακρίνεται σε  3 επίπεδα, διαχειριστής (admin), 

μέλος (user), χρήστης επισκέπτης (anonymous), όπου ο καθένας από αυτούς 

μπορεί να εκτελέσει τις λειτουργίες που του αντιστοιχούν, σύμφωνα με τα 

δικαιώματα του, όπως θα περιγραφούν παρακάτω.  

 

Οι δυνατότητες καταχώρησης και επεξεργασίας ορισμένων στοιχείων της 

εφαρμογής, δίνονται στα εγγεγραμμένα μέλη (users).  

 

Ο διαχειριστής έχει απεριόριστα δικαιώματα, δηλαδή επιπλέον μπορεί να 

διαγράφει, να διορθώνει στοιχεία της εφαρμογής. 

 

Με βάση τα παραπάνω αναπτύχθηκε μια φιλική προς το χρήστη εφαρμογή, 

που πληρεί όλες τις προϋποθέσεις ευχρηστίας και ασφάλειας προσωπικών 

δεδομένων.  
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2. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Η ιστοσελίδα (website) πρέπει να αναπτυχθεί δυναμικά με χρήση εφαρμογών 

ανοιχτού κώδικα. Για τη συγκεκριμένη υλοποίηση επιλέχθηκε: 

 

Πλατφόρμα υλοποίησης  
Linux Ubuntu 9.10 (Karmic Koala) 

Apache 2.2.12 ( Web Server ) 

MySQL 3.1.3.1 ( Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων ) 

PHP 5.2.10 ( Γλώσσα προγραμματισμού ) 

 

Πλατφόρμα ανάπτυξης 
Microsoft XP ( Λειτουργικό Σύστημα ) 

Xampp 1.7.1 ( Apache, MySQL, PHP ) 

 Apache 2.2.11 
 MySQL 5.1.33 (Community Server) 
 PHP 5.2.9 + PEAR (Support for PHP 4 has been discontinued) 
 XAMPP Control Version 2.5 from www.nat32.com 
 XAMPP CLI Bundle 1.3 from Carsten Wiedmann  
 XAMPP Security 1.0  
 SQLite 2.8.15 
 OpenSSL 0.9.8i 
 phpMyAdmin 3.1.3.1 
 ADOdb 5.06a 
 Mercury Mail Transport System v4.62 
 FileZilla FTP Server 0.9.31 
 Webalizer 2.01-10 
 Zend Optimizer 3.3.0  
 eAccelerator 0.9.5.3 für PHP 5.2.9  

 

 

 

 

 

 

 

 



Γκέκας Νεκτάριος  6 / 107 

3. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ 
 

3.1 Εισαγωγή 
 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα αναφέρουμε κάποια στοιχεία και εργαλεία που 

χρησιμοποιήθηκαν στην ανάπτυξη της ιστοσελίδας . Συγκεκριμένα , θα δούμε 

την Γλώσσα Σήμανσης Υπερκειμένου HTML , τα Cascading Style Sheets , την 

γλώσσα PHP και SQL, ένα πρόγραμμα δημιουργίας και επεξεργασίας 

ιστοσελίδων ( Dreamweaver ) και ένα πρόγραμμα κατασκευής bitmap 

γραφικών και επεξεργασίας εικόνας ( Photoshop ). 

 

3.2 HTML 
 
Τα αρχικά HTML προέρχονται από τις λέξεις HyperText Markup Language. Η 

html δεν είναι μια γλώσσα προγραμματισμού. Είναι μια περιγραφική γλώσσα 

(markup language), δηλαδή ένας ειδικός τρόπος γραφής κειμένου. Ο καθένας 

μπορεί να δημιουργήσει ένα αρχείο HTML χρησιμοποιώντας απλώς έναν 

επεξεργαστή κειμένου. Αποτελεί υποσύνολο της γλώσσας SGML (Standard 

Generalized Markup Language) που επινοήθηκε από την IBM προκειμένου να 

λυθεί το πρόβλημα της μη τυποποιημένης εμφάνισης κειμένων στα διάφορα 

υπολογιστικά συστήματα. Ο 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. Η html χρησιμοποιεί τις ειδικές ετικέτες (τα tags) να δώσει τις 

απαραίτητες οδηγίες στον browser. Τα tags είναι εντολές που συνήθως 

ορίζουν την αρχή ή το το τέλος μιας λειτουργίας. Τα tags βρίσκονται πάντα 

μεταξύ των συμβόλων < και > π.χ. <BODY> Οι οδηγίες είναι case insensitive, 

δεν επηρεάζονται από το αν έχουν γραφτεί με πεζά (μικρά) ή κεφαλαία. Ένα 

αρχείο HTML πρέπει να έχει κατάληξη htm ή html.  

Για να μπορούν οι browser 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. Οι πρώτες προδιαγραφές ήταν η html 2.0. 

Πρόβλημα προέκυψε όταν η Μicrosoft και η Νetscape πρόσθεσαν στην html 
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τέτοιες δυνατότητες που στην αρχή τουλάχιστον ήταν συμβατές μόνο με 

συγκεκριμένους browser. Ακόμη και σήμερα υπάρχουν διαφορές στην 

απεικόνιση κάποιας σελίδας από διαφορετικούς browsers. Ιδιαίτερο είναι το 

πρόβλημα όταν η ιστοσελίδα, εκτός από "καθαρή" HTML περιλαμβάνει και 

εφαρμογές Javascript.  

Σήμερα πολλοί είναι εκείνοι που δημιουργούν μια ιστοσελίδα σε κάποιο 

πρόγραμμα που επιτρέπει την δημιουργία χωρίς την συγγραφή κώδικα. Η 

κοινή άποψη πάνω στο θέμα όμως είναι ότι κάτι τέτοιο είναι αρνητικό επειδή ο 

δημιουργός δεν έχει τον απόλυτο έλεγχο του κώδικα με αποτέλεσμα πολλές 

φόρες να υπάρχει οπτικό χάος στην προσπάθεια των browser να εμφανίσουν 

την ιστοσελίδα. Για το σκοπό αυτό έχει δημιουργηθεί ειδικό λογισμικό, που 

επιτρέπει το "στήσιμο" της σελίδας οπτικά, χωρίς τη συγγραφή κώδικα, δίνει 

όμως τη δυνατότητα παρέμβασης ΚΑΙ στον κώδικα. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα το λογισμικό Dreamweaver της Adobe. 

 

3.3 PHP 
 

H PHP είναι μια γλώσσα προγραμματισμού για τη δημιουργία σελίδων web με 

δυναμικό περιεχόμενο. Μια σελίδα PHP περνά από επεξεργασία από ένα 

συμβατό διακομιστή του Παγκόσμιου Ιστού (π.χ. Apache), ώστε να παραχθεί 

σε πραγματικό χρόνο το τελικό περιεχόμενο, που θα σταλεί στο πρόγραμμα 

περιήγησης των επισκεπτών σε μορφή κώδικα HTML.  

Η ΡΗΡ είναι μια γλώσσα script από την πλευρά του διακομιστή, σχεδιασμένη 

ειδικά για το Web .Μέσα σε μια HTML σελίδα μπορείτε να ενσωματώσετε 

PHP κώδικα, που θα εκτελείται κάθε φορά που θα επισκέπτεστε τη σελίδα. Ο 

ΡΗΡ κώδικας μεταφράζεται στο Web διακομιστή και δημιουργεί HTML ή άλλη 

έξοδο που θα δει ο επισκέπτης. Η ΡΗΡ δημιουργήθηκε το 1994 και ήταν 

αρχικά η δουλειά ενός ατόμου, του Rasmus Lerdorf. Υιοθετήθηκε και από 

άλλα ταλαντούχα άτομα και έχει περάσει από τρεις βασικές εκδόσεις. Τον 

Ιανουάριο του 2001 ήταν σε χρήση σχεδόν σε πέντε εκατομμύρια τομείς 

παγκόσμια και αυτός ο αριθμός μεγαλώνει γρήγορα. Η ΡΗΡ είναι ένα προϊόν 

ανοιχτού κώδικα. Θα έχετε πρόσβαση στον κώδικα προέλευσης. Μπορείτε να 

τον χρησιμοποιήσετε , να τον αλλάξετε και να τον αναδιανείμετε , χωρίς 

χρέωση. Η ΡΗΡ αρχικά σήμαινε Personal Home Page ( προσωπική αρχική 
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σελίδα ), αλλά άλλαξε σύμφωνα με την σύμβαση GNU και τώρα σημαίνει PHP 

HypertextPreprocessor (προεπεξεργαστής κειμένου PHP). Η τρέχουσα 

βασική έκδοση της ΡΗΡ είναι η 5.  

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 στον browser τον κώδικα χωρίς 

καμία επεξεργασία, εκτός αν έχει γίνει η κατάλληλη ρύθμιση στα MIME types 

του server. Επίσης ακόμη κι όταν ένα αρχείο έχει την επέκταση .php, θα 

πρέπει ο server να είναι ρυθμισμένος για να επεξεργάζεται κώδικα PHP. Ο 

διακομιστής Apache, που χρησιμοποιείται σήμερα ευρέως σε συστήματα με 

τα λειτουργικά συστήματα Linux και Microsoft Windows, υποστηρίζει εξ 

ορισμού επεξεργασία κώδικα PHP. 

 

 

3.3.1 Πλεονεκτήματα της PHP  
 
Κάποιοι από τους βασικούς ανταγωνιστές της ΡΗΡ είναι ο Perl, Microsoft 

Active Server Pages (ASP) , Java Server Pages ( JSP ) και Allaire Cold 

Fusion . Σε σύγκριση με αυτά τα προϊόντα, η ΡΗΡ έχει πολλά πλεονεκτήματα 

όπως : 
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 Υψηλή απόδοση  

 

Η ΡΗΡ είναι πολύ αποτελεσματική. Με ένα φθηνό διακομιστή μπορείτε να  

εξυπηρετήσετε εκατομμύρια επισκέψεων καθημερινά. Οι δοκιμές που 

δημοσιεύθηκαν από την Zend Technologies ( http://www.zend.com), δείχνουν 

ότι η ΡΗΡ ξεπερνά τους ανταγωνιστές της. 

 

 Διασυνδέσεις με πολλά διαφορετικά συστήματα βάσεων 
δεδομένων  

 

Η ΡΗΡ έχει εγγενείς συνδέσεις για πολλά συστήματα βάσεων δεδομένων. 

Εκτός από την MySQL μπορείτε να συνδεθείτε με τις βάσεις δεδομένων 

PostgreSQL , mSQL Oracle , dbm , filePro , Informix , InterBase , Sybase , 

κ.α. Χρησιμοποιώντας το Open Database Connectivity Standard (ODBC) 

μπορείτε να συνδεθείτε σε οποιαδήποτε βάση δεδομένων παρέχει ένα 

πρόγραμμα οδήγησης ODBC . Αυτό περιλαμβάνει και τα προϊόντα της 

Microsoft products , μεταξύ άλλων.  

 

 Ενσωματωμένες βιβλιοθήκες για πολλές συνηθισμένες Web 
διαδικασίες  

 

Επειδή η ΡΗΡ σχεδιάστηκε για να χρησιμοποιείται στο Web , έχει πολλές  

ενσωματωμένες βιβλιοθήκες , που εκτελούν πολλές χρήσιμες λειτουργίες 

σχετικές με το Web . Μπορείτε να δημιουργήσετε εικόνες GIF δυναμικά , να 

συνδεθείτε με άλλες υπηρεσίες δικτύων , να στείλετε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

, να δουλέψετε με cookies και να δημιουργήσετε PDF έγγραφα : όλα αυτά με 

λίγες γραμμές κώδικα  

 

 Χαμηλό κόστος  

 

Η ΡΗΡ είναι δωρεάν . Μπορείτε να κατεβάσετε την τελευταία έκδοση από το 

http://www.php.net , χωρίς χρέωση.  
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 Ευκολία μάθησης και χρήσης  

 

Η σύνταξη της ΡΗΡ βασίζεται σε άλλες γλώσσες προγραμματισμού ,βασικά 

στην C και στην Perl .  

 

 Μεταφερσιμότητα  

 

Η ΡΗΡ είναι διαθέσιμη για πολλά λειτουργικά συστήματα . Μπορείτε να 

γράψετε κώδικα ΡΗΡ για δωρεάν συστήματα τύπου Unix , όπως LINUX και 

FreeBSD , για εμπορικές εκδώσεις του UNIX , όπως το Solaris και το IRIX ή 

για διαφορετικές εκδώσεις των Microsoft Windows. Ο κώδικα σας συνήθως θα 

δουλεύει χωρίς αλλαγές στα συστήματα που τρέχουν την ΡΗΡ. 

 

 Διαθεσιμότητα του κώδικα προέλευσης  

 

Έχετε πρόσβαση στον κώδικα προέλευσης της ΡΗΡ. Αντίθετα με εμπορικά , 

κλειστά προγράμματα , αν υπάρχει κάτι που θέλετε να αλλάξετε ή να 

προσθέσετε στη γλώσσα, μπορείτε να το κάνετε.  

Δεν χρειάζεται να περιμένετε τον κατασκευαστή να εμφανίσει διορθώσεις. Δεν 

θα ανησυχείτε αν ο κατασκευαστής θα σταματήσει να υπάρχει ή αν θα 

σταματήσει να υποστηρίζει το προϊόν. 

 

3.3.2 Τι μπορεί να κάνει η PHP 
 

Οτιδήποτε. Η PHP επικεντρώνεται κυρίως στο server-side scripting, έτσι 

μπορείτε να κάνετε οτιδήποτε ένα άλλο CGI πρόγραμμα μπορεί να κάνει, 

όπως να μαζέψει δεδομένα, να παράγει δυναμικό περιεχόμενο σελίδων, ή να 

στείλει και να πάρει cookies. Αλλά η PHP μπορεί να κάνει πολύ περισσότερα. 

Υπάρχουν τρεις κύριοι τομείς που χρησιμοποιείται ένα PHP script. 

 

• Server-side scripting. Αυτό είναι το πιο παραδοσιακό και το κύριο πεδίο για 

την PHP. Χρειάζεστε τρία πράγματα για να δουλέψει αυτό. Τον PHP 

μεταγλωττιστή (parser) (CGI ή server module), ένα webserver (εξυπηρετητή 

σελίδων) και ένα web browser ("φυλλομετρητή"). Πρέπει να τρέξετε τον 



Γκέκας Νεκτάριος  11 / 107 

webserver, με μια συνδεδεμένη εγκατάσταση της PHP. Μπορείτε να 

προσπελάσετε τα αποτελέσματα του PHP προγράμματος με ένα web 

browser, βλέποντας την σελίδα PHP μέσα από τον server.  

 

• Command line scripting. Μπορείτε να φτιάξετε ένα PHP script για να το 

τρέχετε χωρίς server ή browser. Χρειάζεστε μόνο τον PHP μεταγλωττιστή για 

να την χρησιμοποιήσετε με αυτό τον τρόπο. Αυτός ο τύπος είναι ιδανικός για 

script που εκτελούνται συχνά με τη χρήση της cron (σε *nix ή Linux) ή με τον 

Task Scheduler (στα Windows). Αυτά τα script μπορούν επίσης να 

χρησιμοποιηθούν για απλές εργασίες επεξεργασίες κειμένου. 

 

• Εγγραφή client-side GUI εφαρμογών (Γραφικά περιβάλλοντα χρηστών). Η 

PHP ίσως να μην είναι η πιο καλή γλώσσα για να γράψει κανείς παραθυρικές 

εφαρμογές, αλλά αν ξέρετε PHP πολύ καλά και θέλετε να χρησιμοποιήσετε 

κάποια προχωρημένα χαρακτηριστικά της PHP στις client-side εφαρμογές 

σας, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το PHPGTK για αυτού του είδους 

τα προγράμματα. Έχετε επίσης τη δυνατότητα να γράφετε cross-platform 

εφαρμογές με αυτό τον τρόπο. Το PHP-GTK είναι μια επέκταση της PHP και 

δεν συμπεριλαμβάνεται στην κύρια διανομή. 

 

Η PHP μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα κύρια λειτουργικά συστήματα, 

συμπεριλαμβανομένου του Linux, πολλών εκδοχών του Unix (HP-UX, Solaris 

και OpenBSD), Microsoft Windows, Mac OS X, RISC OS και πιθανώς σε 

άλλα. Η PHP υποστηρίζει επίσης τους Apache, Microsoft Internet Information 

Server, Personal Web Server, Netscape και iPlanet servers, Oreilly Website 

Pro server, Caudium, Xitami, OmniHTTPd, και πολλούς άλλους webserver. 

Για την πλειοψηφία των server η PHP έχει ένα module, για τους υπόλοιπους η 

PHP μπορεί να λειτουργήσει ως ένας CGI επεξεργαστής. 

Έτσι με την PHP έχετε την ελευθερία επιλογής ενός λειτουργικού συστήματος 

και ενός web server. Επιπλέον, έχετε επίσης την ελευθερία να 

χρησιμοποιήσετε συναρτησιακό (procedural) ή αντικειμενοστραφή (object 

oriented) προγραμματισμό ή μια ανάμειξη τους. Αν και η παρούσα έκδοση δεν 

υποστηρίζει όλα τα πρότυπα χαρακτηριστικά, μεγάλες βιβλιοθήκες κώδικα και 

μεγάλες εφαρμογές (συμπεριλαμβανομένης και της βιβλιοθήκης PEAR) είναι 

γραμμένες μόνο με αντικειμενοστραφή κώδικα. 
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Με την PHP δεν είστε περιορισμένοι να εξάγετε HTML. Οι δυνατότητες της 

PHP συμπεριλαμβάνουν την εξαγωγή εικόνων, αρχείων PDF, ακόμη και 

ταινίες Flash (χρησιμοποιώντας τα libswf και Ming) παράγονται αμέσως. 

Μπορείτε επίσης να εξάγετε εύκολα οποιοδήποτε κείμενο όπως XHTML και 

οποιοδήποτε άλλο XML αρχείο. Η PHP μπορεί να δημιουργεί αυτόματα αυτά 

τα αρχεία και να τα αποθηκεύει στο σύστημα αρχείων, αντί να τα εκτυπώνει, 

αποτελώντας έτσι μια server-side cache για το δυναμικό σας περιεχόμενο. 

Ένα από τα πιο δυνατά και σημαντικά χαρακτηριστικά της PHP είναι η 

υποστήριξη που έχει για ένα μεγάλο σύνολο βάσεων δεδομένων. Η συγγραφή 

μιας σελίδας που υποστηρίζει βάσεις δεδομένων είναι εξαιρετικά απλή. Οι 

εξής βάσεις δεδομένων υποστηρίζονται μέχρι στιγμής: 

 
 

Έχουμε επίσης μια αφαιρετική επέκταση DBX βάσεων δεδομένων (DBX 

database abstraction extension) που σας επιτρέπει διάφανα να 

χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε βάση δεδομένων υποστηρίζεται από αυτή την 

επέκταση. Επιπλέον η PHP υποστηρίζει το ODBC, το Open Database 

Connection standard (Ανοιχτό πρότυπο Σύνδεσης Βάσεων δεδομένων) έτσι 

μπορείτε να συνδεθείτε σε οποιαδήποτε βάση δεδομένων που υποστηρίζει 

αυτό το παγκόσμιο πρότυπο. Η PHP έχει επίσης υποστήριξη για επικοινωνία 

με άλλες υπηρεσίες χρησιμοποιώντας πρωτόκολλα όπως LDAP, IMAP, 

SNMP, NNTP, POP3, HTTP, COM (στα Windows) και αμέτρητα άλλα. 

Μπορείτε επίσης να ανοίξετε raw network sockets και να αλληλεπιδράσετε με 

οποιοδήποτε άλλο πρωτόκολλο. Η PHP έχει ακόμη υποστήριξη για την 

περίπλοκη ανταλλαγή δεδομένων WDDX μεταξύ σχεδόν όλων των Web 

programming γλωσσών. Μιλώντας για δια-επικοινωνία, η PHP υποστηρίζει 

instantiation αντικειμένων Java και τα χρησιμοποιεί διάφανα σαν αντικείμενα 

PHP. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την CORBA επέκταση μας για να 
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προσπελάσετε remote (απομακρυσμένα) αντικείμενα. 

 

3.4 PhpMyAdmin 
 

Το PhpMyAdmin είναι ένα εργαλείο γραμμένο σε Php το οποίο διαχειρίζεται 

την MySQL στο δίκτυο. Μπορεί να χειρίζεται πλήρως βάσεις δεδομένων, 

πίνακες, πεδία πινάκων αλλά και ολόκληρο τον MySQL Server. Υποστηρίζει 

47 γλώσσες μεταξύ των οποίων και τα Ελληνικά και είναι λογισμικό ανοιχτού 

κώδικα. Οι δυνατότητες του PhpMyAdmin είναι οι εξής:  

 

 Δημιουργεί και να διαγράφει βάσεις δεδομένων  

 

 Δημιουργεί, τροποποιεί, διαγράφει, αντιγράφει και μετονομάζει πίνακες  

 

 Κάνει συντήρηση της βάσης  

 

 Προσθέτει, διαγράφει και τροποποιεί πεδία πινάκων  

 

 Εκτελεί Sql ερωτήματα, ακόμα και ομαδικά (batch)  

 

 Διαχειρίζεται κλειδιά σε πεδία  

 

 “Φορτώνει” αρχεία κειμένου σε πίνακες  

 

 Δημιουργεί και διαβάζει πίνακες (που προέρχονται από dump βάσης)  

 

 Εξάγει δεδομένα σε μορφή CVS, Latex, XML  

 

 Διαχειρίζεται πολλούς διακομιστές  

 

 Διαχειρίζεται τους χρήστες MySQL και τα δικαιώματά τους  

 

 Ελέγχει την αναφορική ακεραιότητα των δεδομένων των MyISAM 

πινάκων  
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 Δημιουργεί PDF γραφικών του layout της βάσης δεδομένων  

 

 Εκτελεί αναζητήσεις σε όλη τη βάση ή μέρος αυτής  

 

 Υποστηρίζει πίνακες InnoDB και ξένα κλειδιά  

 

 Υποστηρίζει MySQLi, μια βελτιωμένη επέκταση της MySQL  

 

 

3.5 Επικοινωνία της PHP με βάσεις δεδομένων 
 

Η PHP θεωρείται η καλύτερη επιλογή για την δημιουργία δυναμικών 

εφαρμογών που επικοινωνούν με βάσεις δεδομένων, ένας βασικός λόγος για 

να την επιλέξουμε είναι ότι διαθέτει ενσωματωμένες συναρτήσεις που 

επικοινωνούν με μεγάλο αριθμό εμπορικών συστημάτων βάσεων δεδομένων. 

Το παρακάτω παράδειγμα παρουσιάζει τις συναρτήσεις της PHP, που 

χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση με μια βάση δεδομένων στη MySQL, τη 

δημιουργία επερωτήσεων και την ανάκτηση των αποτελεσμάτων για 

περαιτέρω επεξεργασία τους από την εφαρμογή. 

 
 
Script για δημιουργία σύνδεσης με τον SQL Server 
 
 
<?php 

//Δημιουργία σύνδεσης προς τoν MySQL Server 

$connection = mysql_connect ("localhost","username","passwd"); 

//Εμφάνιση κωδικού σφάλματος σε περίπτωση αποτυχημένης σύνδεσης 

if (!$connection) { 

die('Could not connect: ' . mysql_error()); 

} 

//Επιλογή μιας βάσης δεδομένων 

mysql_select_db("mydb", $connection); 

// Δημιουργία μιας επερώτησης (query) προς τη βάση 

$result = mysql_query ("SELECT * FROM mytable", $connection); 



Γκέκας Νεκτάριος  15 / 107 

// Επιστροφή των αποτελεσμάτων του query 

while ($row = mysql_fetch_array($result, MYSQL_NUM)) 

{ 

// επεξεργασία των αποτελεσμάτων 

} 

//Κλείσιμο της σύνδεσης με τον Server 

mysql_close ($connection); 

?> 

 

• mysql_connect() χρησιμοποιείται για τη σύνδεση με τον MySQL Server και 

δέχεται τις εξής παραμέτρους: το hostname ή την IP διεύθυνση του server, το 

όνομα του χρήστη που έχει πρόσβαση στον server και τον κωδικό ασφαλείας 

του. Η τιμή που επιστρέφει η συνάρτηση χρησιμοποιείται σαν παράμετρος 

στις μετέπειτα συναρτήσεις που καλούνται προς τον MySQL Server. 

 

• mysql_error() επιστρέφει το μήνυμα λάθους σε περίπτωση αποτυχίας της 

προηγούμενης ενέργειας που έγινε προς τον MySQL Server. 

 

• mysql_select_db() διαλέγει μια συγκεκριμένη βάση δεδομένων η οποία έχει 

ήδη δημιουργηθεί στον MySQL Server. Οι παράμετροι που εμπεριέχονται 

είναι το όνομα της βάσης και η τιμή που επιστράφηκε από την 

mysql_connect(). 

 

• mysql_query() χρησιμοποιείται για την αποστολή μιας επερώτησης (query) 

στη βάση δεδομένων που ορίζει η δεύτερη παράμετρος ($connection). H 

πρώτη παράμετρος είναι το query που θέλουμε να εκτελεστεί. 

 

• mysql_fetch_array() επιτρέπει την ανάκτηση των εγγραφών (rows) που 

επέστρεψε προηγούμενο query προς τη βάση. 

 

• mysql_close() χρησιμοποιείται για να κλείσει την σύνδεση που ορίζει η 

παράμετρος $connection, αν και αυτό δεν είναι απαραίτητο αφού όλες οι 

συνδέσεις προς την βάση δεδομένων κλείνουν αυτόματα όταν τελειώνει το 

script. 
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3.6 MySQL 

 
 

Η MySQL είναι ένα πολύ γρήγορο και δυνατό , σύστημα διαχείρισης βάσεων 

δεδομένων. Μια βάση δεδομένων επιτρέπει την αποθήκευση , την αναζήτηση 

, την ταξινόμηση και επίσης δίνει τη δυνατότητα να ανακαλέσει ο 

προγραμματιστής τα δεδομένα πιο αποτελεσματικά . Ο MySQL διακομιστής 

ελέγχει την πρόσβαση στα δεδομένα σας , για να μπορούν να δουλεύουν 

πολλοί χρήστες ταυτόχρονα , για να παρέχει γρήγορη πρόσβαση και να 

διασφαλίζει ότι μόνο πιστοποιημένοι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση. 

 

Συνεπώς η MySQL είναι ένας πολυνηματικός διακομιστής πολλαπλών 

χρηστών. Χρησιμοποιεί την SQL (Structured Query Language ) την τυπική 

γλώσσα ερωτημάτων για βάσεις δεδομένων, παγκόσμια . H MySQL είναι 

διαθέσιμη από το 1996 αλλά η ιστορίας της ξεκινά από το 1979 . 

 

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της MySQL είναι η δυνατότητα που 

δίνει για σύνδεση σε πολλές διαφορετικές βάσεις δεδομένων. Οι βάσεις 

δεδομένων που υποστηρίζονται περιλαμβάνουν τις: Adabas D, InterBase, 

PostgreSQL, dBase, FrontBase, SQLite, Empress, mSQL, Solid, FilePro 

(read-only), Direct MS-SQL, Sybase, Hyperwave, MySQL, Velocis, IBM, 

ODBC. 
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3.6.1 Πλεονεκτήματα MySQL 
 

Μερικοί από τους κύριους ανταγωνιστές της MySQL είναι οι PostgreSQL , 

Microsoft SQL και Oracle. H MySQL έχει πολλά πλεονεκτήματα , όπως 

χαμηλό κόστος , εύκολη διαμόρφωση και μάθηση και ο κώδικας προέλευσης 

είναι διαθέσιμος. 

 

 Απόδοση : Η MySQL είναι χωρίς αμφιβολία γρήγορη. Μπορείτε να 

δείτε την σελίδα δοκιμών http://web.mysql.com/benchmark.html . 

Πολλές από αυτές τις δοκιμές δείχνουν ότι η MySQL είναι αρκετά πιο 

γρήγορη από τον ανταγωνισμό. 

 

 Χαμηλό κόστος : Η MySQL είναι διαθέσιμη δωρεάν , με άδεια 

ανοικτού κώδικα (Open Source) ή με χαμηλό κόστος , αν πάρετε 

εμπορική άδεια, αν απαιτείται από την εφαρμογή σας. 

 

 Ευκολία Χρήσης :Οι περισσότερες μοντέρνες βάσεις δεδομένων 

χρησιμοποιούν SQL. Αν έχετε χρησιμοποιήσει ένα άλλο σύστημα 

διαχείρισης βάσεων δεδομένων δεν θα έχετε πρόβλημα να 

προσαρμοστείτε σε αυτό. 

 

 Μεταφερσιμότητα : Η MySQL μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλά 

διαφορετικά συστήματα Unix όπως επίσης και στα Microsoft Windows . 

 

 Κώδικας Προέλευσης : Όπως και με την ΡΗΡ , μπορείτε να πάρετε 

και να τροποποιήσετε τον κώδικα προέλευσης της MySQL. 

 

 Νέα έκδοση :Η νέα έκδοση MySQL 5 έχει έρθει με νέες εντυπωσιακές 

λειτουργίες. Είναι πλέον ικανή να υποστηρίξει πολύ μεγάλα projects με 

υψηλή αξιοπιστία. 
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3.6.2 Τρόπος λειτουργίας MySQL Βάσης Δεδομένων 
 

Ο τρόπος λειτουργίας της MySQL είναι ίδιος με αυτόν που ακολουθούν όλες 

οι Web βάσεις δεδομένων. Τα βήματα λειτουργίας των αρχιτεκτονικών των 

Web Βάσεων δεδομένων μπορούν να συνοψιστούν στα παρακάτω: 

 

 

• Ο web browser ενός χρήστη κάνει μια ΗΤΤΡ αίτηση για μια συγκεκριμένη 

ιστοσελίδα. Για παράδειγμα, μπορεί να κάνει μια αναζήτηση για όλους τους 

χρήστες οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι σε ιστοσελίδα. Έστω ότι η σελίδα των 

αποτελεσμάτων αναζήτησης ονομάζεται results.php 

 

 Ο web διακομιστής λαμβάνει την αίτηση για τη σελίδα results.php, 

ανακαλεί το αρχείο και το περνά στην μηχανή ΡΗΡ για επεξεργασία. 

 

 Η μηχανή ΡΗΡ αρχίζει την ανάλυση του script. Μέσα στο script, 

υπάρχει μια εντολή που συνδέει την βάση δεδομένων και εκτελεί ένα 

ερώτημα (την αναζήτηση των χρηστών). Η ΡΗΡ ανοίγει μια σύνδεση με 

τον MySQL διακομιστή και στέλνει το κατάλληλο ερώτημα. 

 

 Ο ΜySQL διακομιστής λαμβάνει το ερώτημα της βάσης δεδομένων και 

το επεξεργάζεται και στέλνει τα αποτελέσματα(μια λίστα χρηστών), 

ξανά στη μηχανή ΡΗΡ. 

 

 Η μηχανή ΡΗΡ σταματά την εκτέλεση του script, που συνήθως 

περιλαμβάνει την μορφοποίηση των αποτελεσμάτων του ερωτήματος 

σε ΗΤΜL. Επιστρέφει μετά την τελική ΗΤΜL σελίδα στο web 

διακομιστή. 

 

 Ο web διακομιστής περνά την ΗΤΜL σελίδα ξανά στο browser, όπου ο 

χρήστης μπορεί να δει τη λίστα των σπουδαστών που ζήτησε. 
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3.7 Apache HTTP Server 
 

 
Ο Apache http Server είναι ένας πολύ δημοφιλής διακομιστής διαδικτύου που 

διανέμεται ελεύθερα στο διαδίκτυο. Αναπτύχθηκε και συντηρείται από μια 

ομάδα εθελοντών που ήθελαν να υλοποιήσουν έναν εύρωστο κώδικα για 

διακομιστή δικτύου, που να μην είναι εμπορικός αλλά να υποστηρίζει πολλά 

χαρακτηριστικά.  

Ο Apache όπως έχει αποδειχτεί είναι ο πιο γρήγορος, σταθερός, ασφαλής και 

υποστηρίζει τα περισσότερα χαρακτηριστικά από οποιονδήποτε άλλο 

διακομιστή δικτύου. Ο Apache είναι εγκατεστημένος στο 80% των 

διακομιστών παγκοσμίως (πάνω από 6 εκατομμύρια διακομιστές). Πάνω του 

είναι εγκατεστημένα εκατομμύρια sites που δέχονται εκατομμύρια hits 

καθημερινά χωρίς να παρουσιάζεται κανένα απολύτως πρόβλημα.  

 

Σήμερα ο Apache θεωρείται από τους πιο σταθερούς διακομιστές δικτύου που 

κυκλοφορούν και θα πρέπει να τονίσουμε ότι αρκετοί εμπορικοί διακομιστές 

διαδικτύου, όπως ο HTTP Server της IBM, χρησιμοποιούν τον πυρήνα του 

Apache. 

 

3.7.1 Χαρακτηριστικά του Apache 2 
 
1. Unix treading: Υποστήριξη συστημάτων Unix με νήματα POSIX, όπου ο 

Apache μπορεί να “τρέχει” πολλές διεργασίες ταυτόχρονα.  

2. Υποστήριξη πολλαπλών πρωτοκόλλων: Υποστηρίζει πιο γρήγορα και 

πιο σταθερά λειτουργικά όπως BeOS, OS/2 και Windows.  

3. Φίλτρα: Υποστήριξη φίλτρων που διανέμονται από και προς τους 

διακομιστές.  
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4. Λάθη: Τα μηνύματα λαθών μπορούν να εμφανίζονται σε διάφορες 

γλώσσες. 

5. Απλοποιημένη παραμετροποίηση: Έχουν απλοποιηθεί κάποια 

directives που ως τώρα ήταν κάπως μπερδεμένα.  

6. Υποστήριξη unicode: Ο Apache 2 σε Windows NT χρησιμοποιεί μόνο 

utf‐8 κωδικοποίηση.  

7. Κανονικές εκφράσεις: Υποστήριξη της βιβλιοθήκης PCRE δηλαδή όλες οι 

κανονικές εκφράσεις που υποστηρίζει η Perl 5. 

 

3.8 Dreamweaver 
 

 
 

 

Είναι πρόγραμμα δημιουργίας και επεξεργασίας ιστοσελίδων, δηλαδή κώδικα 

HTML. Μπορούμε να δημιουργήσουμε στα γρήγορα φόρμες (forms), πλαίσια 

(frames), πίνακες (tables) και άλλα αντικείμενα της HTML.Μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί και για τη δημιουργία εφαρμογών πολυμέσων. Το 

DreamWeaver έχει δυνατότητες για δημιουργία δυναμικής HTML (DHMTL) και 

επιτρέπει κίνησης γραμμής χρόνου, απόλυτη τοποθέτηση περιεχομένων, 

δημιουργία επιπέδων (layers) και συγγραφή σεναρίων (scripts). Το 

DreamWeaver περιέχει δικές του συμπεριφορές (behaviors), που είναι έτοιμα 

scripts τα οποία μπορούμε να προσθέσουμε πολύ εύκολα σ’ ένα αντικείμενο.  
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ο Dreamweaver είναι ένας επεξεργαστής HTML (Hypertext Markup Language) 

μέσα στον οποίο μπορούμε να δημιουργήσουμε μία τοποθεσία WEB χωρίς να 

χρειαστεί να δούμε καθόλου την γλώσσα HTML. Βέβαια αν θέλουμε μας δίνει 

την δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να ελέγχουμε την HTML ώστε να έχουμε μία 

άποψη για το τι γράφεται εκεί. Το Dreamweaver λειτουργεί με τη μορφή 

WYSIWYG (What You See Is What You Get) δηλαδή αυτό που βλέπετε, αυτό 

παίρνετε. 

Οι δυνατότητες του προγράμματος είναι απεριόριστες. Κάθε αντικείμενο που 

χρησιμοποιούμε στο Dreamweaver έχει ιδιότητες. Αυτές βρίσκονται στο κάτω 

μέρος του παραθύρου. Βασική προϋπόθεση επεξεργασίας είναι το 

αντικείμενο να είναι επιλεγμένο για να εμφανιστούν οι αντίστοιχες ιδιότητες. 

Επίσης είναι εύχρηστο εργαλείο ανάπτυξης web εφαρμογών, αποτελείται από 

πλήθος παραθύρων και υπομενού. Υποστήριξη πολλών διαφορετικών 

γλωσσών προγραμματισμού (PHP, ASP, JavaScript, CSS) καθώς και 

ολοκληρωμένη διαχείριση ιστοτόπου. Τέλος ο Dreamweaver της Macromedia 

ξεκίνησε ως πρόγραμμα επεξεργασίας κώδικα HTML και έχει πλέον 

μετατραπεί σε μια πολύπλοκη σουίτα δημιουργίας κάθε είδους sites, 

συμπεριλαμβάνοντας στο δυναμικό του υποστήριξη για δυναμικές τεχνολογίες 

(ASP, PHP). 
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3.9 Photoshop 
 

 
 

Το Photoshop είναι ένα πρόγραμμα κατασκευής bitmap γραφικών και 

επεξεργασίας εικόνας. Με το Photoshop μπορούμε να επέμβουμε ώστε να 

διορθώσουμε μία φωτογραφία, να της αλλάξουμε το χρώμα και γενικά να την 

επεξεργαστούμε. Επίσης μπορούμε να δημιουργήσουμε γραφικά τύπου 

bitmap.  

Τα Vector γραφικά ή αλλιώς διανυσματικά δημιουργούνται από 

προγράμματα όπως το Ιllustrator και το Corel Draw. Είναι γραφικά τα οποία 

αποτελούνται από γραμμές και καμπύλες οι οποίες είναι βασισμένες σε 

μαθηματικούς τύπους. Οι τύποι αυτοί κρατούν πληροφορίες για το μέγεθος, το 

περίγραμμα ή το χρώμα του γραφικού. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, όταν 

αλλάξετε μία από αυτές τις ιδιότητες το πρόγραμμα θα ξανασχεδιάσει το 

γραφικό με τα νέα δεδομένα από την αρχή, που σημαίνει ότι δεν θα χάσετε 

την παραμικρή λεπτομέρεια του σχεδίου σας.  

 
Τα Bitmap γραφικά ή αλλιώς Raster δημιουργούνται από το Photoshop και 

αποτελούνται από μία ομάδα μικρών τετραγώνων, τα pixels. Με τον τρόπο 

αυτό έχετε την δυνατότητα μετά από συνεχόμενες μεγεθύνσεις σε κάποιο 

σημείο του γραφικού να παρέμβετε σε επίπεδο ενός pixel για να 

τροποποιήσετε την εικόνα σας στην παραμικρή λεπτομέρεια. Στην Ανάλυση 
εικόνας (Image Resolution) καθορίζεται η ποιότητα της εικόνας κατά την 

εμφάνιση ή την εκτύπωση. Με τον όρο ανάλυση, εννοούμε την απόσταση των 
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pixels μέσα στην εικόνα και την οποία την μετράμε σε ppi (pixel per inch). Πχ 

αν μία εικόνα έχει ανάλυση 72ppi σημαίνει ότι περιέχει 72 Χ 72=5184 pixels 

ανά τετραγωνική ίντσα. Συνεπώς όσο μεγαλύτερη ανάλυση έχει η εικόνα, 

τόσο περισσότερα pixels θα την απαρτίζουν με αποτέλεσμα την μεγαλύτερη 

ευκρίνεια και ποιότητά της. Το μειονέκτημα είναι ότι όσο μεγαλύτερη ανάλυση 

έχει μία εικόνα καταλαμβάνει περισσότερο χώρο στον δίσκο σε ΜΒ.  

 

Βάθος χρώματος (Color Depth) ορίζεται ο αριθμός των πληροφοριών 

χρώματος σε bits που είναι αποθηκευμένες σε ένα pixel. Μεγαλύτερο βάθος 

χρώματος σημαίνει περισσότερες πληροφορίες χρώματος άρα μεγαλύτερη 

χρωματική ακρίβεια.  

 

Χρώμα (Color): Ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται τα χρώματα ανάλογα με το 

μήκος κύματος του φωτός που τα φωτίζει. Το φως που περιέχει όλο το 

χρωματικό φάσμα εμφανίζεται σαν λευκό ενώ η απουσία του φωτός εμφανίζει 

το μαύρο. 

 

Χρωματικά μοντέλα HSB: Hue (Απόχρωση) είναι το φως που αντανακλάται 

σε ένα αντικείμενο Saturation (Κορεσμός) είναι η ένταση του χρώματος και 

μετριέται σε αποχρώσεις του γκρι. Brightness (Φωτεινότητα) είναι ο 

φωτισμός του χρώματος και μετριέται από 0% μαύρο έως 100% λευκό.  

Χρωματικά μοντέλα RGB: Το μοντέλο αυτό καλύπτει ένα τεράστιο 

χρωματικό φάσμα με την ανάμειξη των τριών βασικών χρωμάτων Red 

(Κόκκινο), Green (Πράσινο) και Blue (Μπλε). 

 

Χρωματικά μοντέλα CMYK: Τα βασικά χρώματα αυτού του μοντέλου είναι τα 

Cyan (Κυανό), Magenta (Ματζέντα), Yellow (Κίτρινο) και Black (Μαύρο). 

Χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να κάνουμε εκτύπωση και ονομάζεται και 

τετραχρωμία. 
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3.10 Stylesheets 
 

Τα Cascading Stylesheets (για συντομία, CSS) αποτελούν μια ειδική διάλεκτο 

της γλώσσας HTML και μας επιτρέπουν να ορίσουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια 

τον τρόπο απεικόνισης των σελίδων μας από τον browser. Τρόποι ορισμού 

των style sheets ο ορισμός των styles μετά την οδηγία <HTML> και πριν από 

την οδηγία <BODY> (Embedded Stylesheet) είναι ένα μόνο από τους 

τρόπους με τους οποίους μπορούν να δηλώσουμε στον browser ποια styles 

επιθυμούμε να χρησιμοποιήσει.  

Είναι ένας εύκολος τρόπος να μορφοποιείς html σελίδες και να τις κάνεις να 

φαίνονται πραγματικά όμορφες... Επίσης, είναι σημαντικό ότι μπορείς να 

φτιάξεις μια φορά την μορφοποίηση και να την χρησιμοποιήσεις σε όσες 

σελίδες θέλεις.  

 

3.11 Πλεονεκτήματα του CSS  
 

 Εύκολο να μορφοποιήσεις όμορφες HTML σελίδες  

 

 Αλλάζεις τη μορφοποίηση πολλών σελίδων, αλλάζοντας απλά ένα 

αρχείο  

 

3.12 Μειονεκτήματα του CSS  
 

 Οι παλιοί browsers δεν υποστηρίζουν CSS  

 

 Κάποιοι browsers δείχνουν με διαφορετικό τρόπο την ίδια σελίδα  
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4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 

Ο αρχικός σχεδιασμός της διαδικτυακής εφαρμογής Οργάνωσης Σεμιναρίων 

πραγματοποιήθηκε με βάση τα παρακάτω : 

 

 

 Αρχικά πρέπει να υπάρχει στη Βάση ένας χρήστης με όνομα admin 

και κωδικό admin. 

 Σεμινάρια μπορούν να εισάγονται ή να διαγράφονται μόνο από τον 

Διαχειριστή (Admin). 

 Νέα εισάγονται ή διαγράφονται μόνο από τον Διαχειριστή ( Admin ). 

 Υπάρχει περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων σε κάθε σεμινάριο, 

επειδή τα σεμινάρια είναι εργαστηριακά. 

 Χρήστης που έχει εγγραφεί σε ένα σεμινάριο δεν μπορεί να 

ξανακάνει εγγραφή στο ίδιο σεμινάριο, προειδοποιώντας τον με 

αντίστοιχο μήνυμα. 

 Χρήστης δεν μπορεί να εγγραφεί σε σεμινάριο το οποίο έχει 

συμπληρώσει το μέγιστο αριθμό συμμετεχόντων, ενημερώνοντάς 

τον κατάλληλα. 

 Σεμινάρια πραγματοποιούνται μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Δεν 

μπορεί να υπάρξει εγγραφή αν παρέλθει η ημερομηνία του 

αντίστοιχου σεμιναρίου. 

 Απλός επισκέπτης δεν μπορεί να εγγραφεί σε ένα σεμινάριο. 

Πρέπει να κάνει πρώτα εγγραφή. 

 Διαγραφή χρήστη (user)  γίνεται μόνο από τον Διαχειριστή (Admin). 

 Ένας λογαριασμός Διαχειριστή δεν μπορεί να σβηστεί από άλλο 

Διαχειριστή. 

 Ένας χρήστης μπορεί να εγγραφεί σε πολλά σεμινάρια, αρκεί να 

μην έχει συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός των συμμετεχόντων. 
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5. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΒΑΣΗΣ 
 

5.1 Περιγραφή της Βάσης Δεδομένων 
 

Μια Βάση Δεδομένων (ΒΔ) είναι ένα σύνολο αρχείων με υψηλό βαθμό 

οργάνωσης τα οποία είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους με λογικές σχέσεις, έτσι 

ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούνται από πολλές εφαρμογές και από 

πολλούς χρήστες ταυτόχρονα. 

Η παρούσα διπλωματική εργασία βασίζεται πάνω σε php και MySql. 

Περιλαμβάνει μια βάση δεδομένων η οποία περιέχει πίνακες δεδομένων. 

Μέσα σε κάθε πίνακα δηλώνουμε τον τύπο του κάθε πεδίου ( π.χ. char, int, 

date κλπ ) και το πρωτεύον κλειδί του (primary key), το οποίο μπορεί να 

αποτελείται από ένα πεδίο ή και από συνδυασμό περισσοτέρων πεδίων με 

την προϋπόθεση να είναι μοναδικό (unique). 

Οι πίνακες μέσα στη βάση συνδέονται μεταξύ τους με τα πρωτεύοντα κλειδιά, 

έτσι ώστε εάν ένας πίνακας αλλάξει δεδομένα, να ενημερώνονται και οι 

υπόλοιποι πίνακες που είναι συνδεδεμένοι με αυτόν, Επίσης μέσω των ξένων 

κλειδιών (foreign keys), τα οποία αποτελούνται από πεδία – ορόσημα για την 

περάτωση του σκοπού μας, καταφέρνουμε να συνδέσουμε δυναμικά ή 

στατικά τους πίνακες, για να εμφανίζουμε τα πεδία ή τους πίνακες που 

επιθυμούμε κατά την περιήγησή μας στο site. 
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5.2 ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ 
 

5.2.1 Πίνακας users 
 

 
 

 

Ο πίνακας users αποτελείται από 13 πεδία όπως φαίνονται παραπάνω. Κύριο 

κλειδί του πίνακα είναι το id_user. Ένα από τα πιο σημαντικά πεδία είναι το 

πεδίο 12  - typeof ( η αρίθμηση αρχίζει από 0 ), το οποίο μπορεί να πάρει 

τιμές μόνο 0 και 1. Σύμφωνα με την τιμή που έχει γίνεται και το ανάλογο 

authentication, δηλαδή 0 για τον απλό χρήστη και 1 για τον Διαχειριστή. Τα 

υπόλοιπα πεδία είναι τα στοιχεία του χρήστη, τα οποία συμπληρώνονται όταν 

κάποιος εγγράφεται την πρώτη φορά. 
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5.2.2 Πίνακας  seminars 
 

 
 

Ο πίνακας seminars αποτελείται από 5 πεδία. Κύριο κλειδί του πίνακα είναι το 

id_seminar. Τα πεδία title και description είναι ο τίτλος και η περιγραφή για το 

αντίστοιχο σεμινάριο. Το semdate είναι η ημερομηνία κατά την οποία θα 

πραγματοποιηθεί το συγκεκριμένο σεμινάριο. Το maxparticipants είναι ο 

αριθμός των μέγιστων συμμετεχόντων που μπορούν να εγγραφούν σε ένα 

σεμινάριο. 

 

5.2.3. Πίνακας  news 
 

 
 

Ο πίνακας news αποτελείται από 5 πεδία. Κύριο κλειδί του πίνακα είναι το 

id_news. Τα πεδία title και topdate είναι για τον τίτλο και την ημερομηνία του 

κάθε νέου που προστίθεται. Το textbody είναι το περιεχόμενο του κειμένου 

του νέου. Το onfrontpage χρησιμοποιείται για το αν θα εμφανιστεί το νέο στην 

αρχική σελίδα.   
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5.2.4 Πίνακας newsletter 
 

 
 

Ο πίνακας newsletter αποτελείται από 2 πεδία. Κύριο κλειδί του πίνακα είναι το 

id_mail. Στο πεδίο subscriber μπαίνει το email του κάθε χρήστη που εγγράφεται για να 

λαμβάνει newsletter. 

 

5.3 ΣΧΕΣΕΙΣ 
 

5.3.1. Πίνακας participants 
 

 
 

 

Ο πίνακας participants αποτελείται από 3 πεδία, το id_participants που είναι 

και το κύριο κλειδί, το id_user και το id_seminar. Από αυτό τον πίνακα 

μπορούμε να δούμε πόσοι χρήστες έχουν γραφτεί σε ποια σεμινάρια, πόσα 

σεμινάρια παρακολουθούνται από ποιους χρήστες κλπ. 
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6. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 

 
Αρχική σελίδα της εφαρμογής -  ανώνυμος χρήστης 

 

Στο παραπάνω screenshot φαίνεται η αρχική σελίδα της εφαρμογής. Είσοδο 

στην εφαρμογή μπορούν να κάνουν μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες και ο 

διαχειριστής. Ξεκινώντας την περιήγησή του κάποιος στην αρχική σελίδα, το 

πρώτο που βλέπει είναι η επιλογή “newsletter”. Κάνοντας εγγραφή εκεί, θα 

μπορεί να λαμβάνει αυτόματα στο e-mail του, όλα τα νέα για τις μελλοντικές 

συναντήσεις, ή ημερίδες ή για τα σεμινάρια που θα πραγματοποιηθούν. 

Υπάρχει έλεγχος της εφαρμογής σε περίπτωση που κάποιος δώσει κάτι 

διαφορετικό από ένα έγκυρο e-mail. Η εφαρμογή δεν αφήνει να γίνει τέτοιου 

είδους εγγραφή.  

Εκτός από αυτό, οι επιλογές που έχει κάποιος μπαίνοντας στην αρχική σελίδα 

είναι οι παρακάτω : 

 



Γκέκας Νεκτάριος  31 / 107 

Ποιοι είμαστε :  Λίγα λόγια για το Κέντρο Πληροφορικής και Νέων 

Τεχνολογιών. Από ποιους απαρτίζεται και ποιος είναι ο σκοπός ύπαρξής του. 

Μέλη : Πατώντας το κουμπί Μέλη εμφανίζονται όλα τα εγγεγραμμένα μέλη. 

Ένα παράδειγμα είναι το παρακάτω : 

 
 

Για λόγους ασφάλειας προσωπικών δεδομένων, όποιος δεν είναι 

εγγεγραμμένο μέλος μπορεί απλά να δει τα μέλη. Δεν μπορεί να δει τα 

προσωπικά τους στοιχεία. Αν προσπαθήσει να το κάνει η εφαρμογή το 

απαγορεύει βγάζοντας αντίστοιχο μήνυμα «μη διαθέσιμο στους επισκέπτες». 

Αντίστοιχα κάποιος χρήστης της εφαρμογής μπορεί να κλικάρει σε ένα όνομα 

και να δει όλα τα στοιχεία του μέλους.  

 

Συναντήσεις : Εμφανίζονται όλες οι συναντήσεις ή οι ημερίδες ή τα σεμινάρια 

τα οποία θα πραγματοποιηθούν μια συγκεκριμένη ημερομηνία.  
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Ένας ανώνυμος χρήστης (επισκέπτης) μπορεί απλά να δει τα σεμινάρια αυτά. 

Δεν έχει δικαίωμα εγγραφής σε αυτά. Ενώ το κουμπί «Εγγραφή» φαίνεται, 

είναι απενεργοποιημένο. Πρέπει να γίνει είσοδος στην εφαρμογή πρώτα. 

Δηλαδή να είναι κάποιος εγγεγραμμένο μέλος. Πατώντας σε οποιοδήποτε 

σημείο του κάθε σεμιναρίου (δηλ. κωδικός ή τίτλος ή περιγραφή ή 

ημερομηνία) εμφανίζονται όλες οι λεπτομέρειες του εκάστοτε σεμιναρίου. Ο 

διαχειριστής της εφαρμογής είναι ο μόνος που μπορεί να κάνει επεξεργασία 

σε κάποιο σεμινάριο, δηλαδή να αλλάξει την ημερομηνία του σεμιναρίου, τον 

τίτλο του ή τον αριθμό των συμμετεχόντων. 

 

Επικοινωνία : Πατώντας την επιλογή επικοινωνία εμφανίζεται η παρακάτω 

φόρμα επικοινωνίας : 
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Ο επισκέπτης ή ο χρήστης της εφαρμογής συμπληρώνει τα στοιχεία του και 

κατόπιν στέλνει το μήνυμα του. Πατώντας αποστολή στέλνεται αυτόματα ένα 

email στους διαχειριστές της εφαρμογής με όλα τα παραπάνω στοιχεία. 

 

Εγγραφή μέλους : Πατώντας την επιλογή εγγραφή μέλους εμφανίζεται η 

παρακάτω φόρμα εγγραφής : 
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Ένας ανώνυμος χρήστης μπορεί να κάνει την εγγραφή του, συμπληρώνοντας 

όλα τα απαραίτητα στοιχεία και να γίνει μέλος. Αν κατά την πληκτρολόγηση 

γίνει κάποιο λάθος ή τα στοιχεία που γράφονται δεν είναι αποδεκτά, τότε η 

εφαρμογή προειδοποιεί με αντίστοιχο μήνυμα. Υπάρχει ξεχωριστός έλεγχος 

για το κάθε πεδίο της φόρμας. Για παράδειγμα στο πεδίο Τηλέφωνο δεν 

μπορούν να εισαχθούν γράμματα, μόνο νούμερα. Τέλος υπάρχει το πεδίο 

Φωτογραφία, στο οποίο μπορεί κάποιος αν θέλει να ανεβάσει και την 

φωτογραφία του. Ο περιορισμός που υπάρχει εδώ είναι ότι η φωτογραφία δεν 

πρέπει να ξεπερνάει τα 100 kb.  

Ένας πολύ σημαντικός περιορισμός της εφαρμογής είναι ο εξής : όταν 

κάποιος έχει ήδη κάνει εγγραφή, και προσπαθήσει να εγγραφεί για δεύτερη 

φορά, η εφαρμογή το απαγορεύει βγάζοντας αντίστοιχο μήνυμα. Ο έλεγχος 
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γίνεται ελέγχοντας το όνομα και το συνθηματικό που δίνει ο χρήστης. Αν είναι 

ίδιο το όνομα ή το συνθηματικό του χρήστη τότε δεν μπορεί να κάνει εγγραφή. 

 

Αναζήτηση : Η τελευταία επιλογή της αρχικής σελίδας είναι η αναζήτηση. 

Πατώντας εκεί εμφανίζεται το εξής : 

 

 
 

Εδώ μπορεί να αναζητήσει κάποιος οποιοδήποτε χρήστη με βάση το επίθετό 

του. Δεν χρειάζεται να γράψει κάποιος όλο το επίθετο που ψάχνει. Η 

αναζήτηση δουλεύει ακόμη και με ένα γράμμα. Όπως για παράδειγμα αν 

ψάχναμε στην εφαρμογή μας για το «γκ» θα παίρναμε το παρακάτω 

αποτέλεσμα :  

 

 
 

Αν παρατηρήσει κάποιος καλά, θα δει ότι τα γράμματα δεν χρειάζεται να είναι 

στην αρχή του επιθέτου για να βγει το αποτέλεσμα. Αντίθετα σε όποιο σημείο 

του επιθέτου και αν υπάρχουν κολλητά αυτά τα δύο γράμματα, τότε η 

Αναζήτηση το εμφανίζει σαν αποτέλεσμα. 
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Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο της εφαρμογής είναι ότι το κάθε μέλος μπορεί 

να διαχειριστεί το προφίλ του. Όταν λοιπόν ένα μέλος κάνει login στην 

εφαρμογή τότε βλέπει στην οθόνη του το εξής : 

 

 
 

Το μπλε εικονίδιο είναι για την επεξεργασία του προφίλ του χρήστη. Πατώντας 

το, εμφανίζεται η παρακάτω φόρμα : 
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Στο σημείο αυτό, ο χρήστης μπορεί να αλλάξει όποιο από τα στοιχεία του 

θέλει, ακόμα και την φωτογραφία που έχει ανεβάσει στο προφίλ του. 

 

Όσον αφορά τον Διαχειριστή της εφαρμογής, όταν κάνει είσοδο στην 

εφαρμογή εμφανίζεται η παρακάτω αρχική σελίδα : 
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Οι επιλογές που έχει ο Διαχειριστής της εφαρμογής είναι οι εξής : 

 

Νέα : Πατώντας στην επιλογή Νέα εμφανίζεται το εξής : 

 

 
 

Ο διαχειριστής μπορεί από εδώ να προσθέσει ένα νέο ή να διαγράψει κάποιο 

ήδη υπάρχον. Πατώντας Προσθήκη Νέων εμφανίζεται : 
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Εδώ ο διαχειριστής μπορεί να προσθέσει τον τίτλο του σεμιναρίου, να γράψει 

το κείμενο που θέλει καθώς και να το μορφοποιήσει, καθώς και να εισάγει την 

ημερομηνία. Τέλος υπάρχει και η επιλογή “Να εμφανιστεί στην αρχική 

σελίδα;”. Αν τσεκάρει την επιλογή αυτή, τότε το Νέο θα εμφανίζεται και στην 

αρχική σελίδα της εφαρμογής. 

 

Μέλη : Πατώντας το κουμπί Μέλη εμφανίζεται το παρακάτω : 
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Εδώ ο διαχειριστής μπορεί να διαγράψει ένα μέλος της εφαρμογής. Ο μόνος 

περιορισμός είναι ότι ένας διαχειριστής δεν μπορεί να διαγράψει άλλον 

διαχειριστή από εδώ. Όπως φαίνεται και παραπάνω η επιλογή αυτή είναι 

απενεργοποιημένη σε όσους είναι διαχειριστές. 

 

Σεμινάρια : Πατώντας την επιλογή Σεμινάρια εμφανίζεται, που είναι το τρίτο 

κουμπί στην μπάρα, εμφανίζεται το παρακάτω : 
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Εδώ ο διαχειριστής μπορεί αν θέλει να διαγράψει ένα σεμινάριο που ήδη 

υπάρχει. Αν θέλει όμως μπορεί και να τροποποιήσει ένα σεμινάριο. Αυτό 

γίνεται πατώντας στην επιλογή Επεξεργασία. Τότε εμφανίζεται το εξής : 
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Εδώ ο διαχειριστής μπορεί να αλλάξει τον τίτλο του σεμιναρίου, το κείμενο 

που έχει γράψει, την ημερομηνία και τέλος αν θέλει μπορεί να αλλάξει και τον 

αριθμό των συμμετεχόντων. Επίσης αν θέλει ο διαχειριστής μπορεί να 

ανεβάσει και τα αρχεία των παρουσιάσεων του κάθε σεμιναρίου. Έτσι όταν 

κάποιο μέλος μπει στο συγκεκριμένο σεμινάριο, υπάρχει επιλογή για 

κατέβασμα των αρχείων. 

 

 

 

 

 

 



Γκέκας Νεκτάριος  43 / 107 

 
Διαγραφή χρήστη -  επίπεδο πρόσβασης διαχειριστή 

 

Ένα παράδειγμα διαγραφής χρήστη είναι το παραπάνω. Ο διαχειριστής 

πατάει διαγραφή σε κάποιο μέλος και αυτόματα η εφαρμογή τον ρωτάει με 

προειδοποιητικό μήνυμα αν είναι σίγουρος για την διαγραφή. 
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6.1 login.php 
 
Γίνεται η σύνδεση με τη βάση. Αποθηκεύω τις τιμές των πεδίων της φόρμας 

εισόδου σε 2 μεταβλητές. Γίνεται έλεγχος αν είναι άδειο κάποιο πεδίο. 

Τρέχω το SQL ερώτημα και ανάλογα με το τι περιέχει το πεδίο 12 (typeof) του 

συγκεκριμένου χρήστη γίνεται και το ανάλογο authentication. Δηλαδή αν το 

typeof = 1 τότε ο χρήστης είναι Διαχειριστής (admin) και πηγαίνει στο 

index.php του administrator ('location:administrator/index.php').  Αν το typeof 

= 0 τότε πηγαίνει στο 'location:index.php'. 

 

<?php  

 include ('functions/opendb.php'); 

 $username=$_POST[username]; 

 $password=$_POST[password]; 

 if (($username!='') && ($password!='') && ($error!=1)) 

 { 

  $sql="SELECT * FROM users WHERE username='$username' 

AND password='$password'"; 

  $result=mysql_query($sql); 

  $rows=mysql_fetch_row($result); 

        if ((mysql_num_rows($result)==1) && ($rows[12]==1)) 

         { 

          session_register('authenticated'); 

          $_SESSION['name']=$rows[3]; 

    

          header('location:administrator/index.php'); 

         } 

        if ((mysql_num_rows($result)==1) && ($rows[12]==0)) 

         { 

       session_register('authenticateduser'); 

       $_SESSION['name']=$rows[3]; 

     $_SESSION['id']=$rows[0]; 

    $_SESSION['logout']="<a href='logout.php'>Έξοδος </a>"; 

    $_SESSION['active']=""; 

       header('location:index.php'); 
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         } 

 }?> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 

<title>Kε.Πλη.Νε.Τ Πτολεμαΐδας</title> 

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

<link href="css/carousel.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 

<link href="css/menu.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 

<script type="text/javascript" 

src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4.2/jquery.min.js" > </script> 

<script type="text/javascript" src="jscripts/carousel.js"></script> 

<link href="shadowbox/shadowbox.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 

<script type="text/javascript" src="shadowbox/shadowbox.js"></script> 

</head> 

<body> 

  <div id="wrapper"> <!-- Κεντρικό DIV --> 

    <div class="innerwrapper"> <!-- Εσοχή γενική --> 

       <div id="tools"> <!-- Div που έχει τα εργαλεία --> 

         <a href="login.php"><img src="images/key.jpg" width="48" height="48" 

hspace="0" border="0" /></a> 

       </div>  

       <!-- Τέλος Div εργαλείων --> 

      <div class="logo"> <!-- Div που έχει το λογότυπο --> 

        <a href="index.php" target="_self"><img src="images/logo.jpg" 

alt="Κέ.Πλη.Νε.Τ Πτολεμαΐδας" width="190" height="80" border="0" /></a> 

      </div> <!-- Τέλος του Div που έχει το λογότυπο --> 

     <div class="cleared"></div> <!-- Div για 'καθάρισμα' --> 

   <div class="content" align="center"> <!-- ασπρο διάφανο DIV --> 

    

   <div class="header"> 

     <?php include ('header.php'); ?> 

   </div> 
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    <div class="hmenu"> 

     <?php include ('menu.php'); ?> 

   </div> 

  <div class="topcontent"> 

     <?php include ('topcontent.php'); ?> 

  </div> 

   

  <div class="main" > 

  <div align="right" style="padding-right:500px;"> 

  <h1> Είσοδος</h1> 

  <form action="login.php" method="post"> 

    <label for="username">Username:</label> 

    <input name="username" type="text" /><br /> 

    <label for="password">Password:</label> 

    <input name="password" type="password" /><br /> 

   <input name="Submit" type="submit" value="Είσοδος" /> 

  </form> 

  </div> 

  </div> 

   </div> <!-- Τέλος άσπρου διάφανου Div --> 

   </div><!-- τέλος γενικής εσοχής --> 

</div> <!-- Τέλος Κεντρικού Div --> 

</body> 

</html> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Γκέκας Νεκτάριος  47 / 107 

6.2 adduserexecute.php  
 
 

include ('functions/opendb.php'); 

$fname=$_POST['fname']; 

$lname=$_POST['lname']; 

$email=$_POST['email']; 

$username=$_POST['username']; 

$password=$_POST['password']; 

$dateofbirth=gr_str_date_to_mysql_date($_POST['dateofbirth']); 

$address=$_POST['address']; 

$city=$_POST['city']; 

$tel=$_POST['tel']; 

$education=$_POST['education']; 

$photo=$_FILES["file"]["name"]; 

 

Με τα παραπάνω φέρνω τις τιμές των πεδίων της φόρμας που υπάρχει στο 

αρχείο adduser.php και τις τοποθετώ σε μεταβλητές. 

 

if (isset($photo)) 

{ 

 if ((($_FILES["file"]["type"] == "image/gif") || ($_FILES["file"]["type"] == 

"image/jpeg") || ($_FILES["file"]["type"] ="image/pjpeg")) && 

($_FILES["file"]["size"] <= 102400)) 

  { 

  if ($_FILES["file"]["error"] > 0) 

    { 

 //   echo "Return Code: " . $_FILES["file"]["error"] . "<br />"; για έλεγχο αν το  

 $photo='noimage.jpg'; 

    } 

  else 

    { 

    echo "Upload: " . $_FILES["file"]["name"] . "<br />"; 

    echo "Type: " . $_FILES["file"]["type"] . "<br />"; 

    echo "Size: " . ($_FILES["file"]["size"] / 1024) . " Kb<br />"; 
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    echo "Temp file: " . $_FILES["file"]["tmp_name"] . "<br />"; 

 

    if (file_exists("images/memberphotos/" . $_FILES["file"]["name"])) 

      { 

      echo $_FILES["file"]["name"] . " Το αρχείο υπάρχει ήδη.."; 

      } 

    else 

      { 

      move_uploaded_file($_FILES["file"]["tmp_name"], 

      "images/memberphotos/" . $_FILES["file"]["name"]); 

      } 

    } 

  } 

else 

  { 

  echo "Το αρχείο είναι ακατάλληλο"; 

  } 

} 

 

Με το παραπάνω κομμάτι κώδικα, ελέγχω αν το αρχείο είναι στον σωστό τύπο, 

μέγεθος και αν υπάρχει στον server. 

 

$sqlcheck="SELECT * FROM users WHERE username='$username' ";  

$resultcheck=mysql_query($sqlcheck);  

$rowscheck=mysql_num_rows($resultcheck);  

 

if($rowscheck==0)  

{  

 

  $query="INSERT INTO users VALUES 

('id_user','$username','$password','$fname','$lname','$email','$dateofbirth','$a

ddress','$city','$tel','$education','$photo',0)"; 

 $result=mysql_query($query) or die (mysql_error()); 

 $query2="SELECT id_user from users ORDER BY id_user DESC "; 

 $result2=mysql_query($query2) or die (mysql_error()); 
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 $row=mysql_fetch_row($result2); 

 echo "Η καταχώρηση έγινε επιτυχώς!, κάντε κλικ <a 

href='memberdetails.php?show=$row[0]'>εδώ</a> για να δείτε το προφίλ 

σας". 

 "Η <a href='index.php'>εδώ</a>για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα. 

Αν περιμένετε, σε 10 δευτερόλεπτα θα οδηγηθείτε στην σελίδα Login"; 

 include ('functions/closedb.php'); 

} 

else 

{ 

 echo "<H2>Το username δεν είναι διαθέσιμο...</H2>"; 

} 

 

Με το παραπάνω κομμάτι κώδικα ελέγχω την καταχώρηση του χρήστη. Ο 

περιορισμός που έχω είναι να μην μπορεί να δηλωθεί ίδιο username δεύτερη 

φορά. Αν δεν υπάρχει ήδη το username στη βάση, τότε η καταχώρηση γίνεται 

κανονικά, αλλιώς βγαίνει αντίστοιχο μήνυμα. 
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6.3 register.php 
 

<?  

    include ('functions/opendb.php'); 

    $user=$_GET['user']; 

 $seminar=$_GET['seminar']; 

 $registered=$_GET['registered']; 

 $query2="SELECT maxparticipants FROM seminars WHERE 

id_seminar='$seminar' "; 

 $result2=mysql_query($query2) or die (mysql_error()); 

 $row=mysql_fetch_row($result2); 

 $query3="SELECT * FROM participants WHERE (id_user='$user' AND 

id_seminar='$seminar') "; 

 $result3=mysql_query($query3) or die (mysql_error()); 

 $row2=mysql_num_rows($result3); 

 if (($registered<$row[0]) && ($row2==0)) 

 { 

  $query3="INSERT INTO participants VALUES 

('id_participant','$user','$seminar')"; 

  $result3=mysql_query($query3); 

  echo "Η εγγραφή σας έγινε με επιτυχία! Καλή παρακολούθηση! 

Κάντε κλικ <a href='seminars.php'>εδώ</a> για να επιστρέψετε στα 

σεμινάρια"; 

 } 

 else 

 { 

   if (($row2)&&($registered<$row[0])) 

     { 

  echo "<h2>Έχετε ήδη εγγραφεί στο σεμινάριο Κάντε κλικ <a 

href='seminars.php'>εδώ</a> για επιστροφή </h2>"; 

      } 

 else 

  echo "<h2>Λυπούμαστε αλλά δεν υπάρχουν ελεύθερες θέσεις, 

το σεμινάριο είναι πλήρες. Κάντε κλικ <a href='seminars.php'>εδώ</a> για 

επιστροφή</h2>"; 
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 } 

 include ('functions/closedb.php'); 

?> 

 

Με το παραπάνω κομμάτι κώδικα γίνεται ο έλεγχος για το αν κάποιος χρήστης 

έχει κάνει εγγραφή σε κάποιο σεμινάριο ή όχι, καθώς και για το αν υπάρχουν 

ελεύθερες θέσεις στο σεμινάριο. Για την κάθε περίπτωση εκτυπώνεται και το 

αντίστοιχο μήνυμα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Γκέκας Νεκτάριος  52 / 107 

6.4 administrator / managemembers.php 
 

<tr> 

    <th>Κωδικός</th> 

    <th>Όνομα</th> 

    <th>Επώνυμο</th> 

    <th>email</th> 

    <th>Ημ/γέννησης</th> 

    <th>Διεύθυνση</th> 

    <th>τηλέφωνο</th> 

    <th>Τύπος χρήστη</th> 

    <th>Διαγραφή</th> 

  </tr> 

  <?php 

  include ('../functions/opendb.php'); 

  include ('../functions/date.php'); 

  $query="SELECT * FROM users ORDER BY id_user"; 

  $result=mysql_query($query); 

  while ($row=mysql_fetch_array($result,MYSQL_ASSOC) ) 

  { ?>  

    <tr> 

    <td><?php echo $row[id_user]; ?></td> 

    <td><?php echo $row[fname];?></td> 

    <td><?php echo $row[lname];?></td> 

    <td><?php echo $row[email];?></td> 

    <td><?php echo mysql_date_to_gr_str_date($row[dateofbirth]);?></td> 

    <td><?php echo $row[address];?></td> 

    <td><?php echo $row[tel];?></td> 

    <td><?php if($row[typeof]==1){ echo 'Admin';} else {echo 'User';} ?></td> 

    <td><?php if ($row[typeof]==0) {echo "<a 

href='deletemembers.php?id=$row[id_user]'" ?> onclick="return confirm('Να 

διαγραφεί σίγουρα;')" >Διαγραφή</a> <? } ?> </td> 

  </tr> 

 <?php } 

  ?> 



Γκέκας Νεκτάριος  53 / 107 

  </table>  

 

Το παραπάνω κομμάτι κώδικα εμφανίζει έναν πίνακα με όλους τους 

εγγεγραμμένους χρήστες. Στην τελευταία στήλη εμφανίζει την επιλογή 

‘Διαγραφή’ μόνο στους χρήστες και όχι στον Διαχειριστή. Μόνο αν έχεις κάνει 

πιστοποίηση σαν Διαχειριστής μπορείς να δεις και να επεξεργαστείς τον 

παραπάνω πίνακα. 

 

 

6.5 date.php 
 

function gr_str_date_to_mysql_date($strdate){ 

 list($day, $month, $year)=explode("/", $strdate); 

 return("$year/$month/$day"); 

} 

 

function mysql_date_to_gr_str_date($strdate){ 

 list($year, $month, $day)=explode("-", $strdate); 

 return("$day/$month/$year"); 

} 

 

function getMinitext($text, $limit){ 

$minitext = explode(" ", $text, $limit+1); 

for($i=0; $i<$limit; $i++){$result.=$minitext[$i]." ";} 

return $result; 

} 

 

Το παραπάνω αρχείο αποτελείται από 3 συναρτήσεις (functions), οι οποίες 

κατά σειρά κάνουν τα παρακάτω : 

 

1η συνάρτηση ( gr_str_date_to_mysql_date) : παίρνει την ημερομηνία που 

εισάγει ο χρήστης και την αντιγράφει στην ημερομηνία που είναι αποδεκτή για 

την SQL. 
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2η συνάρτηση (mysql_date_to_gr_str_date) : παίρνει την ημερομηνία από την 

SQL και την αντιστρέφει στον ελληνικό τύπο γραφής ημερομηνίας. 

 

3η συνάρτηση (getMinitext) : παίρνει μια μεταβλητή κειμένου μαζί με έναν 

αριθμό (limit) και επιστρέφει από όλο το string τον αριθμό λέξεων (limit), όσος 

είναι και ο αριθμός που πληκτρολογήσαμε (read more). 

 

 

 

6.6 Form_Validator.js 
 

function formValidator(){ 

 // Make quick references to our fields 

 var fname = document.getElementById('fname'); 

 var lname = document.getElementById('lname'); 

 var email = document.getElementById('email'); 

 var username = document.getElementById('username'); 

 var password = document.getElementById('password'); 

 var dateofbirth = document.getElementById('inputDate'); 

 var address = document.getElementById('address'); 

 var city = document.getElementById('city'); 

 var tel = document.getElementById('tel'); 

 var file = document.getElementById('file');  

 // Check each input in the order that it appears in the form! 

 if(notEmpty(fname, "Το όνομα δεν μπορεί να είναι κενό")){ 

  if(notEmpty(lname, "Το επίθετο δεν μπορεί να είναι κενό")){ 

   if(emailValidator(email, "Εισάγετε έγκυρο e-mail")){ 

    if(lengthRestriction(username, 5, 8)){ 

     if(lengthRestriction(password, 6, 8)){ 

      if(notEmpty(dateofbirth, "Επιλέξτε 

ημερομηνία παρακαλώ")){ 

       if(notEmpty(address,"Εισάγετε 

την διεύθυνσή σας")){ 
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                  if(notEmpty(city, "Πληκτρολογήστε την 

πόλη σας")){ 

           if(isNumeric(tel, 

"Πληκτρολογήστε το τηλέφωνό σας")){ 

       return true; 

           } 

          } 

       } 

      } 

     } 

    } 

   } 

  } 

 } 

  

 return false; 

  

} 

 

function notEmpty(elem, helperMsg){ 

 if(elem.value.length == 0){ 

  alert(helperMsg); 

  elem.focus(); // set the focus to this input 

  return false; 

 } 

 return true; 

} 

 

function isNumeric(elem, helperMsg){ 

 var numericExpression = /^[0-9]+$/; 

 if(elem.value.match(numericExpression)){ 

  return true; 

 }else{ 

  alert(helperMsg); 

  elem.focus(); 
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  return false; 

 } 

} 

function lengthRestriction(elem, min, max){ 

 var uInput = elem.value; 

 if(uInput.length >= min && uInput.length <= max){ 

  return true; 

 }else{ 

  alert("Παρακαλώ εισάγετε όνομα μεταξύ " +min+ " και " +max+ " 

χαρακτήρων"); 

  elem.focus(); 

  return false; 

 } 

} 

function emailValidator(elem, helperMsg){ 

 var emailExp = /^[\w\-\.\+]+\@[a-zA-Z0-9\.\-]+\.[a-zA-z0-9]{2,4}$/; 

 if(elem.value.match(emailExp)){ 

  return true; 

 }else{ 

  alert(helperMsg); 

  elem.focus(); 

  return false; 

 } 

} 

 

Με το παραπάνω JavaScript αρχείο ελέγχω με τη σειρά όλα τα δεδομένα τα 

οποία έχουν εισαχθεί στη φόρμα, αν είναι σωστού τύπου. 
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6.7 Administrator / addseminars.php 
 
 
<h1>Προσθήκη Σεμιναρίων / Ημερίδων</h1> 

    <form action="addseminarsexecute.php" method="post" 

enctype="multipart/form-data"> 

      <p> 

      <label>Τίτλος</label><br /> 

      <b><input name="title" type="text" size="85" /></b> 

      </p> 

      <p> 

      <label for="editor1">Κείμενο</label><br /> 

      <textarea cols="50" id="editor1" name="editor1" rows="10"></textarea> 

      <script type="text/javascript"> 

   //<![CDATA[ 

 

    // This call can be placed at any point after the 

    // <textarea>, or inside a <head><script> in a 

    // window.onload event handler. 

 

    // Replace the <textarea id="editor"> with an 

CKEditor 

    // instance, using default configurations. 

    CKEDITOR.replace( 'editor1' ); 

 

   //]]> 

   </script> 

      </p>    

      <p> 

      <input class="inputDate" id="inputDate" name="inputDate" value="00-00-

0000" /> 

    <script type="text/javascript"> 

    $('#inputDate').DatePicker({ 

 format:'d/m/Y', 

 date: $('#inputDate').val(), 

 current: $('#inputDate').val(), 
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 starts: 1, 

 position: 'r', 

 onBeforeShow: function(){ 

  $('#inputDate').DatePickerSetDate($('#inputDate').val(), true); 

 }, 

 onChange: function(formated, dates){ 

  $('#inputDate').val(formated); 

   

 } 

}); 

</script> 

</p> 

 <label for="maxparticipants">Μέγιστοι συμμετέχοντες</label><br /> 

<input name="maxparticipants" id="maxparticipants" type="text" /> 

       <p> 

<label for="file_ppt">Ανέβασμα αρχείου</label><br /> 

<input type="file" name="file_ppt" id="file_ppt"/>    

</p> 

       <p> 

        <input type="submit" name="send" id="send" value="Αποστολή" /> 

        <input type="reset" name="reset" id="reset" value="Καθαρισμός πεδίων" 

/> 

      </p> 

    </form> 

    </div> 

    <br /> 

 
 
Με το παραπάνω κομμάτι κώδικα εισάγει ο Διαχειριστής ένα νέο σεμινάριο. 

Μπορεί επίσης να ανεβάσει και αρχείο ( οποιουδήποτε τύπου ), το οποίο θα 

μπορούν να κατεβάζουν οι εγγεγραμμένοι χρήστες του αντίστοιχου σεμιναρίου 
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6.8 editmember.php 
 
<?php session_start(); 

 if(session_is_registered(authenticateduser)) 

   { 

   $message_= "Έχετε κάνει είσοδο. <br>"."<a 

href='logout.php'>Έξοδος και σύνδεση ώς διαφορετικός χρήστης;</a>"; 

   }  

?> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 

<title>Kε.Πλη.Νε.Τ Πτολεμαΐδας</title> 

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

<link href="css/datepicker.css" rel="stylesheet" type="text/css"  /> 

<link href="css/carousel.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 

<link href="css/menu.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 

<script type="text/javascript" src="jscripts//jquery.min.js" > </script> 

<script type="text/javascript" src="jscripts/form_validation.js"></script> 

<script type="text/javascript" src="jscripts/carousel.js"></script> 

<link href="shadowbox/shadowbox.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 

<script src="jscripts/datepicker.js" type="text/javascript"></script> 

<script type="text/javascript" src="shadowbox/shadowbox.js"></script> 

<script type="text/javascript"> 

Shadowbox.init({ 

    language: 'en', 

    players:  ['img', 'html', 'iframe', 'qt', 'wmp', 'swf', 'flv'] 

}); 

</script>  

</head> 

 

<body> 

  <div id="wrapper"> <!-- Κεντρικό DIV --> 
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    <div class="innerwrapper"> <!-- Εσοχή γενική --> 

      <div id="loged-info"> 

            <b> <?php echo $_SESSION['name']; ?>  </b><br>  

            <?php if (($_SESSION['name'] != "Επισκέπτη") && 

($_SESSION['name'] != "Επισκέπτης")) echo '<a href="logout.php">Έξοδος 

</a>' ?> 

        </div> 

       <div id="tools"> <!-- Div που έχει τα εργαλεία --> 

         <a href="login.php"><img src="images/key.jpg" width="48" height="47" 

hspace="0" border="0" /></a> 

         <a href="adduser.php"><img src="images/adduser.jpg" width="45" 

height="48" hspace="5" vspace="0" border="0" /></a> 

       </div>  

       <!-- Τέλος Div εργαλείων --> 

      <div class="logo"> <!-- Div που έχει το λογότυπο --> 

        <a href="index.php" target="_self"><img src="images/logo.jpg" 

alt="Κέ.Πλη.Νε.Τ Πτολεμαΐδας" width="190" height="80" border="0" /></a> 

      </div> <!-- Τέλος του Div που έχει το λογότυπο --> 

     <div class="cleared"></div> <!-- Div για 'καθάρισμα' --> 

   <div class="content" align="center"> <!-- ασπρο διάφανο DIV --> 

    

   <div class="header"> 

     <?php include ('header.php'); 

  ?> 

   </div> 

    <div class="hmenu"> 

     <?php include ('menu.php'); ?> 

   </div> 

    

  <div class="topcontent"> 

     <?php include ('topcontent.php'); 

  ?> 

  </div> 

  <div class="main"> 

  <?php  if ($message_!=="") 



Γκέκας Νεκτάριος  61 / 107 

  { ?> 

  <h1>Επεξεργασία του προφίλ μου</h1> 

  <?php $id_user=$_SESSION['id']; 

  $query="SELECT * FROM users WHERE id_user=$id_user"; 

  $result=mysql_query($query); 

  $row=mysql_fetch_row($result); 

  ?> 

   <div align="right" style="padding-right:400px;"> 

<form onsubmit='return formValidator()' action="edituserexecute.php" 

enctype="multipart/form-data" method="post"> 

<p> 

<label for="name">Όνομα</label> 

<input id="fname" name="fname" type="text" size="30" value="<?php echo 

$row[3]; ?>" /></p> 

<p> 

<label for="lastname">Επίθετο</label> 

<input id="lname" name="lname" type="text" size="30" value=" <?php echo 

$row[4]; ?>"/></p> 

<p> 

<label for="email">e-mail</label> 

<input id="email" name="email" type="text" size="30" value="<?php echo 

$row[4]; ?> " /> 

</p> 

      <p> 

      <label for="inputDate">Ημερ. Γέννησης</label> 

      <input class="inputDate"  name="dateofbirth" id="inputDate" 

value="<?php echo mysql_date_to_gr_str_date($row[6]); ?>" size="30" /> 

      <script type="text/javascript"> 

    $('#inputDate').DatePicker({ 

 format:'d/m/Y', 

 date: $('#inputDate').val(), 

 current: $('#inputDate').val(), 

 starts: 1, 

 position: 'r', 

 onBeforeShow: function(){ 
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  $('#inputDate').DatePickerSetDate($('#inputDate').val(), true); 

 }, 

 onChange: function(formated, dates){ 

  $('#inputDate').val(formated); 

 } 

}); 

</script> 

</p> 

<p> 

<label for="address">Διεύθυνση</label> 

<input id="address" name="address" type="text" size="30" value="<?php 

echo $row[7]; ?>" /> 

</p> 

<p> 

<label for="city">Πόλη</label> 

<input id="city" name="city" type="text" size="30" value="<?php echo $row[8]; 

?>" /> 

</p> 

<p> 

<label for="tel">Τηλέφωνο</label> 

<input id="tel" name="tel" type="text" size="30" value="<?php echo $row[9]; 

?>" /> 

</p> 

<p> 

<label for="education">Μόρφωση</label> 

<input id="education" name="education" type="text" size="30" value="<?php 

echo $row[10]; ?>" /></p> 

<p> 

Η φωτογραφία που έχετε καταχωρημένη<br> 

<?php 

if ($row[11]!=null) 

{ 

echo '<img src="images/memberphotos/'. $row[11] . '" height="204" border=0 

align="left" style="margin-right:10px";>'; 

} 
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else 

{ 

 echo '<img src="images/memberphotos/noimage.jpg" height="204" 

border=0 align="left" style="margin-right:10px";>'; 

} 

?> 

<label for="file">Φωτογραφία</label> 

<input id="file" name="file" type="file"  /><br /> 

(δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 100kb) 

</p> 

<input name="Submit" type="submit" value="Εγγραφή"/> 

</form> 

<? } 

else 

{ 

echo $message_; 

} 

?> 

  </div> 

  </div> 

   </div> <!-- Τέλος άσπρου διάφανου Div --> 

   </div><!-- τέλος γενικής εσοχής --> 

</div> <!-- Τέλος Κεντρικού Div --> 

</body> 

</html> 

 
Με το παραπάνω κομμάτι κώδικα γίνεται επεξεργασία του προφίλ του χρήστη, 

ο οποίος έχει κάνει login. Τα στοιχεία που μπορεί να επεξεργαστεί ο χρήστης 

είναι όλα τα στοιχεία του, ακόμα και να αλλάξει τη φωτογραφία που έχει 

ανεβάσει στο προφίλ του, εκτός από το password. Αυτό γίνεται μόνο σε 

συνεννόηση με τον Διαχειριστή. 
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6.9 Administrator / editseminar.php 
 

<?php 

session_start(); 

if(!session_is_registered(authenticated)){ 

header('location:../login.php'); 

} 

?> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 

<title>Kε.Πλη.Νε.Τ Πτολεμαΐδας</title> 

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

<link href="../css/datepicker.css" rel="stylesheet" type="text/css"  /> 

<link href="../css/carousel.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 

<link href="../css/menu.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 

<script type="text/javascript" src="../jscripts/jquery.min.js" ></script> 

<script type="text/javascript" src="../jscripts/carousel.js"></script> 

<script type="text/javascript" src="../ckeditor/ckeditor.js"></script> 

<script src="../jscripts/datepicker.js" type="text/javascript"></script> 

</head> 

<body> 

 

  <div id="wrapper"> <!-- Κεντρικό DIV --> 

    <div class="innerwrapper"> <!-- Εσοχή γενική --> 

      <div id="tools"> <!-- Div που έχει τα εργαλεία --> 

       <div id="loged-info"> 

         <b><?php echo $_SESSION['name']; ?> </b><br> <a 

href="../logout.php">Έξοδος </a> 

     </div> 

       </div> 

       <!-- Τέλος Div εργαλείων --> 

      <div class="logo"> <!-- Div που έχει το λογότυπο --> 
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        <a href="index.php" target="_self"> 

        <img src="../images/logo.jpg" alt="Κέ.Πλη.Νε.Τ Πτολεμαΐδας" 

width="190" height="80" border="0" /></a> 

      </div> <!-- Τέλος του Div που έχει το λογότυπο --> 

     <div class="cleared"></div> <!-- Div για 'καθάρισμα' --> 

   <div class="content" align="center"> <!-- ασπρο διάφανο DIV --> 

    <br /> 

    <div class="hmenu"> 

     <?php  

  $id=$_GET['show']; 

  include ('seminarsmenu.php'); 

  include ('../functions/date.php'); 

  include ('../functions/opendb.php'); 

  $query="SELECT * FROM seminars where id_seminar='$id'"; 

  $result=mysql_query($query); 

  $row=mysql_fetch_row($result); 

  ?> 

   </div> 

     <div class="main"> 

    <h1>Επεξεργασία Σεμιναρίων / Ημερίδων</h1> 

    <form action="editseminarsexecute.php<?php echo 

'?show='.$id.'&oldmax='.$oldmax; ?>" method="post" 

enctype="multipart/form-data"> 

      <p> 

      <label>Τίτλος</label><br /> 

      <b><input name="title" type="text" size="85" value="<?php echo $row[1]; 

?>" /></b> 

      </p> 

      <p> 

      <label for="editor1">Κείμενο</label><br /> 

      <textarea cols="50" id="editor1" name="editor1" rows="10"><?php echo 

$row[2]; ?></textarea> 

      <script type="text/javascript"> 

   //<![CDATA[ 

    // This call can be placed at any point after the 
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    // <textarea>, or inside a <head><script> in a 

    // window.onload event handler. 

 

    // Replace the <textarea id="editor"> with an 

CKEditor 

    // instance, using default configurations. 

    CKEDITOR.replace( 'editor1' ); 

   //]]> 

   </script> 

      </p>    

      <p> 

      <input class="inputDate" id="inputDate" name="inputDate" value="<?php 

echo mysql_date_to_gr_str_date($row[3]); ?>" /> 

    <script type="text/javascript"> 

    $('#inputDate').DatePicker({ 

 format:'d/m/Y', 

 date: $('#inputDate').val(), 

 current: $('#inputDate').val(), 

 starts: 1, 

 position: 'r', 

 onBeforeShow: function(){ 

  $('#inputDate').DatePickerSetDate($('#inputDate').val(), true); 

 }, 

 onChange: function(formated, dates){ 

  $('#inputDate').val(formated); 

 } 

}); 

</script> 

</p> 

 <label for="maxparticipants">Μέγιστοι συμμετέχοντες (Μπορείτε μόνο να 

τους αυξήσετε)</label><br /> 

  

<input name="maxparticipants" id="maxparticipants" type="text" value=" 

<?php echo $row[4]; ?>"  onclick="check();" /> 

<?php $oldmax= $row[4]; ?> 
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       <p> 

<label for="file_ppt">Ανέβασμα αρχείου</label><br /> 

<input type="file" name="file_ppt" id="file_ppt" value="<?php echo $row[5]; 

?>"/>    

</p> 

       <p> 

        <input type="submit" name="send" id="send" value="Αποστολή" /> 

        <input type="reset" name="reset" id="reset" value="Καθαρισμός πεδίων" 

/> 

      </p> 

</form> 

    </div> 

    <br /> 

   </div> <!-- Τέλος άσπρου διάφανου Div --> 

   </div><!-- τέλος γενικής εσοχής --> 

   </div><!-- Τέλος Κεντρικού Div --> 

</body> 

</html> 

 

Με το παραπάνω κομμάτι κώδικα γίνεται η επεξεργασία των σεμιναρίων από 

το front – end. Την επεξεργασία των σεμιναρίων μπορεί να την κάνει μόνο 

όποιος είναι έχει κάνει είσοδο στην εφαρμογή ως Διαχειριστής. 
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6.10 search.php 
 

<?php 

session_start(); 

if(!session_is_registered(authenticateduser)) 

  { 

   $_SESSION['name']="Επισκέπτης"; 

   $_SESSION['logout']=""; 

   $_SESSION['active']="disabled"; 

  }  

?> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 

<title>Kε.Πλη.Νε.Τ Πτολεμαΐδας</title> 

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

<link href="css/carousel.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 

<link href="css/menu.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 

<script type="text/javascript" src="jscripts/jquery.min.js" > </script> 

<script type="text/javascript" src="jscripts/carousel.js"></script> 

<link href="shadowbox/shadowbox.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 

<script type="text/javascript" src="shadowbox/shadowbox.js"></script> 

<script type="text/javascript"> 

Shadowbox.init({ 

    language: 'en', 

    players:  ['img', 'html', 'iframe', 'qt', 'wmp', 'swf', 'flv'] 

}); 

</script>  

<script type="text/javascript"> 

  

 $(document).ready(function() { 

         $("#newsletterbutton").hide(); 
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  $("#validate").keyup(function(){ 

   

   var email = $("#validate").val(); 

   

   if(email != 0) 

   { 

    if(isValidEmailAddress(email)) 

    { 

     $("#newsletterbutton").show(); 

     $("#validEmail").css({ 

      "background-image": 

"url('images/validyes.png')" 

     }); 

    } else { 

     $("#newsletterbutton").hide(); 

     $("#validEmail").css({ 

      "background-image": 

"url('images/validno.png')" 

     }); 

    } 

   } else { 

    $("#validEmail").css({ 

     "background-image": "none" 

    });    

   } 

   

  }); 

  

 }); 

  

 function isValidEmailAddress(emailAddress) { 

   var pattern = new RegExp(/^(("[\w-\s]+")|([\w-]+(?:\.[\w-]+)*)|("[\w-

\s]+")([\w-]+(?:\.[\w-]+)*))(@((?:[\w-]+\.)*\w[\w-]{0,66})\.([a-z]{2,6}(?:\.[a-

z]{2})?)$)|(@\[?((25[0-5]\.|2[0-4][0-9]\.|1[0-9]{2}\.|[0-9]{1,2}\.))((25[0-5]|2[0-4][0-

9]|1[0-9]{2}|[0-9]{1,2})\.){2}(25[0-5]|2[0-4][0-9]|1[0-9]{2}|[0-9]{1,2})\]?$)/i); 
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   return pattern.test(emailAddress); 

 } 

  

 </script> 

 

<script type="text/javascript"> 

function loadXMLDoc(str) 

{ 

var xmlhttp; 

if (window.XMLHttpRequest) 

  {// code for IE7+, Firefox, Chrome, Opera, Safari 

  xmlhttp=new XMLHttpRequest(); 

  } 

else 

  {// code for IE6, IE5 

  xmlhttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP"); 

  } 

xmlhttp.onreadystatechange=function() 

  { 

  if (xmlhttp.readyState==4 && xmlhttp.status==200) 

    { 

    document.getElementById("myDiv").innerHTML=xmlhttp.responseText; 

    } 

  } 

xmlhttp.open("POST","search_results.php?str="+str,true); 

xmlhttp.send(); 

} 

</script> 

 <style> 

  

  #validEmail 

  { 

   margin-top: 4px; 

   margin-left: 9px; 

   position: absolute; 
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   width: 16px; 

   height: 16px; 

  } 

   

  .text 

  { 

   font-family: Arial, Tahoma, Helvetica; 

  } 

 </style> 

</head> 

 

<body> 

  <div id="wrapper"> <!-- Κεντρικό DIV --> 

    <div class="innerwrapper"> <!-- Εσοχή γενική --> 

   <div id="loged-info"> 

            <b> <?php echo $_SESSION['name']; ?>  </b><br>  

            <?php if (($_SESSION['name'] != "Επισκέπτη") && 

($_SESSION['name'] != "Επισκέπτης")) echo '<a href="logout.php">Έξοδος 

</a>' ?> 

        </div> 

       <div id="tools"> <!-- Div που έχει τα εργαλεία --> 

         <a href="login.php"><img src="images/key.jpg" width="48" height="47" 

hspace="0" border="0" /></a> 

         <a href="adduser.php"> <img src="images/adduser.jpg" width="45" 

height="48" hspace="5" vspace="0" border="0" /></a> 

          <?php  

    if (($_SESSION['name'] != "Επισκέπτη") && 

($_SESSION['name'] != "Επισκέπτης")) 

    { 

     echo '<a href="editmember.php"><img 

src="images/edit.png" width="45" height="48" hspace="5" vspace="0" 

border="0" /></a>'; 

    } 

    ?> 

          <p> 
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          <form method="post" id="newsletterform" action="index.php"> 

                                        <input type="text" value="newsletter" name="email" 

id="validate" style="width: 75%;" /> 

                                        <span id="validEmail"> </span> 

                                        <button class="Button" type="submit" 

id="newsletterbutton" name="search"> 

                                                <span class="btn"> 

                                                    <span class="t">Εγγραφείτε</span> 

                                                    <span class="r"><span></span></span> 

                                                    <span class="l"></span> 

                                                </span> 

                                        </button> 

                                        </form> 

          </p> 

          <?php include ('functions/opendb.php'); 

          $email=$_POST['email']; 

          $query="INSERT INTO 

newsletter VALUES (id_mail,'$email')"; 

          $exec=mysql_query($query) 

or die("Δεν έγινε η καταχώρηση, ξαναπροσπαθήστε"); 

          if ($exec){  echo "Η 

καταχώρηση έγινε";} 

          include 

('functions/closedb.php'); 

          ?> 

       </div>  

       <!-- Τέλος Div εργαλείων --> 

      <div class="logo"> <!-- Div που έχει το λογότυπο --> 

<a href="index.php" target="_self"><img src="images/logo.jpg" 

alt="Κε.Πλη.Νε.Τ Πτολεμαΐδας" width="190" height="80" border="0" /></a><br 

/> 

      </div> <!-- Τέλος του Div που έχει το λογότυπο --> 

     <div class="cleared"></div> <!-- Div για 'καθάρισμα' --> 

   <div class="content" align="center"> <!-- ασπρο διάφανο DIV --> 
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   <div class="header"> 

     <?php include ('header.php'); ?> 

   </div> 

    <div class="hmenu"> 

     <?php include ('menu.php'); ?> 

   </div> 

    

  <div class="topcontent"> 

     <?php include ('topcontent.php'); ?> 

  </div> 

   <div class="main"> 

     <?php include ('functions/opendb.php'); ?> 

    <h2>Αναζήτηση με βάση το επίθετο</h2> 

    <input type="text" id="searchstr" /> 

    <input type="button" value="Αναζήτηση" 

onclick="loadXMLDoc(document.getElementById('searchstr').value)" /> 

   <div id="myDiv"> 

   </div> 

   </div> 

   </div> <!-- Τέλος άσπρου διάφανου Div --> 

   </div><!-- τέλος γενικής εσοχής --> 

</div> <!-- Τέλος Κεντρικού Div --> 

</body> 

</html> 

 

Το παραπάνω script κάνει αναζήτηση χρηστών με βάση το επίθετο. Δίνοντας ο 

χρήστης ένα ολόκληρο επίθετο ή ένα μέρος του επιθέτου γίνεται η αναζήτηση 

και εμφανίζονται όλοι οι χρήστες οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια της 

αναζήτησης. Δεν χρειάζεται να δοθεί ολόκληρο το επίθετο κάποιου χρήστη. 

Ακόμη και με ένα ή δύο γράμματα μπορεί να ολοκληρωθεί η αναζήτηση, και να 

εμφανίσει όλα τα επίθετα που περιέχουν τα δοθέντα γράμματα, είτε είναι στην 

αρχή, είτε στη μέση, είτε στο τέλος του επιθέτου. 
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7. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
 

 Πλήρες εγχειρίδιο της HTML 4, SAMS, στα ελληνικά εκδόσεις Μ. 
Γκιούρδας 

 
 Julie C. Melony «PHP, MySql και Apache»  Εκδόσεις Μ.Γκιούρδας  
 
 Ανάπτυξη web εφαρμογών με PHP & MySQL, Luke Welling, Laura 

Thomson, SAMS, στα ελληνικά εκδόσεις Μ. Γκιούρδας  
 

 Dynamic Site with PHP_MySql, DeveloperWorks 
 

 PHP CookBook, David Sklar, Adam Trachtenberg 
 
 
 
 

8. ΔΕΣΜΟΙ INTERNET 
 
 http://gen.teikoz.gr/~fragulis/master/index.htm 

 
 http://php.net/manual/en/book.mysql.php 
 
 http://www.phpeasystep.com/workshopview.php?id=6 

 
 http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/tutorial.html 

 
 http://gr.php.net/get/php_manual_el.chm/from/a/mirror 
 
 http://httpd.apache.org 

 
 http://en.wikipedia.org/wiki/ Apache   
 
 http://myphp.gr/manual/el 

 
 http://www.mysql.com 

 
 http://en.wikipedia.org/wiki/PhpMyAdmin 

 
 http://e.paidia.net 
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9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
 

9.1 CK Editor 
License:  Open Source Licenses  
Link: http://ckeditor.com/ 

 CKEditor is distributed under the GPL, LGPL and MPL open 
source licenses. This triple copyleft licensing model avoids 
incompatibility with other open source licenses. These Open 
Source licenses are specially indicated for: 

 Integrating CKEditor into Open Source software; 
 Personal and educational use of CKEditor; 
 Integrating CKEditor in commercial software, taking 

care of satisfying the Open Source licenses terms, 
while not able or interested on supporting CKEditor. 

 
 

9.2 Date Picker 
License :  Dual licensed under the MIT and GPL licenses. 
Link: http://www.eyecon.ro/datepicker/ 

 

 

 
 

 
 

9.3 Carousel JavaScript 
 License : The MIT License:Licensing 
Link: http://sorgalla.com/projects/jcarousel/  
 

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, 
EXPRESS ORIMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES 
OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PAR TICULAR PURPOSE AND 
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT 
HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER 
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, 
ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE 
USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE. 
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10. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 
 

10.1 Ανάλυση κώδικα εφαρμογής 

Menu.php 
 

Το παρακάτω script εμφανίζει τη μπάρα με τις επιλογές στην αρχική σελίδα της 
εφαρμογής.  
 

<div class="indentmenu"> 

<ul> 

<li><a href="index.php" class="current">ΑΡΧΙΚΗ</a></li> 

<li><a href="history.php" >ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ</a></li> 

<li><a href="members.php">ΜΕΛΗ</a></li> 

<li><a href="seminars.php">ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ</a></li> 

<li><a href="contact.php">ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ</a></li> 

<li><a href="adduser.php">ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ</a></li> 

<li><a href="search.php">ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ</a></li> 

  

<?php if (($_SESSION['name'] != "Επισκέπτη") && ($_SESSION['name'] != 

"Επισκέπτης"))  

echo '<li><a href="logout.php">ΕΞΟΔΟΣ</a></li>'  

?> 

</ul> 

</div> 
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Seminars.php 
 

Με το παρακάτω script μπορεί κάποιος εγγεγραμμένος χρήστης να κάνει 

εγγραφή σε κάποιο σεμινάριο. 

 

<?php 

session_start(); 

if(!session_is_registered(authenticateduser)) 

  { 

   $_SESSION['name']="Επισκέπτης"; 

   $_SESSION['logout']=""; 

   $_SESSION['active']="disabled"; 

  }  

?> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 

<title>Kε.Πλη.Νε.Τ Πτολεμαΐδας</title> 

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

<link href="css/carousel.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 

<link href="css/menu.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 

<script type="text/javascript" src="jscripts/jquery.min.js" > </script> 

<script type="text/javascript" src="jscripts/carousel.js"></script> 

<link href="shadowbox/shadowbox.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 

<script type="text/javascript" src="shadowbox/shadowbox.js"></script> 

 

<script type="text/javascript"> 

Shadowbox.init({ 

    language: 'en', 

    players:  ['img', 'html', 'iframe', 'qt', 'wmp', 'swf', 'flv'] 

}); 

</script>  

</head> 
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<body> 

  <div id="wrapper"> <!-- Κεντρικό DIV --> 

    <div class="innerwrapper"> <!-- Εσοχή γενική --> 

     <div id="loged-info"> 

            <b>  

   <?php echo $_SESSION['name']; ?>   

            </b><br>  

            <?php if ($_SESSION['name'] != "Επισκέπτης") { echo '<a 

href="logout.php">Έξοδος </a>';};  

   ?> 

        </div> 

       <div id="tools"> <!-- Div που έχει τα εργαλεία --> 

         <a href="login.php"><img src="images/key.jpg" width="48" height="47" 

hspace="0" border="0" /></a> 

         <a href="adduser.php"><img src="images/adduser.jpg" width="45" 

height="48" hspace="5" vspace="0" border="0" /></a> 

         <?php if (($_SESSION['name'] != "Επισκέπτη") && ($_SESSION['name'] 

!= "Επισκέπτης")) echo '<a href="editmember.php"><img 

src="images/edit.png" width="45" height="48" hspace="5" vspace="0" 

border="0" /></a>' ?> 

       </div>  

       <!-- Τέλος Div εργαλείων --> 

      <div class="logo"> <!-- Div που έχει το λογότυπο --> 

        <a href="index.php" target="_self"><img src="images/logo.jpg" 

alt="Κέ.Πλη.Νε.Τ Πτολεμαΐδας" width="190" height="80" border="0" /></a><br 

/> 

      </div> <!-- Τέλος του Div που έχει το λογότυπο --> 

     <div class="cleared"></div> <!-- Div για 'καθάρισμα' --> 

   <div class="content" align="center"> <!-- ασπρο διάφανο DIV --> 

    

   <div class="header"> 

     <?php include ('header.php'); ?> 

   </div> 

    <div class="hmenu"> 
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     <?php include ('menu.php'); ?> 

   </div> 

    

  <center> <h2>Συναντήσεις - Σεμιναρία - Ημερίδες</h2>  

     <?php if (($_SESSION['name'] == "Επισκέπτη") || ($_SESSION['name'] == 

"Επισκέπτης")) {  

  echo ' Για την εγγραφή σε εκδήλωση  πρέπει να έχει προηγηθεί 

<br><b>είσοδος στην εφαρμογή</b>'; } ?> 

  </center> 

   

   

  <div class="main"> 

  <table width="99%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="3"  

align="center"> 

  <tr> 

    <th>Κωδικός</th> 

    <th>Τίτλος</th> 

    <th>Περιγραφή</th> 

    <th>Ημερομηνία</th> 

    <th>Μέγιστοι συμμετέχοντες</th> 

    <th>Εγγεγραμμένοι</th> 

    <th>Εγγραφή τώρα</th> 

  </tr> 

 

 

  <?php 

  include ('functions/opendb.php'); 

  include ('functions/date.php'); 

  $query="SELECT * FROM seminars ORDER BY id_seminar DESC";  

  $result=mysql_query($query); 

  while ($row=mysql_fetch_array($result,MYSQL_ASSOC) ) 

  {  

  $query2="SELECT COUNT(participants.id_user) AS plithos 

FROM participants WHERE id_seminar='$row[id_seminar]' GROUP BY 

participants.id_seminar";  



Γκέκας Νεκτάριος  80 / 107 

 

Μετράει το πλήθος των εγγεγραμμένων του συγκεκριμένου σεμιναρίου 

Where...  

 

        $result2=mysql_query($query2); 

  $row2=mysql_fetch_row($result2); 

  ?>  <tr> 

    <td align=center ><a href="seminardetails.php?show=<?php echo 

$row[id_seminar] ?>&registered=<?php echo $row2[0]; ?>"><?php echo 

$row[id_seminar]; ?></a></td> 

    <td><a href="seminardetails.php?show=<?php echo $row[id_seminar] 

?>&registered=<?php echo $row2[0]; ?>"><?php echo $row[title]; 

?></a></td> 

    <td><a href="seminardetails.php?show=<?php echo $row[id_seminar] 

?>&registered=<?php echo $row2[0]; ?>"><?php echo 

getMinitext($row[description],10); ?></a></td> 

    <td align=center><a href="seminardetails.php?show=<?php echo 

$row[id_seminar] ?>&registered=<?php echo $row2[0]; ?>"><?php echo 

mysql_date_to_gr_str_date($row[semdate]);?></a></td> 

    <td align=center><a href="seminardetails.php?show=<?php echo 

$row[id_seminar] ?>&registered=<?php echo $row2[0]; ?>"><?php echo 

$row[maxparticipants]; ?></a></td> 

    <td align=center><a href="seminardetails.php?show=<?php echo 

$row[id_seminar] ?>&registered=<?php echo $row2[0]; ?>"><? echo 

$row2[0]; ?></a></td> 

    <td align="center"><form action="register.php?user=<?php echo 

$_SESSION['id']; ?>&seminar=<?php echo $row['id_seminar'] 

?>&registered=<?php echo $row2[0] ?>" method="post"><input 

name="Submit"  type="submit" <?php echo $_SESSION['active']; ?> 

value="Εγγραφή" /></form></td> 

  </tr> 

 <?php } 

  ?> 

  </table> 

  </div> 
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   </div> <!-- Τέλος άσπρου διάφανου Div --> 

   </div><!-- Τέλος γενικής εσοχής --> 

</div> <!-- Τέλος Κεντρικού Div --> 

</body> 

</html> 

 

Seminardetails.php 
 

Στο παρακάτω script γίνονται όλοι οι έλεγχοι πριν την εγγραφή κάποιου 

χρήστη σε κάποιο σεμινάριο. Αν για παράδειγμα κάποιος χρήστης είναι ήδη 

εγγεγραμμένος σε ένα σεμινάριο, και προσπαθήσει να ξαναγραφτεί στο ίδιο, 

τότε η εφαρμογή τον ενημερώνει με κατάλληλο μήνυμα ότι είναι ήδη 

εγγεγραμμένος. Αν κάποιος χρήστης προσπαθήσει να γραφτεί σε κάποιο 

σεμινάριο στο οποίο έχει συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων, 

τότε η εφαρμογή ενημερώνει ότι το σεμινάριο είναι πλήρες. Τέλος αν 

προσπαθήσει κάποιος χρήστης να γραφτεί σε ένα σεμινάριο, του οποίου έχει 

παρέλθει η ημερομηνία διεξαγωγής, τότε η εφαρμογή τον ενημερώνει 

αυτόματα ότι έχει τελειώσει το σεμινάριο. 

 

<? session_start(); ?> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 

<title>Kε.Πλη.Νε.Τ Πτολεμαΐδας</title> 

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

<link href="css/carousel.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 

<link href="css/menu.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 

<script type="text/javascript" src="jscripts/jquery.min.js" > </script> 

<script type="text/javascript" src="jscripts/carousel.js"></script> 

<link href="shadowbox/shadowbox.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 

<script type="text/javascript" src="shadowbox/shadowbox.js"></script> 
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<script type="text/javascript"> 

Shadowbox.init({ 

    language: 'en', 

    players:  ['img', 'html', 'iframe', 'qt', 'wmp', 'swf', 'flv'] 

}); 

</script>  

</head> 

 

<body> 

<div id="wrapper"> 

  <!-- Κεντρικό DIV --> 

  <div class="innerwrapper"> 

  

       <div id="loged-info"> 

            <b> <?php echo $_SESSION['name']; ?>  </b><br>  

            <?php if (($_SESSION['name'] != "Επισκέπτη") && 

($_SESSION['name'] != "Επισκέπτης")) echo '<a href="logout.php">Έξοδος 

</a>' ?> 

        </div> 

     

    <div id="tools"> 

      <!-- Div που έχει τα εργαλεία --> 

      <a href="login.php"><img src="images/key.jpg" width="48" height="47" 

hspace="0" border="0" /></a> <a href="adduser.php"><img 

src="images/adduser.jpg" width="45" height="48" hspace="5" vspace="0" 

border="0" /></a> 

      <?php if (($_SESSION['name'] != "Επισκέπτη") && ($_SESSION['name'] 

!= "Επισκέπτης")) echo '<a href="editmember.php"><img 

src="images/edit.png" width="45" height="48" hspace="5" vspace="0" 

border="0" /></a>' ?> 

       </div> 

    <!-- Τέλος Div εργαλείων --> 

    <div class="logo"> 

      <!-- Div που έχει το λογότυπο --> 
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      <a href="index.php" target="_self"><img src="images/logo.jpg" 

alt="Κέ.Πλη.Νε.Τ Πτολεμαΐδας" width="190" height="80" border="0" /></a><br 

/><!-- <span id="loged-info">Καλως ήρθες <?php echo $_SESSION['name']; 

echo $_SESSION['logout'] ?></span> --></div> 

    <!-- Τέλος του Div που έχει το λογότυπο --> 

    <div class="cleared"></div> 

    <!-- Div για 'καθάρισμα' --> 

    <div class="content" align="center"> 

      <!-- ασπρο διάφανο DIV --> 

      <div class="header"> 

        <?php include ('header.php'); ?> 

      </div> 

      <div class="hmenu"> 

        <?php include ('menu.php'); ?> 

      </div> 

      <div class="main"> 

        <?php 

  include ('functions/opendb.php'); 

   include ('functions/date.php'); 

  $query="SELECT * FROM seminars WHERE id_seminar='$_GET[show]'"; 

  $result=mysql_query($query); 

  while ($row=mysql_fetch_array($result,MYSQL_ASSOC)) 

  { ?> 

        <h2><?php echo $row[title]; ?></h2> 

        <p>Ημερομηνία :<b><?php echo 

mysql_date_to_gr_str_date($row[semdate]);?></b></p> 

        <hr /> 

        <?php echo $row[description]; ?> 

        <hr /> 

        <p> Μέγιστοι επιτρεπτοί συμμετέχοντες:<b> <?php echo 

$row[maxparticipants]; ?></b></p> 

        <p>Εγγεγραμμένοι ως τώρα:<b> <?php print $_GET[registered]; 

?></b></p> 
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        <form action="register.php?user=<?php echo $_SESSION['id']; 

?>&seminar=<?php echo $_GET['show'] ?>&registered=<?php echo 

$_GET['registered'] ?>" method="post"> 

        <input name="Submit"  type="submit" <?php echo $_SESSION['active']; 

?> value="Εγγραφή"/> 

        <?  if   (session_is_registered(authenticateduser)) 

{ ?> 

        <a href="seminar_files/<?php echo $row['file_ppt']; ?> ">Κατεβάστε το 

σχετικό αρχείο εδώ</a> 

        <? } ?> 

        </form> 

        <?php } ?> 

        <br/> 

         

  <h2><CENTER>Λίστα Εγγεγραμένων</CENTER></h2> 

  <table width="99%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="3"> 

  <tr> 

    <th>Κωδικός</th> 

    <th>Όνομα</th> 

    <th>Επώνυμο</th> 

    <th>Διεύθυνση</th> 

    <th>Πόλη</th> 

    <th>τηλέφωνο</th> 

    <th>Μόρφωση</th> 

  </tr> 

 

  <?php 

  $query="SELECT * FROM users WHERE id_user IN  (SELECT id_user 

FROM participants WHERE id_seminar='$_GET[show]' ) ORDER BY id_user 

DESC"; 

  $result=mysql_query($query); 

  while ($row=mysql_fetch_array($result,MYSQL_ASSOC)) 

  { ?>    

  <tr> 
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    <td><a href="memberdetails.php?show=<?php echo $row[id_user] ?>" > 

<?php echo $row[id_user]; ?></a></td> 

    <td><a href="memberdetails.php?show=<?php echo $row[id_user] ?>" 

><?php echo $row[fname]; ?></a></td> 

    <td><a href="memberdetails.php?show=<?php echo $row[id_user] ?>" 

><?php echo $row[lname]; ?></a></td> 

    <td><a href="memberdetails.php?show=<?php echo $row[id_user] ?>" 

><?php echo $row[address];?></a></td> 

    <td><a href="memberdetails.php?show=<?php echo $row[id_user] ?>" 

><?php echo $row[city]; ?></a></td> 

    <td><a href="memberdetails.php?show=<?php echo $row[id_user] ?>" 

><?php echo $row[tel]; ?></a></td> 

    <td><a href="memberdetails.php?show=<?php echo $row[id_user] ?>" 

><?php echo $row[education]; ?></a></td> 

  </tr> 

 <?php } 

  ?> 

  </table>   

      </div> 

    </div> 

    <!-- Τέλος άσπρου διάφανου Div --> 

  </div> 

  <!-- τέλος γενικής εσοχής --> 

</div> 

<!-- Τέλος Κεντρικού Div --> 

</body> 

</html> 
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Sendmail.php 
 

Η λειτουργία του παρακάτω script είναι η εξής : 

Μόλις ο χρήστης πατήσει την επιλογή επικοινωνία και συμπληρώσει την 

απαραίτητη φόρμα, και πατήσει αποστολή τότε αυτόματα στέλνεται ένα e-mail 

στους διαχειριστές της εφαρμογής, με όλα τα απαραίτητα στοιχεία του χρήστη. 

Υπάρχει έλεγχος της εφαρμογής για το αν η φόρμα επικοινωνίας δουλέψει 

σωστά. Σε περίπτωση λάθους, ενημερώνει τον χρήστη με αντίστοιχο μήνυμα. 

 

<?php 

   $email = $_REQUEST['email'] ; 

   $message = $_REQUEST['message'] ; 

 $name = $_REQUEST['name'] ; 

 $lastname = $_REQUEST['lastname'] ; 

 

 if ( mail( "ch.zarafidis@gmail.com", "Feedback Seminars KePliNeT", 

"$message", "From: $email \r\nCC: gnektaris@gmail.com" ) ) { 

    echo "Το email στάλθηκε - Ευχαριστούμε που επικοινωνήσατε μαζί 

μας!";; 

   }  

   else { 

    echo "The email has failed!"; 

   } 

?>  
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Edituserexecute.php 
 

Με το παρακάτω script γίνεται η αλλαγή των στοιχείων του χρήστη, όταν 

επεξεργάζεται το προφίλ του. Εδώ γίνεται η αλλαγή και η ενημέρωση των 

στοιχείων του χρήστη. 

 

<?php session_start(); ?> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head> 

 

<?php if (($_SESSION['name'] == "Επισκέπτη") || ($_SESSION['name'] == 

"Επισκέπτης"))  

echo '<meta http-equiv="refresh" content="10;URL=login.php" />' 

?> 

 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 

<title>Kε.Πλη.Νε.Τ Πτολεμαΐδας</title> 

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

<link href="css/datepicker.css" rel="stylesheet" type="text/css"  /> 

<link href="css/carousel.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 

<link href="css/menu.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 

<script type="text/javascript" src="jscripts/jquery.min.js" > </script> 

<script type="text/javascript" src="jscripts/carousel.js"></script> 

<link href="shadowbox/shadowbox.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 

<script src="jscripts/datepicker.js" type="text/javascript"></script> 

<script type="text/javascript" src="shadowbox/shadowbox.js"></script> 

<script type="text/javascript"> 

Shadowbox.init({ 

    language: 'en', 

    players:  ['img', 'html', 'iframe', 'qt', 'wmp', 'swf', 'flv'] 

}); 

</script>  

</head> 
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<body> 

  <div id="wrapper"> <!-- Κεντρικό DIV --> 

    <div class="innerwrapper"> <!-- Εσοχή γενική --> 

     <div id="loged-info"> 

            <b> <?php echo $_SESSION['name']; ?>  </b><br>  

            <?php if (($_SESSION['name'] != "Επισκέπτη") && 

($_SESSION['name'] != "Επισκέπτης")) echo '<a href="logout.php">Έξοδος 

</a>' ?> 

        </div> 

       <div id="tools"> <!-- Div που έχει τα εργαλεία --> 

         <a href="login.php"><img src="images/key.jpg" width="48" height="47" 

hspace="0" border="0" /></a> 

         <a href="adduser.php"><img src="images/adduser.jpg" width="45" 

height="48" hspace="5" vspace="0" border="0" /></a> 

       </div>  

       <!-- Τέλος Div εργαλείων --> 

      <div class="logo"> <!-- Div που έχει το λογότυπο --> 

        <a href="index.php" target="_self"><img src="images/logo.jpg" 

alt="Κε.Πλη.Νε.Τ Πτολεμαΐδας" width="190" height="80" border="0" /></a> 

      </div> <!-- Τέλος του Div που έχει το λογότυπο --> 

     <div class="cleared"></div> <!-- Div για 'καθάρισμα' --> 

   <div class="content" align="center"> <!-- ασπρο διάφανο DIV --> 

    

   <div class="header"> 

     <?php include ('header.php'); ?> 

   </div> 

    <div class="hmenu"> 

     <?php include ('menu.php'); ?> 

   </div> 

    

  <div class="topcontent"> 

     <?php include ('topcontent.php'); ?> 

  </div> 

  <div class="main"> 
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  <br /><h2>Τα αποτελέσματα ενημέρωσής σας</h2> 

  <?php 

    include ('functions/opendb.php'); 

    $fname=$_POST['fname']; 

 $lname=$_POST['lname']; 

 $email=$_POST['email']; 

 $username=$_POST['username']; 

 $password=$_POST['password']; 

 $password2=$_POST['password2']; 

 $dateofbirth=gr_str_date_to_mysql_date($_POST['dateofbirth']); 

 $address=$_POST['address']; 

 $city=$_POST['city']; 

 $tel=$_POST['tel']; 

 $education=$_POST['education']; 

 $photo=$_FILES["file"]["name"]; 

  

Με τα παραπάνω φέρνω τις τιμές των πεδίων της φόρμας που υπήρχε στο 

αρχείο edituser.php και τις τοποθετώ σε μεταβλητές 

  

Τώρα ελέγχω αν το αρχείο είναι στον σωστό τύπο, μέγεθος και αν υπάρχει στο 

server 

 

if (isset($photo)) 

{ 

 if ((($_FILES["file"]["type"] == "image/gif") || ($_FILES["file"]["type"] == 

"image/jpeg") || ($_FILES["file"]["type"] ="image/pjpeg")) && 

($_FILES["file"]["size"] <= 102400)) 

  { 

  if ($_FILES["file"]["error"] > 0) 

    { 

 //   echo "Return Code: " . $_FILES["file"]["error"] . "<br />"; για έλεγχο 

 $photo='noimage.jpg'; 

    } 

  else 
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    { 

    echo "Upload: " . $_FILES["file"]["name"] . "<br />"; 

    echo "Type: " . $_FILES["file"]["type"] . "<br />"; 

    echo "Size: " . ($_FILES["file"]["size"] / 1024) . " Kb<br />"; 

    echo "Temp file: " . $_FILES["file"]["tmp_name"] . "<br />"; 

 

    if (file_exists("images/memberphotos/" . $_FILES["file"]["name"])) 

      { 

      echo $_FILES["file"]["name"] . " Το αρχείο υπάρχει ήδη.."; 

      } 

    else 

      { 

      move_uploaded_file($_FILES["file"]["tmp_name"], 

      "images/memberphotos/" . $_FILES["file"]["name"]); 

      } 

    } 

  } 

else 

  { 

  echo "Το αρχείο είναι ακατάλληλο"; 

  } 

} 

$id=$_SESSION['id']; 

$query="UPDATE users SET fname='$fname', lname='$lname', 

email='$email', dateofbirth='$dateofbirth', address='$address', city='$city', 

tel='$tel', education='$education', photo='$photo' WHERE id_user='$id'"; 

 $result=mysql_query($query) or die (mysql_error()); 

 $query2="SELECT id_user from users ORDER BY id_user DESC "; 

 $result2=mysql_query($query2) or die (mysql_error()); 

 $row=mysql_fetch_row($result2); 

 echo "Η ενημέρωση έγινε επιτυχώς!, κάντε κλικ <a 

href='memberdetails.php?show=$id'> εδώ </a> για να δείτε το προφίλ<br>"; 

 

  if (($_SESSION['name'] == "Επισκέπτη") || ($_SESSION['name'] == 

"Επισκέπτης")) { 
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  echo "<br>Αν περιμένετε, σε 10 δευτερόλεπτα θα οδηγηθείτε 

στην σελίδα Login"; 

 }  

 include ('functions/closedb.php'); 

 

?> 

  </div> 

   </div> <!-- Τέλος άσπρου διάφανου Div --> 

   </div><!-- τέλος γενικής εσοχής --> 

</div> <!-- Τέλος Κεντρικού Div --> 

</body> 

</html> 

 

Administrator / index.php 
 

Ο παρακάτω κώδικας είναι η αρχική σελίδα που βλέπει ο διαχειριστής της 

εφαρμογής. 

 

<? 

session_start(); 

if(!session_is_registered(authenticated)){ 

 header('location:../login.php'); 

}  

?> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 

<title>Kε.Πλη.Νε.Τ Πτολεμαΐδας</title> 

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

<link href="../css/carousel.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 

<link href="../css/shadowbox.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 

<link href="../css/menu.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 
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<script type="text/javascript" src="../jscripts/jquery.min.js" > </script> 

<script type="text/javascript" src="../jscripts/carousel.js"></script> 

<script type="text/javascript"> 

document.getElementById(loged-info).style.visibility=true; 

</script> 

</head> 

<body> 

 

  <div id="wrapper"> <!-- Κεντρικό DIV --> 

    <div class="innerwrapper"> <!-- Εσοχή γενική --> 

     <div id="loged-info"> 

            <b> <?php echo $_SESSION['name']; ?>  </b><br>  

            <?php if (($_SESSION['name'] != "Επισκέπτη") && 

($_SESSION['name'] != "Επισκέπτης")) echo '<a href="../logout.php">Έξοδος 

</a>' ?> 

        </div> 

       <div id="tools"> <!-- Div που έχει τα εργαλεία --> 

       </div>  

       <!-- Τέλος Div εργαλείων --> 

      <div class="logo"> <!-- Div που έχει το λογότυπο --> 

        <a href="index.php" target="_self"> 

        <img src="../images/logo.jpg" alt="Κε.Πλη.Νε.Τ Πτολεμαΐδας" 

width="190" height="80" border="0" /></a> 

      </div> <!-- Τέλος του Div που έχει το λογότυπο --> 

     <div class="cleared"></div> <!-- Div για 'καθάρισμα' --> 

   <div class="content" align="center"> <!-- ασπρο διάφανο DIV --> 

    <br /> 

    <div class="hmenu"> 

     <?php include ('adminmenu.php'); ?> 

   </div> 

   <br /> 

    

    <div class="topcontent"> 

     <?php include ('../topcontent.php'); ?> 

   </div> 



Γκέκας Νεκτάριος  93 / 107 

    <div class="main"> 

     <?php include ('../functions/opendb.php'); ?> 

    <?php 

 $query="SELECT * FROM news where onfrontpage=true"; 

 $result=mysql_query($query); 

 while ($row=mysql_fetch_array($result,MYSQL_ASSOC)) 

   { 

   echo " <h3> $row[title]; </h3> "; 

   echo mysql_date_to_gr_str_date($row[topdate])."<br />"; 

   echo $row[textbody]; 

   echo "<hr>"; 

   } ?> 

   </div> 

   </div> <!-- Τέλος άσπρου διάφανου Div --> 

   </div><!-- τέλος γενικής εσοχής --> 

   </div><!-- Τέλος Κεντρικού Div --> 

</body> 

</html> 

 

 

Administrator / manageseminars.php 
 

Με το παρακάτω script ο διαχειριστής της εφαρμογής μπορεί να κάνει 

επεξεργασία σε ένα σεμινάριο ή ακόμα και να το διαγράψει. Όταν 

προσπαθήσει να διαγράψει ένα σεμινάριο ο διαχειριστής, η εφαρμογή ρωτάει 

με αντίστοιχο μήνυμα, αν είναι σίγουρος για την διαγραφή, σε περίπτωση που 

προσπαθήσει να διαγράψει λάθος σεμινάριο ο διαχειριστής. 

 

<?php 

session_start(); 

if(!session_is_registered(authenticated)){ 

header('location:../login.php'); 

} 
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?> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 

<title>Kε.Πλη.Νε.Τ Πτολεμαΐδας</title> 

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

<link href="../css/carousel.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 

<link href="../css/menu.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 

<script type="text/javascript" src="../jscripts/jquery.min.js" ></script> 

<script type="text/javascript" src="../jscripts/carousel.js"></script> 

</head> 

<body> 

 

  <div id="wrapper"> <!-- Κεντρικό DIV --> 

    <div class="innerwrapper"> <!-- Εσοχή γενική --> 

     <div id="loged-info"> 

         <b><?php echo $_SESSION['name']; ?> </b><br> <a 

href="../logout.php">Έξοδος </a> 

     </div> 

       <div id="tools"> <!-- Div που έχει τα εργαλεία --> 

        </div> 

       </div> 

       <!-- Τέλος Div εργαλείων --> 

      <div class="logo"> <!-- Div που έχει το λογότυπο --> 

        <a href="index.php" target="_self"> 

        <img src="../images/logo.jpg" alt="Κέ.Πλη.Νε.Τ Πτολεμαΐδας" 

width="190" height="80" border="0" /></a> 

      </div> <!-- Τέλος του Div που έχει το λογότυπο --> 

     <div class="cleared"></div> <!-- Div για 'καθάρισμα' --> 

   <div class="content" align="center"> <!-- ασπρο διάφανο DIV --> 

    <br /> 

    <div class="hmenu"> 

     <?php include ('seminarsmenu.php'); ?> 
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   </div> 

   <br /> 

    <div class="main"> 

    <br /> 

     <table width="99%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="3"> 

 <col width="100" /> 

 <col width="100" />  

    <col width="300" /> 

 <col width="100" /> 

 <tr> 

    <th>Ημερομηνία</th> 

    <th>Τίτλος</th> 

    <th>Περιγραφή</th> 

    <th>Επεξεργασία</th> 

    <th>Διαγραφή</th>   

  </tr> 

    

<?php 

   include ('../functions/opendb.php'); 

   include ('../functions/date.php'); 

   $query="SELECT * FROM seminars ORDER BY id_seminar"; 

   $result=mysql_query($query); 

 while ($row=mysql_fetch_array($result,MYSQL_ASSOC) ) {  

  echo '<td align=center><a href=../seminardetails.php?show=' . 

$row[id_seminar] . '> '. mysql_date_to_gr_str_date($row[semdate]) . 

'</a></td>' ; 

  echo '<td align=center><a href=../seminardetails.php?show=' . 

$row[id_seminar] . '> '. $row[title] . '</a></td>' ; 

        echo '<td align=left><a href=../seminardetails.php?show=' . 

$row[id_seminar] . '> '.  getMinitext($row[description],25) . '</a></td>' ; 

  echo '<td align=center><a href=editseminar.php?show=' . 

$row[id_seminar] . '> Επεξεργασία</a></td>' ; 

  echo '<td align=center><a href=deleteseminars.php?id=' .  

       $row[id_seminar] .  
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    '  onclick="return confirm(\'Να διαγραφεί σίγουρα;\');"> 

Διαγραφή</a></td></tr>'; 

 } 

?>    

 </table> 

    </div> 

   </div> <!-- Τέλος άσπρου διάφανου Div --> 

   </div><!-- τέλος γενικής εσοχής --> 

   </div><!-- Τέλος Κεντρικού Div --> 

</body> 

</html> 

 

 

Administrator / managenews.php 
 

Με το παρακάτω script ο διαχειριστής της εφαρμογής μπορεί να κάνει 

επεξεργασία σε κάποιο νέο που έχει προσθέσει, ή να διαγράψει κάποιο νέο. 

Κατά τη διαγραφή κάποιου νέου, υπάρχει έλεγχος της εφαρμογής με 

αντίστοιχα μηνύματα, για επιβεβαίωση της διαγραφής. 

 

<? 

session_start(); 

if(!session_is_registered(authenticated)){ 

header('location:../login.php'); 

} 

?> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 

<title>Kε.Πλη.Νε.Τ Πτολεμαΐδας</title> 

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

<link href="../css/carousel.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 
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<link href="../css/menu.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 

<script type="text/javascript" src="../jscripts/jquery.min.js" ></script> 

<script type="text/javascript" src="../jscripts/carousel.js"></script> 

</head> 

<body> 

 

  <div id="wrapper"> <!-- Κεντρικό DIV --> 

    <div class="innerwrapper"> <!-- Εσοχή γενική --> 

    <div id="loged-info"> 

         <b><?php echo $_SESSION['name']; ?> </b><br> <a 

href="../logout.php">Έξοδος </a> 

    </div> 

    <div id="tools"> <!-- Div που έχει τα εργαλεία --> 

       </div> 

       </div>  

       <!-- Τέλος Div εργαλείων --> 

      <div class="logo"> <!-- Div που έχει το λογότυπο --> 

        <a href="index.php" target="_self"> 

        <img src="../images/logo.jpg" alt="Κέ.Πλη.Νε.Τ Πτολεμαΐδας" 

width="190" height="80" border="0" /></a> 

      </div> <!-- Τέλος του Div που έχει το λογότυπο --> 

     <div class="cleared"></div> <!-- Div για 'καθάρισμα' --> 

   <div class="content" align="center"> <!-- ασπρο διάφανο DIV --> 

    <br /> 

    <div class="hmenu"> 

     <?php include ('newsmenu.php'); ?> 

   </div> 

    <br /> 

    <div class="main"> 

    <br /> 

     <table width="99%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="3"> 

  <tr> 

    <th>Κωδικός</th> 

    <th>Τίτλος</th> 

    <th>Περιγραφή</th> 
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    <th>Ημερομηνία</th> 

    <th>Διαγραφή</th> 

     

  </tr> 

  <?php 

  include ('../functions/opendb.php'); 

  include ('../functions/date.php'); 

  $query="SELECT * FROM news ORDER BY id_news"; 

  $result=mysql_query($query); 

  while ($row=mysql_fetch_array($result,MYSQL_ASSOC) ) 

  { ?>  

    <tr> 

    <td><?php echo $row[id_news]; ?></td> 

    <td><?php echo $row[title]; ?></td> 

    <td><?php echo getMinitext($row[textbody],30); ?></td> 

    <td><?php echo mysql_date_to_gr_str_date($row[topdate]);?></td> 

    <td><?php echo "<a href='deletenews.php?id=".$row[id_news]."'" ?> 

onclick="return confirm('Να διαγραφεί σίγουρα;')" >Διαγραφή</a></td> 

  </tr> 

 <?php } 

  ?> 

  </table> 

    </div> 

   </div> <!-- Τέλος άσπρου διάφανου Div --> 

   </div><!-- τέλος γενικής εσοχής --> 

   </div><!-- Τέλος Κεντρικού Div --> 

</body> 

</html> 

 

Administrator / memberdetails.php 
 

Με το παρακάτω script εμφανίζονται όλα τα στοιχεία κάποιου μέλους της 

εφαρμογής. Υπάρχει έλεγχος της εφαρμογής για όλες τις περιπτώσεις. Για 

παράδειγμα, αν κάποιος ανώνυμος χρήστης προσπαθήσει να προβάλει τα 
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στοιχεία κάποιου χρήστη της εφαρμογής, τότε τα μόνα στοιχεία που 

εμφανίζονται είναι το όνομα, το επώνυμο και το επίπεδο εκπαίδευσης του 

συγκεκριμένου χρήστη. Τα υπόλοιπα στοιχεία αποκρύπτονται από την 

εφαρμογή βγάζοντας αντίστοιχο μήνυμα «Μη διαθέσιμο στους επισκέπτες». 

Επίσης με το script αυτό μαζί με τις πληροφορίες για κάποιο μέλος, 

εμφανίζονται και τα σεμινάρια ή οι ημερίδες στις οποίες έχει παρευρεθεί. 

 

<? session_start(); ?> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 

<title>Kε.Πλη.Νε.Τ Πτολεμαΐδας</title> 

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

<link href="css/carousel.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 

<link href="css/menu.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 

<script type="text/javascript" src="jscripts/jquery.min.js" > </script> 

<script type="text/javascript" src="jscripts/carousel.js"></script> 

<link href="shadowbox/shadowbox.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 

<script type="text/javascript" src="shadowbox/shadowbox.js"></script> 

 

<script type="text/javascript"> 

Shadowbox.init({ 

    language: 'en', 

    players:  ['img', 'html', 'iframe', 'qt', 'wmp', 'swf', 'flv'] 

}); 

</script>  

</head> 

<body> 

  <div id="wrapper"> <!-- Κεντρικό DIV --> 

    <div class="innerwrapper"> <!-- Εσοχή γενική --> 

      <div id="loged-info"> 

            <b> <?php echo $_SESSION['name']; ?>  </b><br>  
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            <?php if (($_SESSION['name'] != "Επισκέπτη") && 

($_SESSION['name'] != "Επισκέπτης")) echo '<a href="logout.php">Έξοδος 

</a>' ?> 

        </div> 

       <div id="tools"> <!-- Div που έχει τα εργαλεία --> 

         <a href="login.php"><img src="images/key.jpg" width="48" height="47" 

hspace="0" border="0" /></a> 

         <a href="adduser.php"><img src="images/adduser.jpg" width="45" 

height="48" hspace="5" vspace="0" border="0" /></a> 

       </div>  

       <!-- Τέλος Div εργαλείων --> 

      <div class="logo"> <!-- Div που έχει το λογότυπο --> 

        <a href="index.php" target="_self"><img src="images/logo.jpg" 

alt="Κέ.Πλη.Νε.Τ Πτολεμαΐδας" width="190" height="80" border="0" /></a> 

        <br /> 

      </div> <!-- Τέλος του Div που έχει το λογότυπο --> 

     <div class="cleared"></div> <!-- Div για 'καθάρισμα' --> 

   <div class="content" align="center"> <!-- ασπρο διάφανο DIV --> 

    

   <div class="header"> 

     <?php include ('header.php'); ?> 

   </div> 

    <div class="hmenu"> 

     <?php include ('menu.php'); ?> 

   </div> 

  <h1>Πληροφορίες μέλους</h1> 

  <div class="main"> 

   

  <?php 

  include ('functions/opendb.php'); 

  include ('functions/date.php'); 

  $query="SELECT * FROM users WHERE id_user=$_GET[show];"; 

  $result=mysql_query($query); 

  while ($row=mysql_fetch_array($result,MYSQL_ASSOC)) { 
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 echo '<img src=images/memberphotos/'. $row[photo] . ' height="204" 

border=0 align="left" style="margin-right:5px";>' ; 

    echo '<p> Όνομα: <b>'. $row[fname] . '</b></p>'; 

 echo '<p> Επίθετο: <b>' . $row[lname] . '</b></p>'; 

    echo '<p> e-mail: <b>' . email_no_spam($row[email])  . '</b></p>'; 

    echo '<p> Έτος γέννησης: <b>' . year_from_date($row[dateofbirth]) . 

'</b></p>'; 

 echo '<p> Διεύθυνση: <b>' . $row[address] . '</b></p>'; 

    echo '<p> Πόλη: <b>' . $row[city] . '</b></p>'; 

 echo '<p> Τηλέφωνο: <b>' ; 

 if ( ($_SESSION['name'] == "Επισκέπτη") || ($_SESSION['name'] == 

"Επισκέπτης")) { 

  echo '<i> <span style="color:#FF010A"> Μη διαθέσιμο στους 

επισκέπτες </style> </i>'; 

    } 

    else 

    { 

     echo $row[tel] ; 

    } 

    echo "</b></p>";     

  

    echo '<p> Επίπεδο εκπαίδευσης: <b>' . $row[education] .' </b></p>'; 

 } 

  ?> 

   <?php 

  $query2 = "SELECT * FROM participants,seminars WHERE 

participants.id_user=$_GET[show] AND 

participants.id_seminar=seminars.id_seminar"; 

  $result2=mysql_query($query2); 

 if (mysql_num_rows($result2) ) {  

  echo "<br/><h2><center> Εκδηλώσεις που έχω 

παρευρεθεί</center></h2>"; 

     echo "<ul>"; 

   while ($row=mysql_fetch_array($result2,MYSQL_ASSOC)){  
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        echo " <li><a href='seminardetails.php?show=$row[id_seminar]'> 

$row[title]</a></li>"; 

        }  

  echo "  </ul>"; 

 }  

 else { 

  echo "<br/><h2><center> Δεν έχω παρευρεθεί σε καμία 

εκδήλωση </center></h2>"; 

 } 

 ?> 

   <br> 

  </div> 

   </div> <!-- Τέλος άσπρου διάφανου Div --> 

   </div><!-- τέλος γενικής εσοχής --> 

</div> <!-- Τέλος Κεντρικού Div --> 

</body> 

</html> 

 

Administrator / editseminarsexecute.php 
 

Με το παρακάτω script ο διαχειριστής της εφαρμογής μπορεί να κάνει 

οποιαδήποτε αλλαγή ή γενικότερα επεξεργασία σε κάποιο σεμινάριο που έχει 

προσθέσει. Όλες οι αλλαγές γίνονται από το front – end της εφαρμογής, και 

βέβαια υπάρχει έλεγχος της εφαρμογής για οποιαδήποτε αλλαγή, με 

αντίστοιχα προειδοποιητικά μηνύματα. 

 

<? 

session_start(); 

if(!session_is_registered(authenticated)){ 

header('location:../login.php'); 

}  

?> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
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<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 

<title>Kε.Πλη.Νε.Τ Πτολεμαΐδας</title> 

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

<link href="../css/carousel.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 

<link href="../css/shadowbox.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 

<link href="../css/menu.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 

<script type="text/javascript" src="../jscripts/jquery.min.js" > </script> 

<script type="text/javascript" src="../jscripts/carousel.js"></script> 

<script type="text/javascript"> 

document.getElementById(loged-info).style.visibility=true; 

</script> 

</head> 

<body> 

 

  <div id="wrapper"> <!-- Κεντρικό DIV --> 

    <div class="innerwrapper"> <!-- Εσοχή γενική --> 

       <div id="loged-info"> 

         <b><?php echo $_SESSION['name']; ?> </b><br> <a 

href="../logout.php">Έξοδος </a> 

     </div> 

         

      <div class="logo"> <!-- Div που έχει το λογότυπο --> 

        <a href="index.php" target="_self"> 

        <img src="../images/logo.jpg" alt="Κε.Πλη.Νε.Τ Πτολεμαΐδας" 

width="190" height="80" border="0" /></a> 

      </div> <!-- Τέλος του Div που έχει το λογότυπο --> 

     <div class="cleared"></div> <!-- Div για 'καθάρισμα' --> 

   <div class="content" align="center"> <!-- ασπρο διάφανο DIV --> 

    <br /> 

    <div class="hmenu"> 

     <?php include ('adminmenu.php'); ?> 

   </div> 

   <br /> 
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   <div class="main"> 

    <?php 

 include ('../functions/date.php'); 

 include ('../functions/opendb.php'); 

   $title=$_POST['title']; 

   $description=$_POST['editor1']; 

   $semdate=gr_str_date_to_mysql_date($_POST['inputDate']); 

   $maxparticipants=$_POST['maxparticipants']; 

   $file_ppt=$_FILES['file_ppt']['name']; 

   $target_path="./seminar_files"; 

   echo $file_ppt; 

   $id=$_GET['show']; 

 if (isset($title,$description,$file_ppt) && $semdate!="00-00-0000") 

 { 

    move_uploaded_file($_FILES["file_ppt"]["tmp_name"], 

"../seminar_files/" . $_FILES["file_ppt"]["name"]); 

    $query="UPDATE seminars SET 

title='$title',description='$description',semdate='$semdate',maxparticipants='$

maxparticipants',file_ppt='$file_ppt' WHERE id_seminar='$id'"; 

    $result=mysql_query($query) or die (mysql_error()); 

       echo "<br><h2>Τα δεδομένα ενημερώθηκαν με επιτυχία</h2><br>"; 

 } 

 else 

 { 

  echo "Δεν έχουν οριστεί σωστά τα πεδία. Ξαναπροσπαθήστε"; 

 } 

   

 include ('../functions/closedb.php'); 

 ?> 

   </div> 

   </div> <!-- Τέλος άσπρου διάφανου Div --> 

   </div><!-- τέλος γενικής εσοχής --> 

   </div><!-- Τέλος Κεντρικού Div --> 

</body> 

</html> 
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Administrator / addseminarsexecute.php 
 

Με το παρακάτω script εισάγεται ένα νέο σεμινάριο ή συνέδριο ή ημερίδα, από 

τον διαχειριστή της εφαρμογής. Υπάρχει έλεγχος για κάθε πεδίο της φόρμας 

που εισάγεται. 

 

<? 

session_start(); 

if(!session_is_registered(authenticated)){ 

header('location:../login.php'); 

}  

?> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 

<title>Kε.Πλη.Νε.Τ Πτολεμαΐδας</title> 

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

<link href="../css/carousel.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 

<link href="../css/shadowbox.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 

<link href="../css/menu.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 

<script type="text/javascript" src="../jscripts/jquery.min.js" > </script> 

<script type="text/javascript" src="../jscripts/carousel.js"></script> 

<script type="text/javascript"> 

document.getElementById(loged-info).style.visibility=true; 

</script> 

</head> 

<body> 

 

  <div id="wrapper"> <!-- Κεντρικό DIV --> 

    <div class="innerwrapper"> <!-- Εσοχή γενική --> 

       <div id="loged-info"> 

         <b><?php echo $_SESSION['name']; ?> </b><br> <a 

href="../logout.php">Έξοδος </a> 
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     </div> 

         

      <div class="logo"> <!-- Div που έχει το λογότυπο --> 

        <a href="index.php" target="_self"> 

        <img src="../images/logo.jpg" alt="Κε.Πλη.Νε.Τ Πτολεμαΐδας" 

width="190" height="80" border="0" /></a> 

      </div> <!-- Τέλος του Div που έχει το λογότυπο --> 

     <div class="cleared"></div> <!-- Div για 'καθάρισμα' --> 

   <div class="content" align="center"> <!-- ασπρο διάφανο DIV --> 

    <br /> 

    <div class="hmenu"> 

     <?php include ('adminmenu.php'); ?> 

   </div> 

   <br /> 

   <div class="main"> 

    <?php 

 include ('../functions/date.php'); 

 include ('../functions/opendb.php'); 

   $title=$_POST['title']; 

   $description=$_POST['editor1']; 

   $semdate=gr_str_date_to_mysql_date($_POST['inputDate']); 

   $maxparticipants=$_POST['maxparticipants']; 

   $file_ppt=$_FILES['file_ppt']['name']; 

   $target_path="./seminar_files"; 

   echo $file_ppt; 

 if (isset($title,$description,$file_ppt) && $semdate!="00-00-0000") 

 { 

    move_uploaded_file($_FILES["file_ppt"]["tmp_name"], 

"../seminar_files/" . $_FILES["file_ppt"]["name"]); 

    $query="INSERT INTO seminars VALUES 

(id_seminar,'$title','$description','$semdate','$maxparticipants','$file_ppt')"; 

    $result=mysql_query($query) or die (mysql_error()); 

       echo "<br><h2>Τα δεδομένα προστέθηκαν με επιτυχία</h2><br>"; 

 } 

 else 
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 { 

  echo "Δεν έχουν οριστεί σωστά τα πεδία. Ξαναπροσπαθήστε"; 

 } 

   

 include ('../functions/closedb.php'); 

 ?> 

   </div> 

   </div> <!-- Τέλος άσπρου διάφανου Div --> 

   </div><!-- τέλος γενικής εσοχής --> 

   </div><!-- Τέλος Κεντρικού Div --> 

</body> 

</html> 

 

 

 

 

 

 

 

  


