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Περίληψη  
 
 

Στο δηµοκρατικό πολίτευµα το δικαίωµα του εκλέγειν που απορρέει από αυτό 

ως δηµοκρατική διαδικασία γίνεται ολοένα και πιο χρονοβόρα και συνάµα 

απαιτητική στις µέρες µας.  

Τίθενται θέµατα οργάνωσης ανθρώπινου δυναµικού και υλικού, καθώς και η 

αύξηση του κόστους της διαδικασίας, µιας και ο πληθυσµός των κρατών ολοένα και 

αυξάνεται. Επιπλέον για την άσκηση του δικαιώµατος αυτού απαιτείται η φυσική 

παρουσία του πολίτη που επιθυµεί να το ασκήσει.  

Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί ότι πολλοί πολίτες απέχουν από την 

εκλογική διαδικασία και το ποσοστό αποχής ολοένα και αυξάνεται. Οι πολιτείες 

διαρκώς αναζητούν τρόπους και λύσεις µε σκοπό την µείωση αφενός του ποσοστού 

της αποχής και αφετέρω την διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας γρηγορότερα, 

εύκολα, οικονοµικότερα και προπαντός µε µεγάλη αξιοπιστία.  

Κλειδί και εφαλτήριο για την βελτιστοποίηση των δηµοκρατικών 

θεσµοθετηµένων διαδικασιών µπορεί να αποτελέσει η αναπτυγµένη και διαρκώς 

αναπτυσσόµενη  τεχνολογία της πληροφορικής και των επικοινωνιών µε την ένταξή 

τους στην διαδικασία άσκησης του εκλογικού δικαιώµατος. 

Αν και προσφάτως εισηγµένη έννοια, η ηλεκτρονική ψηφοφορία είναι µια 

σπουδαία καινοτοµία, και το ενδιαφέρον των κρατών για αυτή γίνεται ολοένα και 

εντονότερο. Πολλές χώρες έχουν εφαρµόσει έστω και δοκιµαστικά συστήµατα 

ηλεκτρονικής ψηφοφορίας µε την ανταπόκριση των πολιτών να είναι αυξηµένη και 

όχι για λόγους καινοτοµίας ή περιέργειας αλλά λόγω απλούστευσης της εκλογικής 

διαδικασίας. 

Αυτή η µορφή ψηφοφορίας αναµένεται να έχει µεγάλη απήχηση στους 

πολίτες διότι µε την ψηφιοποιηµένη εκλογική διαδικασία ο ψηφοφόρος θα µπορεί να 

ασκήσει το δικαίωµά του ανά πάσα στιγµή , χωρίς να απαιτείται η φυσική του 

παρουσία σε εκλογικά κέντρα και θα µπορεί να την πραγµατοποιήσει από 

οποιοδήποτε µέρος και µε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό µέσω διαθέτει. Μεγάλη απήχηση 

θα έχει και στους φορείς που φέρουν την ευθύνη για την διεξαγωγή της εκλογικής 
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διαδικασίας διότι τόσο η υλοποίηση όσο και η καταµέτρηση των ψήφων θα 

προσδώσει πολύτιµο χρόνο στην καταµέτρηση και ευχρηστία στο σύνολό της. 

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η µελέτη των απαιτήσεων των 

συστηµάτων ηλεκτρονικής ψηφοφορίας καθώς και η υλοποίηση ενός τέτοιου 

συστήµατος που θα δίνει την δυνατότητα της κατασκευής ψηφοφοριών και την 

ψηφιοποιηµένη καταχώρηση των ψήφων σε περιβάλλον client server. Επιπλέον το 

πρότυπο αυτό σύστηµα θα αξιολογηθεί τόσο για  την ευχρηστία του όσο και για την 

ορθότητά του.  

Αντιληπτό γίνεται ότι η επίτευξη ενός τέτοιου στόχου δηλαδή η ασφαλής 

έγκυρη και εύκολη διαδικασία ψηφοφορίας και εκλογών µε ηλεκτρονικό τρόπο 

µπορεί να βελτιώσει τις πτυχές της εκλογικής διαδικασίας από άποψη οικονοµική, 

χωρική χρονική αλλά και διαδικαστική µε τεράστια οφέλη για τους φορείς της 

εκλογικής διαδικασίας αλλά προπαντός για τους πολίτες και ιδίως για αυτούς που 

αντιµετωπίζουν δυσκολίες κινητικές. Σε καµιά περίπτωση, από τη στιγµή που η 

διαδικασία θα είναι καθολική , δε θα πρέπει να αγνοηθεί το ψηφιακό χάσµα µε όλες 

τις επιπτώσεις του. 
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Abstract 
 
 

In democracy the right to vote, which arises from it as a democratic process, 

increasingly consumes time, and also becomes more demanding, in our days.  

Issues for organizing human resources and materials and as well the increment 

of the cost of the entire voting process are coming up while the population of states is 

growing. Further more the voting process needs the physical presence of someone. 

Lately, it has been observed that many citizens are denying taking part in the 

voting procedure and the percentage of absence increments. All states continually are 

trying to find ways and solutions in order, from one hand to raise the participation in 

voting process, and on the other hand to make the procedure of voting faster. 

The key and the springboard for the optimization of the democratic procedures 

can be the developed and continuously rising computer and communication 

technology by inserting them in the procedure of voting right. 

Despite the fact that it is a newly inserted meaning, electronic voting is a great 

innovation and all the interest of the states for them becoming stronger. Many 

countries have applied them for testing reasons and the respond of citizens was great 

not due to innovation reasons or for curiosity, but for the simplification of the process.   

This kind of process expected to have wide appeal to people, because with the 

digitized voting process, voters can exercise their right in any time and place, without 

the necessity of their presence in the voting centers and it can be done with any 

electronic equipment someone owns. Great resonancε will be found by the authorities 

who are responsible for the election procedure. They will earn more valuable time in 

counting votes and usability in general. 

The study of requirements and the development of an electronic voting system 

is the target of the present thesis, which will give the ability to create polls or surveys 

and will be registering digital votes in client server infrastructure. Also this prototype 

system will be evaluated neither for its usability nor for its correctness.  
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The achievement of such a goal, the secure, exact and easy process on voting 

with electronic way, may optimize the aspects of voting procedure in economical, 

geographical and time manner with tremendous benefits for the responsible 

authorities for voting procedure and mostly for the citizens and especially for those 

having moving disabilities. In any way, since it is a global procedure, it must not be 

ignored the digital divide with all of its consequences. 
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Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή  
 
 

1.1. Ηλεκτρονική Ψηφοφορία µέρος της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 

Με τον όρο ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-government) χαρακτηρίζεται 

γενικά η εισαγωγή των τεχνολογιών της πληροφορικής και των υπολογιστών στη 

δηµόσια διοίκηση και οι νέες διοικητικές πρακτικές, τις οποίες οι τεχνολογίες αυτές 

εισήγαγαν. Ο όρος αυτός δηµιουργήθηκε µε τις γενικότερες πρακτικές, σύµφωνα µε 

τις οποίες τοποθετείται το επίθετο «ηλεκτρονικό-ή» (“e”) µε σκοπό να δώσει έµφαση 

στον ηλεκτρονικό τρόπο παραγωγής και διανοµής των υπηρεσιών (ηλεκτρονικό 

εµπόριο, ηλεκτρονικό επιχειρείν, ηλεκτρονική µάθηση κλπ. 

Υπάρχουν δύο φιλοσοφικές αντιλήψεις σχετικά µε την Ηλεκτρονική 

∆ιακυβέρνηση. Για µερικούς η Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση είναι «η εφαρµογή 

εργαλείων και τεχνικών του ηλεκτρονικού εµπορίου στη λειτουργία της 

διακυβέρνησης». Αυτή η αντίληψη εστιάζει στη πρακτική αποδοτικότητα και στη 

µείωση του κόστους, όπως αυτές που µπορούν για παράδειγµα να προέλθουν από την 

ηλεκτρονική κατάθεση της φορολογικής δήλωσης και τον ηλεκτρονικό εφοδιασµό. 

Για κάποιους άλλους, η Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση έχει τη δυναµική να 

«βελτιώσει τη δηµοκρατική συµµετοχή» και να «υπερκεράσει τη πολιτική 

αποστασιοποίηση». Η αντίληψη αυτή εστιάζει σε πρωτοβουλίες που θα φέρουν την 

αλληλεπίδραση µεταξύ των διάφορων µορφών διακυβέρνησης και του πολίτη σε νέα 

επίπεδα.[1]  

 Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση συνεπώς µπορεί να συγκεράσει πολλούς 

τοµείς της παραδοσιακής διακυβέρνησης. Ένας τοµέας της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης είναι και άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος µε ηλεκτρονικό τρόπο. 

Αναφερόµαστε συνεπώς στην Ηλεκτρονική Ψηφοφορία.  

 Με τον όρο ηλεκτρονική ψηφοφορία (electronic voting / e-voting), εννοούµε 

την άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος, µε τη χρήση ηλεκτρονικών µεθόδων. Η 

εννοιολόγηση αυτή, σε µία πρώτη προσέγγιση είναι εξαιρετικά  γενική, καθώς 
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περιλαµβάνει µία µεγάλη κλίµακα επιµέρους θεµάτων και διαδικασιών που εµπίπτουν 

στο πεδίο της διεξαγωγής µιας εκλογικής διαδικασίας, τα οποία µπορεί να εκτείνονται 

από την αυτοµατοποίηση στην καταµέτρηση των ψήφων έως την άσκηση του 

ηλεκτρονικού δικαιώµατος.[2] 

 Η ηλεκτρονική ψηφοφορία καλύπτει µεγάλο φάσµα από εφαρµογές που 

µπορεί να ενσωµατωθεί. Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στην προσοµοίωση της 

διαδικασίας µιας οποιασδήποτε ψηφοφορίας µέσω του ιστού στην οποία απαιτείται η 

µυστικότητα και καταµέτρηση της ψήφου. 

Συνεπώς τα θεµελιώδη στοιχεία που συνθέτουν την ιδιαίτερη φύση της 

ηλεκτρονικής ψήφου και τη διαφοροποιούν σε µεγάλο βαθµό από τα υπάρχοντα 

συστήµατα της εκλογικής διαδικασίας είναι: 

1) Η δυνατότητα άσκησης του εκλογικού δικαιώµατος από απόσταση, χωρίς την 

αυτοπρόσωπη, εποµένως, παρουσία του ψηφοφόρου στο εκλογικό τµήµα. 

2) Η χρήση υπολογιστικού συστήµατος και κατά συνέπεια αυτοµατοποιηµένων 

µεθόδων, για την οργάνωση και διεξαγωγή της όλης εκλογικής διαδικασίας. 

Η ρίψη µίας ηλεκτρονικής ψήφου µέσω του διαδικτύου πρέπει να συνοδεύεται 

από επαρκείς εγγυήσεις ασφάλειας ότι η ταυτότητα του ψηφοφόρου δεν θα 

αποκαλυφθεί κατά τη διάρκεια της µεταφοράς και της επεξεργασίας της ψήφου, όπως 

επίσης και ότι το περιεχόµενο της δεν θα µεταβληθεί, λόγω µη αποτελεσµατικής 

λειτουργίας του συστήµατος ή εξαιτίας εκλογικής λαθροχειρίας. Με βάση τα 

παραπάνω, ηλεκτρονικό εκλογικό σύστηµα ορίζεται το σύστηµα εκείνο που είναι 

προορισµένο να εξυπηρετήσει τις ανάγκες διεξαγωγής µίας ηλεκτρονικής 

ψηφοφορίας.[2] 

 

1.2. Γιατί Ηλεκτρονική Ψηφοφορία; 

Η ηλεκτρονική ψηφοφορία σε γενικές γραµµές µπορεί να συντελέσει στην 

µείωση των λαθών τόσο κατά την ώρα της υποβολής της ψήφου όσο και κατά την 

καταµέτρησή της. Επιπλέον θα είναι σε θέση να εξυπηρετούν και να παρέχουν 

πρόσβαση σε ευπαθείς οµάδες ανθρώπων που δεν δύναται να ψηφίσουν. 
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Συνακόλουθα οι προ της ψηφοφορίας διαδικασίες, η καταµέτρηση των ψήφων 

και η δηµοσίευση των αποτελεσµάτων είναι ταχύτερη, ακριβέστερη και 

οικονοµικότερη. 

 Τέλος η συµµετοχή σε διαδικασίες ψήφου αναµένεται να αυξηθεί λόγω της 

ευκολίας χρήσης αλλά και την µεγάλη διαθεσιµότητα ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

 

1.3. Σκοπός της διπλωµατικής 

Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε µε σκοπό την σε βάθος µελέτη της  

ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Έχοντας υπόψη την ανάγκη δηµιουργίας ενός 

συστήµατος ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και τα θέµατα που πρέπει να καλύπτει ένα 

τέτοιο σύστηµα αποφάσισα να κατασκευάσω ένα αυτοµατοποιηµένο σύστηµα 

ηλεκτρονικής ψηφοφορίας που ενστερνίζεται στοιχεία της διεθνούς βιβλιογραφίας µε 

σκοπό την έµπρακτη αξιοποίησή του για ακαδηµαϊκές διαδικασίες και όχι µόνο όπως  

η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προσωπικού των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, οι 

φοιτητικές εκλογές, η δυνατότητα έρευνας µε ερωτηµατολόγια κλπ. Το 

αυτοµατοποιηµένο αυτό σύστηµα κατασκευάσθηκε έτσι ώστε να µπορεί να καλύπτει 

µεγάλου εύρος επιλογών στο πώς θα δηµιουργηθεί ένα ερωτηµατολόγιο πάνω στις 

ανάγκες του χρήστη. 

Έτσι από οποιοδήποτε σηµείο και αν βρίσκεται ο ψηφοφόρος θα έχει την 

δυνατότητα να ψηφίσει και τα αποτελέσµατα είναι αποδιαµορφωµένα έτοιµα προς 

χρήση για στατιστική ανάλυση.  

1.4. Επισκόπηση  κεφαλαίων 

Το πρώτο κεφάλαιο εισάγει τους όρους της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης  και 

της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Αποτυπώνεται ο σκοπός της παρούσας διπλωµατικής 

και εξηγούνται οι λόγοι για τους οποίους επιλέγεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα βασικά σηµεία της έρευνας γύρω 

από τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες σε θεωρητικό επίπεδο. 

Στο τρίτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται αναλυτικότερα τα συστήµατα 

ηλεκτρονικών ψηφοφοριών. Πιο συγκεκριµένα αναφέρονται τα πεδία εφαρµογής 

τους, τα στάδια της διαδικασίας που ακολουθούνται για να πραγµατοποιηθεί η 

ηλεκτρονική ψηφοφορία, οι απαιτήσεις σε ασφάλεια και ευχρηστία.   
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Στο τέταρτο κεφάλαιο καθορίζονται τα πρότυπα οι τεχνολογίες και οι 

γλώσσες προγραµµατισµού που θα χρησιµοποιηθούν για τη δηµιουργία του 

συστήµατος ψηφοφορίας µέσω διαδικτύου. 

Στο πέµπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η υλοποίηση του συστήµατος 

ηλεκτρονικών ψηφοφοριών αφού προηγουµένως έχουν καθοριστεί οι προδιαγραφές 

και η αρχιτεκτονική του συστήµατος.\ 

Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η αξιολόγηση του συστήµατος που 

υλοποιήθηκε, η οποία έγινε µε την µορφή ηλεκτρονικού ερωτηµατολογίου. 

Τέλος στο έβδοµο κεφάλαιο, παρουσιάζονται τα συµπεράσµατα που 

προκύπτουν από όλη τη διαδικασία της παρούσας διπλωµατικής. 
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Κεφάλαιο 2: Στοιχεία γύρω από τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες  
 
 
2.1. Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό παρατίθενται τα κύρια σηµεία από την βιβλιογραφική 

έρευνα που πραγµατοποιήθηκε γύρω από την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Η µελέτη 

έγινε µε σκοπό την πληρέστερη τεκµηρίωση και αποτύπωση των απαιτήσεων για την 

ορθή κατασκευή του συστήµατος ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Η παγκόσµια 

βιβλιογραφία είναι πλουσιότατη τόσο από τη θεωρητική προσέγγιση των 

ηλεκτρονικών ψηφοφοριών όσο και από την πρακτική 

Έχουν προταθεί πολλά συστήµατα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Κάποια 

παρέµειναν στη σφαίρα της θεωρίας ενώ άλλα υλοποιήθηκαν. Παρακάτω 

παρατίθενται τα κυριότερα θέµατα γύρω από τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες. 

 

2.2   Τα συστήµατα ψηφοφορίας διαχρονικά 

Ο τρόπος µε τον οποίο ψήφιζαν οι διάφοροι λαοί σε διαφορετικές  εποχές και 

περιοχές ήταν διαφορετικός. 

Κατά την Οµηρική εποχή οι ψηφοφορίες γινόντουσαν φανερά και δια βοής,  

το ίδιο ίσχυε και για την αρχαία Σπάρτη. Στην αρχαία Αθήνα άλλοτε γινόταν φανερά 

και άλλοτε µυστικά. Η φανερή ψηφοφορία γινόταν µε την ανάταση του χεριού στην 

οποία καταµετρούνταν τα υψωµένα χέρια και λαµβάνονταν οι αποφάσεις. ‘Ήταν  η 

πιο συνήθης διαδικασία. Από την άλλη µεριά η µυστική ψηφοφορία γινόταν µε 

όστρακα.  

Στη νεότερη εποχή γενικά παρατηρείται ότι οι ψηφοφορίες είναι και φανερές 

και µυστικές. Μέχρι και το 1923 στην Ελλάδα η µυστική ψηφοφορία γινόταν µε την 

ρίψη σφαιριδίων που πλέον έχει αντικατασταθεί. [3] 

Παρακάτω αναφέρονται οι µορφές ψηφοφορίας όπως εφαρµόζονται στις 

µέρες µας παγκοσµίως.  
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Παραδοσιακή µορφή ψηφοφορίας: 

 

 Είναι η ψηφοφορία στα εκλογικά τµήµατα µε τη χρήση έντυπου 

ψηφοδελτίου. Εφαρµόζεται σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη. Οι εγγεγραµµένοι στους 

εκλογικούς καταλόγους πολίτες, εισέρχονται στους ειδικά διαµορφωµένους χώρους 

και µε τη µορφή του σταυρού ή της δεσµευµένης επιλογής (λίστα), επιλέγουν τον 

κοµµατικό σχηµατισµό της αρεσκείας τους. Όπως αναφέρθηκε ήδη, η µορφή αυτή 

ψηφοφορίας, παρέχει αρκετές εγγυήσεις για τη διασφάλιση του µυστικού χαρακτήρα 

της διαδικασίας. 

 

Επιστολική ψήφος:  

 

Ασκείται µε την αποστολή στις αρµόδιες διοικητικές αρχές, µέσω ταχυδροµείου, 

του έντυπου ψηφοδελτίου που καταγράφει τη βούληση του εκλογέα. Η επιστολική 

ψήφος σε ορισµένα κράτη, απονέµεται σε ψηφοφόρους, οι οποίοι λόγω της 

συνδροµής συγκεκριµένων γεγονότων, αδυνατούν να προσέλθουν στα εκλογικά 

τµήµατα, κατά την ηµέρα διεξαγωγής των εκλογών και να ασκήσουν το εκλογικό 

τους δικαίωµα. Σήµερα η εκλογική νοµοθεσία των περισσότερων κρατών επιτρέπει 

την άσκηση της επιστολικής ψήφου µετά από αίτηση του ψηφοφόρου (on demand), 

χωρίς να απαιτεί την επίκληση ιδιαίτερων λόγων. Τελευταία γίνεται λόγος για τη 

λεγόµενη καθολική επιστολική ψήφο (universal postal voting), όπου τα εκλογικά 

τµήµατα θα καταργηθούν και η ψηφοφορία θα ασκείται αποκλειστικά µέσω 

ταχυδροµείου. Στην επιστολική ψήφο, οι ψήφοι µετρώνται µετά το πέρας της 

εκλογικής περιόδου, που ισχύει για τα συµβατικά εκλογικά τµήµατα.  

 

Ηλεκτρονική ψηφοφορία (e-voting): 

 

Η έννοια της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, περιλαµβάνει µία µεγάλη κλίµακα από 

καινοτόµες εξελίξεις στον τρόπο οργάνωσης και διεξαγωγής των εκλογικών 

διαδικασιών. Τις αλλαγές αυτές προκάλεσε, µεταξύ άλλων, η ανάγκη για επιτάχυνση 

στον τρόπο µε τον οποίο καταµετρούνταν τα ψηφοδέλτια, ο οποίος, ιδιαίτερα στα 

κράτη µε µεγάλη δηµογραφική συγκέντρωση, µπορούσε να αναστείλει για ηµέρες την 
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ανακοίνωση του εκλογικού αποτελέσµατος, καθώς και η ανάγκη για µείωση του 

κόστους της εκλογικής διαδικασίας, µέσω της απασχόλησης οικονοµικών και 

ανθρωπίνων πόρων. Οι αλλαγές αυτές αρχικά συνίστατο στην εισαγωγή 

ηλεκτρονικών µηχανηµάτων, τα οποία στόχευαν στην απλοποίηση της διαδικασίας 

µέτρησης των ψήφων, την οποία αυτοµατοποίησαν, και κατά συνέπεια επιτάχυναν 

την στην ανακοίνωση των εκλογικών αποτελεσµάτων. [2] 

 

2.3.  e-voting 

 

 Έως σήµερα έχουν διεξαχθεί αρκετές εκλογές µέσω Internet, αν και οι 

περισσότερες από αυτές είχαν ανεπίσηµο χαρακτήρα, ενώ αρκετά συστήµατα 

σχεδιάζονται και εφαρµόζονται πιλοτικά µε σκοπό τη µελλοντική τους υλοποίηση σε 

συστήµατα µεγάλης κλίµακας. Παραδείγµατα αποτελούν οι εκλογές της παράταξης 

των ∆ηµοκρατικών στην πολιτεία της Arizona των Η.Π.Α. (νοµικά έγκυρες), 

Μάρτιος 2000; η αποστολή, µέσω Internet, των ψήφων του στρατιωτικού 

προσωπικού εντός και εκτός των Η.Π.Α (absentee ballots) στις Προεδρικές εκλογές 

(νοµικά έγκυρες), 2000; Οι εκλογές των Ρεπουµπλικάνων στην πολιτεία της Alaska 

(ανεπίσηµα αποτελέσµατα), Ιανουάριος 2000; Οι τοπικές και δηµοτικές εκλογές στη 

Μεγ. Βρετανία (ανεπίσηµα αποτελέσµατα), Μάιος 2002.  

Σε γενικές γραµµές, κάθε ηλεκτρονική ψηφοφορία αποτελείται από τέσσερα (4) 

διακριτά στάδια: 

 

- Εγγραφή. Πριν από τη διεξαγωγή των εκλογών, οι ψηφοφόροι αποδεικνύουν 

την αληθινή τους ταυτότητα και τη νοµιµότητα του δικαιώµατος τους να 

ψηφίσουν (π.χ. όριο ηλικίας). Οι εγγραφόµενοι χρήστες προστίθενται στον 

εκλογικό κατάλογο. 

 

- Επικύρωση. Κατά τη διάρκεια των εκλογών, και πριν υποβάλλουν τη ψήφο 

τους, οι ψηφοφόροι ταυτοποιούνται (identification), επιβεβαιώνεται δηλαδή η 

ταυτότητα τους τη δεδοµένη χρονική στιγµή. 

 

- Υποβολή Ψήφου. Οι ψηφοφόροι σε αυτό το στάδιο υποβάλλουν την ψήφο 

τους. Μόνο µια ψήφος επιτρέπεται για κάθε ψηφοφόρο. 
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- Καταµέτρηση Ψήφων. Μόλις εκπνεύσει η προθεσµία υποβολής ψήφων, οι 

ψήφοι καταµετρούνται και στη συνέχεια ανακοινώνεται το αποτέλεσµα των 

εκλογών. 

 

 

 Κάθε ένα από τα παραπάνω στάδια µπορεί να λάβει χώρα µε τη χρήση είτε 

φυσικών είτε ηλεκτρονικών διαδικασιών. ∆ιακρίνονται δύο τύποι ηλεκτρονικής 

ψηφοφορίας: Η Ηλεκτρονική Ψηφοφορία σε Εκλογικά Σηµεία (Polling Place Ε-

Voting) και η Ηλεκτρονική Ψηφοφορία µέσω Internet (Internet Voting). 

 

2.3.1. Ηλεκτρονική Ψηφοφορία σε Εκλογικά Σηµεία 
 

Σε ένα εκλογικό σηµείο π.χ. Εκλογικό Κέντρο ή Κιόσκι, τόσο τα συστήµατα-πελάτες 

(voting clients) που χρησιµοποιούν οι ψηφοφόροι για να υποβάλλουν ηλεκτρονικά 

την ψήφο τους, όσο και το φυσικό περιβάλλον στο οποίο διεξάγεται η ψηφοφορία, 

επιβλέπονται από εξουσιοδοτηµένες οντότητες (π.χ. εκλογικοί αντιπρόσωποι, 

αστυνοµία). Ανάλογα µε το είδος του εκλογικού σηµείου, το στάδιο της Επικύρωσης 

µπορεί να γίνει είτε µε φυσικές διαδικασίες (έλεγχος απ’ ευθείας από τους εκλογικούς 

αντιπροσώπους) είτε µε ηλεκτρονικές (π.χ. κωδικός PIN). Η υποβολή της ψήφου 

γίνεται ηλεκτρονικά σε προσωπικούς υπολογιστές ή ειδικές συσκευές µε οθόνες 

αφής.Oι ηλεκτρονικές ψήφοι αποθηκεύονται τοπικά σε αποσπώµενες περιφερειακές 

µονάδες. Η Καταµέτρηση των ψήφων γίνεται επίσης ηλεκτρονικά: οι ψήφοι 

καταµετρούνται τοπικά στο εκλογικό κέντρο ή αποστέλλονται στον κεντρικό 

εξυπηρετητή (server) των εκλογών για τον υπολογισµό των συγκεντρωτικών 

αποτελεσµάτων. Η µεταφορά στον κεντρικό server µπορεί να γίνει επίσης 

ηλεκτρονικά, µε «ασφαλείς» συνδέσεις (π.χ. µισθωµένες γραµµές οπτικών ινών ή 

µέσω Internet µε τεχνικές IPSEC - Εικονικά Ιδιωτικά ∆ίκτυα VPNs). Εναλλακτικά, 

έχει προταθεί η χρήση των δικτύων ATM (Automated Teller Machines) την ηµέρα 

των εκλογών: τα δίκτυα ATM έχουν ορισµένα επιθυµητά χαρακτηριστικά ασφάλειας 

(µυστικότητα του καναλιού επικοινωνίας, αξιόπιστος εξοπλισµός, ανθεκτικά 

τερµατικά, υψηλό ποσοστό διείσδυσης). Ωστόσο συχνά διατυπώνονται αντιρρήσεις 

σχετικά µε την καταλληλότητα τους για τη διενέργεια ηλεκτρονικών εκλογών  
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2.3.2. Ψηφοφορία µέσω Internet 
 

 Η ψήφος υποβάλλεται µέσω Internet και τα συστήµατα-πελάτες βρίσκονται υπό 

χαλαρή ή µηδαµινή επίβλεψη (στο σπίτι, στον χώρο εργασίας, σε βιβλιοθήκες, 

σχολεία, πανεπιστήµια). Η Εγγραφή µπορεί να γίνει µε φυσικές (π.χ. σε εκλογικά 

γραφεία) ή µε ηλεκτρονικές διαδικασίες (π.χ. ψηφιακή υπογραφή, µέθοδοι 

βιοµετρικής). Τα στάδια της Επικύρωσης, της Υποβολής και της Καταµέτρησης 

γίνονται εξ’ ολοκλήρου ηλεκτρονικά. 

 

 Η ψηφοφορία µέσω Internet απαιτεί ένα µεγαλύτερο επίπεδο ασφάλειας από 

αυτό που απαιτείται σε συνήθεις συναλλαγές ηλεκτρονικού εµπορίου. Ενώ η 

ταυτοποίηση των ψηφοφόρων και η εξασφάλιση της µοναδικότητας της ψήφου ανά 

ψηφοφόρο, µπορούν εν δυνάµει να αντιµετωπιστούν µε τεχνικές που ήδη 

χρησιµοποιούνται σε εφαρµογές ηλεκτρονικών συστηµάτων πληρωµών (π.χ. 

ψηφιακές υπογραφές - ψηφιακά πιστοποιητικά), οι επιπλέον απαιτήσεις όπως 

µυστικότητα και ανωνυµία της ψήφου, οικουµενική επαληθευσιµότητα, καθώς και 

προστασία από καταναγκασµό, συνθέτουν ένα πολύπλοκο µοντέλο απαιτήσεων 

ασφάλειας το οποίο έως σήµερα δεν έχει αντιµετωπιστεί µε µεθόδους που να είναι 

ασφαλείς και παράλληλα πρακτικές. Οι επικριτές των συστηµάτων ηλεκτρονικής 

ψηφοφορίας µέσω Internet θεωρούν ότι οι υπάρχουσες τεχνολογίες δεν είναι ακόµα 

ώριµες να αντιµετωπίσουν τα προβλήµατα ασφάλειας που προκύπτουν. Επίσης 

θεωρούν ότι η υιοθέτηση τους θα οδηγούσε στον κοινωνικό αποκλεισµό των 

λεγόµενων «ψηφιακά αναλφάβητων» πολιτών [4] 

2.3.3. Μηχανήµατα ηλεκτρονικής καταµέτρησης ψήφων  
 

Τα µηχανήµατα ηλεκτρονικής καταµέτρησης των ψήφων βρίσκονται εντός 

του εκλογικού κέντρου ή σε ειδικά διαµορφωµένους χώρους, που τοποθετούνται 

συνήθως σε κεντρικά σηµεία των εκλογικών περιφερειών, για να διευκολύνουν την 

πρόσβαση των ψηφοφόρων. Συνολικά, τα συστήµατα αυτά θεωρούνται ότι αυξάνουν 

την ταχύτητα και την ακρίβεια της µέτρησης. 

Τα πλέον διαδεδοµένα συστήµατα ηλεκτρονικής καταµέτρησης των ψήφων είναι:  
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-Συστήµατα διάτρησης καρτών (punch card systems). Στα συστήµατα αυτά, 

το ψηφοδέλτιο είναι µία ειδική ορθογώνια κάρτα, στην οποία ο εκλογέας, 

χρησιµοποιώντας ειδική διατρητική συσκευή, καταγράφει την επιλογή του. Οι κάρτες 

καταχωρούνται στη συνέχεια σε µία ειδική µονάδα ανάγνωσης καρτών, η οποία 

καταγράφει την επιλογή των ψηφοφόρων. Με την ολοκλήρωση των εκλογών, η 

µονάδα  αυτή υπολογίζει τα συνολικά αποτελέσµατα, έχοντας προηγουµένως 

απορρίψει τα άκυρα ψηφοδέλτια. Είναι προφανές ότι τα παραπάνω συστήµατα δεν 

διαφοροποίησαν ουσιαστικά τον τρόπο µε τον οποίο ο ψηφοφόρος καταγράφει τις 

επιλογές του. 

-Συστήµατα οπτικής σάρωσης (optical scanning systems).  Στα συστήµατα 

αυτά τα ονόµατα των υποψηφίων είναι αναγραµµένα σε ένα έντυπο ψηφοδέλτιο, στο 

οποίο ο εκλογέας σηµειώνει την επιλογή του µε στυλό ή µολύβι. (σε µία 

συγκεκριµένη περιοχή). Κατόπιν η ειδική µονάδα (scanner), µε µία φωτοευαίσθητη 

κεφαλή ανάγνωσης, αναγιγνώσκει το περιεχόµενο των ψηφοδελτίων και στη 

συνέχεια, όπως και στην προηγούµενη µέθοδο, καταγράφει τα συνολικά 

αποτελέσµατα. 

 

2.3.4. Μηχανήµατα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας  
 

Είναι επίσης γνωστά µε την ονοµασία µηχανήµατα άµεσης αυτόµατης 

εγγραφής (Direct Recording Electronic machines – DREs). Τέτοιου είδους 

τεχνολογίες µπορεί να περιλαµβάνουν συστήµατα µε οθόνη αφής (touch screen 

systems) ή τεχνολογίες ηλεκτρονικών υπολογιστών (PC- based systems).  

Με τα µηχανήµατα αυτά ο εκλογέας δεν καταγράφει πλέον την επιλογή του, 

χρησιµοποιώντας ένα ξεχωριστό ψηφοδέλτιο, αλλά αντίθετα χρησιµοποιεί απευθείας 

την οθόνη του µηχανήµατος, ενεργοποιώντας την ψήφο του µε το άγγιγµα µίας 

συγκεκριµένης περιοχής. Οι ψήφοι αποθηκεύονται ηλεκτρονικά στη µνήµη του 

µηχανήµατος και, µετά το πέρας της εκλογικής διαδικασίας, µεταφέρονται στο 

κεντρικό υπολογιστικό σύστηµα είτε µε τη µορφή φορητών µονάδων π.χ. δισκέτες, 

είτε µέσω δικτύου, όπου καταµετρώνται οι ψήφοι και πινακοποιούνται τα 

αποτελέσµατα. 
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Με τη χρήση των µηχανηµάτων αυτών, καταργείται η πιθανότητα διάπραξης 

λάθους κατά την άσκηση του δικαιώµατος, καθώς είναι προγραµµατισµένα να 

προβάλλουν ένα προειδοποιητικό µήνυµα στην περίπτωση που ο εκλογέας 

επιχειρήσει να ολοκληρώσει τη διαδικασία έχοντας ψηφίσει περισσότερους ή 

λιγότερους υποψηφίους από ότι επιτρέπεται. Επίσης, είναι δυνατόν να 

χρησιµοποιηθούν και από άτοµα µε ειδικές αναπηρίες (π.χ. ηχητικές εντολές, παροχή 

της µεθόδου Μπράϊγ σε περίπτωση ύπαρξης αναπηρίας στην όραση). Τέλος, 

µειώνουν σηµαντικά το χρόνο και το κόστος της καταµέτρησης, εξαλείφοντας την 

πιθανότητα ανθρώπινου λάθους.[2] 

 

2.3.5. Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας   
 

Η ηλεκτρονική ψηφοφορία αναµένεται να αυξήσει ποσοτικά τον αριθµό  των 

συµµετεχόντων ψηφοφόρων στις εκλογικές διαδικασίες. Επιπλέον αναµένεται και η 

ποιοτική αναβάθµιση της διαδικασίας αφού αυξάνεται η δυνατότητα για ευκολότερη 

πρόσβαση σε αυτή. Η πολίτες διευκολύνονται πραγµατικά τόσο από κόστος χρόνου 

όσο και από χρηµατικό για την άσκηση του δικαιώµατός τους. [2] 

Τα συστήµατα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας αναµένεται να µειώσουν σηµαντικά τα 

ποσοστά λάθους στην υποβολή και καταµέτρηση των ψήφων. Οι ευπαθείς οµάδες 

ψηφοφόρων έχουν καλύτερη πρόσβαση µιας και µπορούν να ψηφίσουν από οποιοδήποτε 

σηµείο.[5] 

Στον αντίποδα οι ηλεκτρονικές ψηφοφορίες σίγουρα εµφανίζουν και κάποια 

µειονεκτήµατα. Αν όλα ήταν ‘ρόδινα’ δε θα γινόντουσαν τόσες πολλές έρευνες και 

δηµοσιεύσεις για αυτόν τον τοµέα. Πολλές προσπάθειες γίνονται να ξεπεραστούν τα 

προβλήµατα που αναφέρονται παρακάτω.  

Στα συστήµατα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας όποιας µορφής και αν είναι αυτή 

εµφανίζονται πολλές απειλές ασφάλειας. Είναι γνωστό πως τα ψηφιακά δεδοµένα 

αντιγράφονται, αλλοιώνονται και καταστρέφονται ευκολότερα σε σχέση µε τα 

φυσικά – παραδοσιακά ερωτηµατολόγια - ψηφοφορίες.  

Τα ηλεκτρονικά συστήµατα είναι ευάλωτα από εσωτερικούς εχθρούς καθώς 

και από επιθέσεις Άρνησης Εξυπηρέτησης (DOS) που στοχεύουν στους 

υπολογιστικούς πόρους του συστήµατος.  
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Επίσης στα σηµερινά συστήµατα ψηφοφορίας, αν και υπάρχουν ασφαλείς 

κρυπτογραφικοί αλγόριθµοι, δεν µπορούν να ενσωµατωθούν σε αυτά.  

Ακόµη θα πρέπει όλοι οι ψηφοφόροι να έχουν πρόσβαση  στο σύστηµα της 

ψηφοφορίας που στην περίπτωση της ψηφοφορίας µέσω διαδικτύου, θα πρέπει να 

έχουν όλοι πρόσβαση σε ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή µε σύνδεση. 

Με τη σειρά τους αυτοί θα πρέπει να εγγυούνται ότι οι υπολογιστές τους δεν 

είναι µολυσµένοι µε κάποιο κακόβουλο λογισµικό που θα είναι σε θέση να 

αντιγράφει ευαίσθητες πληροφορίες και να θέτει σε κίνδυνο την διαδικασία για 

αλλοίωση. 

Γενικά αν ξεπεραστούν αυτά και πολλά άλλα προβλήµατα που προκύπτουν 

από την εφαρµογή των ηλεκτρονικών ψηφοφοριών τότε οι διαδικασίες που 

γνωρίζουµε όσον αφορά την διαδικασία ψήφου θα αλλάξει ριζικά µε αποκοµιδή όλων  

των θετικών στοιχείων των ηλεκτρονικών ψηφοφοριών.  

 

2.4  Σύνοψη Κεφαλαίου 

Μετά από την παράθεση των κυριοτέρων και µόνο σηµείων της 

βιβλιογραφικής έρευνας, χωρίς µεγάλη εµβάθυνση σε λεπτοµέρειες, που 

πραγµατοποιήθηκε γύρω από τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες, θα µπορούσαµε να 

καταλήξουµε στο συµπέρασµα ότι η υιοθέτηση των ηλεκτρονικών ψηφοφοριών και η 

αντικατάσταση των παραδοσιακών µπορεί να αλλάξει θετικά και να βελτιώσει τη 

ποιότητα οποιασδήποτε ψηφοφορίας από όποια πλευρά και αν το προσεγγίσουµε. 

Από την εµπειρία του χρήστη µέχρι και την υλοποίηση της διαδικασίας πριν την 

ψηφοφορία.  

Παρουσιάστηκαν οι θετικές και οι αρνητικές πλευρές της ηλεκτρονικής 

ψηφοφορίας και διαπιστώθηκε ότι ακόµα και σήµερα  αν και µε την πολύ µεγάλη 

ασφάλεια που µας παρέχουν οι αλγόριθµοι κρυπτογράφησης είναι πολύ δύσκολο να 

δηµιουργηθεί ένα ασφαλέστατο σύστηµα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και ιδίως αν 

αυτό είναι υλοποιηµένο για online ψηφοφορίες.  

Πιλοτικά εφαρµόζονται ηλεκτρονικές ψηφοφορίες στην ευρωπαϊκή ένωση 

όµως πραγµατοποιούνται για ψηφοφορίες µε τοπικό χαρακτήρα και µέσω διαδικτύου. 

Βέβαια η ανταπόκριση είναι µεγάλη από τους πολίτες αλλά δεν παύει  να 

υπάρχει καχυποψία µιας και το αποτέλεσµα δεν είναι επαληθεύσιµο οικουµενικά.  
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Κεφάλαιο 3: Χαρακτηριστικά και απαιτήσεις συστήµατος ηλεκτρονικής 
ψηφοφορίας  
 
3.1 Εισαγωγή 

Στο προηγούµενο κεφάλαιο αναφέρθηκαν γενικά στοιχεία των ψηφοφοριών 

ηλεκτρονικών και µη. Στη συνέχεια θα αναφερθούν αναλυτικότερα  

 

3.2 Πεδία εφαρµογής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας 

Η ψηφοφορία µε ηλεκτρονικό τρόπο µπορεί να εφαρµοστεί σε διαδικασίες 

λήψης αποφάσεων µε σηµαντική ή λιγότερο σηµαντική βαρύτητα για το αποτέλεσµα 

της απόφασης.  

Οι διαδικασίες αυτές είναι: 

Το δηµοψήφισµα: Είναι η διαδικασία άµεσης ψηφοφορίας, µε σκοπό την 

επικύρωση ή όχι µιας πρότασης, που έχει δεσπόζουσα σηµασία για το κράτος που το 

αναγγέλλει. Συνήθως πραγµατοποιείται για σηµαντικά ζητήµατα όπως η αλλαγή 

συντάγµατος, επικυρώσεις συνθηκών. ∆ιενεργείται από τις δηµόσιες αρχές.  

Η ηλεκτρονική ψηφοφορία µπορεί να διασφαλίσει την δηµοκρατική 

νοµιµότητα και τη διαφάνεια της διαδικασίας. 

Εσωτερικές εκλογές: Μπορεί να έχουν δηµόσιο ή ιδιωτικό περιεχόµενο και 

µπορεί να  έχουν δεσµευτικό χαρακτήρα  

Οι ψηφοφορίες συµβουλευτικού χαρακτήρα(advisory polls): Αποσκοπεί 

στην ενθάρρυνση των πολιτών προκειµένου να λάβουν µέρος στις διαδικασίες λήψης 

αποφάσεων µέσω της συµµετοχής τους σε διαδικασίες διαβούλευσης. 

Ψηφοφορίες στο διαδίκτυο: Με τα σηµερινά δεδοµένα διοργανώνονται από 

ιδιωτικούς αλλά και δηµόσιους φορείς. Είναι ενδεικτικού χαρακτήρα και τα 

αποτελέσµατα τους δε θεωρούνται αξιόπιστα διότι δε υπάρχει καταγεγραµµένο το 

προφίλ των ψηφοφόρων και διότι δεν ελέγχεται η επαναλαµβανόµενη συµµετοχή.[2]  
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3.3 Στάδια διαδικασίας Ηλεκτρονικής ψηφοφορίας 

Όπως αναφέρθηκε και στο προηγούµενο κεφάλαιο µια διαδικασία ηλεκτρονικής 

ψηφοφορίας  περιλαµβάνει τα εξής στάδια που φαίνονται στην εικόνα 3.1:  

Registration (εγγραφή): Ο φορέας υλοποίησης ψηφοφορίας δηµιουργεί την 

ψηφοφορία και την δηµοσιεύει στο δίκτυο. Ακολουθεί µια περίοδος στην οποία οι 

ψηφοφόροι µπορεί να εκθέσουν τα παράπονά τους, Τελικά υλοποιείται το τελικό 

ψηφοδέλτιο και δηµοσιεύεται από τον φορέα υλοποίησης. 

Voting (Ψηφοφορία): Αυτό το στάδιο χωρίζεται σε δύο φάσεις: 

• Validation (Επιβεβαίωση): Είναι ο έλεγχος της εγκυρότητας αυτών που 

προσπαθούν να συνδεθούν στο σύστηµα. Η είσοδος επιτρέπεται µόνο στους 

ψηφοφόρους που είναι νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι και που δεν έχουν ψηφίσει 

ξανά. 

 

• Collection (Συλλογή): ∆ιαδικασία συλλογής των έγκυρων ψήφων. 

Tallying  (Καταµέτρηση): Το σύστηµα παύει να δέχεται επιπλέον ψήφους και 

ξεκινάει η καταµέτρησή τους. Τα τελικά αποτελέσµατα δηµοσιεύονται.[6] 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3.1: Στάδια ψηφοφορίας 
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3.4 Απαιτήσεις ασφάλειας στην ηλεκτρονική ψηφοφορία 

 

 Το Συµβούλιο της Ευρώπης υιοθέτησε έναν κώδικα καλής πρακτικής για 

εκλογικά θέµατα ο οποίος αναγνωρίζει πέντε θεµελιώδεις αρχές για τη διενέργεια 

δηµοκρατικών εκλογών-ψηφοφοριών. 

Καθολική ψηφοφορία (universal suffrage): Κάθε πολίτης έχει το δικαίωµα 

ψήφου και εκλογής εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόµος πχ ηλικία 

και εθνικότητα). 

 

Ισότητα της ψήφου και των ψηφοφόρων (equal suffrage): Κάθε πολίτης 

δικαιούνται µια ψήφο και όλες οι ψήφοι είναι µεταξύ τους ισοδύναµες. 

 

Ελευθερία της ψήφου και της ψηφοφορίας (free suffrage): Ο ψηφοφόρος 

έχει το δικαίωµα να εκφράσει τη βούλησή του ελεύθερα και χωρίς κανένα 

εξαναγκασµό ή άσκηση πίεσης. 

 

Μυστικότητα της ψήφου (secret suffrage): Ο ψηφοφόρος έχει το δικαίωµα 

να ψηφίσει µυστικά. 

 

Αµεσότητα της ψήφου και της ψηφοφορίας (direct suffrage): Οι ψήφοι 

που έχουν υποβληθεί από τους ψηφοφόρους καθορίζουν απευθείας το εκλογικό 

αποτέλεσµα.[7][8] 

Σε ένα σύστηµα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, οι απαιτήσεις που πρέπει να 

ικανοποιούνται βάση των ανωτέρω αρχών είναι: 

∆ηµοκρατικότητα: Ένα σύστηµα χαρακτηρίζεται δηµοκρατικό αν και µόνο αν 

νόµιµοι ψηφοφόροι δικαιούνται να ψηφίσουν. 

Ορθότητα – Ακρίβεια: Η ορθότητα απαιτεί ότι το αποτέλεσµα της 

ψηφοφορίας που ανακοινώνεται είναι το πραγµατικό αποτέλεσµα των εκλογών. 

Μυστικότητα: Σχετίζεται µε το γεγονός ότι όλες οι ψήφοι παραµένουν 

µυστικές σε όλη τη διάρκεια της ψηφοφορίας αλλά και µετά τη λήξη της. 

Μη αναγκαιότητα έκδοσης απόδειξης: Το κρυπτογραφικό πρωτόκολλο που 

χρησιµοποιεί το σύστηµα είναι σε θέση να πείθει τον ψηφοφόρο ότι η ψήφος του 
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καταµετρήθηκε στο τελικό αποτέλεσµα χωρίς όµως να µπορεί να παρέχει 

απόδειξη γι’ αυτό. 

Προστασία από εξαναγκασµό: Κανένας ψηφοφόρος δεν κατέχει ούτε είναι σε 

θέση να δηµιουργήσει µία απόδειξη που να δείχνει το περιεχόµενο της ψήφου 

του. 

∆ικαιοσύνη: Η απαίτηση αυτή διασφαλίζει ότι κανείς δεν µπορεί να µάθει το 

αποτέλεσµα της ψηφοφορίας πριν από την τελική καταµέτρηση των ψήφων και 

την επικύρωση του αποτελέσµατος. 

Επαληθευσιµότητα : Σχετίζεται µε την ύπαρξη µηχανισµών ελέγχου της 

διαδικασίας ψηφοφορίας προκειµένου αυτοί να εξασφαλίσουν ότι όλες οι ψήφοι 

παραλήφθηκαν κανονικά και καταµετρήθηκαν σωστά. 

Επαληθεύσιµη συµµετοχή: ∆ιασφαλίζει ότι υπάρχει δυνατότητα να βρεθεί αν 

ένας συγκεκριµένος συµµετείχε ή όχι στην ψηφοφορία. 

Ανθεκτικότητα: Εγγυάται ότι δεν µπορεί να λάβει χώρα µια προσωρινή 

συνεργασία είτε ψηφοφόρων είτε αρχών η οποία θα µπορούσε να διακόψει τη 

διαδικασία ψηφοφορίας.[9] 

 

3.5 Ευχρηστία συστήµατος ηλεκτρονικής ψηφοφορίας  

 

 Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και γενικότερα οι ψηφιακές συσκευές  

έχουν γίνει αναπόσπαστο κοµµάτι της καθηµερινότητάς µας. Μεγάλο είναι βέβαια  

και το ποσοστό των ανθρώπων που λόγω των συνθηκών της προσωπικής τους ζωής, 

κοινωνικό, οικονοµικό, µορφωτικό υπόβαθρο καθώς και γεωγραφική θέση κ.α  δεν 

µπορούν να αξιοποιήσουν της νέες τεχνολογίες.  

Έτσι λοιπόν για να διεκπεραιώνονται σωστά και καθολικά οι ηλεκτρονικές 

ψηφοφορίες θα πρέπει να λυθούν πολλά προβλήµατα.  

Επιπλέον και από την στιγµή που θα εξαλειφθεί το ψηφιακό χάσµα που 

υπάρχει στις σύγχρονες κοινωνίες θα πρέπει τα συστήµατα ηλεκτρονικών 

ψηφοφοριών είτε είναι συστήµατα διαδικτύου είτε όχι, να ακολουθούν όλους 

εκείνους τους κανόνες ευχρηστίας που θα επιτρέπουν την σωστή και εύκολη 

συµµετοχή των πολιτών σε αυτές. 
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Πολλές φορές από την προσωπική του εµπειρία κανείς θα έχει διαπιστώσει ότι 

έχει χρησιµοποιήσει διεπαφές είτε διαδικτυακές είτε φυσικές οι οποίες ήταν τόσο 

άσχηµα σχεδιασµένες που µπέρδεψαν τον χρήστη µε αποτέλεσµα να εγκαταλείψει 

την προσπάθεια χρησιµοποίησης τους. 

Συνεπώς ένα σύστηµα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας θα πρέπει να είναι 

δοµηµένο σωστά έτσι ώστε να µην υπάρχουν αποτυχίες στην διαδικασία, διότι θα 

εµφανιστούν ψηφοφόροι µε απροθυµία για συµµετοχή τους στη διαδικασία. 

Ακόµη θα πρέπει να υπάρχει άµεση βοήθεια της διαδικασίας σε κάθε στάδιό 

της.  

Τέλος το λογισµικό που θα γραφτεί για το σύστηµα ηλεκτρονικής 

ψηφοφορίας θα πρέπει να ενσωµατώνει τεχνολογίες και πρακτικές που µε κατάλληλα 

κατά την διαδικασία µηνύµατα και τεχνικές να είναι σε θέση και να προχωράει η 

διαδικασία τις ψηφοφορίας ορθά και να την παρεµποδίζει όταν και όποτε εντοπίζεται 

σφάλµα.  

3.6 Η πρόκληση 
 

Μετά από όλα αυτά θα γίνει µια προσπάθεια δηµιουργίας ενός συστήµατος 

ηλεκτρονικής ψηφοφορίας online που όχι µόνο θα είναι ικανό για πραγµατοποίηση 

ψηφοφοριών αλλά µε ξεχωριστό µενού επιλογών θα δίνει την δυνατότητα να 

κατασκευάζει ερωτηµατολόγια – ψηφοδέλτια ανάλογα µε τις ανάγκες του 

δηµιουργού.  

Επιπλέον θα παρέχει την µεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια µε τα µέσα που 

υπάρχουν στην διάθεση µας. Επίσης θα προταθούν επιπλέον µέτρα που ωφέλιµο θα 

ήταν να εφαρµοστούν στην τελική υλοποίηση του συστήµατος. 

Το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας που θα κατασκευαστεί θα γίνει 

προσπάθεια να καλύψει όσο το δυνατόν περισσότερες από τις απαιτήσεις που 

αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο. 
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Κεφάλαιο 4:   
 
 
4.1 Εισαγωγή 

Στο σηµείο αυτό αλλά και στα κεφάλαια που ακολουθούν  γίνεται µια 

ολοκληρωµένη προσπάθεια δηµιουργίας, παρουσίασης και αξιολόγησης ενός 

συστήµατος ηλεκτρονικής ψηφοφορίας που υπόκειται σε όσο το δυνατόν 

περισσότερες απαιτήσεις γίνεται µε τα υπάρχοντα µέσα που διατίθενται.  

Στο παρόν κεφάλαιο προσδιορίζονται οι τεχνολογίες, τα µέσα, οι τεχνικές και 

οι γλώσσες προγραµµατισµού που αξιοποιήθηκαν για την ανάπτυξη της πλατφόρµας 

web  που θα  δηµιουργηθεί για την υλοποίηση ηλεκτρονικών ψηφοφοριών στο 

διαδίκτυο. 

Η φιλοσοφία του συστήµατος ηλεκτρονικής ψηφοφορίας χρησιµοποιεί τις 

νεότερες τεχνολογίες και τάσεις προγραµµατισµού στο διαδίκτυο ώστε να µπορεί 

ενδεχοµένως να αναπροσαρµόζεται ευκολότερα µε τις νεότερες τεχνολογίες που θα 

προκύψουν. 

 
4.2 Προγράµµατα, πρότυπα  τεχνολογίες  & γλώσσες προγραµµατισµού που 

χρησιµοποιήθηκαν 

Το σύστηµα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας που θα αναπτυχθεί είναι ένα σύστηµα 

ηλεκτρονικής ψηφοφορίας µέσω διαδικτύου.  

Οι ψηφοφόροι θα έχουν την δυνατότητα να  ψηφίζουν µέσω του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή τους ή άλλης συσκευής µε δυνατότητα σύνδεσης στο 

δίκτυο και έναν φυλλοµετρητή (browser) που υποστηρίζει javascript. 

Επιπλέον η εφαρµογή έχει ως καινοτοµία, εκτός από την διαπιστευµένη 

ψηφοφορία χρηστών, την αναπαραγωγή κωδικών πρόσβασης και την κατασκευή 

ψηφοφοριών µε αυτοµατοποιηµένες διαδικασίες ανάλογα µε τις απαιτήσεις και 

ανάγκες της εκάστοτε ψηφοφορίας.  
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Η περιγραφή και ανάλυση της εφαρµογής θα παρουσιαστεί στο επόµενο 

κεφάλαιο µε την παράθεση εικόνων και βασικών τεχνικών που αξιοποιήθηκαν για τον 

προγραµµατισµό της. 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα εργαλεία ανάπτυξης που χρησιµοποιήθηκαν για 

την ανάπτυξη της εφαρµογής. 

4.2.1. EASYPHP v.5.3.8.1 για windows7  

Η υλοποίηση της εφαρµογής πραγµατοποιήθηκε στo ανοικτού κώδικα (open 

source) πακέτο EASYPHP . Το EASYPHP είναι πακέτο λογισµικού που εµπεριέχει 

ανεξάρτητα προγράµµατα τα οποία εγκαθίστανται σε υπολογιστές µε λειτουργικό 

Windows.  

 Είναι ένα εργαλείο για προγραµµατιστές το οποίο εγκαθιστά υπηρεσίες 

εξυπηρετητή σε υπολογιστές µε λειτουργικό windows και επιτρέπει εύκολη και 

γρήγορη ανάπτυξη σελίδων σε PHP και MYSQL σε τοπικό server localhost (γνωστός 

και ως 127.0.0.1). 

 Το πακέτο περιλαµβάνει, τον Apache server, το σύστηµα διαχείρισης βάσεων 

δεδοµένων MySQL καθώς και βιβλιοθήκες και επεκτάσεις της PHP. Οι ρυθµίσεις για 

την εγκατάσταση και παραµετροποίηση γίνονται αυτόµατα από την εφαρµογή χωρίς 

την παρέµβαση του προγραµµατιστή. Τέλος εγκαθίστανται τοπικά σε υπολογιστή ή 

και σε απλό usb stick.  

 

Εικόνα 4.1- Κεντρική σελίδα easyphp 5.3.8.1 
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Πιο συγκεκριµένα χρησιµοποιήθηκε η Έκδοση EasyPHP 5.3.8.1 που περιλαµβάνει τα 

εξής προγράµµατα: 

  

- PHP 5.3.8 VC9 

- Apache 2.2.21 VC9  

- MySQL 5.5.16 

- PhpMyAdmin 3.4.5  

Ειδικότερα ο ρόλος του κάθε ενός στοιχείου ξεχωριστά είναι ο εξής: 

 PHP:  

 Η php είναι µια διαδεδοµένης χρήσης scripting γλώσσα προγραµµατισµού η 

οποία ενσωµατώνεται στην HTML και εκτελείται στον διακοµιστή. (Server ). 

 Σχεδιάστηκε για την δηµιουργία δυναµικών σελίδων. Το εναλλακτικό όνοµά 

της  είναι hyper text processor. Σε αντίθεση µε την HTML  σελίδα η php σελίδα δε 

στέλνεται στον πελάτη (client) αλλά εκτελείται στην πλευρά του server και το 

αποτέλεσµα πλαισιώνεται από την HTML και  στέλνεται στον πελάτη.  

Η γλώσσα αυτή έχει τη δυνατότητα να επικοινωνεί και να στέλνει ερωτήµατα 

σε βάσεις δεδοµένων, να διαβάζει και να γράφει σε αρχεία. Γενικά ο κώδικας PHP 

που γράφεται για µια ιστοσελίδα  δε γίνεται αντιληπτός στον πελάτη.  

Βασικό της πλεονέκτηµα είναι ότι είναι γλώσσα ανοιχτού κώδικα, ευρέως 

χρησιµοποιούµενη και µπορεί να ενσωµατωθεί σε έγγραφο HTML [10] 

 Apache HTTP Server  

 Ο Apache είναι ένας web server ανοιχτού κώδικα ο οποίος προσφέρει 

υπηρεσίες http. Λαµβάνει το ρόλο του εξυπηρετητή για τα αιτήµατα του 

φυλλοµετρητή που γίνονται µέσα από τα έγραφα php. Ο Apache εκτός από την 
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διακοµιδή των σελίδων προς τους φυλλοµετρητές επικοινωνεί µε τις βάσεις 

δεδοµένων της MySQL . 

  

 Mysql 

 H MySQL είναι ένα σύστηµα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδοµένων. Η 

βάση δεδοµένων επιτρέπει την αποθήκευση, αναζήτηση, ταξινόµηση και ανάκτηση 

δεδοµένων από και προς αυτή. Τα δεδοµένα αποθηκεύονται σε πίνακες µε 

συγκεκριµένη µορφή. Ο όρος SQL προέρχεται από το Structured  Query Language µε 

την βοήθεια της οποίας καθιερώνονται σχέσεις µεταξύ των πινάκων και ανακτώνται 

οι πληροφορίες της βάσης. 

Ο MySQL διακοµιστής ελέγχει την πρόσβαση στα δεδοµένα, για να µπορούν 

να δουλεύουν πολλοί χρήστες ταυτόχρονα, για να παρέχει γρήγορη πρόσβαση και να 

διασφαλίζει ότι µόνο πιστοποιηµένοι χρήστες µπορούν να έχουν πρόσβαση. [11]  

PHP MyAdmin 3.4.5  

 Το PhpMyAdmin είναι ένα δωρεάν εργαλείο γραµµένο σε PHP το οποίο 

προτίθεται να διαχειρίζεται την Mysql στον παγκόσµιο ιστό. Υποστηρίζει µεγάλο 

εύρος διεργασιών της MySQL οι οποίες εκτελούνται σε γραφικό περιβάλλον και 

παρέχει και την δυνατότητα των απευθείας εκτέλεσης εντολών της sql. Μερικές 

διεργασίες που υποστηρίζει είναι η διαχείριση βάσεων δεδοµένων, πινάκων, πεδίων, 

σχέσεων δεικτοδότησης, χρηστών, αδειών κλπ. [12] 

4.2.2. HTML 
 

 Η HTML είναι το ακρωνύµιο των λέξεων HyperText Markup Language 

(γλώσσα µορφοποίησης υπερκειµένου) και είναι η βασική γλώσσα δόµησης σελίδων 

του Web. Χρησιµοποιείται για να επισηµαίνει ένα τµήµα κειµένου και να το κάνει να 

εµφανίζεται µε ωραιότερη δοµή. Μπορεί να ενσωµατώνει ήχο και εικόνα στις 

σελίδες. Αρχικά, κατασκευάστηκε µόνο για την µορφοποίηση κειµένου, αλλά πλέον 

ενσωµάτωσε και τεχνικές σχεδιασµού . 
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Η γλώσσα χρησιµοποιεί τις ετικέτες (tags) για την µορφοποίηση κειµένου, για 

την δηµιουργία συνδέσµων (links) µετάβασης ανάµεσα στις σελίδες, για την 

εισαγωγή εικόνων, ήχου κ.α.  

Όταν ένας Web Browser ανοίγει ένα αρχείο HTML τα στοιχεία (tags) 

µεταφράζονται σε κατάλληλα χαρακτηριστικά µε αποτέλεσµα την ορθή εµφάνιση και 

λειτουργικότητα της συγκεκριµένης σελίδας. Η HTML δεν είναι µια γλώσσα 

προγραµµατισµού.  

Ένα αρχείο HTML µπορεί να δηµιουργηθεί 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. 

 
Κανόνες 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 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..[13][14] 
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4.2.3. CSS 
 

Η CSS (Cascading Style Sheets) είναι µια γλώσσα προγραµµατισµού, που 

ανήκει στην κατηγορία των γλωσσών φύλλων στυλ, η οποία χρησιµοποιείται για τον 

έλεγχο της εµφάνισης ενός εγγράφου, που έχει γραφτεί µε µια γλώσσα σήµανσης. 

 Πιο πρακτικά, χρησιµοποιείται για τον έλεγχο της εµφάνισης ενός εγγράφου 

που γράφτηκε στις γλώσσες HTML και XHTML, δηλαδή για τον έλεγχο της 

εµφάνισης µιας ιστοσελίδας και γενικότερα ενός ιστοτόπου.  

Είναι ένα πρότυπο, όπου ένα HTML χαρακτηριστικό γνώρισµα επιτρέπει 

στους προγραµµατιστές, να ορίσουν την εµφάνιση όλων των παρόµοιων στοιχείων σε 

µια ενιαία σελίδα.  

Mπορεί να χρησιµοποιηθεί για να διαµορφώσει:  

• Τα χρώµατα και το µέγεθος διαφόρων στοιχείων της ιστοσελίδας 

 • Την συµπεριφορά τους σε διάφορες ενέργειες  

Παλιότερα, συνηθίζονταν να διαµορφώνεται κάθε στοιχείο της ιστοσελίδας 

ξεχωριστά, σε κάθε µία ξεχωριστή σελίδα. Η µεγάλη ευκολία που προσφέρει η χρήση 

ενός CSS, είναι ότι οι ενδεχόµενες αλλαγές, γίνονται µόνο σε ένα έγγραφο και 

αυτόµατα εφαρµόζονται σε όλες τις σελίδας που το χρησιµοποιούν.  

Έτσι, µία ιστοσελίδα που χρησιµοποιεί CSS, µπορεί πολύ ευκολότερα να 

αλλάξει όψη. Για την δηµιουργία και επεξεργασία εγγράφων CSS, µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί ένας επεξεργαστής (editor) απλού κειµένου ή κάποιο πρόγραµµα 

ειδικό για CSS, που προσφέρει αρκετές ευκολίες στην διαµόρφωση του κώδικα CSS. 
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4.2.4. JAVASCRIPT 

 

Η JavaScript είναι γλώσσα προγραµµατισµού η οποία έχει σαν σκοπό την 

παραγωγή δυναµικού περιεχοµένου σε ιστοσελίδες. Έχει τις ρίζες της στην ECMA 

script της οποίας ουσιαστικά αποτελεί επέκταση µε µερικές πρόσθετες δυνατότητες.  

Όπως και η PHP, η Javascript έχει βασιστεί όσον αφορά στον τρόπο σύνταξης 

του κώδικά της στη γλώσσα προγραµµατισµού C, µε την οποία παρουσιάζει πολλές 

οµοιότητες.  

Όµως ενώ η PHP είναι µια server side γλώσσα προγραµµατισµού, η Javascript 

είναι client side. Αυτό σηµαίνει ότι η επεξεργασία του κώδικα Javascript και η 

παραγωγή του τελικού περιεχοµένου HTML δεν πραγµατοποιείται στον server, αλλά 

στο πρόγραµµα περιήγησης των επισκεπτών. Αυτή η διαφορά έχει και 

πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα για καθεµιά από τις δύο γλώσσες. 

Συγκεκριµένα, η Javascript δεν έχει καµία απαίτηση από πλευράς 

δυνατοτήτων του server για να εκτελεστεί, αλλά βασίζεται στις δυνατότητες του 

browser των επισκεπτών. Επίσης µπορεί να ενσωµατωθεί σε στατικές σελίδες HTML. 

[15] 

 

4.2.5  Άλλα προγράµµατα και εφαρµογές 

Τέλος άλλα εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν για την ανάπτυξη της εφαρµογής είναι  

 Adobe Phostoshop CS4: Με το συγκεκριµένο πρόγραµµα επεξεργάστηκαν 

και δηµιουργήθηκαν όλα τα γραφικά εικόνες και χρώµατα της εφαρµογής. 

 bluefish 2.0.3: Είναι ένα πανίσχυρος και ανοιχτού κώδικα κειµενογράφος 

(editor)  Τα αρχεία PHP του server τα αρχεία της HTML , τα αρχεία της javascript γράφτηκαν 

και επεξεργάστηκαν  µέσα από αυτόν. Βασικά του πλεονεκτήµατα είναι ότι για κάθε είδος 

αρχείου που επεξεργάστηκε εντοπίζει αυτόµατα το είδος και παρέχει διαφορετικούς 

χρωµατικούς συνδυασµούς για τον εντοπισµό λέξεων της γλώσσας που αναγνωρίζει ότι 

χειρίζεται. Επιπλέον παρέχει κατά την πληκτρολόγηση του κώδικα προτάσεις για tags 

συναρτήσεις και χαρακτηριστικά της εκάστοτε γλώσσας. Τέλος µε γραφικό περιβάλλον  

µπορεί να γράψει κώδικα αντί του προγραµµατιστή.  

Firefox – Internet Explorer: Είναι οι φυλλοµετρητές που χρησιµοποιήθηκαν για την 

οπτική προβολή των σελίδων και αποστολής αιτηµάτων προς τον server.   
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4.3 Επίλογος 
 

Στο κεφάλαιο αυτό έγινε µια περιγραφή των τεχνολογιών προγραµµάτων και 

προτύπων  που θα χρησιµοποιηθούν  για την κατασκευή της εφαρµογής.  

Συνοπτικά η PHP µε τη βοήθεια της SQL θα πραγµατοποιεί τα ερωτήµατα 

στη βάση για την ανάκτηση των δεδοµένων. Επιπλέον οι δυο αυτές γλώσσες µε τον 

κατάλληλο κώδικα αναλαµβάνουν τον ρόλο του έλεγχου εξουσιοδότησης για 

πρόσβαση από το είδος των χρηστών. Η HTML µε την βοήθεια της CSS θα 

παρουσιάζουν µορφοποιηµένα τα στοιχεία που απαρτίζουν τις σελίδες µε βάση τα 

πρότυπα που ορίστηκαν για την εµφάνισή τους. Τέλος η JAVASCRIPT  και τα 

ενσωµατωµένα κοµµάτια κώδικα στην HTML αναλαµβάνει τον ρόλο του επιτηρητή 

για την ορθή εισαγωγή των δεδοµένων από τον χειριστή 

 

Στο επόµενο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα στοιχεία και η λειτουργικότητα της 

εφαρµογής A.QU.A. Παρουσιάζονται µέσω διαγραµµάτων εικόνων  και επεξηγήσεων 

οι επιµέρους σελίδες και η λειτουργία τους και τα αξιοσηµείωτα κοµµάτια του 

κώδικα που γράφτηκε.  
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Κεφάλαιο 5: Η πλατφόρµα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας A.QU.A   
 
 
5.1 Εισαγωγή 

Μετά την βιβλιογραφική έρευνα που πραγµατοποιήθηκε για τις ηλεκτρονικές 

ψηφοφορίες ήρθε η στιγµή της κατασκευής του συστήµατος ηλεκτρονικής 

ψηφοφορίας µέσω internet. 

Όπως αναφέρθηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο θα υιοθετηθούν τεχνικές, 

αρχές και µέθοδοι ανάπτυξης web εφαρµογών µε βάση τα νεότερα πρότυπα. 

Σκοπός είναι να κατασκευαστεί ένα εργαλείο το οποίο να δίνει την 

δυνατότητα σε εξουσιοδοτηµένους χρήστες να κατασκευάζουν ψηφοφορίες – 

ερωτηµατολόγια δυναµικά. Στην ουσία ο χρήστης θα µπορεί να κατασκευάζει φόρµες 

της αρεσκείας του και σε µεταγενέστερο χρόνο, αυτές θα απαντιούνται από άλλους 

χρήστες, στους οποίους θα δίνονται κωδικοί µιας χρήσης (OTPS) από τον 

διαχειριστή. 

Η πλατφόρµα τόσο από πλευρά διαχειριστή όσο και ψηφοφόρου θα είναι 

προσβάσιµη από οποιοδήποτε pc ή άλλη συσκευή µε πρόσβαση στο internet που θα 

διαθέτει φυλλοµετρητή και θα υποστηρίζει την JAVASCRIPT. 

Η εφαρµογή θα µπορεί να χρησιµοποιηθεί από οποιονδήποτε οργανισµό ή 

φορέα για την δηµιουργία ψηφοφοριών αλλά µε την προϋπόθεση να καλυφθούν 

κάποιες απαιτήσεις ασφάλειας οι οποίες δεν µπορούν να καλυφθούν αφενός από 

τεχνικής απόψεως  και αφετέρω είναι πέραν του σκοπού της παρούσας διπλωµατικής. 

Έτσι για παράδειγµα η εφαρµογή θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί από 

κρατικούς οργανισµούς για την διεξαγωγή ερευνών και στη συνέχεια εξαγωγή 

στατιστικών δεδοµένων µιας και τα αποτελέσµατα των ψηφοφοριών αποθηκεύονται 

αποδιαµορφωµένα σε βάση δεδοµένων.  

Κάλλιστα θα µπορούσε να αξιοποιηθεί τόσο από το Πανεπιστήµιο 

Μακεδονίας όσο και από το ΤΕΙ ∆υτικής Μακεδονίας για την κατασκευή φύλλων 

αξιολόγησης των καθηγητών από τους φοιτητές στα πλαίσια της εσωτερικής 

αξιολόγησης των τµηµάτων ή ακόµη και για τις φοιτητικές εκλογές. 

Στη συνέχεια του κεφαλαίου γίνεται µια αναφορά στις πολύπλευρες 

απαιτήσεις και προδιαγραφές της εφαρµογής. Παρουσιάζεται η δοµή του συστήµατος 

και η λειτουργικότητά του µε επίδειξη των σηµαντικότερων σηµείων στο κώδικά της. 
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Ολόκληρος ο κώδικα της εφαρµογής µπορεί να µελετηθεί στο παράρτηµα Α στο 

τέλος τις παρούσας. 

5.2 Προαπαιτούµενα της εφαρµογής 

 

Πριν από όλα θα πρέπει να ορισθούν οι απαιτήσεις που πρέπει να έχει η 

εφαρµογή ώστε να εγγυάται ότι είναι ασφαλής και εύχρηστη καθώς και να 

αποτυπωθούν οι τεχνικές απαιτήσεις και οι απαιτήσεις σε λογισµικό. 

α) Τεχνικές:   

� Θα πρέπει να παρέχει όλες εκείνες της λειτουργίες ώστε η διαδικασία 

των ψηφοφοριών να πραγµατοποιείται οµαλά σε όλα τα στάδια. Έτσι 

θα πρέπει να πραγµατοποιεί λειτουργίες όπως η εγγραφή των 

ψηφοφόρων, η διαδικασία της ψηφοφορίας, καταµέτρηση και απόδοση 

του αποτελέσµατος. 

� Η εφαρµογή θα πρέπει να έχει εύχρηστο περιβάλλον ώστε να 

αποτρέπεται η άρνηση στη συµµετοχή. 

β) Ασφάλειας:΄ 

Η ασφάλεια είναι η σηµαντικότερη πρόκληση που πρέπει να 

αντιµετωπίζει η εφαρµογή. Θα πρέπει  το σύστηµα να καλύπτει απολύτως όλα 

τα θέµατα εκείνα που σχετίζονται µε την ασφάλεια µιας και ένα σύστηµα 

ψηφοφορίας µπορεί να χρησιµοποιείται για την διεξαγωγή εκλογών και 

συνεπώς δε θα πρέπει να είναι ευάλωτο. Γενικά θα πρέπει να εξασφαλίζει: 

� Την ασφάλεια του client: Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ασφάλεια του 

λειτουργικού του συστήµατος και του προγράµµατος πλοήγησης για 

τυχόν κενά ασφάλειας. Να λαµβάνει µέτρα προστασίας από 

κακόβουλα προγράµµατα που µπορούν να αλλοιώσουν την ψήφο πριν 

καν γίνει η επικύρωσή της από το σύστηµα και από επιθέσεις 

DOS(denial of service).  

� Την ασφάλεια του server : θα πρέπει να είναι προστατευµένος από 

επιθέσεις DOS, από κακόβουλα λογισµικά, από τον κίνδυνο απώλειας 
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των µέσων αποθήκευσης , από εκ των έσω εχθρούς και από επιθέσεις 

που έχουν στόχο την εισβολή και την εξαπάτηση. 

� Την ασφάλεια της επικοινωνίας: Η µεταφορά των δεδοµένων θα 

πρέπει να εξασφαλίζεται ότι γίνεται µακριά από επιθέσεις DOS, από 

αναλυτές δικτύου (sniffers) και από επιθέσεις 

πλαστοπροσωπίας(spoof). 

Ειδικότερα θα πρέπει η εφαρµογή να καλύπτει θέµατα ασφάλειας που 

έχουν να κάνουν µε τον έλεγχο πρόσβασης(Access control). Ο έλεγχος 

πρόσβασης απαιτεί: 

� Αυθεντικοποίηση (authentication): Η πρόσβαση στο σύστηµα θα 

πρέπει να πραγµατοποιείται µόνο από εγγεγραµµένους ψηφοφόρους.  

� Εξουσιοδότηση (authorization): Θα πρέπει η πρόσβαση να γίνεται 

ανάλογα µε την ιδιότητα. ∆ηλαδή κατά την σύνδεση στο σύστηµα θα 

πρέπει ανάλογα µε την ιδιότητά του ο χρήστης να έχει διακριτά 

δικαιώµατα. Άλλα δικαιώµατα- δυνατότητες θα έχει ο ψηφοφόρος από 

τον διαχειριστή. 

� Έλεγχος (accounting - auditing) : Η εγκυρότητα, η πιστοποίηση ότι η 

διαδικασία πραγµατοποιήθηκε ορθά θα πρέπει να πραγµατοποιείται 

από το σύστηµα. Σε περίπτωση λανθασµένης επιλογής ο ψηφοφόρος 

θα πρέπει να ειδοποιείται και να είναι σε θέση να διορθώσει το λάθος 

του.[16] 

Τέλος η εφαρµογή θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη γενικότερα θέµατα 

δηµοκρατίας στα πλαίσια της ασφάλειας όπως: 

� Να είναι δηµοκρατικό δηλαδή να εξασφαλίζει ότι ο κάθε ψηφοφόρος 

ψηφίζει µια και µόνο φόρά. 

� Να είναι ακριβές ώστε καµία ψήφος να µην µπορεί να διαγραφεί ή 

αλλοιωθεί. Να παραµένει δηλαδή όπως ακριβώς την έστειλε ο 

ψηφοφόρος. 
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� Να είναι µυστική. ∆ηλαδή ακόµα και οι διαχειριστές που ελέγχουν τις 

ψηφοφορίες και έχουν αυξηµένα δικαιώµατα στα δεδοµένα θα πρέπει 

να µην γνωρίζουν το τι ψήφισε ποιος.  

Έχουν προταθεί διάφορα µοντέλα κρυπτογράφησης που µπορούν να 

εξασφαλίσουν την µυστικότητα της ψήφου.  

Συνοπτικά είναι το Μοντέλο MIX-net: το οποίο είναι ένας µηχανισµός 

κρυπτογραφικός ο οποίος βασίζεται στον τυχαίο µετασχηµατισµό 

µηνυµάτων(ψήφων). Πρόκειται για ένα δίκτυο εξυπηρετητών όπου κάθε ένας 

λαµβάνει ένα σύνολο µηνυµάτων. Τα κρυπτογραφεί και τα στέλνει τυχαία σε έναν 

άλλο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα τα τελικά µηνύµατα ούτε να αναγνώσουν αλλά και 

ούτε να γνωρίζει κανείς από πού προήρθαν. Θα πρέπει να συνεργαστούν όλοι οι 

εξυπηρετητές και να κάνουν την αντίστροφη διαδικασία για να αποκαλυφθεί ο 

ψηφοφόρος και η ψήφος του.[17] Ένα απλό παράδειγµα ενός τέτοιου δικτύου δίδεται 

στην εικόνα 5.1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Το Μοντέλο Blind Signatures(Τυφλές υπογραφές): Ένα µοντέλο το οποίο 

αν και απλό είναι µια κρυπτογραφική µέθοδος όπου ένα µήνυµα υπογράφεται χωρίς 

τη γνώση του περιεχοµένου του. Στην ουσία είναι σαν να υπογράφεται ένας 

σφραγισµένος φάκελος από έξω και µέσα να περιέχει αντιγραφικό χαρτί και όταν 

 

Εικόνα 5.1: Παράδειγµα δικτύου MixNET 
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ανοίγεται ο φάκελος από τον παραλήπτη βλέπει το ποιος το υπέγραψε. Ως εκείνο το 

σηµείο κανείς δε γνωρίζει τον αποστολέα.   [18] 

 

Το οµορφοκεντρικό µοντέλο : Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η 

προστασία της ταυτότητας του ψηφοφόρου αφού η λογική του είναι να συνδυάζονται 

όλες οι ψήφοι να δηµιουργείτε το κρυπτογράφηµα και να αποκρυπτογραφείται το 

τελικό. 

  Το µοντέλο αυτό βασίζεται σε πράξεις πρόσθεσης και πολλαπλασιασµού µε  

υπόλοιπο διαίρεσης( mod) έναν µεγάλο αριθµό. Το γινόµενο των κρυπτογραφήσεων 

δύο ψήφων ισούται µε το άθροισµα των της κρυπτογράφησης δυο ψήφων.[19] 

 

γ) Ευχρηστίας και λειτουργικότητας: 

 Το σύστηµα έχει  απαιτήσεις ευχρηστίας και λειτουργικότητας. Συνεπώς θα 

πρέπει να απευθύνεται προς όλους, ανεξαρτήτως εξοικείωσης µε συστήµατα 

ηλεκτρονικών ψηφοφοριών, ηλικίας,  µορφωτικού επιπέδου κλπ. Επίσης θα πρέπει να 

είναι ανεξάρτήτο από την λειτουργική πλατφόρµα του χρήστη και να υποστηρίζει 

όλες τις µορφές ψηφοφοριών όπως πολλαπλών επιλογών, µονή και πολλαπλής 

απάντησης, φραστικών απαντήσεων και ψηφοφορίες κλίµακας.  

Τέλος να είναι αποδοτικό, χωρίς πολύπλοκους µηχανισµούς και µε υψηλές 

υπολογιστικές  απαιτήσεις.  

 

5.3 Οι προδιαγραφές της εφαρµογή A.QU.A ( Automatic Questionnaire Application) 

 

 Στη συνέχεια και αφού αποτυπώθηκαν οι ανάγκες που πρέπει να έχει η 

εφαρµογή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας µέσω διαδικτύου υλοποιήθηκε η εφαρµογή 

AQUA, η οποία έχει δύο διακριτούς χρήστες µε δυο διακριτά περιβάλλοντα εργασίας. 

Έτσι οι οντότητες που συµµετέχουν στο σύστηµα είναι ο διαχειριστής του 

συστήµατος και ο χρήστης – ψηφοφόρος. Επίσης υπάρχει η υποδοµή για την 

προσθήκη νέου είδους χρήστη αλλά φυσικά θα πρέπει να γίνουν οι ανάλογες 

τροποποιήσεις στον κώδικα και στη βάση.   

Οι προδιαγραφές που θα περιγραφούν παρακάτω και η αρχιτεκτονική του 

συστήµατος προσδιορίστηκαν µεν για την υποστήριξη κάθε είδους δυνατής 

ψηφοφορίας αλλά η γενικότερη φιλοσοφία του είναι για να υποστηρίξει την 

διεξαγωγή της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών στα εκπαιδευτικά ιδρύµατα.  
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Είναι η πρώτη έκδοση και σε µεταγενέστερο χρόνο θα βελτιωθεί µε νέες 

εκδόσεις, µιας και ο διαθέσιµος χρόνος της διπλωµατικής είναι περιορισµένος, αφού 

γνωρίζουµε ότι η ανάπτυξη λογισµικού και η δοκιµαστική περίοδος µε τις 

αναθεωρήσεις είναι σχεδόν διπλάσιος από τον χρόνο συγγραφής του πρότυπου.   

Το συγκεκριµένο σύστηµα ηλεκτρονικών ψηφοφοριών και οι προδιαγραφές 

του µε τους δύο διακριτούς χρήστες θα παρουσιαστούν στην συνέχεια. 

5.3.1  Οι προδιαγραφές του Administrator 

 Οι βασικές λειτουργίες του συστήµατος ανήκουν στον administrator και είναι 

οι εξής: 

1  ∆ιαχείριση διαχειριστών.: Η διαχείριση των διαχειριστών περιλαµβάνει τις 
εξής επιλογές. 

α)Αλλαγή Username (changeusername.php): Ο διαχειριστής έχει τη 

δυνατότητα να αλλάζει κατά την ώρα της συνεδρίας το ίδιο του το 

Username. Για την πραγµατοποίηση αυτής της λειτουργίας του ο 

διαχειριστής θα πρέπει να πληκτρολογήσει το νέο username του και την 

επανάληψή του στην φόρµα που φαίνεται στην εικόνα 5.3.1.1. Σε 

περίπτωση που πληκτρολογήσει λάθος το username σε συνδυασµό µε 

την επανάληψη του τότε λαµβάνει µε την βοήθεια της JAVASCRIPT 

µήνυµα σφάλµατος ότι δεν ταιριάζουν το username και η επανάληψή 

του και χρωµατίζονται τα πεδία της (Εικόνα 5.3.1.2) . Ακόµη δεν 

επιτρέπει το να µείνουν ένα ή κανένα πεδίο χωρίς να συµπληρωθεί µε 

την ίδια διαδικασία. Στην περίπτωση που περάσει από την επικύρωση 

της φόρµας και το username χρησιµοποιείται , βρίσκεται ήδη στη βάση, 

τότε εµφανίζεται στην ίδια σελίδα php µήνυµα ενηµέρωσης και 

προτροπής για εισαγωγή στοιχείων εκ νέου. Αν όλοι οι έλεγχοι 

περάσουν τότε στην ίδια εµφανίζεται µήνυµα επιτυχίας και το νέο 

username που είναι συνδεδεµένος. Ο κώδικας της σελίδας εµφανίζεται 

στο παράρτηµα αλλά αξίζει να παρουσιαστεί το κοµµάτι της αλλαγής 

username στο αρχείο php. 

$oldusername=$_SESSION['username'];//για έλεγχο παλιου username  
$uname1 = $_POST['uname1'];// κυκλική αντιµετάθεση 
$_SESSION['username']=$uname1;//εκχώρηση νέου username στη συνεδρία 
Η επικύρωση της φόρµας βρίσκεται στο κώδικα του παραρτήµατος Α στο 

αρχείο validations.js µε όνοµα συνάρτησης  validateChangeUsername. 
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β)Αλλαγή Password (changepassword.php): Ο διαχειριστής έχει τη 

δυνατότητα να αλλάζει κατά την ώρα της συνεδρίας το Password. Για 

την πραγµατοποίηση αυτής της λειτουργίας ο διαχειριστής θα πρέπει να 

πληκτρολογήσει το παλιό του password το νέο και την επανάληψή του 

(Εικόνα 5.3.1.3). Σε περίπτωση που δεν ταιριάζουν το νέο σε συνδυασµό 

µε την επανάληψη του τότε λαµβάνει µε την βοήθεια της JAVASCRIPT 

µήνυµα σφάλµατος ότι δεν ταιριάζουν όπως και στην προηγούµενη 

παράγραφο. Ακόµη δεν επιτρέπει το να µείνει ένα δύο ή κανένα πεδίο 

κενό χωρίς να συµπληρωθεί. Αν το παλιό του password δεν 

πληκτρολογηθεί σωστά µετά από ερώτηµα στη βάση λαµβάνει στην ίδια 

σελίδα µήνυµα για λάθος password και προτρέπει για εισαγωγή 

στοιχείων εκ νέου. Αν όλοι οι έλεγχοι περάσουν τότε στην ίδια 

εµφανίζεται µήνυµα επιτυχίας. Ο κώδικας της σελίδας θα παρουσιαστεί 

στη συνέχεια του κεφαλαίου διότι το κοµµάτι της αλλαγής password 

χρίζει προσοχής για θέµατα ασφάλειας. 

Η επικύρωση της φόρµας βρίσκεται στο κώδικα του παραρτήµατος Α στο 

αρχείο validations.js µε όνοµα συνάρτησης  validateChangePassword 

 

Εικόνα 5.3.1.1: Φόρμα αλλαγής username 

 
Εικόνα 5.3.1.2: Επικύρωση Φόρμας  

 

Εικόνα 5.3.1.3: Φόρμα αλλαγής password 
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γ)Προσθήκη ∆ιαχειριστή (addadmin.php): Ο διαχειριστής έχει τη 

δυνατότητα να προσθέτει επιπλέον διαχειριστές. Για την πραγµατοποίηση 

αυτής της λειτουργίας ο διαχειριστής θα πρέπει να πληκτρολογήσει το 

username την επανάληψή του, το password και την επανάληψή του για τον 

νέο διαχειριστή που θέλει να προσθέσει (Εικόνα 5.3.1.4). Σε περίπτωση 

που δεν ταιριάζουν το νέο σε συνδυασµό µε την επανάληψή του ή αν 

µείνει κάτι κενό από την φόρµα τότε λαµβάνει µε την βοήθεια της 

JAVASCRIPT µήνυµα σφάλµατος για την µια ή την άλλη περίπτωση 

όπως στην παράγραφο α. Επιπλέον αν το username υπάρχει µετά από 

ερώτηµα στη βάση τότε στην ίδια σελίδα λαµβάνει αντίστοιχο µήνυµα και 

τον προτρέπει για εκ νέου εισαγωγή  Αν όλοι οι έλεγχοι περάσουν τότε 

στην ίδια σελίδα εµφανίζεται µήνυµα επιτυχίας καθώς και τα στοιχεία που 

πληκτρολόγησε. Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι όλα τα passwords είναι 

κρυπτογραφηµένα και η διαδικασία θα αναλυθεί στη συνέχεια. 

Η επικύρωση της φόρµας βρίσκεται στο κώδικα του παραρτήµατος Α στο 

αρχείο validations.js µε όνοµα συνάρτησης  validateAddAdmin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

γ)∆ιαγραφή ∆ιαχειριστή (deleteadmin.php): Ο συνδεδεµένος 

διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να διαγράφει άλλους διαχειριστές. Η 

λειτουργία αυτή του διαχειριστή είναι πιο απλή σε σύγκριση µε τις 

προηγούµενες. Στην ουσία είναι ένα ερώτηµα στην βάση δεδοµένων για 

να εµφανίσει όλους τους διαχειριστές. Η ιδιαιτερότητα που εµφανίζεται 

εδώ είναι η τεχνική του να µην εµφανίζεται ο τρέχον διαχειριστής. Θα 

µπορούσε να φανταστεί κανείς να διέγραφε τον εαυτό του; Θα ήταν 

 

Εικόνα 5.3.1.4: Φόρμα Προσθήκης διαχειριστών 
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καταστροφικό σε περίπτωση που υπήρχε µόνον ένας διαχειριστής. Σε µια 

τέτοια περίπτωση θα έπρεπε να εισαχθεί χειροκίνητα στη βάση ένας 

διαχειριστής Ο κώδικας που πραγµατοποιεί την διαδικασία στο να µην 

επιλεγεί ο εαυτός του εµφανίζεται παρακάτω. Μόλις ο διαχειριστής 

επιλέξει την διαγραφή του διαχειριστή που επιθυµεί εµφανίζεται µήνυµα 

επιβεβαίωσης µε ΝΑΙ ή ΟΧΙ. Στην περίπτωση που επιλέξει θετικά 

πραγµατοποιείται η διαγραφή στη βάση στην άλλη περίπτωση σταµατά η 

διαδικασία µε την βοήθεια της JAVASCRIPT. (Εικόνα 5.3.1.5).  

 
Κώδικας επιλογής όλων των διαχειριστών : 
///////////////////////////////////////// 

$curUser=$_SESSION['username']; 

$query ="SELECT * FROM users WHERE username!='$curUser'"; 

/////////////////////////////////////////// 

Η επικύρωση της λειτουργίας αυτής βρίσκεται στο κώδικα του 

παραρτήµατος Α στο αρχείο validations.js µε όνοµα συνάρτησης  

validateDeleteAdmin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πριν προχωρήσουµε στη διαχείριση των ερωτηµατολογίων θα παρατεθεί ο 

κώδικας δηµιουργίας password τόσο για την αλλαγή του όσο και για την προσθήκη 

του διαχειριστή οπού και εκεί απαιτείται. 

 

 

Εικόνα 5.3.1.5:Διαγραφή διαχειριστών και επικύρωση 

 

 

Εικόνα 5.3.1.6 
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Για µεγαλύτερη ασφάλεια το password του διαχειριστή είναι 

κρυπτογραφηµένο. Η Κρυπτογράφηση ενισχύεται κα µε ένα random salt. H δοµή του 

πίνακα Users όπου και τηρούνται τα στοιχεία των διαχειριστών φαίνεται στην Εικόνα 

5.3.1.6 

Τα πεδία του πίνακα είναι: username του διαχειριστή, password 64 

χαρακτήρων και ένα πεδίο µε όνοµα salt. Το password του διαχειριστή παράγεται µε 

την βοήθεια της τιµής του salt. Παρακάτω δίδεται και εξηγείται το πώς λειτουργούν 

όλα µαζί.  

Κατακερµατισµός(hashing) 

Το µέγεθος του password είναι τύπου varchar στη βάση δεδοµένων µήκους 64 

bits. Αυτό που κάνουµε είναι να αποθηκεύσουµε το password µας κρυπτογραφηµένο 

στη βάση. Αποθηκεύουµε ένα αλφαριθµητικό µε 64 χαρακτήρες το οποίο παράγεται 

από µια συνάρτηση κατακερµατισµού την sha256. Η κρυπτογραφική συνάρτηση 

δέχεται σαν είσοδο το password µας και σαν έξοδο παράγει το password 

κρυπτογραφηµένο. 

Στον κώδικά της εφαρµογής γίνεται ως εξής 

$hash = hash('sha256', $pass1);// pass1 o κωδικός µας έστω 123 

Σε καµία περίπτωση δεν µπορεί κάποιος να συµπεράνει τον κωδικό εισόδου 

από το αποτέλεσµα της εξόδου. Η µόνη περίπτωση είναι να γίνει µε επίθεση brute 

force. Για την αύξηση της ασφάλειας ενισχύουµε τον κωδικό των admins µε ένα 

αλάτι! (salt) Η ενίσχυση (όπως και στο φαγητό µε την προσθήκη αλατιού) γίνεται µε 

το salt που δεν είναι τίποτα περισσότερο ένα τυχαίο αλφαριθµητικό το οποίο είναι και 

αυτό κατακερµατισµένο.  

Έτσι γράφτηκε µια συνάρτηση createSalt() όπως φαίνεται παρακάτω: 

function createSalt() 

{ 

$string = md5(uniqid(rand(), true)); 

return substr($string, 0, 3); 

} //end createSalt 

 

Ο κατακερµατισµός γίνεται µε τον αλγόριθµο md5 ο οποίος σαν ορίσµατα 

δέχεται ένα uniqid που δέχεται µε τη σειρά του µια random τιµή από την συνάρτηση 

rand().Η επιστροφή της συνάρτησης createSalt() είναι ένα υποσύνολο substring του 

προηγούµενου κατακερµατισµένου αλφαριθµητικού.  
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$salt = createSalt(); 

$hash = hash('sha256', $salt . $hash); 

 Έπειτα καλείται η συνάρτηση createSalt και η επιστρεφόµενη τιµή εκχωρείτε 

στην µεταβλητή $salt. Τέλος ξανακαλείται η  hash () µε ορίσµατα την ένωση της 

$hash µε την $salt  και την sha256. Η τελική µεταβλητή $hash είναι το νέο µας 

password που αποθηκεύεται στην βάση. Για το login του διαχειριστή γίνεται ακριβώς 

η ανάστροφη διαδικασία. 

 

2  ∆ιαχείριση Ερωτηµατολογίων.: Η διαχείριση των ερωτηµατολογίων είναι το 

βασικότερο και δυσκολότερο κοµµάτι της εφαρµογής. Με τις λειτουργίες αυτές ο 

διαχειριστής έχει την δυνατότητα κατασκευής οποιουδήποτε ερωτηµατολογίου κι αν 

σκεφτεί. Να το αποθηκεύσει και µετέπειτα να το δηµοσιεύσει για ψηφοφορία.  

Η µεγάλη πρόκληση καθ ’όλη την υλοποίηση του ήταν ότι το σύστηµα έπρεπε 

να µπορεί να αντιµετωπίζει το άγνωστο. Η δυναµικότητα των ερωτηµατολογίων, 

άγνωστο πλήθος ερωτήσεων, άγνωστη η βούληση µε ποιες επιλογές απάντησης 

επιθυµεί να απαντάνε οι χρήστες, η επικύρωση των άγνωστων φορµών που θα 

δηµιουργούνται και η συστηµατική αποθήκευση τον δεδοµένων στη βάση έκανε πολύ 

δύσκολη την ανάπτυξη του συστήµατος αυτού.  

Για την αντιµετώπιση όλων αυτών των προκλήσεων χρειάστηκαν πολλές ώρες 

προγραµµατισµού και µια µεθοδευµένη επιλογή τεχνικών και βαθιά γνώση 

προγραµµατισµού. 

Επαγγελµατικά πακέτα που κατασκευάζουν ερωτηµατολόγια φτάνουν µέχρι 

το σηµείο δηµιουργίας τους και µετά τα παραγόµενα αρχεία χρειάζονται περαιτέρω 

επεξεργασία προγραµµατιστικά για την επικύρωση (validation) και για την 

αποθήκευση των απαντήσεων των ψηφοφόρων. Η καινοτοµία στο σύστηµα αυτό 

είναι ότι κατασκευάζει ψηφοφορίες και ερωτηµατολόγια µε επικυρώσεις σε κάθε 

βήµα ,παράγει και αναπαράγει τις φόρµες ψηφοφορίας και αποθηκεύει τις απαντήσεις 

των χρηστών στη βάση έτοιµα προς χρήση για στατιστική ανάλυση και έρευνα.  

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι σελίδες διαχείρισης των ερωτηµατολογίων. 

α)Κατασκευή ερωτηµατολογίου (createform.php): Από τη σελίδα αυτή ο 

διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να κατασκευάζει ερωτηµατολόγια. Η 

διαδικασία αυτή χωρίζεται σε πέντε στάδια. Συγκεκριµένα: 
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Εικόνα 5.3.1.8 Πίνακας form 

-createform.php: Ο διαχειριστής βρίσκεται στο 0% της όλης διαδικασίας 

όπως φαίνεται στην Εικόνα 5.3.1.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζητείται από τον διαχειριστή να εισάγει το όνοµα του 

ερωτηµατολογίου το οποίο πρέπει να είναι µοναδικό, ο κεντρικός τίτλος 

που θα εµφανίζεται στην τελική φόρµα και το πλήθος των πεδίων που θα 

την απαρτίζουν. Για παράδειγµα αν µια φόρµα έχει 15 ερωτήσεις για 

απάντηση τότε θα πρέπει να συµπληρώσει τον αριθµό 15 στο αντίστοιχο 

textbox. Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά. Προς βοήθηση ενός µη 

εξοικειωµένου διαχειριστή υπάρχουν µηνύµατα πίσω από τα 

ερωτηµατικά    όπου αν τοποθετήσει το δείκτη του ποντικιού 

αναδύεται ένα µήνυµα οδηγιών για το τι είναι το καθένα. Η επικύρωση 

της φόρµας µόλις πιέσει το κουµπί Υποβολή, περιλαµβάνει τους εξής 

ελέγχους και βρίσκεται στο αρχείο validation.js. Έ̈λεγχος ότι έχουν 

συµπληρωθεί όλα τα πεδία µε κατάλληλο µήνυµα javascript και 

χρωµατισµός των κενών πεδίων µε τοποθέτηση του κέρσορα .  Επιπλέον 

αν στο πεδίο πλήθος πεδίων δοθεί τιµή  µικρότερη του 1 και µεγαλύτερη 

του 999 ή ειδικοί χαρακτήρες και όχι αριθµός 

παραπέµπεται για εκ νέου εισαγωγή. Μετά από 

όλα αυτά στην οι τιµές των πεδίων στέλνονται  

στη σελίδα fields.php και αν δεν υπάρχει στη 

βάση το όνοµα τότε αποθηκεύονται οι τιµές που 

 

Εικόνα 5.3.1.7: ∆ιαχείριση Ερωτηµατολογίου 
createform.php 
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στάλθηκαν. Τα δεδοµένα αποθηκεύονται στον πίνακα της Εικόνας 

5.3.1.8 . 

-fields.php: Ο διαχειριστής βρίσκεται στο 20% της όλης διαδικασίας 

όπως φαίνεται στην Εικόνα 5.3.1.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στη σελίδα αυτή ο διαχειριστής πρέπει να εισάγει πληροφορίες για τις 

ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου. Οι πληροφορίες αυτές είναι: 

o Αριθµός Πεδίου: Είναι ο Αύξων αριθµός της ερώτησης. 

o Απαιτείται: Η επιλογή αυτή τσεκάρεται ή παραλείπεται αναλόγως 

το αν κάποια-κάποιες ερωτήσεις δεν χρίζουν απάντησης. 

o  Ερώτηση: Είναι το περιεχόµενο των ερωτήσεων που θα 

εµφανίζονται στο ερωτηµατολόγιο.  

o Όνοµα πεδίου:Το πεδίο αυτό πρέπει να συµπληρωθεί από τον 

χρήστη. Είναι υποχρεωτικό πεδίο αλλά δε θα το χρειαστεί ο 

διαχειριστής. Χρησιµοποιείται καθαρά για προγραµµατιστικούς 

λόγους οι οποίοι αφορούν τις επικυρώσεις στο στάδιο της 

ψηφοφορίας. Μόνος του περιορισµός ότι δεν πρέπει να υπάρχουν 

διπλότυπα.  

o Τύπος πεδίου: Από την αναδιπλούµενη λίστα ο διαχειριστής θα 

πρέπει να επιλέξει τον τρόπο µε τον οποίο θα απαντηθεί η 

ερώτηση. Οι επιλογές που έχει στη διάθεσή του είναι όλες όσες 

µπορεί να συναντήσει σε µια φόρµα της HTML. Συνεπώς µπορεί 

να επιλέξει checkbox για πολλαπλή επιλογή από πλήθος 

απαντήσεων (µπορεί και µονή επιλογή από µια απάντηση), radio 

 

Εικόνα 5.3.11.0: ∆ιαχείριση Ερωτηµατολογίου createform.php 
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button για µονή επιλογή από πλήθος απαντήσεων, textbox για την 

εισαγωγή µικρών κειµένων, dropdown list για µονή επιλογή από 

αναδιπλούµενη λίστα  και textarea για εισαγωγή µεγαλύτερων 

κειµένων. 

o Μέγεθος1: Η παράµετρος αυτή που πρέπει να θέσει ο διαχειριστής   

εξαρτάται καθαρά από το τι τύπο πεδίου θα επιλέξει στην 

προηγούµενη επιλογή. Συνεπώς το Μέγεθος1 διαµορφώνεται ως 

εξής για κάθε ένα τύπο. 

� Checkbox: µπορεί να ορίσει όσα επιθυµεί. Αν δε 

συµπληρωθεί δίδεται η τιµή 1 εξορισµού. 

� Textbox: δέχεται τιµή µέχρι 20. Αυτή είναι και η τιµή 

εξορισµού 

� Radio Βutton: Απαιτεί τιµές από δυο και πάνω. Η 

απαντήσεις µε αυτό τον τύπο είναι µονής επιλογής από 

πλήθος απαντήσεων. 

� Drop down list: Για µονή επιλογή από πλήθος απαντήσεων. 

� Text Area: Στο τύπο αυτό απαιτείται και το Μέγεθος2 

συνδυαστικά. Αν δε δοθούν τιµές τότε εξορισµού δίνονται 

οι τιµές 5 και 35 που αντιστοιχούν στις γραµµές και στήλες 

του πεδίου.  

Για την υποβοήθηση του διαχειριστή λήφθηκαν µια σειρά από µέτρα 

ώστε να µην µπορεί να κάνει εύκολα λάθος. Πίσω από την επικύρωση 

της φόρµας βρίσκεται ένας πολύπλοκος µηχανισµός. Χρειάστηκαν 

κρυφές µεταβλητές και µια σειρά από πίνακες που χρησιµοποιήθηκαν σε 

δοµές επανάληψης. Ο µηχανισµός µπορεί να µελετηθεί στο αρχείο 

validations.js στη συνάρτηση validateFields() σε συνδυασµό µε το 

αρχείο fields.php. Οι επικυρώσεις της φόρµας συνοπτικά είναι: Ότι 

κανένα από τα πεδία δεν µπορεί να µείνει κενό. Το όνοµα πεδίου δεν 

πρέπει να είναι όµοιο µε κανένα άλλο. Στο τύπο πεδίου πρέπει να 

επιλεχθεί υποχρεωτικά ένα. Το Μέγεθος1 πρέπει να έχει οπωσδήποτε 

τιµή και όπως αναφέρθηκε παραπάνω σε ορισµένα από αυτά δίνονται 

εξορισµού τιµές. Το Μέγεθος2 κρύβεται ή εµφανίζεται µε το που 

επιλεγεί ο ανάλογος τύπος πεδίου. Τέλος στις επικεφαλίδες που 

υπάρχουν πάνω από κάθε πεδίο αν ο χρήστης τοποθετήσει τον δείκτη 
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Εικόνα 5.3.1.9 Πίνακας elements 

του εµφανίζονται βοηθητικά µηνύµατα. Σε όλες τις  περιπτώσεις λάθους, 

εκεί που εντοπίζεται, αναδύεται µήνυµα της JAVASCRIPΤ που 

ενηµερώνει τι πρέπει να διορθωθεί, έπειτα το πεδίο χρωµατίζεται και 

εστιάζεται ο κέρσορας για εισαγωγή (auto focus).  

-fieldsstep.php: Ο διαχειριστής βρίσκεται στο 40% της όλης διαδικασίας 

και εδώ το µόνο που χρειάζεται είναι να πιέσει το πλήκτρο επόµενο. Στη 

σελίδα αυτή όµως έχει πραγµατοποιηθεί 

µια σηµαντική εργασία.  Όλα τα 

δεδοµένα των πεδίων  που µέσω της 

µεθόδου POST της PHP µεταφέρθηκαν 

από την fields.php σε αυτή 

αποθηκεύτηκαν στην βάση στον πίνακα 

elements όπως φαίνεται στην Εικόνα 

5.3.1.9.  

O κώδικας της php που πραγµατοποιεί 

την εργασία αυτή δίδεται παρακάτω. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όπως θα παρατηρήσει κανείς ο κώδικας της εισαγωγής των τιµών στην 

βάση γίνεται µέσα σε µια for και το περιεχόµενο των µεταβλητών είναι 

σε θέση πίνακα. Με αυτή την τεχνική λύθηκε το πρόβληµα του ότι δε 

γνωρίζουµε εκ των προτέρων πόσες ερωτήσεις θα έχει το 

ερωτηµατολόγιο και µε πιο τύπο θα απαντηθούν.   

 

$required=$_POST['required']; 
$name=$_POST['name']; 
$type=$_POST['type']; 
$size1=$_POST['size1']; 
$size2=$_POST['size2']; 
$question=$_POST['question']; 
$rowid=$_POST['rowid']; 
… 
//λείπει κώδικας 
… 
for($i=0;$i<$fields;$i++) 
{ 
$query="INSERT INTO `aqua`.`elements` (`formid`, `rowid`, `required`, `question`, 
`name`, `type`, `size1`, `size2`)  
VALUES ('$formid', '$rowid[$i]', '$required[$i]', '$question[$i]', '$name[$i]', '$type[$i]', 
'$size1[$i]', '$size2[$i]')";      
} 
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Εικόνα 5.3.1.10: Παράδειγµα ερώτησης 
που πρέπει να απαντηθεί µε Dropdown 

 

Εικόνα 5.3.1.11: Πίνακες της βάσης για 
Dropdown, Check Boxes, Radio Buttons 

-procedure.php: Ο διαχειριστής βρίσκεται στο 60% της όλης 

διαδικασίας. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να συµπληρώσει επιπλέον 

πληροφορίες για ερωτήσεις που θα 

απαντηθούν µε radio buttons, µε drop 

down select και µε checkboxes και 

φυσικά αν στα προηγούµενα στάδια έχει 

επιλέξει κάποιον από αυτούς τους 

τρόπους απάντησης. Αν για παράδειγµα 

µια ερώτηση του τύπου, πόλη διαµονής, 

πρέπει να απαντηθεί µε drop down list 

και θέλει να έχει τέσσερις πόλεις τότε θα 

πρέπει να συµπληρώσει ένα πίνακα όπως 

φαίνεται στην Εικόνα 5.3.1.10. Το ίδιο 

γίνεται και για αν έχει radio buttons ή 

checkboxes.  

Στην Εικόνα 5.3.1.11 είναι οι πίνακες της 

βάσης στην οποία θα αποθηκευτούν στο 

επόµενο βήµα τα δεδοµένα που θα 

σταλούν από την φόρµα αυτή.  

Η φόρµα αυτή κατασκευάζεται από τον πίνακα elements του οποίου τα 

δεδοµένα έχουν αποθηκευθεί από το fieldsstep.php.  

Και η επικύρωση αυτής της φόρµας είναι αρκετά πολύπλοκη. Η 

δυσκολία έγκειται στο γεγονός ότι πρέπει να ελεγχθεί το πόσα είδη 

απαντήσεων υπάρχουν, το πόσες ερωτήσεις υπάρχουν από το καθένα 

και πόσες απαντήσεις περιλαµβάνει. Η λύση δόθηκε καθαρά εµπειρικά 

µε πολλές κρυφές µεταβλητές και µε πολλές δοµές επανάληψης. 

Χρειάστηκε να χρησιµοποιηθούν δισδιάστατοι πίνακες κάτι που δεν 

υποστηρίζεται από την php. Μπορεί κανείς να µελετήσει τον κώδικα 

της επικύρωσης στο αρχείο validations.js σε συνδυασµό µε το αρχείο 

procedure.php. Επιγραµµατικά η επικύρωση εξασφαλίζει ότι δεν 

υπάρχουν κενά πεδία, µηνύµατα JAVASCRIPT χρωµατισµός, και 

εστίαση στα πεδία.  

-Procedure2.php: Ο διαχειριστής βρίσκεται στο 80% της όλης 

διαδικασίας. Εδώ το µόνο που χρειάζεται είναι να πιέσει το πλήκτρο 
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επόµενο. Στη σελίδα αυτή τα δεδοµένα των πεδίων που µέσω της 

µεθόδου POST της PHP µεταφέρθηκαν από την Procedure.php σε αυτήν 

αποθηκεύτηκαν στην βάση στους  πίνακες radio, dropdown checkbox 

όπως φαίνεται στην Εικόνα 5.3.1.11. της παραπάνω παραγράφου.  

 

-Procedure3.php: Σε αυτή τη σελίδα δίνεται η εντολή κατασκευής του 

ερωτηµατολογίου. Ο κώδικας είναι αρκετά πολύπλοκος. Για την 

κατασκευή του ερωτηµατολογίου λαµβάνει τα δεδοµένα από όλους 

τους παραπάνω πίνακες που αναφέρθηκαν και δηµιουργεί ξεχωριστό 

αρχείο php στον φάκελο των ερωτηµατολογίων και κάνει εγγραφή 

πάνω του µε συγκεκριµένο πρότυπο (template).  

Παρακάτω παρουσιάζεται ο κώδικα και η επεξήγησή του.  

 

 

 

    

<?php 
$dropcontents=""; 
$dropcontents="<?php session_start();?>"; 
$dropcontents .= "<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 
1.0 Transitional//EN\" \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
transitional.dtd\">";  
$dropcontents .= "<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\">";  
$dropcontents .= "<head>";  
$dropcontents .= "<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; 
charset=utf-8\" />";  
$dropcontents .= "<title> Automatic QUestionairre 
Application(A.QU.A)</title>";  
$dropcontents .= "<link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" 
href=\"style.css\" />"; 
$dropcontents .= "<?php include(\"validations.js\");?>"; 
$dropcontents .= "</head>";  
$dropcontents .= "<body>"; 
 $dropcontents .="<form  name=\"thisform\" action=\"procedure.php\" 
method=\"post\" onsubmit=\"return validate(this)\">\n"; 
connection(); 
$formid=$_SESSION['formid']; 
$queryelements ="SELECT *FROM elements WHERE formid='$formid' 
ORDER BY rowid;"; 
$resultelements = mysql_query($queryelements); 
$dropcontents .= "<div id=\"header\">";   
$dropcontents .= "<span class=\"logo\">Automatic QUestionnaire 
Application</span>";  
$dropcontents .= "</div>"; 
$dropcontents .= "<div id=\"content\">";  
$dropcontents .= "<div id=\"posts\">";  
$dropcontents .= "<div class=\"post\">"; 

Μεταβλητή που 
αποθηκεύει τα 
περιεχόµενα της σελίδας 

Στη $dropcontents µε το 

.= ενώνονται τα strings 

Στο φάκελο που 
αποθηκεύονται οι φόρµες  
υπάρχει ξεχωριστό αρχείο 

procedure.php που 
διαχειρίζεται τις 
µεταβλητές που 
στέλνονται για 
αποθήκευση στη βάση   

Η φόρµα έχει δικό της  
validation αρχείο 

Το id τις φόρµας 
που θα ψηφίσει ο 
ψηφοφόρος κατά το 
login του, γίνεται 
SESSION 
µεταβλητή 

Ανακτούνται όλα τα 
δεδοµένα της βάσης που 
αφορούν το id της φόρµας 
στην οποία έχει δικαίωµα να
ψηφίσει ο χρήστης.  
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while ($elementsData = mysql_fetch_array($resultelements, MYSQL_ASSOC)) 
 { 
$dropcontents .= "<h2>"; 
$dropcontents .="".$elementsData['rowid']+"1".""; 
$dropcontents .=")"; 
$dropcontents .="".$elementsData['question'].""; 
if($elementsData['required']=="on"){$dropcontents .="*";} 
$dropcontents .="</h2>";   
$dropcontents .= "<div class=\"description\" onclick=\"highlightarea(this);\">";  
$dropcontents .= "<p>";  
//text 
 if($elementsData['type']=='text') { 
$dropcontents .="<input type=text name='".$elementsData['name']."' value='' 
size='".$elementsData['size1']."'>"; } 
//textarea 
if($elementsData['type']=='textarea') { 
 $dropcontents .= "<textarea name='".$elementsData['name']."'  
cols='".$elementsData['size1']."' rows='".$elementsData['size2']."'></textarea>";} 
//checkbox    
if($elementsData['type']=='checkbox')   { 
    $checkboxrow=$elementsData['rowid'];  

$querycheckbox ="SELECT *FROM checkbox   
    WHERE rowid='$checkboxrow' AND formid='$formid';"; 
 $resultcheckbox= mysql_query($querycheckbox); 
$count=0; 
while ($checkboxData = mysql_fetch_array($resultcheckbox, MYSQL_ASSOC)) 
 { $count++; 
$dropcontents .= "<input type=checkbox name='".$elementsData['name']."[]' 
value='".$checkboxData['value']."'>".$checkboxData['value'].""; 
$dropcontents .= "<br>";        
 } 
//για rowid κρατάω το count ;p      
$dropcontents .= "<input type='hidden' name='$checkboxrow' value='".$count."'>"; 
}       
//select        
if($elementsData['type']=='select')  
   { 
   $dropdownrow=$elementsData['rowid'];  
 $querydropdown ="SELECT *FROM dropdown   
      WHERE rowid='$dropdownrow'AND formid='$formid';"; 
     $resultdropdown= mysql_query($querydropdown); 
$dropcontents .="<select name=".$elementsData['name'].">";  
while ($dropdownData = mysql_fetch_array($resultdropdown, MYSQL_ASSOC)) 
{$dropcontents .= "<optionvalue=".$dropdownData['value'].">".$dropdownData['value'].""; 
 }$dropcontents .="</select>";  
 }  
 //radios    
if($elementsData['type']=='radio')  
   { 
    $radiorow=$elementsData['rowid']; 
 $queryradio ="SELECT *FROM radio   
     WHERE rowid='$radiorow' AND formid='$formid';"; 
   $resultradio= mysql_query($queryradio); 
while ($radioData = mysql_fetch_array($resultradio, MYSQL_ASSOC)) {  
$dropcontents .= "<input type=radio name='".$elementsData['name']."' 
value='".$radioData['value']."'>".$radioData['value']."";$dropcontents .= "<br>";  }} 

 

Το rowid της βάσης +1 
επειδή αρχίζει από 0 είναι ο
Αύξων αριθµός της 
ερώτησης 

Η ερώτηση που θα 
απαντηθεί από τον elements

Εάν απαιτείται να 
απαντηθεί βάζει *  

Συνάρτηση που χρωµατίζει
την περιοχή της απάντησης
µόλις κάνει Click.  

Όλες αυτές οι επιλογές 
έχουν την ίδια λογική.  

Εάν στον πίνακα elements
ο τύπος (πεδίο type) είναι
textarea, checkbox, radio
dropdown, select list για
κάθε ένα  ανάλογα 
κατασκευάζει τον τύπο της
απάντησης στο 
ερωτηµατολόγιο  µε την
βοήθεια αναλόγως των 
στοιχείων από τους 
πινακες radio, dropdown
checkbox.   
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$dropcontents .="</p>";  
$dropcontents .= "</div>";  
}//while main 
$dropcontents .= "<div class=\"description\" onclick=\"highlightarea(this);\">"; 
$dropcontents .= "<p>"; 
$dropcontents .= "<input type=submit value='Υποβολή'> <input type=reset value='Reset'>";  
$dropcontents .= "</p>"; 
$dropcontents .= "</div>";    
$dropcontents .= "</div>";  
$dropcontents .= "</div>";  
$dropcontents .= "<div id=\"sidebar\">";  
$dropcontents .= "<div id=\"search\">";  
$dropcontents .= "<img src =\"images/search_bg.jpg\" width=\"355\" height=\"126\" 
alt=\"Logout\" usemap =\"#logoutmap\" />";   
$dropcontents .= "<map name=\"logoutmap\">";  
$dropcontents .= "<area shape=\"rect\" coords=\"50,20,270,100\" href=\"../user/logout.php\" 
alt=\"Logout\" />";  
$dropcontents .= "</map>";   
$dropcontents .= "</div>";  
$dropcontents .= "</div>";  
$dropcontents .= "</div>";  
$dropcontents .= "<div id=\"footer\">"; 
$dropcontents .= "<p>Copyright &copy; Mitsou Alexandros 2012.</p>";   
$dropcontents .= "</div>";  
$dropcontents .= "</body>";  
$dropcontents .= "</html>";  
//================= 
$atfile=fopen("../forms/".$formid.".php","w") or die ("cannot create file"); 
fwrite($atfile,$dropcontents); 
fclose($atfile); 
 
?> 
 

Τα πλήκτρα reset και submit

Κλήση της συνάρτησης 
fopen  µε δικαίωµα “W” 
write εγγραφής 

Στο path  αναζητεί  να 
ανοίξει το αρχείο 
".$formid.".php όπου 
".$formid το id της φόρµας
που  κατασκευάζεται. 

Αν δεν το βρίσκει το 
κατασκευάζει 

Καλείται η συνάρτηση 
fwrite µε ορίσµατα το 
αλφαριθµητικό  
$dropcontents  και 
χρησιµοποιεί το αρχείο που
κατασκευάστηκε παραπάνω
για να γράψει τα δεδοµένα
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Εικόνα 5.3.1.12: Πίνακας form  

Αφού παρουσιάστηκε η κατασκευή του ερωτηµατολογίου Στη συνέχεια 

παρουσιάζονται οι σελίδα  διαγραφής  ερωτηµατολογίου. 

β)∆ιαγραφή ερωτηµατολογίου (deleteform.php): Από τη σελίδα αυτή ο 

διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να διαγράφει τα ερωτηµατολόγια που 

ήδη υπάρχουν Η διαδικασία της διαγραφής είναι σχετικά απλή. Στο 

αρχείο deleteform.php  γίνεται µια αναζήτηση στον πίνακα form της 

βάσης (Εικόνα 5.3.1.12) για όλες τις φόρµες και ταξινοµούνται µε βαση 

το id τους (Εικόνα 5.3.1.13). Πατώντας το 

κουµπί delete επιλέγεται η φόρµα προς 

διαγραφή και αναδύεται ένα µήνυµα της 

JAVASCRIPT για επιβεβαίωση. Μόλις 

επιβεβαιωθεί διαγράφεται στη βάση ότι έχει 

σχέση µε το ID της φόρµας που επιλέγηκε 

καθώς και το αρχείο του ερωτηµατολογίου.  

 

γ)Αντιγραφή ερωτηµατολογίου (copyform.php): Ο διαχειριστής έχει 

µέσα από αυτή τη σελίδα τη δυνατότητα να αντιγράφει ερωτηµατολόγια 

που ήδη υπάρχουν στην βάση. Η αντιγραφή γίνεται σε επίπεδο 

σχεδιαστικό δηλαδή αντιγράφει από τη βάση: από τον πίνακα form τον 

πίνακα elements και από τους πίνακες radio, dropdown, check box ότι 

σχετίζεται µε το id που θα επιλέξει προς αντιγραφή. ∆ηµιουργεί 

αντίγραφο όσων επιλέγηκαν και δίδεται νέο id. Τέλος ο διαχειριστής 

 

Εικόνα 5.3.1.13: ∆ιαγραφή ερωτηµατολογίου 



 54

 

Εικόνα 5.3.1.13: Πίνακας form  

πρέπει να επιλέξει ένα νέο όνοµα για τη φόρµα και νέο τίτλο. (εικόνα 

5.1.3.13) 
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Εικόνα 5.3.1.14: Πίνακας voter  

 

 

Εικόνα 5.3.1.15: Σελίδα προσθήκης OTPS  

3  ∆ιαχείριση Κωδικών.: Από τη στιγµή που έχει 

δηµιουργηθεί η φόρµα πρέπει ο διαχειριστής να δηµιουργήσει 

κωδικούς οι οποίοι συσχετίζονται µε συγκεκριµένη φόρµα. Η 

συσχέτιση γίνεται µε βάση το id της φόρµας. Οι κωδικοί 

αποθηκεύονται στον πίνακα voter (Εικόνα5.1.3.14) Κάθε 

κωδικός είναι µοναδικός και δίδεται στους ψηφοφόρους 

τυχαία για τη διατήρηση της ανωνυµίας τους. 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι σελίδες διαχείρισης των κωδικών. 

α)Προσθήκη κωδικών ερωτηµατολογίου (addotps.php): Στη σελίδα 

αυτή ο διαχειριστής προσθέτει κωδικούς µιας χρήσης . Οι κωδικοί 

αποτελούνται από ένα username και ένα password. Επιπλέον στη βάση 

στον πίνακα voter υπάρχει και πεδίο formid που συσχετίζει τον κωδικό 

µε την φόρµα που µπορεί να χρησιµοποιηθεί. Υπάρχει και ένα ακόµα 

πεδίο µε όνοµα voted στο οποίο αποθηκεύεται τιµή ‘1’ αν έχει ψηφίσει 

και εξορισµού κατά την κατασκευή του ‘0’ότι δεν έχει ψηφίσει. 

 

 

Η σελίδα παραγωγής κωδικών otps όπως φαίνεται στην Εικόνα 5.3.1.15 

περιέχει ένα πεδίο στο οποίο διαχειριστής πρέπει να εισάγει σε ένα 
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πλαίσιο κειµένου πρώτα το πλήθος των κωδικών που επιθυµεί να 

δηµιουργήσει και στη συνέχεια µε τη βοήθεια από radio buttons να 

επιλέξει τη φόρµα για την οποία θα κατασκευαστούν. Επιπλέον 

καταµετρούνται στη βάση οι υπάρχοντες κωδικοί για κάθε ψηφοφορία 

και εµφανίζονται. Η επικύρωση που βρίσκεται στο αρχείο validations.js 

µε όνοµα συνάρτησης validateOtp() περιλαµβάνει την αποτροπή του 

διαχειριστή στο να µην εισάγει ή να εισάγει γράµµα ή ειδικό χαρακτήρα 

στο πλαίσιο κειµένου. Ακόµη αν δεν επιλέξει φόρµα και πιέσει το 

κουµπί υποβολή του εµφανίζει µήνυµα για προτροπή επιλογής µιας. 

Παρακάτω παρουσιάζεται ο κώδικας  παραγωγής κωδικών µιας χρήσης 

στο αρχείο addotpstep.php. 

 

 

 

 

ται στην Εικόνα 5.3.1.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στον παραπάνω κώδικα η µεταβλητή voters χρησιµοποιείται στη δοµή 

επανάληψης for για το πλήθος των κωδικών που θα παραχθούν.  

Στη συνέχεια για την παραγωγή των κωδικών χρησιµοποιείται  η 

συνάρτηση  κατακερµατισµού  md5. Σαν όρισµα δέχεται τη 

συνάρτηση mt_rand() η οποία επιστρέφει έναν ακέραιο και η 

παραγωγή του τυχαίου αριθµού γίνεται γρηγορότερα χρησιµοποιώντας 

τον αλγόριθµο Mersenne Twister. H mt_rand() εισάγεται µε την σειρά 

της στη συνάρτηση uniqid η οποία επιστρέφει ένα µοναδικό id που 

βασίζεται στη τρέχουσα ώρα του συστήµατος σε  microseconds. Τέλος 

το εξαγόµενο κατακερµατισµένο αλφαριθµητικό εισάγεται στην 

$voters=$_POST['voters']; 

$formid=$_POST['formid']; 

 

for($i=0;$i<$voters;$i++) 

{ 

$randname=md5(uniqid(mt_rand(), true)); 

$randpass=md5(uniqid(mt_rand(), true)); 

 

  $randname=substr("$randname",3,10); 

  $randpass=substr("$randpass",3,10); 

 

$query = "INSERT INTO voter( formid, voterusername, voterpassword) 

    VALUES ('$formid','$randname','$randpass');"; 

 

   $result=mysql_query($query); 

 } 
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Εικόνα 5.3.1.16: Σελίδα αφαίρεση OTPS  

substring  η οποία επιστρέφει 8 χαρακτήρες από τον τρίτο µέχρι και 

τον δέκατο. ¨Έπειτα εισάγονται στη βάση εµφανίζονται στην οθόνη 

και µε ειδική συνάρτηση δίνεται η δυνατότητα για εκτύπωση. Η 

τεχνική αυτή είναι αναπαραγωγής κωδικών είναι πολύ ανθεκτική σε 

επιθέσεις  DOS.  

 

β)Αφαίρεση κωδικών ερωτηµατολογίου (removeotps.php): Στη 

σελίδα αυτή ο διαχειριστής µπορεί να αφαιρέσει κωδικούς διότι 

ενδεχοµένως να πρόσθεσε επιπλέον για κάποιο λόγω. Το περιβάλλον 

της σελίδας είναι όµοιο µε αυτό της προηγούµενης παραγράφου όπως 

φαίνεται στην Εικόνα 5.3.1.16.. Τόσο για την επικύρωση όσο και για 

τη λειτουργικότητα της σελίδας ισχύει ότι και στην προηγούµενη 

παράγραφο. Θα πρέπει να τονιστεί εδώ ότι η αναζήτηση στη βάση για 

την ανάκτηση των κωδικών διαφέρει στο ότι επιλέγει κωδικούς που 

δεν έχουν χρησιµοποιηθεί. ∆ηλαδή όπως φαίνεται στην Εικόνα 

5.3.1.14 παραπάνω στη στήλη του πίνακα voters επιλέγει όλους τους 

κωδικούς µε το ID που επιλέγεται που στο πεδίο voted είναι µηδέν ‘0’. 



 58

 

Εικόνα 5.3.2.1: Φόρµα εισόδου ψηφοφόρου  

γ)Εκτύπωση κωδικών ερωτηµατολογίου (printotps.php):Και αυτή η 

σελίδα είναι παρόµοια στη λειτουργικότητά της και στον τρόπο 

επικύρωσης της φόρµας. Στη σελίδα printotpsstep,php που στέλνεται  

το ID της φόρµας προς εκτύπωση εµφανίζονται οι κωδικοί σε µορφή 

πίνακα και πατώντας το πλήκτρο εκτύπωση µε την συνάρτηση που 

υπάρχει στο αρχείο validations.js printopage(id) όπως φαίνεται 

παρακάτω εκτελείται η εφαρµογή του συστήµατος και ξεκινάει ο 

default εκτυπωτής του συστήµατος.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.2  Οι προδιαγραφές του Ψηφοφόρου 

 Το περιβάλλον διαχείρισης του 

ψηφοφόρου (voter) είναι σχετικά 

απλό. Στον φάκελο του συστήµατος µε 

όνοµα voter υπάρχει η φόρµα εισόδου 

του ψηφοφόρου. Εισάγοντας τον 

κωδικό otp (Εικόνα 5.3.2.1) που έχει 

λάβει ο χρήστης, το σύστηµα 

αναγνωρίζει σε πιο ερωτηµατολόγιο 

πρέπει να τον ανακατευθύνει. 

Αποσπασµατικά ο κώδικας που 

πραγµατοποιεί αυτή την διαδικασία 

και συνδυάζοντας τον µε τον πίνακα 

voter (Εικόνα 5.3.1.14) έχει ως εξής: 

function printPage(ID) 

{ 

var winprint = window.open("","printer",""); 

var content = document.getElementById(ID).innerHTML; 

winprint.document.open(); 

winprint.document.write('<html><head><title>Εκτύπωση Φόρμας </title>'); 

winprint.document.write('</head>'); 

winprint.document.write('<body onload="window.print()">'); 

winprint.document.write(content); 

winprint.document.write('</body></html>'); 

winprint.document.close(); 

winprint.focus(); 

 

} 
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Εικόνα 5.3.2.2: Πίνακας answers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Για την εισαγωγή του στο σύστηµα ο ψηφοφόρος δε πρέπει να αφήσει 

κανένα πεδίο κενό. Αν συµβεί κάτι τέτοιο τότε από το ξεχωριστό 

αρχείο validations που έχει ο ψηφοφόρος ενεργοποιείται η συνάρτηση 

validate( ) και τον προτρέπει µε κατάλληλα µηνύµατα να επιδιορθώσει 

το λάθος.  

Μετά την ανακατεύθυνση στην ψηφοφορία που είναι 

εξουσιοδοτηµένος να λάβει µέρος, αν έχει λάβει ήδη µέρος τότε δε του 

επιτρέπεται να ξαναψηφίσει. 

Μόλις απαντήσει στις ερωτήσεις 

του ερωτηµατολογίου τα δεδοµένα 

στέλνονται στην σελίδα procedure, 

όπου εκεί βρίσκεται ο µηχανισµός 

που είναι υπεύθυνος για την 

 $voterusername = $_POST['voterusername']; 
 $voterpassword = $_POST['voterpassword']; 
 

$query ="SELECT *    FROM voter 
     WHERE voterusername = '$voterusername';"; 
 
//λείπει κώδικας 
 
if($userData['voted']==1)  
   { 
echo "<strong><h1>Έχετε ήδη ψηφίσει στην ψηφοφορία...</h1></strong>"; 
   } 
 else  
  { 
      $_SESSION['voterid']=$userData['voterid']; 
     $id=$userData['formid']; 
     $_SESSION['formid']=$id; 
    header('Location:../forms/'.$id.'.php'); 
    } 
 
// ο Κώδικας που δηµιούργησε το αρχείο $id.php  
//$atfile=fopen("../forms/".$formid.".php","w") or die ("cannot create file"); 
//fwrite($atfile,$dropcontents); 
 

Αφού ληφθεί από τη 

βάση το formid  

εκχωρείται σαν 

μεταβλητή συνεδρίας 

και γίνεται 

ανακατεύθυνση  στο 

αρχείο php που 

ταιριάζει το id. 

Έλεγχος αν κάποιος έχει 

ψηφίσει ήδη. 
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Εικόνα 5.3.2.1: Φόρµα εισόδου ψηφοφόρου  

αποθήκευση των δεδοµένων στη βάση. Οι απαντήσεις των 

ψηφοφόρων αποθηκεύονται στον πίνακα answers που η δοµή του 

φαίνεται στην Εικόνα 5.3.2.2 παραπάνω.  

 

5.3.3  Λοιπά στοιχεία και λοιπές  προδιαγραφές  

 Τελειώνοντας την ανάλυση  και 

παρουσίαση  των προδιαγραφών του 

συστήµατος AQUA από την πλευρά 

του διαχειριστή και του ψηφοφόρου θα 

πρέπει να αναφερθούν και ορισµένα 

γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά.  

 Πριν απ’ όλα όµως θα πρέπει 

να τονιστεί ότι δεν αναλύθηκαν όλες οι 

σελίδες και όλος ο κώδικας που 

γράφτηκε το σύστηµα, πρώτα γιατί ο 

κώδικας είναι ογκώδης και  έπειτα 

διότι δεν είναι ο σκοπός παρούσας. 

Τονίσθηκαν και αναλύθηκαν τα κυριότερα σηµεία σε αυτό. Μπορεί να µελετήσει 

κανείς των κώδικα στο Παράρτηµα Α που βρίσκεται στο τέλος της παρούσας. 

Στη συνέχεια τα γενικά χαρακτηριστικά που πρέπει να τονισθούν είναι τα  

εξής: 

o Το γραφικό περιβάλλον διαχείρισης του διαχειριστή είναι 

διαφορετικό από αυτό του ψηφοφόρου. Και τα δυο είναι υλοποιηµένα 

µε CSS προσαρµοσµένα στις απαιτήσεις του καθενός αντίστοιχα.  

o Ο διαχειριστής έχει διαφορετική φόρµα εισόδου στο σύστηµα από ότι 

ο ψηφοφόρος.  

o Σε όλες της σελίδες php υπάρχει έλεγχος πρόσβασης για την αποτροπή 

εισόδου στο σύστηµα από µη εξουσιοδοτηµένους χρήστες µε 

µεταβλητή συνεδρίας (session).  

 

<?php 

session_start(); 

if(!isset($_SESSION['username']))  

{ 

header ("Location:index.php"); 

} 
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Εικόνα 5.3.3.1: ∆ενδρική ∆οµή Φακέλων  
και αρχείων AQUA 

 

Εικόνα 5.3.3.2: ∆ενδρική ∆οµή 
φακέλου ψηφοφόρου 

 

Εικόνα 5.3.3.3: ∆ενδρική ∆οµή 
Φορµών 

 

Εικόνα 5.3.3.4: ∆ενδρική ∆οµή ∆ιαχειριστή 

o Η δοµή των φακέλων του συστήµατος στο διακοµιστή απεικονίζεται 

µε δενδρική µορφή στις Εικόνες 5.3.3.1, 5.3.3.2, 5.3.3.3, 5.3.3.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Σε όλες τις σελίδες του διαχειριστή υπάρχει µήνυµα 

καλωσορίσµατος µε βάση το username. 
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5.4 Αρχιτεκτονική συστήµατος  
 

Το σύστηµα ηλεκτρονικής  ψηφοφορίας  βασίζεται στο µοντέλο client server . 

Αιτήµατα στέλνονται από τον πελάτη δηλαδή  από τη συσκευή του ψηφοφόρου προς 

τον διακοµιστή και στη συνέχεια γίνονται οι ανάλογες µε το  ερώτηµα στη βάση 

ενέργειες. Η αρχιτεκτονική του συστήµατος φαίνετε στην Εικόνα 5.4.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι βασικές λειτουργίες του συστήµατος AQUA από την πλευρά του 

διαχειριστή και του ψηφοφόρου φαίνεται στην παρακάτω Εικόνα 5.4.2.  

 

Είσοδος 

στο 

σύστημα 

Περιβάλλον 

Ψηφοφόρου 

Περιβάλλον 

διαχειριστή 

ψηφοφορία 

Διαχείριση 

διαχειριστή 

∆ιαχείριση 
Ερωτηµατολογίων 

Διαχείριση 

κωδικών OTPS 

 

Εικόνα 5.4.1: Μοντέλο client server 

Βάση 

clients 
server 
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Εικόνα 5.5.1 Βάση δεδοµένων Aqua 

5.5 H Βάση δεδοµένων AQUA 
 

Το σύστηµα ψηφοφοριών όπως αναφέρθηκε και παραπάνω βασίζεται στο 

µοντέλο client server µε χρήση βάσης δεδοµένων. Μετά την σχεδίαση του 

συστήµατος για τη   βάση δεδοµένων που υποστηρίζει το υποστηρίζει προκύπτουν οι 

εξής πίνακες: Users (πίνακας στοιχείων των διαχειριστών), Form(ποθήκευση 

στοιχείων της φόρµας), Εlements(αποθήκευση στοιχείων ερωτήσεων φόρµας), Radio 

(αποθήκευση δεδοµένων που αφορούν radio buttons),Checkbox (αποθήκευση 

δεδοµένων που αφορούν checkboxes),Dropdown (αποθήκευση δεδοµένων που 

αφορούν drop down lists), voter (κωδικοί εισόδου των ψηφοφόρων που αφορούν τις 

φόρµες ψηφοφορίας), answers(αποθηκεύονται οι απαντήσεις στα ερωτηµατολόγια 

που ψήφισαν οι ψηφοφόροι.). Το διάγραµµα και οι συσχετίσεις µεταξύ πινάκων της 

βάσης αναπαριστούνται στη παρακάτω Εικόνα 5.5.1. 
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Στη συνέχεια αναλύεται η δοµή των πινάκων της βάσης.  

 

Users:  

 -Userid: Είναι το πρωτεύον κλειδί του πίνακα τύπου integer 

 ΄-username: Το username του διαχειριστή. Είναι τύπου varchar 

 -Password: To password του διαχειριστή. Είναι τύπου varchar 

 -Salt: Τυχαίος αριθµός που βοηθάει στην παραγωγή και 

κατακερµατισµό του password Είναι τύπου varchar. 

 Isadmin: πεδίο τύπου int για τον έλεγχο του τύπου του χρήστη. 

 

Form:  

 -formid: Είναι το πρωτεύον κλειδί του πίνακα τύπου integer 

 -fields: Τύπου int. Αποθηκεύεται το πλήθος των πεδίων της φόρµας 

 -formname: Το όνοµα της φόρµας. Μοναδικό όνοµα για τη κάθε 

φόρµα. Τύπου varchar 

 -title:Τίτλος της φόρµας. Τύπου varchar. 

 

elements:  

 -elementsid: Είναι το πρωτεύον κλειδί του πίνακα τύπου integer 

 -formid: Είναι ξένο κλειδί της φόρµας. 

 -rowid: Το id της γραµµής της ερώτησης. Τύπος int. 

-required: Τύπος varchar. Αυτόµατη τιµή on, προσδιορίζει αν 

απαιτείται να απαντηθεί ή όχι η ερώτηση. 

question: Τύπος varchar. Αποθηκεύεται το περιεχόµενο της ερώτησης 

του ερωτηµατολογίου. 

-name: Μοναδικό για κάθε formid: Είναι το εσωτερικό όνοµα της 

ερώτησης (για προγραµµατιστικούς λόγους). 

-type: Τύπου varchar. Αποθηκεύεται ο τύπος της απάντησης. 

-size1: Τύπος int. Προσδιορίζει το µέγεθος των επιλογών της 

απάντησης και εξαρτάται από το type. 

 Size2: Τύπος int. Προσδιορίζει το µέγεθος των επιλογών της 

απάντησης επηρεάζεται µόνο αν το type είναι textarea.  
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Checkbox:  

 -checkboxid: Είναι το πρωτεύον κλειδί του πίνακα τύπου integer 

 -formid:ξένο κλειδί. Για την συσχέτιση µε την φόρµα  

  rowid: ξένο κλειδί: Για την συσχέτιση µε την γραµµή που υπάρχει 

check box.  

  -value:αποθηκεύονται οι επιλογές που έχει ο ψηφοφόρος για να 

απαντήσει στην ερώτηση µεcheckboxes.  

   

Radio:  

 -radioid: Είναι το πρωτεύον κλειδί του πίνακα τύπου integer 

 -formid:ξένο κλειδί. Για την συσχέτιση µε την φόρµα  

  rowid: ξένο κλειδί: Για την συσχέτιση µε την γραµµή που υπάρχει 

check box.  

  -value:αποθηκεύονται οι επιλογές που έχει ο ψηφοφόρος για να 

απαντήσει στην ερώτηση µε radio buttons.  

 

Dropdown:  

 -dropdownid: Είναι το πρωτεύον κλειδί του πίνακα τύπου integer 

 -formid:ξένο κλειδί. Για την συσχέτιση µε την φόρµα  

  rowid: ξένο κλειδί: Για την συσχέτιση µε την γραµµή που υπάρχει 

check box.  

  -value:αποθηκεύονται οι επιλογές που έχει ο ψηφοφόρος για να 

απαντήσει στην ερώτηση µε dropdown.  

Voter:  

 -voterid: Είναι το πρωτεύον κλειδί του πίνακα τύπου integer 

 -formid:ξένο κλειδί. Για την συσχέτιση µε την φόρµα  

-voterusername: Αποθηκεύεται το τυχαίο username του voter. Είναι 

τύπου varchar.  

-voterpassword Αποθηκεύεται το τυχαίο password του voter. Είναι 

τύπου varchar.  

-voted:αποθηκεύεται αν έχει ψηφίσει οι όχι στην ψηφοφορία για την 

οποία έχει εξουσιοδοτηθεί. Η εξορισµού τιµή είναι 0 δηλαδή ότι δεν 

έχει και µόλις ψηφίσει αλλάζει και γίνετε 1. 
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answers:  

 -answerid: Είναι το πρωτεύον κλειδί του πίνακα τύπου integer 

 -formid:ξένο κλειδί. Για την συσχέτιση µε την φόρµα  

-voterid:Είναι τύπου int. Αναφέρεται στο ποιος χρήστης απάντησε   

-element name: Αναφέρεται στο στοιχεί που απάντησε. Είναι τύπου 

varchar.  

-question: Αναφέρεται στην ερώτηση που απάντησε. Είναι τύπου 

varchar. 

-vote:αποθηκεύεται η τελική απάντηση στη ερώτηση. Είναι τύπου 

varchar. 

 

5.6 Σύνοψη κεφαλαίου 
 

 Στο παρόν κεφάλαιο αποτυπώθηκαν οι απαιτήσεις και οι προδιαγραφές του  

συστήµατος ηλεκτρονικής ψηφοφορίας AQUA. Παρουσιάστηκαν οι προδιαγραφές 

και οι λειτουργίες του συστήµατος από την πλευρά του διαχειριστή και από τη 

πλευρά του ψηφοφόρου. Επίσης παρουσιάστηκε η αρχιτεκτονική του συστήµατος και 

η βάση δεδοµένων µε την οποία αλληλεπιδρά. 

 Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να τονιστεί ότι έγινε κάθε δυνατή προσπάθεια 

για την κάλυψη των απαιτήσεων ασφάλειας. Σίγουρα χρειάζονται επιπλέον µέτρα σε 

περίπτωση που χρησιµοποιηθεί για «ευαίσθητες» ψηφοφορίες. 

Η ιδέα των One Time Passwords προήρθε από τα συστήµατα των τραπεζών. 

Ένα τέτοιο µοντέλο ασφάλειας µε την χρήση φυσικών µέσων όπως η έξυπνη κάρτα 

των τραπεζών και το µηχάνηµα παραγωγής κωδικών θα µπορούσε να λύσει πολλά 

προβλήµατα. 

 Οι ηλεκτρονικές ψηφοφορίες ανοίγουν νέους δρόµους στην ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση και η υιοθέτησή τους θα αλλάξουν προς το καλύτερο τη σχέση των 

πολιτών µε το κράτος.  
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Κεφάλαιο 6: Αξιολόγηση της εφαρµογής AQUA 
 
6.1 Εισαγωγή 
 

Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούµενο κεφάλαιο η ευχρηστία ενός 

συστήµατος παίζει καθοριστικό ρόλο στην ηλεκτρονική ψηφοφορία. Μια εφαρµογή 

κακοσχεδιασµένη , χωρίς σωστή εµφάνιση και λειτουργικότητα,  αλλά και χωρίς τους 

κατάλληλους µηχανισµούς που να εξασφαλίζουν την ορθή και έγκυρη χρήσης της , 

µπορεί να φέρει τα αντίθετα αποτελέσµατα από ότι αναµένεται. 

Οποιαδήποτε εφαρµογή, κατασκευάζεται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να εξυπηρετεί 

κάποιους σκοπούς και να επιτυγχάνει την εκπλήρωση κάποιων στόχων. Η παρούσα 

αξιολόγηση έγινε για τον έλεγχο του βαθµού επίτευξης των στόχων. Επιπλέον µια 

αξιολόγηση πάντα βοηθάει στον εντοπισµό τυχόν λαθών και συµπερασµατικά ή µε 

απευθείας ερωτήσεις στοχευόµενες εντοπίζονται λάθη παραλήψεις όπου και 

διορθώνονται ή ενσωµατώνονται σε µετέπειτα εκδόσεις.  

Η αξιολόγηση πραγµατοποιήθηκε µε την µορφή ερωτηµατολογίου στο οποίο 

απάντησαν διαφορετικού επιπέδου και ηλικιών χρήστες. Και φυσικά αφού αφορά 

ηλεκτρονική ψηφοφορία δε παραλήφθηκε να κατασκευαστεί µε την εφαρµογή 

A.QU.A και έπειτα ψήφισαν οι χρήστες µε τους κωδικούς OTPS που τους δόθηκαν.  

Αποτελείται από 15 ερωτήσεις εκ των οποίων οι δύο είναι ερωτήσεις 

προσωπικές ώστε να αντληθούν συµπεράσµατα για την ηλικία και για φύλλο των 

ψηφοφόρων.  

Οι υπόλοιπες 13 ερωτήσεις αναφέρονται  καθαρά στην εφαρµογή. Η 

τελευταία ερώτηση είναι ερώτηση σχολίων για περαιτέρω επισηµάνσεις από τους 

συµµετέχοντες. 

Για τις ανάγκες της διπλωµατικής χρησιµοποιήθηκε η κλίµακα Likert µε 

δυνατότητα µίας απάντησης και είναι πενταβάθµιας κλίµακας.  

Η επιλογή αυτή έγινε, διότι αρκεί για την έκταση του ερωτηµατολογίου και 

διότι είναι εύκολη στην εισαγωγή των απαντήσεων.  
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Η κλίµακα των απαντήσεων είναι από το 1 έως το 5 και λεκτικά όπως είναι 

διατυπωµένη έχουµε την εξής διαµόρφωση: 

Καθόλου:1, Λίγο:2,  Μέτρια:3, Πολύ:4 Πάρα πολύ:5  

Ο βαθµός αξιοπιστίας της κλίµακας εξαρτάται από τον αριθµό των 

διαβαθµίσεων που προσφέρει. Περισσότερες από 7 και λιγότερες από 5 περιορίζει την 

αξιοπιστία της[19]  

6.2 Κατηγοριοποίηση ερωτηµατολογίου 

Το ερωτηµατολόγιο κατηγοριοποιείται σε τρεις επιµέρους κατηγορίες την 

εµφάνιση, την ευχρηστία και την δοµή της πληροφορίας 

Εµφάνιση: είναι οι ερωτήσεις που έχουν σχέση µε τη συνολική εµφάνιση της 

εφαρµογής και αφορά το πόσο ελκυστική είναι από άποψη εικόνων, φόντου, 

χρωµάτων, ευανάγνωστης γραφής χρόνος απόκρισης. 

Ευχρηστία: ∆ηλώνει το πόσο αποτελεσµατικά και εύκολα κάποιος υλοποιεί 

συγκεκριµένες ενέργειες κατά τη χρήση. Όπως το να γνωρίζει ο χρήστης το που 

βρίσκεται, το µενού αν είναι στη σωστή θέση, αν είναι επαρκείς οι υποδείξεις  και οι 

επικυρώσεις και τέλος αν υπάρχουν τα κατάλληλα µηνύµατα για τυχόν λανθασµένες 

επιλογές. 

∆οµή της πληροφορίας: Αφορά το αν η φρασεολογία και τα κείµενα γενικά 

που απαρτίζουν την εφαρµογή είναι κατάλληλα για κάθε λειτουργία. 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται το ερωτηµατολόγιο όπως απαντήθηκε από τους 

συνολικά  25 χρήστες στην εικόνα 6.1.  
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Εικόνα 6.1: Ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης εφαρµογής ΑQUA 
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6.3 Αποτελέσµατα αξιολόγησης 

Το ερωτηµατολόγιο απαντήθηκε συνολικά από 25 άτοµα και απάντησαν τα εξης: 

1. ΦΥΛΛΟ 

ΦΥΛΛΟ

72%

28%

ΑΝ∆ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

 

Οι συµµετέχοντες ήταν στο σύνολό τους 25. Από αυτούς το 28% (7) ήταν γυναίκες 
και το 72%(18) ήταν άντρες 

 

2.  ΗΛΙΚΙΑ 

 

Ηλικία

8%

72%

16%
4%

18-24 25-34 35-44 45+

Η ηλικία τους ήταν: 

18-24:  2 άτοµα(8%) 

25-34: 18 άτοµα (72%) 

35-44: 4 άτοµα (16%) 

45+:    1 άτοµο ( 4%) 
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3. ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ  ΕΜΠΕΡΙΑ ΣE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ 

ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ 

 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ

16%

44%
12%

24%

4%

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΠΟΛΎ ΜΕΤΡΙΑ ΛΙΓΗ ΚΑΘΟΛΟΥ

 

 Στην ερώτηση αυτή µόνο ένα άτοµο βρέθηκε να µην έχει καθόλου εµπειρία ενώ 

οι περισσότεροι απάντησαν Πολύ. 

• ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ :  4 άτοµα (16%) 

• ΠΟΛΥ :  11  άτοµα (44%) 

• ΜΕΤΡΙΑ:   3  άτοµα (12%) 

• ΛΙΓΟ : 6 άτοµα (24%) 

• ΚΑΘΟΛΟΥ : 1 άτοµο ( 4% ) 

 
 

4. ΘΕΩΡΕΙΤE ΟΤΙ Η ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΕΙΝΑΙ ΕΛΚΥΣΤΙΚΗ ΑΠΟ ΑΠΟΨΗ 

ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ (ΧΡΩΜΑΤΑ,ΦΟΝΤΟ,ΕΙΚΟΝΙ∆ΙΑ Κ.Τ.Λ) ; 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΑΣ

40%

48%

12%0%0%

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΠΟΛΎ ΜΕΤΡΙΑ ΛΙΓΗ ΚΑΘΟΛΟΥ
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Στην ερώτηση αυτή η πλειοψηφία απάντησε ότι τους άρεσε η εφαρµογή. Ψήφισαν 

ως εξής.  

1. ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ :  10 άτοµα (40%) 

2. ΠΟΛΥ :  12 άτοµα (48%) 

3. ΜΕΤΡΙΑ: 3  άτοµα (12%) 

4. ΛΙΓΟ : 0 άτοµα (0%) 

5. ΚΑΘΟΛΟΥ : 0 άτοµο (0% ) 

 

 

5 ΒΡΙΣΚΕΤΕ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΑΣ ΕΥΑΝΑΓΝΩΣΤΑ; 

 

 

Στην ερώτηση αυτή το 60% απάντησε Πάρα Πολύ ενώ στις απαντήσεις λίγο ή 

καθόλου δεν απάντησε κανείς. Ψήφισαν ως εξής.  

1. ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ :  15 άτοµα (60%) 

2. ΠΟΛΥ :  8 άτοµα (32%) 

3. ΜΕΤΡΙΑ: 2  άτοµα (8%) 

4. ΛΙΓΟ : 0 άτοµα (0%) 

5. ΚΑΘΟΛΟΥ : 0 άτοµο (0% ) 

 

ΕΥΑΝΑΓΝΩΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

60%

32%

8%0%0%

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΠΟΛΎ ΜΕΤΡΙΑ ΛΙΓΗ ΚΑΘΟΛΟΥ
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6. Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ/ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΕΛΙ∆ΩΝ ΕΙΝΑΙ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ; 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΣΕΛΙ∆ΩΝ

56%36%

8%0%0%

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΠΟΛΎ ΜΕΤΡΙΑ ΛΙΓΗ ΚΑΘΟΛΟΥ

 

Στην ερώτηση αυτή η πλειοψηφία απάντησε ότι οι σελίδες φόρτωναν 

γρήγορα. Ψήφισαν ως εξής. 

1. ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ :  14 άτοµα (56%) 

2. ΠΟΛΥ :  9 άτοµα (36%) 

3. ΜΕΤΡΙΑ: 2  άτοµα (8%) 

4. ΛΙΓΟ : 0 άτοµα (0%) 

5. ΚΑΘΟΛΟΥ : 0 άτοµο (0% ) 

 

7 ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ Η ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΗ 

ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝ∆ΗΠΟΤΕ ΧΡΗΣΤΗ; 

ΕΥΚΟΛΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ

80%

16%
4%0%0%

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΠΟΛΎ ΜΕΤΡΙΑ ΛΙΓΗ ΚΑΘΟΛΟΥ

 

Φαίνεται πως κάποιος µπορεί να πλοηγηθεί στην εφαρµογή µε µεγάλη 

ευκολία αφού το 80% ψήφισε Πάρα Πολύ. Οι χρήστες ψήφισαν ως εξής. 

1. ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ :  20 άτοµα (80%) 
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2. ΠΟΛΥ :  4 άτοµα (16%) 

3. ΜΕΤΡΙΑ: 1  άτοµο (4%) 

4. ΛΙΓΟ : 0 άτοµα (0%) 

5. ΚΑΘΟΛΟΥ : 0 άτοµο (0% ) 

 

8 ΕΧΕΙ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΥ 

ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΙ ΚΑΝΕΙ; 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ

52%44%

4%0%0%

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΠΟΛΎ ΜΕΤΡΙΑ ΛΙΓΗ ΚΑΘΟΛΟΥ

 

Στην ερώτηση αυτή  οι απαντήσεις που δόθηκαν από την πλειοψηφία είναι το 

πάρα πολύ  και το πολύ. Οι χρήστες ψήφισαν ως εξής: 

1. ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ :  13 άτοµα (52%) 

2. ΠΟΛΥ :  11 άτοµα (44%) 

3. ΜΕΤΡΙΑ: 1  άτοµο (4%) 

4. ΛΙΓΟ : 0 άτοµα (0%) 

5. ΚΑΘΟΛΟΥ : 0 άτοµο (0% ) 
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9 Η ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΗΤΑΝ 

ΕΥΚΟΛΗ; 

 

ΕΥΚΟΛΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ

60%

32%

8%0%0%

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΠΟΛΎ ΜΕΤΡΙΑ ΛΙΓΗ ΚΑΘΟΛΟΥ

 

Στην ερώτηση αυτή οι η πλειοψηφία απάντησε  το πάρα πολύ. Οι χρήστες 

ψήφισαν ως εξής: 

1. ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ :  15 άτοµα (60%) 

2. ΠΟΛΥ :  8 άτοµα (32%) 

3. ΜΕΤΡΙΑ: 2  άτοµα (8%) 

4. ΛΙΓΟ : 0 άτοµα (0%) 

5. ΚΑΘΟΛΟΥ : 0 άτοµο (0% ) 

 

10 Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΝΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

ΗΤΑΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ; 

 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ

80%

8%

8%4%0%

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΠΟΛΎ ΜΕΤΡΙΑ ΛΙΓΗ ΚΑΘΟΛΟΥ
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Στην ερώτηση αυτή υπήρξε ένα άτοµο το οποίο ψήφισε λίγο. ∆ιασταυρώνοντας 

την  απάντηση αυτή µε της υπόλοιπες του συγκεκριµένου ψηφοφόρου 

παρατηρήθηκε ότι η ηλικία του είναι άνω των 45 και ότι δεν έχει εµπειρία σε 

ψηφοφορίες. Γενικά οι χρήστες ψήφισαν ως εξής: 

 

1. ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ :  20 άτοµα (80%) 

2. ΠΟΛΥ :  2 άτοµα (8%) 

3. ΜΕΤΡΙΑ: 2  άτοµα (8%) 

4. ΛΙΓΟ : 1 άτοµο (4%) 

5. ΚΑΘΟΛΟΥ : 0 άτοµο (0% ) 

 

11 ΥΠΗΡΧΑΝ ΚΑΤΑΝΟΗΤΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ/ΥΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ/ΜΗΝΥΜΑΤΑ 

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ/ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ; 

 

ΥΠΗΡΧΑΝ ΚΑΤΑΝΟΗΤΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ/ΥΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ/ΜΗΝΥΜΑΤΑ 
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ/ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ

92%

8%0%0%0%

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΠΟΛΎ ΜΕΤΡΙΑ ΛΙΓΗ ΚΑΘΟΛΟΥ

 

Στην ερώτηση βλέπουµε πως ο στόχος µας για την διαφύλαξη της ορθής χρήσης 

της εφαρµογής επετεύχθη µιας και το 92% ψήφισε πάρα Γενικά οι χρήστες 

ψήφισαν ως εξής: 

 

1. ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ :  23 άτοµα (92%) 

2. ΠΟΛΥ :  2 άτοµα (8%) 

3. ΜΕΤΡΙΑ: 0  άτοµα (0%) 

4. ΛΙΓΟ : 0άτοµα (0%) 

5. ΚΑΘΟΛΟΥ : 0 άτοµο (0% ) 
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12 Η ∆ΟΜΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΑΣ ΗΤΑΝ ΣΩΣΤΑ; 

 

ΣΩΣΤΗ ∆ΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

60%

32%

8%0%0%

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΠΟΛΎ ΜΕΤΡΙΑ ΛΙΓΗ ΚΑΘΟΛΟΥ

 

Από τις απαντήσεις των ψηφοφόρων βλέπουµε πως το περιεχόµενο και η δοµή 

της εφαρµογής ήταν ικανοποιητικά. Οι χρήστες ψήφισαν ως εξής: 

 

1. ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ :  15 άτοµα (60%) 

2. ΠΟΛΥ :  8 άτοµα (32%) 

3. ΜΕΤΡΙΑ: 2  άτοµα (8%) 

4. ΛΙΓΟ : 0άτοµα (0%) 

5. ΚΑΘΟΛΟΥ : 0 άτοµο (0% ) 

 

13 Η ΟΡΟΛΟΓΙΑ/ΦΡΑΣΕΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΣΕΛΙ∆ΩΝ ΗΤΑΝ ΣΩΣΤΗ; 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΡΑΣΕΟΛΟΓΙΑ
ΣΕΛΙ∆ΩΝ

40%

60%

0%0%0%

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΠΟΛΎ ΜΕΤΡΙΑ ΛΙΓΗ ΚΑΘΟΛΟΥ
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Από τις απαντήσεις των ψηφοφόρων βλέπουµε πως το περιεχόµενο και η δοµή 

της εφαρµογής ήταν ικανοποιητικά. Οι χρήστες ψήφισαν ως εξής: 

 

1. ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ :  10 άτοµα (40%) 

2. ΠΟΛΥ :  15 άτοµα (60%) 

3. ΜΕΤΡΙΑ: 0  άτοµα (0%) 

4. ΛΙΓΟ : 0άτοµα (0%) 

5. ΚΑΘΟΛΟΥ : 0 άτοµο (0% ) 

 

 

14 ΠΟΣΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ Η ΟΧΙ ΕΙΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ; 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

88%

8%4%0%0%

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΠΟΛΎ ΜΕΤΡΙΑ ΛΙΓΗ ΚΑΘΟΛΟΥ

 

Από τις απαντήσεις των ψηφοφόρων βλέπουµε πως οι χρήστες στο σύνολο είναι 

πάρα πολύ ικανοποιηµένοι από την εφαρµογη.Οι χρήστες ψήφισαν ως εξής: 

 

1. ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ :  22 άτοµα (88%) 

2. ΠΟΛΥ :  2 άτοµα (8%) 

3. ΜΕΤΡΙΑ: 1 άτοµο (4%) 

4. ΛΙΓΟ : 0άτοµα (0%) 

5. ΚΑΘΟΛΟΥ : 0 άτοµο (0% ) 

 

 



 80

15 ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ (ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ) ΟΤΙ∆ΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΘΕΤΙΚΟ Ή 

ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ, ΠΟΥ ∆ΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 

ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ. 

 Στην ερώτηση αυτή οι συµµετέχοντες στην ψηφοφορία δεν άφησαν κάποια 

ιδιαίτερα σχόλια που χρίζουν  να τονιστούν εκτός από τα σχόλια δύο ατόµων. 

 Οι παρατηρήσεις που αναφέρθηκαν είναι ότι θα ήθελαν να µπορούν να 

κάνουν και επεξεργασία της ήδη υπάρχουσας φόρµας και ότι θα ήθελαν να δουν 

κάποιο µηχανισµό που να προβλέπει αν έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή ενός 

ερωτηµατολογίου. ∆ηλαδή να µπορεί να σταµατάει την δηµιουργία του 

ερωτηµατολογίου και να συνεχίζει σε µεταγενέστερο χρόνο.   
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Κεφάλαιο 7: Συµπεράσµατα  
 
7.1 Εισαγωγή 

 Μετά και την αξιολόγηση του συστήµατος AQUA  που αναπτύχθηκε 

ολοκληρώνεται η µελέτη για τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες. Στο κεφάλαιο αυτό θα 

γίνει µια ανασκόπηση και θα αναλυθούν κάποια συµπεράσµατα. Τελειώνοντας θα 

τοποθετηθούν ορισµένα ανοιχτά θέµατα που προκύπτουν.  

 

7.2 Συµπεράσµατα 

 Η παρούσα διπλωµατική ξεκίνησε µε βιβλιογραφική έρευνα πάνω στις 

ηλεκτρονικές ψηφοφορίες. Έπειτα υλοποιήθηκε ένα σύστηµα ηλεκτρονικών 

ψηφοφοριών µέσω διαδυκτίου το οποίο έχει τη δυνατότητα να τις κατασκευάζει 

αυτόµατα φόρµες ετοιµες προς χρήση. Αναζητήθηκαν τα εργαλεία και οι τεχνικές και 

καθορίσθηκαν οι προδιαγραφές και απαιτήσεις για την υλοποίησή του. Τέλος το 

σύστηµα αξιολογήθηκε από 25 άτοµα διαφορετικού επιπέδου και ηλικίας καθώς και 

εξοικείωσης µε τις νέες τεχνολογίες µέσα από µια φόρµα αξιολόγησης που 

κατασκευάστηκε από το ίδιο το σύστηµα. 

 ∆ιαπιστώθηκε πως η ευκολία και απλότητα που παρέχουν οι ηλεκτρονικές 

ψηφοφορίες, θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη ακόµα και για την άσκηση της 

εκλογικής διαδικασίας. 

 Η αχίλλειος πτέρνα αυτών των συστηµάτων είναι η ασφάλεια. Όπως 

παρατέθηκε στα προηγούµενα κεφάλαια υπάρχουν αρκετά µοντέλα που µπορούν να 

εξασφαλίσουν τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες αλλά όχι στο µέγιστο βαθµό. Πάρα 

ταύτα µε την υιοθέτηση των ηλεκτρονικών ψηφοφοριών τα οφέλη θα είναι τεράστια. 

 Πέραν της µείωσης του κόστους οργάνωσης, του ανθρώπινου δυναµικού και 

της ταχύτητας ψηφοφορίας, από λειτουργική άποψη το σύστηµα εξασφαλίζει 

καλύτερα τη ορθή χρήση για την αποφυγή λαθών  από τον ψηφοφόρο και τα 

αποτελέσµατα παράγονται γρηγορότερα.  

 Βέβαια η ορθή ενηµέρωση – εκπαίδευση των ψηφοφόρων είναι απαραίτητη 

προϋπόθεση για την ευεργέτησή µας από τα οφέλει που µπορεί να µας προσδώσει.  
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7.3 Μελλοντική εργασία & ανοικτά θέµατα 

 Όπως είναι γνωστό για την υλοποίηση µιας εφαρµογής τέτοιας κλίµακας 

χρειάζεται αρκετό χρόνο και κόπο και συνήθως υλοποιείται από οµάδα 

προγραµµατιστών.  

 Επιπλέον για την παραγωγή του τελικού προϊόντος απαιτούνται ενδελεχείς 

έλεγχοι, δοκιµές και αναθεωρήσεις. Απαιτείται σχεδόν ο διπλάσιος χρόνος για 

δοκιµές και έλεγχο από ότι η συγγραφή του αρχικού λογισµικού. 

 Συνεπώς σε µεταγενέστερο στάδιο ενδεχοµένως να προκύψουν θέµατα που 

χρίζουν επιδιόρθωσης ή βελτίωσης.  

 Τα γνωστά σε εµένα θέµατα ασφάλειας κυρίως στην php έχουν καλυφθεί 

όπως sql injections, για την αποτροπή αλλοίωση της βάσης , ο έλεγχος πρόσβασης 

των διαχειριστών και ψηφοφόρων µε SESSION µεταβλητές αλλά και µε την 

κατασκευή ανθεκτικών κωδικών σε DOS επιθέσεις.  

 Η συγκεκριµένη εφαρµογή σε µεταγενέστερο χρόνο θα χρησιµοποιηθεί ως 

εργαλείο για την αξιολόγηση των καθηγητών από τους φοιτητές και ενδεχοµένως για 

άλλους σκοπούς του ιδρύµατος.  

 Η εφαρµογή θα τεθεί προς αξιολόγηση από µεγαλύτερο πλήθος ατόµων και 

θα αποτυπωθούν ανάγκες που δεν προβλέφτηκαν. Βάσει των σχολίων που δόθηκαν 

από τους χρήστες στην ερώτηση 15 της αξιολόγησης τέθηκαν ορισµένα ζητήµατα.  

Για παράδειγµα αναφέρθηκε το γεγονός ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα επεξεργασίας 

των ερωτηµατολογίων. Επιπλέον να προστεθούν και λειτουργίες εξαγωγής 

στατιστικών δεδοµένων για τις ψηφοφορίες.  

Το σίγουρο είναι ότι και µετά το πέρας της παρούσας θα προσπαθήσουµε να 

βελτιώσουµε την εφαρµογή για πραγµατική χρήση από το ίδρυµα.  

 

7.4 Επίλογος 

 Η ηλεκτρονικές ψηφοφορίες είναι σίγουρο ότι θα διευκολύνουν την 

διεξαγωγή ψηφοφοριών σε όλα τα επίπεδα. Θα πρέπει να εισαχθεί µε τέτοιο τρόπο 

ώστε να υπάρχει µέριµνα για την προστασία των δικαιωµάτων των ψηφοφόρων. 

Επίσης βαρύτητα θα πρέπει να ληφθεί και στο τοµέα της ασφάλειας. 

 Η έρευνα για την ανάπτυξη τέτοιων συστημάτων θα πρέπει να ενισχυθεί έτσι ώστε 

τα συστήματα αυτά να μπορέσουν να αντικαταστήσουν τις παραδοσιακές ψηφοφορίες. 
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Παράρτηµατα 

Παράρτηµα Α Προγραµµατισµός 
 

A.1 Φάκελος root 

 
PHP 

 
� header.php 

 
<body bgcolor="#FFFFFF"> 
<?php 
session_start(); 
if(!isset($_SESSION['username']))  
{ 
   header ("Location:index.php"); 
} 
echo' 
<!DOCTYPE html PUBLIC -//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> 
<html> 
 <head> 
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8" /> 
<title> Automatic QUestionairre Application(A.QU.A)</title> 
<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" /> 
</head> 
<body> 
<div id="wrapper"> 
 <div id="page"> 
  <div id="page-bgtop"> 
   <div id="page-bgbtm"> 
    <div id="content"> 
    <p align="center">'; 
     echo'  
     <div class="post"> 
   <h2 align="center" class="title">Kαλώς ήρθατε στο A.QU.A </h2> 
      <p class="meta"> 
     <span class="date">'; 
     $my_t=getdate(date("U")); 
  print("$my_t[weekday], $my_t[month] $my_t[mday], $my_t[year]"); 
 echo' </span></p> 
  <div style="clear: both;">&nbsp;</div> 
  <div class="entry">'; 
?> 
 

� footer.php 
 
<body bgcolor="#FFFFFF"> 
<?php 
echo' 
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<div id="footer"></a> 
 <p>Copyright (c)  2012  Μήτσου Αλέξανδρος</p> 
</div>'; 
?> 

� login.php 
 
<?php 
session_start(); 
include("functions.php"); 
include("validations.js"); 
echo' 
<!DOCTYPE html PUBLIC -//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> 
<html> 
 <head> 
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8" /> 
<title> Automatic QUestionairre Application(A.QU.A)</title> 
<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" /> 
</head> 
<body> 
<div id="wrapper"> 
 <div id="page"> 
  <div id="page-bgtop"> 
   <div id="page-bgbtm"> 
    <div id="content"> 
    <p align="center">';     
 echo'         
  <div class="post"> <h2 align="center" class="title"> <a 
href="index.php">Kαλώς ήρθατε στο A.QU.A </a></h2> 
    <p class="meta"> 
    <span class="date">'; 
    $my_t=getdate(date("U")); 
  print("$my_t[weekday], $my_t[month] $my_t[mday], $my_t[year]"); 
 echo'  </span></p> 
    <div style="clear: both;">&nbsp;</div> 
     <div class="entry">'; 
?> 
<center> 
  <h4>  
Για να µπορέσετε να χρησιµοποιήσετε το σύστηµα θα πρέπει να είστε συνδεδεµένoι 
</h4> 
  </p> 
</center> 
<br> 
<br> 
<form name="thisform" action="login.php" method="post" onsubmit='return 
validateLogin(this)'> 
  <center> 
    <table align="center" cellpadding="6" cellspacing="10" bordercolor="brown"> 
      <tr> 
        <td>Username:</td> 
        <td><input type="text" name="username" id="username"></td> 
      </tr> 
      <tr> 
        <td>Password:</td> 
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        <td><input type="password" name="password" id="password" ></td> 
      </tr> 
      <tr> 
        <td></td> 
        <td><input type="submit" value="Σύνδεση" /></td> 
      </tr> 
    </table> 
  </center> 
</form> 
<?php        
 if (isset($_POST['username'])||isset($_POST['username'])) 
  { 
 $username = $_POST['username']; 
 $password = $_POST['password']; 
  
 $username = stripslashes($username); 
 $password = stripslashes($password); 
  
 $username = mysql_real_escape_string($username); 
 $password = mysql_real_escape_string($password); 
  
 connection(); 
  
 $query ="SELECT * 
     FROM users 
     WHERE username = '$username';"; 
     
 $result = mysql_query($query); 
  
 if(mysql_num_rows($result) < 1)  
  { 
  echo "<center><b>Λάθος στοιχεία σύνδεσης</b></center>"; 
    die(); 
  } 
  
 $userData = mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC); 
  
 $hash = hash('sha256', $userData['salt'] . hash('sha256', $password) ); 
  
 mysql_close(); 
  
 if($hash != $userData['password'])  
  { 
   echo "<center><b>Λάθος στοιχεία σύνδεσης</b></center>"; 
     die(); 
  } 
 else 
  { 
      validateUser($userData ['username']); 
  
   if($userData ['isadmin']==0)  
    { 
   echo '<META HTTP-EQUIV="Refresh" Content="0; 
URL=adminenvir/index.php">';  
 //  header('Refresh:0; url=adminenvir/index.php');   
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   // header('Location: adminenvir/index.php'); 
    } 
    
   if($userData ['isadmin']==1) 
    { 
       header('Location: professorenvir/index.php'); 
    } 
    
   if($userData ['isadmin']==2)  
    { 
       header('Location: userenvir/index.php'); 
    } 
  } 
 } 
 else {echo '<META HTTP-EQUIV="Refresh" Content="0; URL=index.php">';} 
?> 
</p> 
</div> 
</div> 
<div style="clear: both;">&nbsp;</div> 
</div> 
<!-- end #content --> 
<!-- end #sidebar --> 
<div style="clear: both;">&nbsp;</div> 
</div> 
</div> 
</div> 
<!-- end #page --> 
</div> 
<?php 
    include("footer.php"); 
?> 
<!-- end #footer --> 
</body></html> 
 

� logout.phh 
<?php 
 session_start(); 
if(isset($_SESSION['username']))  
{ 
 session_unset(); 
 session_destroy(); 
} 
else {header ("Location:login.php");} 
include("validations.js"); 
echo' 
<!DOCTYPE html PUBLIC -//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> 
 
<html> 
 <head> 
 
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8" /> 
 
<title> Automatic QUestionairre Application(A.QU.A)</title> 
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<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" /> 
 
</head> 
<body> 
<div id="wrapper"> 
 <div id="page"> 
  <div id="page-bgtop"> 
   <div id="page-bgbtm"> 
    <div id="content"> 
       <p align="center">';   
 echo'      <div class="post"> 
<h2 align="center" class="title"><a href="index.php">Kαλώς ήρθατε στο A.QU.A 
</a></h2> 
      <p class="meta"> 
     <span class="date">'; 
       
      $my_t=getdate(date("U")); 
       print("$my_t[weekday], 
$my_t[month] $my_t[mday], $my_t[year]"); 
 echo'     
  </span></p> 
      <div style="clear: both;">&nbsp;</div> 
      <div class="entry">'; 
?> 
<center> 
  <h4> Αποσυνδεθήκατε µε επιτυχία!!</h4> 
  </p> 
  <h4> Για να µπορέσετε να χρησιµοποιήσετε το σύστηµα θα πρέπει να είστε 
συνδεδεµένoι</h4> 
  </p> 
</center> 
<br> 
<br> 
<form name="thisform" action="login.php" method="post" onsubmit='return 
validateLogin(this)'> 
  <center> 
    <table align="center" cellpadding="6" cellspacing="10" bordercolor="brown"> 
      <tr> 
        <td>Username:</td> 
        <td><input type="text" name="username" id="username"></td> 
      </tr> 
      <tr> 
        <td>Password:</td> 
        <td><input type="password" name="password" id="password"></td> 
      </tr> 
      <tr> 
        <td></td> 
        <td><input type="submit" value="Σύνδεση" /></td> 
      </tr> 
    </table> 
  </center> 
</form> 
</p> 
</div> 
</div> 
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<div style="clear: both;">&nbsp;</div> 
</div> 
<!-- end #content --> 
<!-- end #sidebar --> 
<div style="clear: both;">&nbsp;</div> 
</div> 
</div> 
</div> 
<!-- end #page --> 
</div> 
<?php 
    include("footer.php"); 
?> 
<!-- end #footer --> 
</body></html> 
 
 
 

� index.php 
<?php 
session_start(); 
include("validations.js"); 
?> 
<!DOCTYPE html PUBLIC -//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8" /> 
<title>Automatic QUestionairre Application(A.QU.A)</title> 
<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" /> 
<script type="text/javascript" src="js.js"></script> 
</head> 
<body bgcolor="#FFFFFF"> 
<div id="wrapper"> 
  <div id="page"> 
    <div id="page-bgtop"> 
      <div id="page-bgbtm"> 
        <div id="content"> 
          <div class="post"> 
            <h2 align="center" class="title"><a href="index.php">Kαλώς ήρθατε στο A.QU.A 
</a></h2> 
            <div style="clear: both;">&nbsp;</div> 
            <div class="entry"> 
              <center> 
<h4> Για να µπορέσετε να χρησιµοποιήσετε το σύστηµα θα πρέπει να είστε 
συνδεδεµένoι</h4> 
                </p> 
              </center> 
              <br> 
              <br> 
              <form name="thisform" action="login.php" method="post" onsubmit='return 
validateLogin(this)'> 
                <center> 
                  <table align="center" cellpadding="6" cellspacing="10" bordercolor="brown"> 
                    <tr> 
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                      <td>Username:</td> 
                      <td><input type="text" name="username" id="username"></td> 
                    </tr> 
                    <tr> 
                      <td>Password:</td> 
                      <td><input type="password" name="password" id="password" ></td> 
                    </tr> 
                    <tr> 
                      <td></td> 
                      <td><input type="submit" value="Σύνδεση" /></td> 
                    </tr> 
                  </table> 
                </center> 
              </form> 
              </p> 
            </div> 
          </div> 
          <div style="clear: both;">&nbsp;</div> 
        </div> 
        <!-- end #content --> 
        <!-- end #sidebar --> 
        <div style="clear: both;">&nbsp;</div> 
      </div> 
    </div> 
  </div> 
  <!-- end #page --> 
</div> 
<?php 
    include("footer.php"); 
?> 
<!-- end #footer --> 
</body> 
</html> 
 

� functions.php 
 
<?php 
/* if (($_SERVER['SERVER_NAME']!="localhost")){ 
     echo "bye bye, hackers!"; 
    die(); 
}  
και βλέπουµε στον server 
*/ 
//database functions 
function connection() 
 { 
  $dbhost = 'localhost'; 
  $dbname = 'aqua'; 
  $dbuser = 'root'; 
  $dbpass = ''; //not really 
  $conn = mysql_connect($dbhost, $dbuser, $dbpass) or die("Η σύνδεση δεν 
επετεύχθει"); 
   
   mysql_query('SET character_set_results=utf8'); 
   mysql_query('SET names=utf8'); 
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   mysql_query('SET character_set_client=utf8'); 
   mysql_query('SET character_set_connection=utf8'); 
   mysql_query('SET character_set_results=utf8'); 
   mysql_query('SET collation_connection=utf8_unicode_ci'); 
   mysql_select_db($dbname, $conn) ; 
    
  return $conn;// 
 } 
//session contrtol functions 
 
function validateUser($username) 
{ 
   // session_regenerate_id (); #old session to new one κυκλική αντιµετάθεση  
    $_SESSION['valid'] = 1; 
    $_SESSION['username'] = $username; 
  
} 
 
function isLoggedIn() 
{ 
    if(isset($_SESSION['valid']) && $_SESSION['valid']) 
        return true; 
    return false; 
} 
function isMember ()  
{ 
if(!isLoggedIn()) 
{ 
    header('Location: index.php'); 
    die(); 
} 
} 
?> 

 
 CSS 
 

� Style.css 
 
body { 
     background: url("images/img01.jpg") repeat-x scroll center top #DCD4A7; 
     color: #3E3B36; 
     font-family: "Trebuchet MS",Arial,Helvetica,sans-serif; 
     font-size: 13px; 
     margin: 0px; 
     padding: 0pt; 
} 
 
h1, h2, h3 { 
     color: #F0E9E9; 
     font-weight: normal; 
     margin: 0pt; 
     padding: 0pt; 
} 
 
h1 { 
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     font-size: 2em; 
} 
 
h2 { 
     font-size: 2.8em; 
} 
 
h3 { 
     font-size: 1.6em; 
} 
 
p, ul, ol { 
     line-height: 180%; 
     margin-top: 0pt; 
} 
 
ul, ol { 
     
} 
 
a { 
     color: #A13B30; 
     text-decoration: none; 
} 
 
a:hover { 
     
} 
 
<!-- Balloon style starts --> 
 
.balloon a:hover {background-color: #FFFF99;color:#0000FF;} 
.balloon a:link span{display: none;} 
.balloon a:visited span{display: none;} 
.balloon a:hover span { 
  position: absolute; 
  margin:0px 0px 0px 0px; 
  background-color: white; 
  max-width:200px; 
  padding: 2px 0px 2px 10px; 
  border: 1px solid black; 
  font: normal 10px/12px verdana; 
  text-decoration none; 
  color: #000; 
  text-align:left; 
  display: block; 
   
 } 
 
<!-- Balloon style ends --> 
 
 
#wrapper { 
     margin: 0pt auto; 
     padding: 0pt; 
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} 
 
#header-wrapper { 
     background: none repeat scroll 0% 0% #3C3230; 
     border-bottom: 10px solid #4F4440; 
     height: 100px; 
} 
 
#header { 
     margin: 0pt auto; 
     padding: 0px 0px 0px 30px; 
     width: 960px; 
} 
 
#logo { 
     color: #79350A; 
     height: 100px; 
     margin: 0pt; 
     padding: 0pt; 
     width: 280px; 
} 
 
#logo h1, #logo p { 
     font-family: Georgia,"Times New Roman",Times,serif; 
     letter-spacing: -2px; 
     margin: 0pt; 
     padding: 0pt; 
     text-align: center; 
     text-transform: lowercase; 
} 
 
#logo h1 { 
     color: #4D8D99; 
     font-size: 30px; 
     margin: 0px 0px -20px; 
     padding: 0px 0px 0px; 
} 
 
#logo h1 a { 
     color: #79350A; 
} 
 
#logo p { 
     font-size: 22px; 
     margin: 0px; 
     padding: 0px; 
} 
 
#logo a { 
     background: none repeat scroll 0% 0% transparent; 
     border: medium none; 
     color: #34312C; 
     text-decoration: none; 
} 
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#search { 
     background: url("images/img05.jpg") no-repeat scroll left 15px transparent; 
     height: 50px; 
     padding: 20px 0px 0px; 
     width: 280px; 
} 
 
#search form { 
     margin: 0px; 
     padding: 0px; 
} 
 
#search fieldset { 
     border: medium none; 
     margin: 0pt; 
     padding: 0pt; 
} 
 
#search-text { 
     background: none repeat scroll 0% 0% transparent; 
     border: medium none; 
     color: #34312C; 
     font: 11px Arial,Helvetica,sans-serif; 
     padding: 0px 5px 2px 10px; 
     text-transform: lowercase; 
     width: 190px; 
} 
 
#search-submit { 
     background: none repeat scroll 0% 0% transparent; 
     border: medium none; 
     color: #34312C; 
     height: 2px; 
     text-indent: -99999px; 
     width: 70px; 
} 
 
#menu { 
     margin: 0px auto; 
     padding: 0pt; 
     width: 260px; 
} 
 
#menu ul { 
     line-height: normal; 
     list-style: none outside none; 
     margin: 0pt; 
     padding: 50px 0px 0px; 
} 
 
#menu li { 
     border-bottom: 1px dashed #C7C392; 
} 
 
#menu a { 



 97

     color: #2A271C; 
     display: block; 
     font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; 
     font-size: 13px; 
     font-weight: normal; 
     height: 20px; 
     margin: 1px 0px; 
     padding: 3px 0px 0px 20px; 
     text-decoration: none; 
     text-transform: capitalize; 
     width: 260px; 
} 
 
#menu a:hover, #menu .current_page_item a { 
     background: url("images/img06.jpg") no-repeat scroll left top transparent; 
     text-decoration: none; 
} 
 
#menu .current_page_item a { 
     
} 
 
#page { 
     margin: 0pt auto; 
     width: 1200px; 
} 
 
#page-bgtop { 
     
} 
 
#page-bgbtm { 
     overflow: hidden; 
     padding: 0px 30px; 
     width: 1120px; 
} 
 
#content { 
     background: url("images/img02.jpg") repeat scroll 0% 0% #FCF8E5; 
     border: 1px solid #CFC69D; 
     float: right; 
     padding: 70px 0px 0px; 
     width: 720px; 
} 
 
.post { 
     margin-bottom: 40px; 
} 
 
.post .title { 
     font-family: Georgia,"Times New Roman",Times,serif; 
     letter-spacing: -0.5px; 
     padding: 0px 0px 10px; 
     text-transform: lowercase; 
     color: #79350A; 
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} 
 
.post .title a { 
     border: medium none; 
     color: #79350A; 
} 
 
.post .meta { 
     background: none repeat scroll 0% 0% #EDE8CA; 
     font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; 
     font-size: 13px; 
     font-weight: bold; 
     margin-bottom: 30px; 
     overflow: hidden; 
     padding: 5px 10px; 
     text-align: left; 
} 
 
.post .meta .date { 
     float: left; 
} 
 
.post .meta .posted { 
     float: right; 
} 
 
.post .meta a { 
     
} 
 
.post .entry { 
     border-bottom: 1px dashed #DCD4A7; 
     padding: 0px 0px 20px; 
     text-align: justify; 
     font-size: 13px; 
} 
 
.links { 
     font-size: 13px; 
     font-weight: bold; 
     padding-top: 20px; 
} 
 
#sidebar { 
     color: #3E3B36; 
     float: left; 
     margin: 0px; 
     padding: 0px 0px 80px 10px; 
     position: fixed; 
     width: 260px; 
} 
 
#sidebar ul { 
     list-style: none outside none; 
     margin: 0pt; 
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     padding: 0pt; 
} 
 
#sidebar li { 
     margin: 0pt; 
     padding: 0pt; 
} 
 
#sidebar li ul { 
     margin: 0px 0px 0px 20px; 
     padding-bottom: 20px; 
} 
 
#sidebar li li { 
     border-bottom: 1px dashed #C7C392; 
     border-left: medium none; 
     line-height: 30px; 
} 
 
#sidebar li li span { 
     display: block; 
     font-size: 11px; 
     font-style: italic; 
     margin-top: -20px; 
     padding: 0pt; 
} 
 
#sidebar li li a { 
     color: #3E3B36; 
} 
 
#sidebar li li a:hover { 
     color: #7E380A; 
} 
 
#sidebar h2 { 
     color: #333333; 
     font-size: 1.8em; 
     height: px; 
     letter-spacing: -0.5px; 
} 
 
#sidebar p { 
     margin: 0pt 0px; 
     padding: 0px 20px 20px; 
} 
 
#sidebar a { 
     border: medium none; 
} 
 
#sidebar a:hover { 
     
} 
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#calendar { 
     
} 
 
#calendar_wrap { 
     padding: 20px; 
} 
 
#calendar table { 
     width: 100%; 
} 
 
#calendar tbody td { 
     text-align: center; 
} 
 
#calendar #next { 
     text-align: right; 
} 
 
#footer { 
     font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; 
     height: 80px; 
     margin: 0pt auto; 
     padding: 0px 0pt 15px 310px; 
     width: 910px; 
} 
 
#footer p { 
     color: #4D4D4D; 
     font-size: 20px; 
     line-height: normal; 
     margin: 0pt; 
     padding-top: 0px; 
     text-align: center; 
} 
 
#footer a { 
     color: #474440; 
} 
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JAVASCRIPT 
 

� Validations.js 
 
<script> 
function inLimits(elem, helperMsg){ 
if(elem.value <1||elem.value >999){ 
alert(helperMsg); 
elem.focus(); 
return true; 
} 
return false; 
} 
function notEmpty(elem, helperMsg){ 
if(elem.value.length == 0){ 
alert(helperMsg); 
elem.focus(); 
return true; 
} 
return false; 
} 
function radioSelection(elem, helperMsg) 
{ 
for(i=0; i<elem.length; i++) 
{ 
if(elem[i].checked) 
{ 
return true; 
} 
else alert(helperMsg);return false; 
} 
 
} 
function colorout(elem) 
 { 
if(elem.value!="") 
{ 
  elem.style.backgroundColor = "" ;  
 } 
} 
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//validation functions for every page 
 
function validateLogin(form) 
{ 
with(form) 
{ 
var username = document.getElementById("username"); 
var password = document.getElementById("password"); 
 
 
if(notEmpty(username, "Παρακαλώ συµπληρώστε το Username σας.")) 
{ 
username.focus(); 
username.style.backgroundColor = "#CFECEC"; 
return false; 
} 
colorout(username); 
if(notEmpty(password, "Παρακαλώ συµπληρώστε το Password σας.")) 
{ 
password.focus(); 
password.style.backgroundColor = "#CFECEC"; 
return false; 
colorout(password); 
} 
}//with 
}//validate 
 
 
 
// addadmin.php 
function validateAddAdmin(form) 
{ 
with(form) 
{ 
var uname1 = document.getElementById("uname1"); 
var uname2 = document.getElementById("uname2"); 
var pass1 = document.getElementById("pass1"); 
var pass2 = document.getElementById("pass2"); 
 
if(notEmpty(uname1, "Παρακαλώ συµπληρώστε το Username νέου ∆ιαχειριστή.")) 
{ 
 uname1.style.backgroundColor = "#CFECEC"; 
return false; 
} 
colorout(uname1); 
if(notEmpty(uname2, "Παρακαλώ συµπληρώστε την Επανάληψη Username νέου ∆ιαχειριστή 
.")) 
{ 
 uname2.style.backgroundColor = "#CFECEC"; 
return false; 
} 
colorout(uname2); 
if(notEmpty(pass1, "Παρακαλώ συµπληρώστε το Password νέου ∆ιαχειριστή.")) 
{ 
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 pass1.style.backgroundColor = "#CFECEC"; 
return false; 
} 
colorout(pass1); 
if(notEmpty(pass2, "Παρακαλώ συµπληρώστε την Επανάληψη Password νέου 
∆ιαχειριστή.")) 
{ 
 pass2.style.backgroundColor = "#CFECEC"; 
return false; 
} 
colorout(pass2); 
 
if((uname1.value!=uname2.value) ||(pass1.value!=pass2.value)) 
{ 
alert("Το username ή το password του νέου admin και η επανάληψή του δεν ταιριάζουν.\n 
Παρακαλώ ξαναπροσπαθείστε.");return false; 
} 
}//with 
}//validate 
//changepassword.php 
function validateChangePassword(form) 
{ 
with(form) 
{ 
var oldpass = document.getElementById("oldpass"); 
var pass1 = document.getElementById("pass1"); 
var pass2 = document.getElementById("pass2"); 
 
if(notEmpty(oldpass, "Παρακαλώ συµπληρώστε το password σας.")) 
{ 
oldpass.style.backgroundColor = "#CFECEC"; 
return false; 
} 
colorout(oldpass); 
if(notEmpty(pass1, "Παρακαλώ συµπληρώστε το νέο Password σας.")) 
{ 
pass1.style.backgroundColor = "#CFECEC"; 
return false; 
} 
colorout(pass1); 
if(notEmpty(pass2, "Παρακαλώ συµπληρώστε την Επανάληψη του Password σας.")) 
{ 
pass2.style.backgroundColor = "#CFECEC"; 
return false; 
} 
colorout(pass2); 
if(pass1.value!=pass2.value) 
{ 
 pass1.style.backgroundColor = "#CFECEC"; 
 pass2.style.backgroundColor = "#CFECEC"; 
alert("Το νέο password σας και η επανάληψή του δεν ταιριάζουν.\n Παρακαλώ 
ξαναπροσπαθείστε.");return false; 
} 
colorout(pass1); 
colorout(pass2); 
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}//with 
}//validate 
//changeusername.php  
function validateChangeUsername(form) 
{ 
with(form) 
{ 
var uname1 = document.getElementById("uname1"); 
var uname2 = document.getElementById("uname2"); 
//or not working... 
 
if(notEmpty(uname1, "Παρακαλώ συµπληρώστε το νέο username σας.")) 
{ 
 uname1.style.backgroundColor = "#CFECEC"; 
return false; 
} 
colorout(uname1); 
if(notEmpty(uname2, "Παρακαλώ συµπληρώστε την Επανάληψη του νέου username σας.")) 
{ 
 uname2.style.backgroundColor = "#CFECEC"; 
return false; 
} 
colorout(uname2); 
 
if(uname1.value!=uname2.value) 
{ 
 uname1.style.backgroundColor = "#CFECEC"; 
 uname2.style.backgroundColor = "#CFECEC"; 
alert("Το νέο username σας και η επανάληψή του δεν ταιριάζουν.\n Παρακαλώ 
ξαναπροσπαθείστε.");return false; 
} 
colorout(uname1); 
colorout(uname2); 
}//with 
}//validate 
 
// createform.php  
function validateCreateForm(form) 
{ 
with(form) 
{ 
var formname = document.getElementById("formname"); 
var title = document.getElementById("title"); 
var fields = document.getElementById("fields"); 
 
colorout(fields); 
if(notEmpty(formname, "Παρακαλώ συµπληρώστε το όνοµα του ερωτηµατολογίου.")) 
{ 
formname.style.backgroundColor = "#CFECEC"; 
return false; 
} 
colorout(formname); 
if(notEmpty(title, "∆εν έχετε δώσει όνοµα στον τίτλο του ερωτηµατολογίου.")) 
{ 
title.style.backgroundColor = "#CFECEC"; 
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return false; 
} 
colorout(title); 
 
if(notEmpty(fields, "Παρακαλώ συµπληρώστε το πλήθος  των πεδίων του 
ερωτηµατολογίου.")) 
{ 
fields.style.backgroundColor = "#CFECEC"; 
return false; 
} 
 
 
if (isNaN(fields.value)){alert("Παρακαλώ µην εισάγετε ειδικούς χαρακτήρες ή γράµµατα στο 
Πεδίο Πλήθος Πεδίων.");fields.style.backgroundColor = "#CFECEC";fields.focus();return 
false;} 
 
if((fields.value<1)||(fields.value>999)) {alert("Παρακαλώ εισάγετε αριθµό από 1 έως 999 στο 
πεδίο Πλήθος Πεδίων.");fields.style.backgroundColor = "#CFECEC";fields.focus();return 
false;} 
 
}//with 
}//va 
// fields.php 
 
function favSelection() 
{ 
  
var count = document.getElementById("count"); 
  
var temp=count.value; 
 
var listarr=[]; 
for(var i = 0; i <temp; i++) 
 { 
listarr[i]=document.getElementById("type"+i); 
 
 
 if (listarr[i].value=='textarea' ) 
  { 
   document.getElementById("size2"+i).style.display = '' 
   if(document.getElementById("size2"+i).value=="" && 
document.getElementById("size1"+i).value=="") 
   { 
    document.getElementById("size2"+i).value=5; 
    document.getElementById("size1"+i).value=35; 
    return false; 
   } 
    
   if(document.getElementById("size1"+i).value=="") 
   { 
    document.getElementById("size1"+i).value=35; 
    return false; 
   } 
   if(document.getElementById("size2"+i).value=="") 
   { 
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    document.getElementById("size2"+i).value=5; 
    return false; 
   } 
 
       
  } 
   
 if (listarr[i].value=='text') 
  { 
   document.getElementById("size2"+i).style.display = 'none'; 
    
  if (document.getElementById("size1"+i).value=="") 
  {  
   document.getElementById("size1"+i).value=20;    
   return false; 
  } 
   
  }  
  
 if (listarr[i].value=='checkbox') 
  { 
   document.getElementById("size2"+i).style.display = 'none'; 
 
  }  
   
 if (listarr[i].value=='radio') 
  { 
   document.getElementById("size2"+i).style.display = 'none'; 
   
  }   
   
  if (listarr[i].value=='select') 
  { 
   document.getElementById("size2"+i).style.display = 'none'; 
  
  }  
 } 
  
 
} 
 
 
 
function validateFields(form) { 
with(form) { 
var count = document.getElementById("count"); 
 
var temp=count.value; 
var questionarr=[]; 
 
for(var i = 0; i <temp; i++) 
{ 
questionarr[i] = document.getElementById("question"+i); 
//alert("i"+i+namearr[i].value); test only 
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if(notEmpty(questionarr[i], "Παρακαλώ µην αφήνετε κενά.\nΣτην ερώτηση  Αρ. Πεδίου: 
"+[i+1])) 
{ 
 
questionarr[i].style.backgroundColor = "#CFECEC"; 
return false; 
} 
colorout(questionarr[i]); 
} 
 
var namearr=[]; 
//name field validation 
for(var i = 0; i <temp; i++) 
{ 
namearr[i] = document.getElementById("name"+i); 
//alert("i"+i+namearr[i].value); test only 
if(notEmpty(namearr[i], "Παρακαλώ µην αφήνετε κενά.\nText  Αρ. Πεδίου: "+[i+1])) 
{ 
namearr[i].style.backgroundColor = "#CFECEC"; 
return false; 
} 
colorout(namearr[i]); 
} 
 
for(var i = 0; i <temp; i++)//doublicate 
{ 
for(var j = 0; j <temp; j++)//doublicate 
{ 
if((namearr[i].value==namearr[j].value) && (i!=j)) 
{ 
alert("Υπάρχουν διπλότυπα σε δύο πεδία Όνοµα Πεδιου.\n Παρακαλώ αλλάξτε το: " 
+namearr[j].value+"\n Text µε Αρ. Πεδίου: "+[i+1]+" ή "+[j+1]); 
namearr[i].style.backgroundColor = "#CFECEC"; 
namearr[j].style.backgroundColor = "#CFECEC"; 
//namearr[j].focus(); 
return false; 
} 
} 
} 
 
//combination select with size 
var typearr=[]; 
var size1arr=[]; 
var size2arr=[]; 
for(var i = 0; i <temp; i++) 
{ 
typearr[i] = document.getElementById("type"+i); 
//alert("i"+i+typearr[i].value); 
size1arr[i] = document.getElementById("size1"+i); 
//alert("i"+i+size1arr[i].value); 
 size2arr[i] = document.getElementById("size2"+i); 
// alert("i"+i+size2arr[i].value); 
 
if(typearr[i].value=='') 
{ 
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 alert("Παρακαλώ επιλέξτε τον τύπο του πεδίου για την ερώτηση"+[i+1]); 
typearr[i].focus(); 
typearr[i].style.backgroundColor = "#CFECEC";  
 return false; 
} 
colorout(typearr[i]); 
 
 
//text 
if(typearr[i].value=='text') 
{ 
if ((size1arr[i].value)==""){alert("Θα δωθεί εξορισµού τιµή  για το textbox \n Αρ. Πεδίου: 
"+[i+1]);size1arr[i].style.backgroundColor = "#CFECEC";size1arr[i].focus(); size1arr[i].value 
=20;return false;} 
colorout(size1arr[i]); 
if (isNaN(size1arr[i].value)){alert("Παρακαλώ µην εισαγετε ειδικούς χαρακτήρες στο 
Μέγεθος 1 Αρ Πεδίου:"+[i+1]);size1arr[i].focus();return false;} 
if (inLimits(size1arr[i],"Παρακαλώ εισάγετε αριθµούς από το 1-999 στο Μέγεθος 1 Αρ 
Πεδίου:"+[i+1])) 
{return false;} 
} 
 
//select drop down 
if(typearr[i].value=='select') 
{ 
if(notEmpty(size1arr[i], "Παρακαλώ µην αφήνετε κενό το µέγεθος 1 \n είναι υποχρεωτικό για 
drop down select list \n Αρ. Πεδίου: "+[i+1])) 
{ 
size1arr[i].style.backgroundColor = "#CFECEC"; 
return false; 
} 
colorout(size1arr[i]); 
if (isNaN(size1arr[i].value)){alert("Παρακαλώ µην εισαγετε ειδικούς χαρακτήρες στο 
Μέγεθος 1 Αρ Πεδίου:"+[i+1]);size1arr[i].focus();return false;} 
if (inLimits(size1arr[i],"Παρακαλώ εισάγετε αριθµούς από το 1-999 στο Μέγεθος 1 Αρ 
Πεδίου:"+[i+1])) 
{return false;} 
} 
//radio 
if(typearr[i].value=='radio') 
{ 
if(notEmpty(size1arr[i], "Παρακαλώ µην αφήνετε κενό το µέγεθος 1 \n είναι υποχρεωτικό για 
radio \n Αρ. Πεδίου: "+[i+1])) 
{ 
size1arr[i].style.backgroundColor = "#CFECEC"; 
return false; 
} 
colorout(size1arr[i]); 
if (isNaN(size1arr[i].value)){alert("Παρακαλώ µην εισαγετε ειδικούς χαρακτήρες στο 
Μέγεθος 1 Αρ Πεδίου:"+[i+1]);size1arr[i].focus();return false;} 
if (inLimits(size1arr[i],"Παρακαλώ εισάγετε αριθµούς από το 1-999 στο Μέγεθος 1 Αρ 
Πεδίου:"+[i+1])) 
{return false;} 
} 
//textarea 
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if(typearr[i].value=='textarea') 
{ 
if(notEmpty(size1arr[i], "Παρακαλώ µην αφήνετε κενό το µέγεθος 1 \n είναι υποχρεωτικό για 
textarea \n Αρ. Πεδίου: "+[i+1])|| 
notEmpty(size2arr[i], "Παρακαλώ µην αφήνετε κενό το µέγεθος 2 \n είναι υποχρεωτικό για 
textarea \n Αρ. Πεδίου: "+[i+1]) 
) 
{ 
 size1arr[i].style.backgroundColor = "#CFECEC"; 
 size2arr[i].style.backgroundColor = "#CFECEC"; 
return false; 
} 
colorout(size1arr[i]); 
colorout(size2arr[i]); 
if (isNaN(size1arr[i].value)){alert("Παρακαλώ µην εισαγετε ειδικούς χαρακτήρες στο 
Μέγεθος 1 Αρ Πεδίου:"+[i+1]);size1arr[i].focus();return false;} 
 if (inLimits(size1arr[i],"Παρακαλώ εισάγετε αριθµούς από το 1-999 στο Μέγεθος 1 Αρ 
Πεδίου:"+[i+1])) 
{return false;} 
 
if (isNaN(size2arr[i].value)){alert("Παρακαλώ µην εισαγετε ειδικούς χαρακτήρες στο 
Μέγεθος 1 Αρ Πεδίου:"+[i+1]);size2arr[i].focus();return false;} 
if (inLimits(size2arr[i],"Παρακαλώ εισάγετε αριθµούς από το 1-999 στο Μέγεθος 1 Αρ 
Πεδίου:"+[i+1])) 
{return false;} 
} 
//checkbox 
 
if(typearr[i].value=='checkbox') 
{ 
if(notEmpty(size1arr[i], "Παρακαλώ µην αφήνετε κενό το µέγεθος 1 \n είναι υποχρεωτικό για 
checkbox \n Αρ. Πεδίου: "+[i+1])) 
{ 
size1arr[i].style.backgroundColor = "#CFECEC"; 
return false; 
} 
colorout(size1arr[i]); 
if (isNaN(size1arr[i].value)){alert("Παρακαλώ µην εισαγετε ειδικούς χαρακτήρες στο 
Μέγεθος 1 Αρ Πεδίου:"+[i+1]);size1arr[i].focus();return false;} 
if (inLimits(size1arr[i],"Παρακαλώ εισάγετε αριθµούς από το 1-999 στο Μέγεθος 1 Αρ 
Πεδίου:"+[i+1])) 
{return false;} 
} 
 
 
 
} 
}//with 
}//validate 
 
// procedure.php 
function validateProcedure(form) 
{ 
with(form) 
{ 
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//dropdown nodes and child like validation 
 
var nodedropdown = document.getElementById("nodedropdown");//how many nodes exist 
 
var temp=nodedropdown.value; 
var childdropdownarr=[]; 
 
for(var i = 0; i <temp; i++) 
{ 
childdropdownarr[i] = document.getElementById("childdropdown"+[i+1]);//while in php 
starts from 1 
// in every node how many childs exists  
 
} 
var dropdownarr=new Array(); 
for(var i = 0; i <temp; i++) 
{ 
 
 for (var j=0;j<childdropdownarr[i].value;j++)//scan every nodes child!!! 
 { 
   dropdownarr[i]=new Array(); 
  //now lets look for id=radioij its value if is blank  
  dropdownarr[i][j] = document.getElementById("select"+[i+1]+j);//no real 2d 
arrays tweak 
  
  if(dropdownarr[i][j].value=="") 
  { 
   alert("Παρακαλώ µην αφήνετε κενό την επιλογή "+[j+1]+" \n για το 
dropdown που επισηµάνθηκε µε χρώµα"); 
   dropdownarr[i][j].style.backgroundColor = "#CFECEC"; 
   dropdownarr[i][j].focus(); 
   return false; 
  } 
  if(dropdownarr[i][j].value!="") 
  { 
  
   dropdownarr[i][j].style.backgroundColor = ""; 
    
  } 
   
 } 
} 
 
 
//radio nodes and child like validation 
var noderadio = document.getElementById("noderadio");//how many nodes exist 
 
 
var temp=noderadio.value; 
var childradioarr=[]; 
 
for(var i = 0; i <temp; i++) 
{ 
childradioarr[i] = document.getElementById("childradio"+[i+1]);//while in php starts from 1 
// in every node how many childs exists  
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} 
var radioarr=new Array(); 
for(var i = 0; i <temp; i++) 
{ 
 
 for (var j=0;j<childradioarr[i].value;j++)//scan every nodes child!!! 
 { 
   radioarr[i]=new Array(); 
  //now lets look for id=radioij its value if is blank  
  radioarr[i][j] = document.getElementById("radio"+[i+1]+j);//no real 2d 
arrays tweak 
  
  if(radioarr[i][j].value=="") 
  { 
   alert("Παρακαλώ µην αφήνετε κενό την επιλογή "+[j+1]+" \n για το 
radio που επισηµάνθηκε µε χρώµα"); 
   radioarr[i][j].style.backgroundColor = "#CFECEC"; 
   radioarr[i][j].focus(); 
   return false; 
  } 
  if(radioarr[i][j].value!="") 
  { 
   radioarr[i][j].style.backgroundColor = ""; 
  } 
   
 } 
} 
 
//radio nodes and child like validation 
var nodecheckbox = document.getElementById("nodecheckbox");//how many nodes exist 
 
 
var temp=nodecheckbox.value; 
var childcheckboxarr=[]; 
 
for(var i = 0; i <temp; i++) 
{ 
childcheckboxarr[i] = document.getElementById("childcheckbox"+[i+1]);//while in php starts 
from 1 
// in every node how many childs exists  
 
} 
var checkboxarr=new Array(); 
for(var i = 0; i <temp; i++) 
{ 
 
 for (var j=0;j<childcheckboxarr[i].value;j++)//scan every nodes child!!! 
 { 
   checkboxarr[i]=new Array(); 
  //now lets look for id=radioij its value if is blank  
  checkboxarr[i][j] = document.getElementById("checkbox"+[i+1]+j);//no real 
2d arrays tweak 
  
  if(checkboxarr[i][j].value=="") 
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  { 
   alert("Παρακαλώ µην αφήνετε κενό την επιλογή "+[j+1]+" \n για το 
radio που επισηµάνθηκε µε χρώµα"); 
   checkboxarr[i][j].style.backgroundColor = "#CFECEC"; 
   checkboxarr[i][j].focus(); 
   return false; 
  } 
  if(checkboxarr[i][j].value!="") 
  { 
   checkboxarr[i][j].style.backgroundColor = ""; 
  } 
   
 } 
} 
 
 
//oufffffffffffff 
}//with 
}//validate 
 
// otp.php 
function validateEditForm(form) 
{ 
with(form) 
{ 
var formid = document.getElementsByName("formid"); 
 
//at last.. >0 cause getElementsByName() returns always a collection.. 
if(formid.length>0) 
 { 
for(i=0; i<formid.length; i++) 
if(formid[i].checked) return true; 
alert("Παρακαλώ επιλέξτε φόρµα ");return false; 
} 
else 
{ 
 
if(formid.checked) return true;   
alert("Παρακαλώ επιλέξτε φόρµα ");return false; 
} 
 
}//with 
}//validate 
 
 
// otp.php 
function validateOtp(form) 
{ 
with(form) 
{ 
var voters = document.getElementById("voters"); 
var formid = document.getElementsByName("formid"); 
 
if(notEmpty(voters, "Παρακαλώ συµπληρώστε το πλήθος των ψηφοφόρων.")) 
{ 
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return false; 
} 
 
if (isNaN(voters.value)){alert("Παρακαλώ µην εισάγετε ειδικούς χαρακτήρες ή γράµµατα στο 
Πεδίο Πλήθος ψηφοφόρων:");voters.focus();return false;} 
 
 
//at last.. >0 cause getElementsByName() returns always a collection.. 
if(formid.length>0) 
 { 
for(i=0; i<formid.length; i++) 
if(formid[i].checked) return true; 
alert("Παρακαλώ επιλέξτε φόρµα ");return false; 
} 
else 
{ 
 
if(formid.checked) return true;   
alert("Παρακαλώ επιλέξτε φόρµα ");return false; 
} 
 
}//with 
}//validate 
 
//other functions 
 
//prin content for otps 
function printPage(ID) 
{ 
var winprint = window.open("","printer",""); 
var content = document.getElementById(ID).innerHTML; 
winprint.document.open(); 
winprint.document.write('<html><head><title>Εκτύπωση Φόρµας </title>'); 
winprint.document.write('</head>'); 
winprint.document.write('<body onload="window.print()">'); 
winprint.document.write(content); 
winprint.document.write('</body></html>'); 
winprint.document.close(); 
winprint.focus(); 
} 
</script> 
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A.2 Φάκελος admin 

 
PHP 

 
� header.php 

<?php 
session_start(); 
if(!isset($_SESSION['username'])) 
{ 
header ("Location:../index.php"); 
} 
echo' 
<!DOCTYPE html PUBLIC -//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> 
<html> 
<head> 
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8"/> 
<title> Automatic QUestionairre Application(A.QU.A)</title> 
<link href="../style.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="screen"/> 
</head> 
<body> 
<div id="wrapper"> 
 <div id="page"> 
  <div id="page-bgtop"> 
   <div id="page-bgbtm"> 
    <div id="content"> 
<p align="center">'; 
echo ' Έχετε συνδεθεί ως:'. $_SESSION['username'].'<a href="../logout.php"> ( Αποσύνδεση 
) </a>';          
  echo'        </p> 
     <div class="post"> 
      <h2 align="center" class="title">Kαλώς 
ήρθατε στις σελίδες διαχειριστή του A.QU.A </h2> 
      <p class="meta"> 
     <span class="date">'; 
      $my_t=getdate(date("U")); 
 print("$my_t[weekday], $my_t[month] $my_t[mday], $my_t[year]"); 
?> 
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� sidebar.php 

 
<?php 
echo ' 
<div id="sidebar"> 
 <div id="logo"> 
 <h1><a>A.QU.A </a></h1> 
 <p>Automatic QUestionairre Application </p> 
     </div> 
  <div id="menu"> 
   <ul> 
   <li><a href="index.php">Αρχική</a></li> 
   <li><a href="changeusername.php">Αλλαγή username</a></li> 
   <li><a href="changepassword.php">Αλλαγή password</a></li> 
   <li><a href="addadmin.php">Προσθήκη ∆ιαχειριστή</a></li> 
   <li><a href="deleteadmin.php">∆ιαγραφή ∆ιαχειριστή</a></li> 
   <br><br> 
   <li><a href="../logout.php">Logout</a></li> 
   </ul> 
   </div> 
    <ul> 
      <li> 
   <h2>Μενού  ∆ιαχείρισης Ερωτηµατολογίων</h2> 
    <ul> 
  <li><a href="createform.php">Κατασκευή Ερωτηµατολογίου</a></li> 
  <li><a href="deleteform.php">∆ιαγραφή Ερωτηµατολογίου</a></li> 
  <li><a href="copyform.php">Αντιγραφή Ερωτηµατολογίου</a></li> 
  <li><a href="publish.php">∆ηµοσίευση Ερωτηµατολογίου</a></li> 
    </ul> 
      </li> 
     </ul> 
    <ul> 
     <li> 
  <h2>Μενού ∆ιαχείρισης Κωδικών</h2> 
    <ul> 
  <li><a href="addotps.php">Προσθήκη κωδικών Ερωτηµατολογίων</a></li> 
    <li><a href="removeotps.php">Αφαίρεση κωδικών Ερωτηµατολογίων</a></li> 
    <li><a href="printotps.php">Εκτύπωση κωδικών Ερωτηµατολογίων</a></li> 
   </ul> 
      </li> 
     </ul> 
</div>'; 
?> 
 
 
 

� index.php 
 
<?php 
 
session_start(); 
if(!isset($_SESSION['username'])) 
{ 
header ("Location:../login.php"); 
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} 
echo' 
<!DOCTYPE html PUBLIC -//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> 
<html> 
<head> 
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8"/> 
<title> Automatic QUestionairre Application(A.QU.A)</title> 
<link href="../style.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="screen"/> 
 
</head> 
<body> 
<div id="wrapper"> 
 <div id="page"> 
  <div id="page-bgtop"> 
   <div id="page-bgbtm"> 
    <div id="content"> 
<p align="center">'; 
   echo ' Έχετε συνδεθεί ως:'. $_SESSION['username'].'<a 
href="../logout.php"> ( Αποσύνδεση ) </a>';      
    
  echo'        </p> 
     <div class="post"> 
      <h2 align="center" class="title">Kαλώς 
ήρθατε στις σελίδες διαχειριστή του A.QU.A</h2> 
      <p class="meta"> 
 <span class="date">'; 
  $my_t=getdate(date("U")); 
 print("$my_t[weekday], $my_t[month] $my_t[mday], $my_t[year]"); 
?> 
</span> 
</p> 
 
<div style="clear: both;">&nbsp;</div> 
<div class="entry"> 
  <center> 
    <h4> Καλώς ήλθατε στην Πλατφόρµα Αυτόµατης Κατασκευής Ερωτηµατολογίων 
a.qu.a</h4> 
    </p> 
    <p>Η πλατφόρµα κατασκευάζει και αναπαράγει ερωτηµατολόγια µε την βοήθεια βάσης 
δεδοµένων<br> 
      στα οποία συµµετέχουν µόνο εξουσιοδοτηµένοι χρήστες οι οποίοι λαµβάνουν κωδικούς 
µιας χρήσης.<br> 
      Η πλατφόρµα διαχειρίζεται λειτουργείες διαχειριστή και πολλές αλλές επιλογές που  
µπορείτε να<br> 
      βρείτε στο πλαινό µενού. </p> 
  </center> 
  </p> 
</div> 
</div> 
<div style="clear: both;">&nbsp;</div> 
</div> 
<!-- end #content --> 
<?php 
include("sidebar.php"); 
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?> 
<!-- end #sidebar--> 
<div style="clear: both;">&nbsp;</div> 
</div> 
</div> 
</div> 
<!-- end #page --> 
</div> 
<?php 
include("../footer.php"); 
?> 
<!-- end #footer --> 
</body></html> 
 

� changeusername.php 
 
<?php 
include("header.php"); 
include("../functions.php"); 
include("../validations.js"); 
?> 
</span> 
</p> 
 
<div style="clear: both;">&nbsp;</div> 
<div class="entry"> 
  <center> 
    <h4> Για την αλλαγή του username σας παρακαλώ συµπληρώστε τα στοιχεία της 
φόρµας:</h4> 
    </p> 
    <br> 
    <p> 
      <?php 
if(  isset($_POST['uname1'])&& isset($_POST['uname2']))  
{ 
  
    $uname1 = $_POST['uname1']; 
    $uname2 = $_POST['uname2']; 
    
    $uname1 = stripslashes($uname1); 
    $uname2 = stripslashes($uname2); 
    $uname1 = mysql_real_escape_string($uname1); 
    $uname2 = mysql_real_escape_string($uname2);  
     
  
    connection(); 
    $query ="SELECT username FROM users  WHERE 
username='$uname1'"; 
       $result=mysql_query($query); 
         
         
    
    if(mysql_num_rows($result) == 1)  
      { 
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       echo '<p> <h4> 
<CENTER><B>Αυτό το username υπάρχει ήδη στη βάση παρακαλώ δώστε 
άλλο</B></CENTER></h4> </p>'; 
       echo '<p> <h4> 
<CENTER><B>Ξαναπροσπαθήστε</B></CENTER></h4> </p>';    
   
      } 
     else  
      { 
       
    
     
      
 $oldusername=$_SESSION['username']; 
       $_SESSION['username']=$uname1;
  
    
       echo ' Έχετε συνδεθεί ως:'. 
$_SESSION['username'].'<a href="../logout.php"> ( Αποσύνδεση ) </a>';   
    
       
       connection(); 
        
       $query ="UPDATE users SET 
username='$uname1' WHERE username='$oldusername'"; 
          mysql_query($query); 
               
 
        
       echo '<p> <h4> <CENTER><B>Η 
αλλαγή του username σας έγινε επιτυχώς.</B></CENTER></h4> </p>'; 
     
     } 
   }    
?> 
    <form name="thisform" action="changeusername.php" method="post" onsubmit="return 
validateChangeUsername(this)"> 
      <table align="center" cellpadding="6" cellspacing="10" bordercolor="brown"> 
        <tr> 
          <td>νέο username</td> 
          <td><input type="text" name="uname1"> 
          </td> 
        </tr> 
        <tr> 
          <td>Επανάληψη νέου username</td> 
          <td><input type="text" name="uname2" > 
          </td> 
        </tr> 
        <tr> 
          <td></td> 
          <td><INPUT TYPE="submit" value="αλλαγή" > 
          </td> 
          </td> 
        </tr> 
      </table> 
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    </form> 
  </center> 
  </p> 
</div> 
</div> 
<div style="clear: both;">&nbsp;</div> 
</div> 
<!-- end #content --> 
<?php 
include("sidebar.php"); 
?> 
<!-- end #sidebar--> 
<div style="clear: both;">&nbsp;</div> 
</div> 
</div> 
</div> 
<!-- end #page --> 
</div> 
<?php 
include("../footer.php"); 
?> 
<!-- end #footer --> 
</body></html> 
 

� changepassword.php 
 
<?php 
include("header.php"); 
include("../functions.php"); 
include("../validations.js"); 
?> 
</span> 
</p> 
 
<div style="clear: both;">&nbsp;</div> 
<div class="entry"> 
  <center> 
    <h4> Για την αλλαγή του Password σας παρακαλώ συµπληρώστε τα στοιχεία της 
φόρµας:</h4> 
    </p> 
    <br> 
    <p> 
      <?php 
if(  isset($_POST['pass1'])&& isset($_POST['pass2'])&&  isset($_POST['oldpass']))  
{ 
  
  $oldpass = $_POST['oldpass']; 
  $pass1 = $_POST['pass1']; 
  $pass2 = $_POST['pass2']; 
 
  $oldpass = stripslashes($oldpass); 
  $pass1 = stripslashes($pass1); 
  $pass2 = stripslashes($pass2); 
 
  $oldpass = mysql_real_escape_string($oldpass); 
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  $pass = mysql_real_escape_string($pass1); 
  $pass2 = mysql_real_escape_string($pass2); 
 
      connection(); 
 
    $sessionUsername=$_SESSION['username']; 
 
       $query ="SELECT * 
       FROM users 
       WHERE username = '$sessionUsername';"; 
 
       $result=mysql_query($query); 
 
    $userData = mysql_fetch_array($result,MYSQL_BOTH); 
 
 
      $hash = hash('sha256', $userData['salt'] . hash('sha256', $oldpass) ); 
 
    if($hash != $userData['password']) 
     { 
      echo '<p> <h4> 
<CENTER><B>Πληκτρολόγησες λάθος password</B></CENTER></h4> </p>'; 
      echo '<p> <h4> 
<CENTER><B>Ξαναπροσπαθήστε</B></CENTER></h4> </p>'; 
     } 
 
    else { 
 
      $hash = hash('sha256', $pass1); 
 
    function createSalt() 
      { 
          $string = md5(uniqid(rand(), true)); 
          return substr($string, 0, 3); 
      } 
       $salt = createSalt(); 
 
       $hash = hash('sha256', $salt . $hash); 
 
       connection(); 
 
 
       $query ="UPDATE users 
          SET 
password='$hash',salt='$salt' 
 
          WHERE 
username='$sessionUsername'"; 
 
 
          mysql_query($query); 
 
 
      echo '<p> <h4> <CENTER><B>Η αλλαγή 
του password σας έγινε επιτυχώς.</B></CENTER></h4> </p>'; 
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     } 
  } 
?> 
    <form name="thisform" action="changepassword.php" method="post" onsubmit="return 
validateChangePassword(this)"> 
      <table align="center" cellpadding="6" cellspacing="10" bordercolor="brown"> 
        <tr> 
          <td>Παλιό password</td> 
          <td><input type="password" name="oldpass" id="oldpass"> 
          </td> 
        </tr> 
        <tr> 
          <td>νέο password</td> 
          <td><input type="password" name="pass1" id="pass1"> 
          </td> 
        </tr> 
        <tr> 
          <td>Επανάληψη νέου username</td> 
          <td><input type="password" name="pass2"id="pass2"> 
          </td> 
        </tr> 
        <tr> 
          <td></td> 
          <td><INPUT TYPE="submit" value="αλλαγή"> 
          </td> 
          </td> 
        </tr> 
      </table> 
    </form> 
  </center> 
  </p> 
</div> 
</div> 
<div style="clear: both;">&nbsp;</div> 
</div> 
<!-- end #content --> 
<?php 
include("sidebar.php"); 
?> 
<!-- end #sidebar--> 
<div style="clear: both;">&nbsp;</div> 
</div> 
</div> 
</div> 
<!-- end #page --> 
</div> 
<?php 
include("../footer.php"); 
?> 
<!-- end #footer --> 
</body></html> 
 
/ 
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� addadmin 
<?php 
include("header.php"); 
include("../functions.php"); 
include("../validations.js"); 
?> 
</span> 
</p> 
 
<div style="clear: both;">&nbsp;</div> 
<div class="entry"> 
  <center> 
    <h4> Σε αυτή τη φόρµα µπορείτε να προσθέσετε νέους διαχειριστές:</h4> 
    </p> 
    <?php 
if(  isset($_POST['pass1'])&& isset($_POST['uname1']))  
{ 
 //depecated;; 
 $uname1= stripslashes($_POST['uname1']); 
 $uname1= mysql_real_escape_string($uname1); 
 
 $pass1= stripslashes($_POST['pass1']); 
 $pass1= mysql_real_escape_string($pass1); 
 
   connection(); 
 
 $query ="SELECT username FROM users  WHERE username='$uname1'"; 
 $result=mysql_query($query); 
 
 if(mysql_num_rows($result) == 1) 
  { 
   echo '<p> <h4> <CENTER><B>Αυτό το username υπάρχει ήδη στη 
βάση παρακαλώ δώστε άλλο</B></CENTER></h4> </p>'; 
   echo '<p> <h4> 
<CENTER><B>Ξαναπροσπαθήστε</B></CENTER></h4> </p>'; 
   header('Refresh: 3; url=addadmin.php'); 
  } 
  else 
  { 
   $hash = hash('sha256', $pass1); 
 
   function createSalt() 
   { 
    $string = md5(uniqid(rand(), true)); 
    return substr($string, 0, 3); 
   } 
   $salt = createSalt(); 
   $hash = hash('sha256', $salt . $hash); 
 
   $query = "INSERT INTO users ( username, password, salt,isadmin) 
        VALUES ( '$uname1' , '$hash' , '$salt',0 );"; 
   mysql_query($query); 
    
echo '<p>  <h4> <CENTER><B>Η Προσθήκη του Administrator έγινε επιτυχώς.</B> 
</CENTER></h4> </p>'; 
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   echo '<p> <h4> <CENTER><B>Τα στοιχεία του νέου admin 
είναι:</B></CENTER></h4> </p>'; 
   echo '<p> <h4> <CENTER><B> username:'. 
$uname1.'</B></CENTER></h4> </p>'; 
   echo '<p> <h4> <CENTER><B>password:'. 
$pass1.'</B></CENTER></h4> </p>'; 
  } 
} 
?> 
    <form name="thisform" action="addadmin.php" method="post" onsubmit="return 
validateAddAdmin(this)"> 
      <table align="center" cellpadding="6" cellspacing="10" bordercolor="brown"> 
        <tr> 
          <td> Username νέου ∆ιαχειριστή</td> 
          <td><input type="text" name="uname1" id="uname1"> 
          </td> 
        <tr> 
          <td>Επανάληψη Username νέου ∆ιαχειριστή </td> 
          <td><input type="text" name="uname2" id="uname2"> 
          </td> 
          <br> 
          <br> 
        </tr> 
        <tr> 
          <td>Password νέου ∆ιαχειριστή</td> 
          <td><input type="text" name="pass1" id="pass1"> 
          </td> 
        <tr> 
          <td>Επανάληψη Password νέου ∆ιαχειριστή</td> 
          <td><input type="text" name="pass2" id="pass2"> 
          </td> 
        </tr> 
        <tr> 
          <td></td> 
          <td><INPUT TYPE="submit" value="Προσθήκη admin"> 
          </td> 
          </td> 
        </tr> 
      </table> 
    </form> 
  </center> 
  </p> 
</div> 
</div> 
<div style="clear: both;">&nbsp;</div> 
</div> 
<!-- end #content --> 
<?php 
include("sidebar.php"); 
?> 
<!-- end #sidebar--> 
<div style="clear: both;">&nbsp;</div> 
</div> 
</div> 
</div> 
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<!-- end #page --> 
</div> 
<?php 
include("../footer.php"); 
?> 
<!-- end #footer --> 
</body></html> 
 

� deleteadmin.php 
 
<?php 
include("header.php"); 
include("../functions.php"); 
?> 
     </span></p> 
     <div style="clear: both;">&nbsp;</div> 
      <div class="entry"> 
  <center> 
       <h4> Σε αυτή τη σελίδα µπορείτε να 
διαγράφετε διαχειριστές</h4> </p> 
       <br /> 
<?php 
       $curUser=$_SESSION['username']; 
       connection(); 
         $query ="SELECT * FROM users 
WHERE username!='$curUser'";//Τον ευατό µου θα σβήσω;; 
            $result=mysql_query($query); 
?> 
     <table cellpadding="6" cellspacing="10" 
align="center" style="border:solid;border-width:1;border-color:brown"> 
       <tr align="center"> 
        <td colspan="4">∆ιαγραφή 
διαχειριστή</td> 
       </tr> 
       <tr> 
        <td>A/A</td> 
        <td>UserID</td> 
        <td>UserName</td> 
        <td>∆ιαγραφή</td> 
       </tr> 
<?php 
     $aa=1; 
    while (  $userData = 
mysql_fetch_array($result,MYSQL_BOTH)) 
    { 
      echo" 
       <tr style=border:solid;border-
width:1;border-color:brown> 
             <td >$aa </td> 
           <td>{$userData['userid']}</td> 
           <td>{$userData['username']}</td> 
           <td align='center' border='1'><a 
href='deleteadminstep.php?seluserid={$userData['userid']}' onclick=\"return 
confirm('Επικύρωση διαγραφής')\">   <img  src='../images/del.jpg'></a></td> 
          </tr> 
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       "; 
     $aa++; 
    } 
?> 
     </table> 
  </center> 
        </p> 
      </div> 
     </div> 
      
     <div style="clear: both;">&nbsp;</div> 
    </div> 
    <!-- end #content --> 
<?php 
include("sidebar.php"); 
?> 
     <!-- end #sidebar--> 
    <div style="clear: both;">&nbsp;</div> 
   </div> 
  </div> 
 </div> 
 <!-- end #page --> 
</div> 
<?php 
include("../footer.php"); 
?> 
<!-- end #footer --> 
</body> 
</html> 
 
 

� deleteadminstep.php 
 
<?php 
include("header.php"); 
include("../functions.php"); 
?> 
</span> 
</p> 
 
<div style="clear: both;">&nbsp;</div> 
<div class="entry"> 
  <center> 
    <h4> Η διαγραφή του διαχειριστή πραγµατοποιήθηκε!</h4> 
    </p> 
    <h4> Παρακαλώ περιµένετε</h4> 
    </p> 
    <br> 
    <?php 
    $deluserbyid = $_GET['seluserid']; 
    connection(); 
       if ($deluserbyid != "")   
      { 
   $delquery = "DELETE FROM users WHERE userid='$deluserbyid'"; 
      mysql_query($delquery); 
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    header('Refresh: 3; url=deleteadmin.php'); 
      } 
     else { 
   echo 'Κάτι πήγε στραβά ξαναπροσπάθησε'; 
      header('Refresh: 3; url=deleteadmin.php'); 
      } 
     ?> 
  </center> 
  </p> 
</div> 
</div> 
<div style="clear: both;">&nbsp;</div> 
</div> 
<!-- end #content --> 
<?php 
   include("sidebar.php"); 
    ?> 
<!-- end #sidebar--> 
<div style="clear: both;">&nbsp;</div> 
</div> 
</div> 
</div> 
<!-- end #page --> 
</div> 
<?php 
    include("../footer.php"); 
?> 
<!-- end #footer --> 
</body></html> 
 
 

� createform.php 
 
<?php 
include("header.php"); 
include("../validations.js"); 
?> 
</span> 
</p> 
<style type="text/css"></style> 
<div style="clear: both;">&nbsp;</div> 
<div class="entry"> 
  <center> 
    <h4> Από το σηµείο αυτό µπορείτε να αρχίσετε την κατασκευή των 
ερωτηµατολογίων:</h4> 
    </p> 
    <form  name="thisform" action="fields.php" method="post" onsubmit="return 
validateCreateForm(this)"> 
      <table align="center" cellpadding="6" cellspacing="1" bordercolor="brown"> 
        <tr> 
          <td align="center"><p>Παρακαλώ δώστε το όνοµα του Ερωτηµατολογίου </p> 
            <p> 
              <input type="text" name="formname" size="20" id="formname" /> 
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              <span class="balloon"> <a href="#"><img src="../images/question.gif" width="13" 
height="14" alt="" /> Είναι µοναδικό πεδίο. Σε περίπτωση που υπάρχει στη βάση θα σας 
ζητηθεί να ξαναεισάγεται </a> </span> <br> 
            <h5>*(|Μόνο λατινικούς χαρακτήρες|)</h5> 
            </p> 
          </td> 
        </tr> 
        <tr> 
          <td align="center"><p>Παρακαλώ δώστε το κεντρικό τίτλο</p> 
            <p> 
              <input type="text" name="title" size="20" id="title"/> 
              <span class="balloon"> <a href="#"><img src="../images/question.gif" width="13" 
height="14" alt="" /> Εµφανίζεται πρίν το ερωτηµατολόγιο ώς κεντρικός τίτλος </a> </span> 
<br> 
            <h5>*(|θα εµφανίζεται πρίν το Ερωτηµατολόγιο|)</h5> 
            </p> 
          </td> 
        </tr> 
        <tr> 
          <td align="center"><p>∆ώστε το πλήθος των πεδίων</p> 
            <p> 
              <input type="text" name="fields" size="3" id="fields"/> 
              <span class="balloon"> <a href="#"><img src="../images/question.gif" width="13" 
height="14" alt="" /> Εισάγετε το πλήθος των ερωτήσεων που θα δοµούν το ερωτηµατολόγιο 
</a> </span> <br> 
            <h5>*(|Αφορά το πλήθος των ερωτήσεων.Από 1-999|)</h5> 
            </p> 
          </td> 
        </tr> 
        <tr> 
          <td colspan="2" align="center" ><INPUT TYPE="submit" value="Υποβολή" ></td> 
        </tr> 
      </table> 
    </form> 
  </center> 
  </p> 
</div> 
<div style="text-align: center"><img src="../images/0.png" width="307" height="98" alt="" 
/></div> 
</div> 
<div style="clear: both;">&nbsp;</div> 
</div> 
<!-- end #content --> 
<?php 
     include("../adminenvir/sidebar.php"); 
     ?> 
<!-- end #sidebar--> 
<div style="clear: both;">&nbsp;</div> 
</div> 
</div> 
</div> 
<!-- end #page --> 
</div> 
<?php 
    include("../footer.php"); 
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?> 
<!-- end #footer --> 
</body></html> 
 
 

� fields.php 
 
<?php 
include("header.php"); 
include("../functions.php"); 
include("../validations.js"); 
 
  $fields= $_POST['fields']; 
  $formname = $_POST['formname']; 
  $title= $_POST['title']; 
 
if(isset($_POST['fields'])&&($_POST['formname'])&&($_POST['title'])) 
{ 
  $fields = stripslashes($fields); 
  $formname = stripslashes($formname); 
  $title = stripslashes($title); 
 
  $fields = mysql_real_escape_string($fields); 
  $formname = mysql_real_escape_string($formname); 
  $title = mysql_real_escape_string($title); 
 
   connection(); 
 
  $query ="SELECT formname FROM form  WHERE 
formname='$formname'"; 
  $result=mysql_query($query); 
 
  if(mysql_num_rows($result) == 1) 
   { 
   echo'</span></p> 
     <style type="text/css"> 
 
     </style> 
 
   <div style="clear: both;">&nbsp;</div> 
  <div class="entry">';   
     
    echo '<META HTTP-EQUIV="Refresh" Content="5; 
URL=createform.php">';     
  //header('Refresh:3; url=createform.php'); ήδη ξεκίνησε... 
echo "<p> <h4> <CENTER><B>Το όνοµα φόρµας που εισάγατε υπάρχει ήδη στη βάση 
παρακαλώ δώστε άλλο</B></CENTER></h4> </p>"; 
    echo "<p> <h4> 
<CENTER><B>Ξαναπροσπαθήστε</B></CENTER></h4> </p>"; 
echo "<p> <h4> <CENTER><B>Παρακαλώ περιµέντε</B></CENTER></h4> </p>"; 
  } 
   else 
   { 
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     $query = "INSERT INTO form 
(formname,fields,title) 
         VALUES 
('$formname','$fields','$title');"; 
        mysql_query($query); 
 
      $query ="SELECT * 
      FROM form 
         WHERE formname= '$formname';"; 
 
      $result=mysql_query($query); 
 
     $formData = mysql_fetch_array($result, 
MYSQL_ASSOC); 
 
         $_SESSION['formid'] = $formData 
['formid']; 
 
echo' 
</span></p> 
     <style type="text/css"> 
 
     </style> 
 
      <div style="clear: both;">&nbsp;</div> 
      <div class="entry"> 
       <center> 
       <h4> Εισάγετε τα στοιχεία για κάθε 
ένα πεδίο στη φόρµα</h4><br> 
       </center> 
 &nbsp;-Τοποθετήστε τον δείκτη πάνω στις υπογραµµισµένες λέξεις για βοήθεια και 
διαβάστε τις οδηγίες<br> 
&nbsp;-Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά εκτός από το µέγεθος2 που απαιτείται µόνο για 
textarea<br> 
&nbsp;-Για την καλύτερη αισθητική εµφάνιση του τελικού ερωτηµατολογίου στα πεδία 
δίνονται εξοριµού τιµές στα<br> 
    &nbsp;-textbox:µέγεθος1->20<br> 
 &nbsp;-textarea:µεγεθος1->35 & µέγεθος2->5 για γραµµές και στήλες αντίστοιχα 
<br> 
 </p> 
<center> 
 <form action="fieldsstep.php" method="post"  name="thisform" id="thisform" 
onsubmit="return validateFields(this)"> 
    <table  align="center" style="border:solid;border-width:1;border-
color:brown"> 
    
     <tr> 
    <td align="center"> 
    <span class="balloon"> 
       <a href="#"><ins>Αρ.Π</ins> 
         <span> Ο Αριθµός Πεδίου.</span> 
      </a> 
    </span> 
    </td> 
    <td align="center"> 
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    <span class="balloon"> 
       <a href="#"><ins>Απαιτείται</ins>  
         <span> Εάν απαιτείται ο χρήστης να απαντήσει στην 
ερώτηση πρέπει να είναι τσεκαρισµένο.</span> 
      </a> 
    </span> 
    </td> 
     
    <td align="center"> 
    <span class="balloon"> 
        <a href="#"><ins>Ερώτηση</ins> 
         <span> Αποτελεί την ερώτηση στην οποία θα 
απαντήσουν οι χρήστες</span> 
      </a> 
    </span> 
    </td> 
     
    <td align="center"> 
     <span class="balloon"> 
        <a href="#"><ins>Όνοµα Πεδίου</ins> 
            <span> Πρέπει να είναι µοναδικό όνοµα για κάθε 
ερώτηση. Χρησιµοποιείται για προγραµµατιστικούς λόγους και είναι συµβολισµός για τον 
διαχωρισµό των πεδίων. Π.Χ q1,q2...</span> 
       </a> 
         </span> 
    </td> 
     
    <td align="center"> 
     <span class="balloon"> 
        <a href="#"><ins>Τύπος Πεδίου</ins>  
             <span> 
              check box: <input type="checkbox"><br><br> 
              <input type="textbox" size="10" 
value="textbox"><br><br> 
              radio button: <input type="radio"> <br><br> 
              drop down: <select> <option></select><br><br> 
              <textarea rows=2 cols=10>text 
area</textarea><br> 
             </span> 
       </a> 
      </span> 
    </td> 
     
    <td align="center"> 
     <span class="balloon"> 
        <a href="#"><ins>Μέγεθος1</ins> 
          <span> Απαραίτητο για όλους του τύπους 
πεδίων για τον τρόπο που θα απαντάν οι χρήστες. <br><br> 
            check box: Για πολλαπλές επιλογές σε 
ερώτηση.<br><br> 
              textbox: Αν αφεθεί κενό θα πάρει default τιµή 
20.<br><br> 
              radio button: Για µονή επιλογή σε ερωτηση. 
<br><br> 
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              drop down: Για µονή επιλογή σε ερώτηση 
<br><br> 
              textarea: Για την πληκτρολόγηση µεγαλύτερων 
κειµένων. Αν αφεθεί κενό θα πάρει τιµή 35 σε συνδυασµό µε το µέγεθος2 που θα πάρει τιµή 
5 <br> 
          </span> 
       </a> 
     </span> 
    </td> 
     
    <td align="center"> 
     <span class="balloon"> 
         <a href="#"><ins>Μέγεθος2</ins> 
          <span> Απαιτείται µόνο για την επιλογή 
textarea και αντιπροσοπέυει το πλάτος µε εξορισµού τιµή το 5 σε συνδυασµό µε το µέγεθος1 
35 </span> 
        </a> 
     </span> 
    </td> 
     </tr> 
    <tr> 
  
    '; 
 
     for($i=0;$i<$fields;$i++) 
      { 
      echo "<tr><td align=center>".($i+1)."</td>"; 
      //tweak checkbox .. undifined... overriden!!! 
      
      echo "<input type=hidden 
name='required[$i]' value='off'>"; 
      echo "<td align=center><input 
type=checkbox name='required[$i]' value='on' checked></td>"; 
       
      
      echo "<td align=center><input type=text 
name='question[$i]' id='question$i'></td>"; 
 
      echo "<td align=center><input type='name' 
id='name$i'  name='name[$i]' size='20'></td>";//names 
      echo "<td align=center><select 
name='type[$i]' id='type$i' onchange='favSelection()'>"; 
      echo "<option value='' > Παρακαλώ 
επιλέξτε";       
      echo "<option value='checkbox' > Check 
Box"; 
      echo "<option value='text'> Text Box"; 
      echo "<option value='radio'> Radio Button"; 
      echo "<option value='select'> Drop Down 
Select"; 
      echo "<option value='textarea'> Text Area "; 
      echo "</select></td>"; 
 
      echo "<td align=center><input type=text 
id='size1$i' name='size1[$i]' size=2></td>"; 
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      echo "<td align=center><input type=text 
id='size2$i'  name='size2[$i]' size=2></td></tr>"; 
      echo "<input type='hidden' name='rowid[$i]' 
value='".$i."'>"; 
 
      }//for validation 
      echo "<input type='hidden' name='count' 
value='".$fields."' id='count'>"; 
echo ' 
     </tr>  
     <tr> 
       <td colspan="6" align="center" ><input type="submit" 
value="Υποβολή" /></td> 
     </tr> 
    
    </table> 
 
 </form> 
      </center>'; 
   } 
} 
else { 
   echo '<p> <h4> <CENTER><B>Κάτι πήγε 
στραβά</B></CENTER></h4> </p>'; 
   echo '<p> <h4> 
<CENTER><B>Ξαναπροσπαθήστε</B></CENTER></h4> </p>'; 
   echo '<META HTTP-EQUIV="Refresh" Content="5; 
URL=createform.php">'; 
 //  header('Refresh: 3; url=createform.php'); 
 
  }       
?> 
</p> 
</div> 
<div style="text-align: center"><img src="../images/20.png" width="307" height="98" alt="" 
/></div> 
</div> 
<div style="clear: both;">&nbsp;</div> 
</div> 
<!-- end #content --> 
<?php 
include("sidebar.php"); 
?> 
<!-- end #sidebar--> 
<div style="clear: both;">&nbsp;</div> 
</div> 
</div> 
</div> 
<!-- end #page --> 
</div> 
<?php 
include("../footer.php"); 
?> 
<!-- end #footer --> 
</body></html> 
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� fieldsstep.php 
 
<?php 
include("header.php"); 
include("../functions.php"); 
include("../validations.js"); 
 
//echo("<pre>\n"); 
//print_r($_POST); 
//echo("</pre>\n"); 
 
$required=$_POST['required']; 
$name=$_POST['name']; 
$type=$_POST['type']; 
$size1=$_POST['size1']; 
$size2=$_POST['size2']; 
$question=$_POST['question']; 
$rowid=$_POST['rowid']; 
 
connection(); 
 
 $formid=$_SESSION['formid']; 
     
     
  $query ="SELECT * 
        FROM form 
        WHERE formid= '$formid';"; 
      
     $result=mysql_query($query); 
       
    $formData = mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC); 
    $fields=$formData['fields']; 
 
//δεν ξεχνώ πάντα στέλνω πίνακες... 
for($i=0;$i<$fields;$i++) 
{ 
 
$query="INSERT INTO `aqua`.`elements` (`formid`, `rowid`, `required`, `question`, `name`, 
`type`, `size1`, `size2`)  
  VALUES ('$formid', '$rowid[$i]', '$required[$i]', '$question[$i]', '$name[$i]', 
'$type[$i]', '$size1[$i]', '$size2[$i]')"; 
 
 mysql_query($query);  
      
} 
 
?> 
</span> 
</p> 
<style type="text/css"></style> 
<div style="clear: both;">&nbsp;</div> 
<div class="entry"> 
  <center> 
    <h4> Τα στοιχεία αποθηκεύτηκαν στη βάση.</h4> 
    </p> 
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    <input type="button" value='Επόµενο' onclick="location.href='procedure.php'" > 
    <br> 
  </center> 
  </p> 
</div> 
<div style="text-align: center"><img src="../images/40.png" width="307" height="98" alt="" 
/></div> 
</div> 
<div style="clear: both;">&nbsp;</div> 
</div> 
<!-- end #content --> 
<?php 
include("sidebar.php"); 
?> 
<!-- end #sidebar--> 
<div style="clear: both;">&nbsp;</div> 
</div> 
</div> 
</div> 
<!-- end #page --> 
</div> 
<?php 
include("../footer.php"); 
?> 
<!-- end #footer --> 
</body></html> 
 

� procedure.php 
 
<?php 
include("header.php"); 
include("../functions.php"); 
include("../validations.js"); 
?> 
</span> 
</p> 
<style type="text/css"></style> 
<div style="clear: both;">&nbsp;</div> 
<div class="entry"> 
  <center> 
    <h4> Στο σηµείο αυτό απαιτούνται επιπλέον πληροφορίες για συγκεκριµένα πεδία</h4> 
    </p> 
    <p> Παρακαλώ εισάγετε στοιχεία για τις ερωτήσεις που θα απαντηθούν µε radios, drop 
down list & checkboxes εάν υπάρχουν</p> 
    <?php 
connection(); 
 
  $formid=$_SESSION['formid']; 
 
 echo "<form  name='thisform' action='procedure2.php' method='post' 
onsubmit='return validateProcedure(this)'>"; 
 //dropdown select 
 
  $query ="SELECT * 
        FROM elements 
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       WHERE  formid='$formid' AND (type='select') 
       ORDER BY rowid ASC 
       ;"; 
 
 $result=mysql_query($query); 
 
 $i=0; 
$existdropdown=0;//flag use if not exist any hidden nodedropdown won't be undifined... 
  while ($elementsData = mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC)) 
 { 
$existdropdown=1; 
//προσέχω ότι ο δείκτης πάει στο 1 αρα πίνακας ξεκινάει από 1.... 
$elementsData['question']=substr($elementsData['question'], 0, 55);  
echo "<table cellpadding='6' cellspacing='6' align='center' style='border:solid;border-
width:1;border-color:brown'>"; 
echo "<tr><td align='center' colspan='2'>Συµπληρώστε τα πεδία για την 
ερώτηση:<br>".$elementsData['rowid'].")".$elementsData['question']."... </td></tr>"; 
echo "<tr><td align='center' colspan='2'>Πεδία για το Drop Down Select: 
".$elementsData['name']."'</td></tr>"; 
 
$i++; 
 
for($j=0;$j<$elementsData['size1'];$j++) 
{ 
echo "<tr><td align='center'>Επιλογή ".($j+1)."</td><td><input type=text 
name='select[$i][$j]' id='select$i$j' size='20'></td></tr>"; 
} 
$nodedropdown=$i; 
$childdropdown=$elementsData['size1']; 
echo "<input type=hidden name='childdropdown$nodedropdown' value='$childdropdown' 
id='childdropdown$nodedropdown'><br>"; 
echo "</table>"; 
echo "<br><br>"; 
} 
 
if($existdropdown=="1") 
  {   
  echo "<input type='hidden' name='nodedropdown' 
value='".$nodedropdown."' id='nodedropdown'>"; 
 } 
if($existdropdown=="0") 
  {   
  echo "<input type='hidden' name='nodedropdown' value='0' 
id='nodedropdown'>"; 
 } 
  
 //radios 
  $query ="SELECT * 
        FROM elements 
       WHERE  formid='$formid' AND (type='radio') 
     ORDER BY rowid ASC 
       ;"; 
 $result=mysql_query($query); 
 $i=0; 
 $existradio=0; 
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  while ($elementsData = mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC)) 
   { 
$existradio=1; 
 
$elementsData['question']=substr($elementsData['question'], 0, 55);   
echo "<table cellpadding='6' cellspacing='6' align='center' style='border:solid;border-
width:1;border-color:brown'>"; 
echo "<tr><td align='center' colspan='2'> Συµπληρώστε τα πεδία για την 
ερώτηση:<br>".$elementsData['rowid'].")".$elementsData['question']."... </td></tr>"; 
echo "<tr><td align='center' colspan='2'>Πεδία για το radio 
".$elementsData['name']."'</td></tr>"; 
$i++; 
for($j=0;$j<$elementsData['size1'];$j++) 
{ 
echo "<tr><td align='center'>Επιλογή ".($j+1)."</td><td><input type=text 
name='radio[$i][$j]' id='radio$i$j' size='20'></td></tr>"; 
} 
$noderadio=$i; 
$childradio=$elementsData['size1']; 
echo "<input type='hidden' name='childradio$noderadio' value='".$childradio."' 
id='childradio$noderadio'>"; 
echo "</table>"; 
echo "<br><br>"; 
 }  
 
if($existradio=="1") 
  {   
  echo "<input type='hidden' name='noderadio' value='".$noderadio."' 
id='noderadio'>"; 
 } 
if($existradio=="0") 
  {   
  echo "<input type='hidden' name='noderadio' value='0' id='noderadio'>"; 
 } 
 
 //checkboxes 
  $query ="SELECT * 
        FROM elements 
       WHERE  formid='$formid' AND (type='checkbox') 
     ORDER BY rowid ASC 
       ;"; 
 $result=mysql_query($query); 
 $i=0; 
 $existcheckbox=0; 
  while ($elementsData = mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC)) 
   { 
$existcheckbox=1; 
$elementsData['question']=substr($elementsData['question'], 0, 55);  
echo "<table cellpadding='6' cellspacing='6' align='center' style='border:solid;border-
width:1;border-color:brown'>"; 
echo "<tr><td align='center' colspan='2'> Συµπληρώστε τα πεδία για την 
ερώτηση:<br>".$elementsData['rowid'].")".$elementsData['question']."... </td></tr>"; 
echo "<tr><td align='center' colspan='2'>Πεδία για το checkbox 
".$elementsData['name']."'</td></tr>"; 
$i++; 
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for($j=0;$j<$elementsData['size1'];$j++) 
{ 
echo "<tr><td align='center'>Επιλογή ".($j+1)."</td><td><input type=text 
name='checkbox[$i][$j]' id='checkbox$i$j' size='20'></td></tr>"; 
} 
$nodecheckbox=$i; 
$childcheckbox=$elementsData['size1']; 
echo "<input type='hidden' name='childcheckbox$nodecheckbox' value='".$childcheckbox."' 
id='childcheckbox$nodecheckbox'>"; 
echo "</table>"; 
echo "<br><br>"; 
 }  
 
if($existcheckbox=="1") 
  {   
  echo "<input type='hidden' name='nodecheckbox' value='".$nodecheckbox."' 
id='nodecheckbox'>"; 
 } 
if($existcheckbox=="0") 
  {   
  echo "<input type='hidden' name='nodecheckbox' value='0' 
id='nodecheckbox'>"; 
 } 
 
echo "<input type=submit value='Επόµενο'><br>"; 
echo"</form>"; 
?> 
  </center> 
  </p> 
</div> 
<div style="text-align: center"><img src="../images/60.png" width="307" height="98" alt="" 
/></div> 
</div> 
<div style="clear: both;">&nbsp;</div> 
</div> 
<!-- end #content --> 
<?php 
     include("sidebar.php"); 
     ?> 
<!-- end #sidebar--> 
<div style="clear: both;">&nbsp;</div> 
</div> 
</div> 
</div> 
<!-- end #page --> 
</div> 
<?php 
    include("../footer.php"); 
?> 
<!-- end #footer --> 
</body></html> 
 

� procedure2.php 
 
<?php 
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include("header.php"); 
include("../functions.php"); 
include("../validations.js"); 
?> 
</span> 
</p> 
<style type="text/css"></style> 
<div style="clear: both;">&nbsp;</div> 
<div class="entry"> 
  <center> 
    <h4> Τα στοιχεία αποθηκεύθηκαν στη βαση</h4> 
    </p> 
    <?php 
 
 
connection(); 
 
 
  $formid=$_SESSION['formid']; 
 
 
 //dropdown select 
 
 
 
  $query ="SELECT * 
        FROM elements 
       WHERE  formid='$formid' AND (type='select');"; 
 
 $result=mysql_query($query); 
 
 $i=0; 
 
  while ($elementsData = mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC)) 
   { 
 
//προσέχω ότι ο δείκτης πάει στο 1 αρα πίνακας ξεκινάει από 1.... 
$i++; 
 
for($j=0;$j<$elementsData['size1'];$j++) 
{ 
$rowid=$elementsData['rowid']; 
$select=$_POST['select'][$i][$j]; 
 
$query="INSERT INTO `aqua`.`dropdown` (`formid`, `rowid`, `value`) 
         VALUES 
('$formid', '$rowid', '$select')"; 
 
 mysql_query($query); 
 
} 
 
} 
 
 //radios 
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  $query ="SELECT * 
        FROM elements 
       WHERE  formid='$formid' AND (type='radio');"; 
 
 $result=mysql_query($query); 
 
 $i=0; 
 
  while ($elementsData = mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC)) 
   { 
 
//προσέχω ότι ο δείκτης πάει στο 1 αρα πίνακας ξεκινάει από 1.... 
$i++; 
 
for($j=0;$j<$elementsData['size1'];$j++) 
{ 
$rowid=$elementsData['rowid']; 
$radio=$_POST['radio'][$i][$j]; 
 
$query="INSERT INTO `aqua`.`radio` (`formid`, `rowid`, `value`) 
         VALUES 
('$formid', '$rowid', '$radio')"; 
 
 mysql_query($query); 
 
} 
 
} 
 
 //checkboxes 
 
 
  $query ="SELECT * 
        FROM elements 
       WHERE  formid='$formid' AND (type='checkbox');"; 
 
 $result=mysql_query($query); 
 
 $i=0; 
 
  while ($elementsData = mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC)) 
   { 
 
//προσέχω ότι ο δείκτης πάει στο 1 αρα πίνακας ξεκινάει από 1.... 
$i++; 
 
for($j=0;$j<$elementsData['size1'];$j++) 
{ 
$rowid=$elementsData['rowid']; 
$checkbox=$_POST['checkbox'][$i][$j]; 
 
$query="INSERT INTO `aqua`.`checkbox` (`formid`, `rowid`, `value`) 
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         VALUES 
('$formid', '$rowid', '$checkbox')"; 
 
 mysql_query($query); 
 
} 
 
} 
?> 
    <input type='button' value='Επόµενο' onclick=location.href='procedure3.php'> 
  </center> 
  </p> 
</div> 
<div style="text-align: center"><img src="../images/80.png" width="307" height="98" alt="" 
/></div> 
</div> 
<div style="clear: both;">&nbsp;</div> 
</div> 
<!-- end #content --> 
<?php 
     include("sidebar.php"); 
     ?> 
<!-- end #sidebar--> 
<div style="clear: both;">&nbsp;</div> 
</div> 
</div> 
</div> 
<!-- end #page --> 
</div> 
<?php 
    include("../footer.php"); 
?> 
<!-- end #footer --> 
</body></html> 
 
 

� procedure3.php 
 
<?php 
include("header.php"); 
include("../functions.php"); 
include("../validations.js"); 
?> 
</span> 
</p> 
<style type="text/css"></style> 
<div style="clear: both;">&nbsp;</div> 
<div class="entry"> 
  <center> 
    <h4> Το ερωτηµατολόγιο κατασκευάστηκε επιτυχώς! ∆είτε το εδώ</h4> 
    </p> 
    <p> Μπορείτε να παράγετε κωδικούς µιας χρήσης (otps) και να τους διανύµετε στην 
οµάδα <br> 
      που θα απαντήσει στο ερωτηµατολόγιο από <a href="addotps.php">εδώ</a> <br> 
      ή εναλλακτικά από το µενού διαχείρισης κωδικών </p> 
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    <?php 
//echo("<pre>\n"); 
// print_r($_POST); 
//echo("</pre>\n"); 
 
//http://www.yellowpipe.com/yis/tools/HTML_converter/ 
$dropcontents=""; 
$dropcontents="<?php session_start();?>"; 
$dropcontents .= "<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 
Transitional//EN\" \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd\">";  
$dropcontents .= "<html>";  
$dropcontents .= "<head>";  
$dropcontents .= "<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" 
/>";  
$dropcontents .= "<title> Automatic QUestionairre Application(A.QU.A)</title>";  
$dropcontents .= "<link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"style.css\" />"; 
$dropcontents .= "<?php include(\"validations.js\");?>"; 
$dropcontents .= "</head>";  
$dropcontents .= "<body>"; 
  
 
$dropcontents .="<form  name=\"thisform\" action=\"procedure.php\" method=\"post\" 
onsubmit=\"return validate(this)\">\n"; 
 
connection(); 
   
 
$formid=$_SESSION['formid']; 
  
  $queryelements ="SELECT * 
        FROM elements   
       WHERE formid='$formid' 
     ORDER BY rowid ;"; 
      
$resultelements = mysql_query($queryelements); 
 
$dropcontents .= "<div id=\"header\">";   
$dropcontents .= "<span class=\"logo\">Automatic QUestionnaire Application</span>";  
$dropcontents .= "</div>"; 
$dropcontents .= "<div id=\"content\">";  
$dropcontents .= "<div id=\"posts\">";  
$dropcontents .= "<div class=\"post\">";  
 
while ($elementsData = mysql_fetch_array($resultelements, MYSQL_ASSOC)) 
   { 
 
$dropcontents .= "<h2>"; 
$dropcontents .="".$elementsData['rowid']+"1".""; 
$dropcontents .=")"; 
$dropcontents .="".$elementsData['question'].""; 
 
if($elementsData['required']=="on") 
 {$dropcontents .="*";} 
 
$dropcontents .="</h2>";   
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$dropcontents .= "<div class=\"description\" onclick=\"highlightarea(this);\">";  
$dropcontents .= "<p>";  
 
//text 
 if($elementsData['type']=='text')  
       { 
 
$dropcontents .= "<input type=text name='".$elementsData['name']."' value='' 
size='".$elementsData['size1']."'>"; 
 
     } 
//textarea 
 if($elementsData['type']=='textarea')  
       { 
 $dropcontents .= "<textarea name='".$elementsData['name']."'  
cols='".$elementsData['size1']."' rows='".$elementsData['size2']."'></textarea>"; 
 
     } 
   
 
//checkbox    
if($elementsData['type']=='checkbox')  
   { 
     $checkboxrow=$elementsData['rowid'];  
   $querycheckbox ="SELECT * 
        FROM checkbox   
       WHERE rowid='$checkboxrow' AND formid='$formid';"; 
      $resultcheckbox= mysql_query($querycheckbox); 
 
$count=0; 
   while ($checkboxData = mysql_fetch_array($resultcheckbox, 
MYSQL_ASSOC)) 
   {  
   $count++; 
 
$dropcontents .= "<input type=checkbox name='".$elementsData['name']."[]' 
value='".$checkboxData['value']."'>".$checkboxData['value'].""; 
 
$dropcontents .= "<br>";        
   
   } 
//για rowid κρατάω το count ;p      
  
$dropcontents .= "<input type='hidden' name='$checkboxrow' value='".$count."'>"; 
 
 }    
    
      
//select        
if($elementsData['type']=='select')  
   { 
     $dropdownrow=$elementsData['rowid'];  
   $querydropdown ="SELECT * 
        FROM dropdown   
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       WHERE rowid='$dropdownrow'AND formid='$formid';"; 
      $resultdropdown= mysql_query($querydropdown); 
 
 
 
$dropcontents .= "<select name=".$elementsData['name'].">";  
   while ($dropdownData = mysql_fetch_array($resultdropdown, 
MYSQL_ASSOC)) 
     { 
$dropcontents .= "<option value=".$dropdownData['value'].">".$dropdownData['value']."";
  
    } 
$dropcontents .= "</select>";  
 
 
 } 
  //radios    
if($elementsData['type']=='radio')  
   { 
      $radiorow=$elementsData['rowid']; 
    $queryradio ="SELECT * 
        FROM radio   
       WHERE rowid='$radiorow' AND formid='$formid';"; 
        $resultradio= mysql_query($queryradio); 
 
 
   while ($radioData = mysql_fetch_array($resultradio, 
MYSQL_ASSOC)) 
   {  
$dropcontents .= "<input type=radio name='".$elementsData['name']."' 
value='".$radioData['value']."'>".$radioData['value'].""; 
$dropcontents .= "<br>";        
   
   } 
   
 } 
 
 
$dropcontents .="</p>";  
$dropcontents .= "</div>";  
 
}//while main 
 
$dropcontents .= "<div class=\"description\" onclick=\"highlightarea(this);\">"; 
$dropcontents .= "<p>"; 
$dropcontents .= "<input type=submit value='Υποβολή'> <input type=reset value='Reset'>";  
$dropcontents .= "</p>"; 
$dropcontents .= "</div>";    
 
 
$dropcontents .= "</div>";  
$dropcontents .= "</div>";  
$dropcontents .= "<div id=\"sidebar\">";  
$dropcontents .= "<div id=\"search\">";  
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$dropcontents .= "<img src =\"images/search_bg.jpg\" width=\"355\" height=\"126\" 
alt=\"Logout\" usemap =\"#logoutmap\" />";   
$dropcontents .= "<map name=\"logoutmap\">";  
$dropcontents .= "<area shape=\"rect\" coords=\"50,20,270,100\" href=\"../user/logout.php\" 
alt=\"Logout\" />";  
$dropcontents .= "</map>";   
$dropcontents .= "</div>";  
$dropcontents .= "</div>";  
$dropcontents .= "</div>";  
$dropcontents .= "<div id=\"footer\">"; 
$dropcontents .= "<p>Copyright &copy; Mitsou Alexandros 2012.</p>";   
$dropcontents .= "</div>";  
$dropcontents .= "</body>";  
$dropcontents .= "</html>";  
 
//================= 
 
 
$atfile=fopen("../forms/".$formid.".php","w") or die ("cannot create file"); 
fwrite($atfile,$dropcontents); 
fclose($atfile); 
 
?> 
  </center> 
  </p> 
</div> 
<div style="text-align: center"><img src="../images/100.png" width="307" height="98" 
alt="" /></div> 
</div> 
<div style="clear: both;">&nbsp;</div> 
</div> 
<!-- end #content --> 
<?php 
     include("sidebar.php"); 
     ?> 
<!-- end #sidebar--> 
<div style="clear: both;">&nbsp;</div> 
</div> 
</div> 
</div> 
<!-- end #page --> 
</div> 
<?php 
include("../footer.php"); 
?> 
<!-- end #footer --> 
</body></html> 
 

� deleteform.php 
 

<?php 
include("header.php"); 
include("../functions.php"); 
?> 
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</span> 
</p> 
 
<div style="clear: both;">&nbsp;</div> 
<div class="entry"> 
  <center> 
    <h4> Σε αυτή τη σελίδα µπορείτε να διαγράφετε υπάρχουσες φόρµες</h4> 
    </p> 
    <br> 
    <?php 
      
 $curUser=$_SESSION['username']; 
      
 connection(); 
         $query 
="SELECT * FROM form "; 
            
$result=mysql_query($query); 
?> 
    <table align="center" cellpadding="6" cellspacing="10" bordercolor="brown"> 
      <tr align="center"> 
        <td colspan="4">∆ιαγραφή φόρµας</td> 
      </tr> 
      <tr align="center"> 
        <td>A/A</td> 
        <td>Όνοµα Φόρµας</td> 
        <td>Τίτλος φόρµας</td> 
        <td>Επιλογή</td> 
      </tr> 
      <?php 
     $aa=1; 
    while (  $formData = 
mysql_fetch_array($result,MYSQL_BOTH)) 
    { 
      echo" 
     <tr align='center' 
style=border:solid;border-width:1;border-color:brown> 
          <td >$aa </td> 
      <td>{$formData['formname']}</td> 
           
<td>{$formData['title']}</td> 
           <td align='center' 
border='1'><a href='deleteformstep.php?selformid={$formData['formid']}' onclick=\"return 
confirm('Επικύρωση διαγραφής φόρµας;;')\">   <img  src='../images/del.jpg'></a></td> 
          </tr> 
       "; 
     $aa++; 
    } 
?> 
    </table> 
  </center> 
  </p> 
</div> 
</div> 
<div style="clear: both;">&nbsp;</div> 
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</div> 
<!-- end #content --> 
<?php 
include("sidebar.php"); 
?> 
<!-- end #sidebar--> 
<div style="clear: both;">&nbsp;</div> 
</div> 
</div> 
</div> 
<!-- end #page --> 
</div> 
<?php 
include("../footer.php"); 
?> 
<!-- end #footer --> 
</body></html> 
 

� deleteformstep.php 
 
<?php 
include("header.php"); 
include("../functions.php"); 
?> 
</span> 
</p> 
 
<div style="clear: both;">&nbsp;</div> 
<div class="entry"> 
  <center> 
    <br> 
    <?php  
    
 if(isset($_SESSION['username'])) 
     { 
      
 $delformbyid = $_GET['selformid']; 
      connection(); 
       if ($delformbyid != "") 
        
      { 
       $delquery = 
"DELETE FROM form WHERE formid='$delformbyid'"; 
      
 mysql_query($delquery); 
       $delquery = 
"DELETE FROM voter WHERE formid='$delformbyid'"; 
      
 mysql_query($delquery); 
       $delquery = 
"DELETE FROM radio WHERE formid='$delformbyid'"; 
      
 mysql_query($delquery); 
       $delquery = 
"DELETE FROM elements WHERE formid='$delformbyid'"; 
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 mysql_query($delquery); 
       $delquery = 
"DELETE FROM dropdown WHERE formid='$delformbyid'"; 
      
 mysql_query($delquery); 
       $delquery = 
"DELETE FROM answers  WHERE formid='$delformbyid'"; 
      
 mysql_query($delquery); 
       $delquery = 
"DELETE FROM checkbox  WHERE formid='$delformbyid'"; 
      
 mysql_query($delquery);    
    
        
       $deletefile = 
"../forms/$delformbyid.php"; 
      
 unlink($deletefile); 
        
       echo"<p> 
<h4> Η διαγραφή της φόρµας πραγµατοποιήθηκε!</h4> </p> 
       <p> <h4> 
Παρακαλώ περιµένετε</h4> </p>"; 
      
 header('Refresh: 10; url=deleteform.php'); 
      } 
     } 
     else { 
       echo 'Κάτι 
πήγε στραβά ξαναπροσπάθησε'; 
         header('Refresh: 
3; url=deleteform.php'); 
        } 
     ?> 
  </center> 
  </p> 
</div> 
</div> 
<div style="clear: both;">&nbsp;</div> 
</div> 
<!-- end #content --> 
<?php 
     include("sidebar.php"); 
     ?> 
<!-- end #sidebar--> 
<div style="clear: both;">&nbsp;</div> 
</div> 
</div> 
</div> 
<!-- end #page --> 
</div> 
<?php 
    include("../footer.php"); 



 148

?> 
<!-- end #footer --> 
</body></html> 
 

� copyform.php 
 
<?php 
include("header.php"); 
include("../functions.php"); 
include("../validations.js"); 
?> 
</span></p> 
 <div style="clear: both;">&nbsp;</div> 
  <div class="entry">    
  <center>   <p> <h4> 
Παρακαλω επιλέξτε  το ερωτηµατολόγιο που θέλετε να αντιγράψετε<br> </h4> </p> 
 
<form  name="thisform" action="copyformstep.php" method="post" onsubmit="return 
validateCopyForm(this)"> 
<table cellpadding="5" cellspacing="10" align="center" style="border:solid;border-
width:1;border-color:brown"> 
     
                              <tr align="center"> 
  <td colspan="5">Επιλογή Ερωτηµατολογίου</td> 
  </tr> 
                         <tr align="center"> 
   <td>A/A</td> 
   <td>Όνοµα</td> 
   <td>Τίτλος</td> 
   <td>Επιλογή</td> 
  </tr> 
 <?php 
  connection(); 
    $query ="SELECT * FROM form"; 
          $result=mysql_query($query); 
 
     $aa=1; 
while (  $formData = mysql_fetch_array($result,MYSQL_BOTH)) 
  { 
  $formid=$formData['formid']; 
    echo" 
   <tr align='center'> 
          <td>$aa </td> 
       <td>{$formData['formname']}</td> 
       <td>{$formData['title']}</td> 
      <td border='1'> 
      <input type='radio' name='formid' 
value='$formid'/> 
       </td>         
      </tr> 
      <tr align='center'> 
     </tr> 
     <tr align='center'> 
        
     </tr> 
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  "; 
  } 
  echo" 
  <tr align='center'> 
                          <td colspan='4'>Παρακαλώ δώστε το όνοµα του Ερωτηµατολογίου </td>  
                  </tr>  
 <tr align='center'> 
                          <td colspan='4'><input type='text' name='formname' size='20' id='formname' 
/> </td>  
                  </tr> 
<tr align='center'> 
                          <td colspan='4'> Είναι µοναδικό πεδίο.<br> Σε περίπτωση που υπάρχει στη 
βάση θα σας ζητηθεί να ξαναεισάγεται </td>  
                  </tr>  
<tr align='center'> 
                          <td colspan='4'> <h5>*(|Μόνο λατινικούς χαρακτήρες|)</h5> </td>  
                  </tr>   
                      
                    <tr align='center'> 
                          <td colspan='4'>Παρακαλώ δώστε το κεντρικό τίτλο του Ερωτηµατολογίου 
</td>  
                  </tr>       
      <tr align='center'> 
                          <td colspan='4'><input type='text' name='title' size='20' id='title'/> </td>  
                  </tr>  
<tr align='center'> 
                          <td colspan='4'>Εµφανίζεται πρίν το ερωτηµατολόγιο ώς κεντρικός τίτλος 
</td>  
                  </tr>  
<tr align='center'> 
                          <td colspan='4'> <h5>*(|θα εµφανίζεται πρίν το Ερωτηµατολόγιο|)</h5> 
</td>  
                  </tr>  
"; 
$aa++; 
?> 
                            <tr align='center'> 
<td colspan="5" align="center" ><INPUT TYPE="submit" value="Αντιγραφή" ></td>  
                            </tr> 
     </table> 
 </form> 
  </center> 
  </p> 
 </div> 
 </div> 
<div style="clear: both;">&nbsp;</div> 
</div>    
<!-- end #content --> 
<?php 
include("sidebar.php"); 
?> 
<!-- end #sidebar— 
<div style="clear: both;">&nbsp;</div> 
</div> 
</div> 
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</div> 
<!-- end #page --> 
</div> 
<?php 
include("../footer.php"); 
?> 
<!-- end #footer --> 
</body> 
</html> 
 
 

� copyformstep.php 
 
<?php 
 
include("header.php"); 
 
include("../functions.php"); 
 
include("../validations.js"); 
 
?> 
</span> 
</p> 
<style type="text/css"></style> 
<div style="clear: both;">&nbsp;</div> 
<div class="entry"> 
  <center> 
    <h4> Κατάσταση αντιγραφής ερωτηµατολογίου</h4> 
    </p> 
    <table width="90%" border="2" cellspacing="1" cellpadding="1" RULES=ROWS 
FRAME=BOX > 
      <?php   
 
connection(); 
 
$formid=$_POST['formid']; 
$title=$_POST['title']; 
$formname=$_POST['formname']; 
 
 
$query ="SELECT * FROM form 
   WHERE formid = '$formid'";  
 
$result=mysql_query($query); 
 
while ($formData = mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC)) 
 { 
  $fields=$formData['fields']; 
   
mysql_query("INSERT INTO form (fields, formname, title) 
VALUES ('$fields', '$formname','$title')"); 
   
 } 
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$query = "SELECT * FROM form 
   WHERE formname= '$formname'";  
 
$result=mysql_query($query);  
 
$formData = mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC); 
 
$newFormid=$formData['formid']; 
 
 
 
 
//elements table 
$query="SELECT * FROM elements where formid = '$formid'"; 
 
$result=mysql_query($query); 
 
while ($elementsData = mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC)) 
 { 
   
$newrowid=$elementsData['rowid']; 
$newrequired=$elementsData['required']; 
$newquestion=$elementsData['question']; 
$newname=$elementsData['name']; 
$newtype=$elementsData['type']; 
$newsize1=$elementsData['size1']; 
$newsize2=$elementsData['size2']; 
 
 
mysql_query("INSERT INTO `aqua`.`elements` (`formid`, `rowid`, `required`, `question`, 
`name`, `type`, `size1`, `size2`) 
VALUES ( '$newFormid', '$newrowid', '$newrequired', '$newquestion', '$newname', 
'$newtype','$newsize1', '$newsize2' )"); 
  
 } 
  
//checkbox 
 
$query="SELECT * FROM checkbox where formid = '$formid'"; 
 
$result=mysql_query($query); 
 
while ($checkboxData = mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC)) 
 { 
   
 
$newrowid=$checkboxData['rowid']; 
$newvalue=$checkboxData['value']; 
 
 
mysql_query("INSERT INTO `aqua`.`checkbox` (`formid`, `rowid`, `value`) 
VALUES ( '$newFormid', '$newrowid', '$newvalue')"); 
  
 } 
  



 152

 //dropdown 
 
$query="SELECT * FROM dropdown where formid = '$formid'"; 
 
$result=mysql_query($query); 
 
while ($dropdownData = mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC)) 
 { 
   
 
$newrowid=$dropdownData['rowid']; 
$newvalue=$dropdownData['value']; 
 
 
mysql_query("INSERT INTO `aqua`.`dropdown` (`formid`, `rowid`, `value`) 
VALUES ( '$newFormid', '$newrowid', '$newvalue')"); 
  
 } 
  
//radio 
 
$query="SELECT * FROM radio where formid = '$formid'"; 
 
$result=mysql_query($query); 
 
while ($radioData = mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC)) 
 { 
   
 
$newrowid=$radioData['rowid']; 
$newvalue=$radioData['value']; 
 
 
mysql_query("INSERT INTO `aqua`.`radio` (`formid`, `rowid`, `value`) 
VALUES ( '$newFormid', '$newrowid', '$newvalue')"); 
  
 } 
  
//===============makefile 
 
$dropcontents=""; 
$dropcontents="<?php session_start();?>"; 
$dropcontents .= "<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 
Transitional//EN\" \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd\">";  
$dropcontents .= "<html>";  
$dropcontents .= "<head>";  
$dropcontents .= "<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" 
/>";  
$dropcontents .= "<title> Automatic QUestionairre Application(A.QU.A)</title>";  
$dropcontents .= "<link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"style.css\" />"; 
$dropcontents .= "<?php include(\"validations.js\");?>"; 
$dropcontents .= "</head>";  
$dropcontents .= "<body>"; 
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$dropcontents .="<form  name=\"thisform\" action=\"procedure.php\" method=\"post\" 
onsubmit=\"return validate(this)\">\n"; 
 
connection(); 
   
 
 $formid=$newFormid; 
  
  $queryelements ="SELECT * 
        FROM elements   
       WHERE formid='$formid' 
     ORDER BY rowid ;"; 
      
$resultelements = mysql_query($queryelements); 
 
$dropcontents .= "<div id=\"header\">";   
$dropcontents .= "<span class=\"logo\">Automatic QUestionnaire Application</span>";  
$dropcontents .= "</div>"; 
$dropcontents .= "<div id=\"content\">";  
$dropcontents .= "<div id=\"posts\">";  
$dropcontents .= "<div class=\"post\">";  
 
while ($elementsData = mysql_fetch_array($resultelements, MYSQL_ASSOC)) 
   { 
 
$dropcontents .= "<h2>"; 
$dropcontents .="".$elementsData['rowid']+"1".""; 
$dropcontents .=")"; 
$dropcontents .="".$elementsData['question'].""; 
 
if($elementsData['required']=="on") 
 {$dropcontents .="*";} 
 
$dropcontents .="</h2>";   
 
$dropcontents .= "<div class=\"description\" onclick=\"highlightarea(this);\">";  
$dropcontents .= "<p>";  
 
//text 
 if($elementsData['type']=='text')  
       { 
 
$dropcontents .= "<input type=text name='".$elementsData['name']."' 
value='' size='".$elementsData['size1']."'>"; 
 
     } 
//textarea 
 if($elementsData['type']=='textarea')  
       { 
 $dropcontents .= "<textarea 
name='".$elementsData['name']."'  cols='".$elementsData['size1']."' 
rows='".$elementsData['size2']."'></textarea>"; 
 
     } 
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//checkbox    
if($elementsData['type']=='checkbox')  
   { 
     $checkboxrow=$elementsData['rowid'];  
   $querycheckbox ="SELECT * 
        FROM checkbox   
       WHERE rowid='$checkboxrow' 
AND formid='$formid';"; 
      $resultcheckbox= mysql_query($querycheckbox); 
 
$count=0; 
   while ($checkboxData = 
mysql_fetch_array($resultcheckbox, MYSQL_ASSOC)) 
   {  
   $count++; 
$dropcontents .= "<input type=checkbox name='".$elementsData['name']."[]' 
value='".$checkboxData['value']."'>".$checkboxData['value'].""; 
 
 
 
$dropcontents .= "<br>";        
   
   } 
//για rowid κρατάω το count ;p      
  
$dropcontents .= "<input type='hidden' name='$checkboxrow' value='".$count."'>"; 
 
 }    
    
      
//select        
if($elementsData['type']=='select')  
   { 
     $dropdownrow=$elementsData['rowid'];  
   $querydropdown ="SELECT * 
        FROM dropdown   
       WHERE 
rowid='$dropdownrow'AND formid='$formid';"; 
      $resultdropdown= mysql_query($querydropdown); 
 
 
 
$dropcontents .= "<select name=".$elementsData['name'].">";  
   while ($dropdownData = 
mysql_fetch_array($resultdropdown, MYSQL_ASSOC)) 
     { 
$dropcontents .= "<option value=".$dropdownData['value'].">".$dropdownData['value']."";
  
    } 
$dropcontents .= "</select>";  
 
 
 } 
  //radios    
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if($elementsData['type']=='radio')  
   { 
      $radiorow=$elementsData['rowid']; 
    $queryradio ="SELECT * 
        FROM radio   
       WHERE rowid='$radiorow' AND 
formid='$formid';"; 
        $resultradio= mysql_query($queryradio); 
 
 
   while ($radioData = 
mysql_fetch_array($resultradio, MYSQL_ASSOC)) 
   {  
$dropcontents .= "<input type=radio name='".$elementsData['name']."' 
value='".$radioData['value']."'>".$radioData['value'].""; 
$dropcontents .= "<br>";        
   
   } 
   
 } 
 
 
$dropcontents .="</p>";  
$dropcontents .= "</div>";  
 
}//while main 
 
$dropcontents .= "<div class=\"description\" onclick=\"highlightarea(this);\">"; 
$dropcontents .= "<p>"; 
$dropcontents .= "<input type=submit value='Υποβολή'> <input type=reset value='Reset'>";  
$dropcontents .= "</p>"; 
$dropcontents .= "</div>";    
 
 
$dropcontents .= "</div>";  
$dropcontents .= "</div>";  
$dropcontents .= "<div id=\"sidebar\">";  
$dropcontents .= "<div id=\"search\">";  
$dropcontents .= "<img src =\"images/search_bg.jpg\" width=\"355\" height=\"126\" 
alt=\"Logout\" usemap =\"#logoutmap\" />";   
$dropcontents .= "<map name=\"logoutmap\">";  
$dropcontents .= "<area shape=\"rect\" coords=\"50,20,270,100\" href=\"../user/logout.php\" 
alt=\"Logout\" />";  
$dropcontents .= "</map>";   
$dropcontents .= "</div>";  
$dropcontents .= "</div>";  
$dropcontents .= "</div>";  
$dropcontents .= "<div id=\"footer\">"; 
$dropcontents .= "<p>Copyright &copy; Mitsou Alexandros 2012.</p>";   
$dropcontents .= "</div>";  
$dropcontents .= "</body>";  
$dropcontents .= "</html>";  
 
//================= 
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$atfile=fopen("../forms/".$formid.".php","w") or die ("cannot create file"); 
fwrite($atfile,$dropcontents); 
fclose($atfile); 
 
echo"<p> <h4> H αντιγραφή ερωτηµατολογίου µε id: $newFormid  πραγµατοποιήθηκε<h4> 
</p>"; 
 
//================= 
 
 
?> 
    </table> 
  </center> 
  </p> 
</div> 
</div> 
<div style="clear: both;">&nbsp;</div> 
</div> 
<!-- end #content --> 
<?php 
 
     include("sidebar.php"); 
 
     ?> 
<!-- end #sidebar--> 
<div style="clear: both;">&nbsp;</div> 
</div> 
</div> 
</div> 
<!-- end #page --> 
</div> 
<?php 
 
    include("../footer.php"); 
 
?> 
<!-- end #footer --> 
</body></html> 
 
 
 
 

� addotps.php 
 
<?php 
include("header.php"); 
include("../functions.php"); 
include("../validations.js"); 
?> 
</span> 
</p> 
 
<div style="clear: both;">&nbsp;</div> 
<div class="entry"> 
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  <center> 
    <h4> Παρακαλω επιλέξτε  το ερωτηµατολόγιο για το οποίο θα προσθέσετε κωδικούς <br> 
    </h4> 
    </p> 
    <form  name="thisform" action="addotpstep.php" method="post" onsubmit="return 
validateOtp(this)"> 
      <table align="center" cellpadding="6" cellspacing="10" bordercolor="brown"> 
        <tr align="center"> 
          <td colspan="5">Πλήθος Ψηφοφόρων που θα προστεθούν<br> 
            <br> 
            <p> 
              <input type="text" name="voters" size="3" id="voters"/> 
              <br> 
            <h5>*(|Μόνο ακέραιους αριθµούς|)</h5> 
            </p> 
          </td> 
        </tr> 
        <tr align="center"> 
          <td colspan="5">Επιλογή Φόρµας</td> 
        </tr> 
        <tr align="center"> 
          <td>A/A</td> 
          <td>Όνοµα</td> 
          <td>Τίτλος</td> 
          <td>Επιλογή</td> 
          <td>Υπάρχοντες <br> 
            Κωδικοί</td> 
        </tr> 
        <?php 
  connection(); 
    $query ="SELECT * FROM form"; 
          $result=mysql_query($query); 
 
     $aa=1; 
    while (  $formData = 
mysql_fetch_array($result,MYSQL_BOTH)) 
    { 
    
 $formid=$formData['formid']; 
 
      echo" 
       <tr align='center'> 
             <td>$aa </td> 
           
<td>{$formData['formname']}</td> 
           
<td>{$formData['title']}</td> 
          <td border='1'> 
          <input 
type='radio' name='formid' value='$formid'/> 
          </td>"; 
          $queryvoter 
="SELECT * FROM voter 
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    WHERE  formid='$formid'AND 
voted='0'"; 
              
$resultvoter=mysql_query($queryvoter);           
          $exist = 
mysql_num_rows($resultvoter); 
          echo" 
          <td>$exist </td> 
            
          </tr> 
       "; 
     $aa++; 
    } 
      
?> 
        <tr align='center'> 
          <td colspan="5" align="center" ><INPUT TYPE="submit" value="Προσθήκη" ></td> 
        </tr> 
      </table> 
    </form> 
  </center> 
  </p> 
</div> 
</div> 
<div style="clear: both;">&nbsp;</div> 
</div> 
<!-- end #content --> 
<?php 
include("sidebar.php"); 
?> 
<!-- end #sidebar--> 
<div style="clear: both;">&nbsp;</div> 
</div> 
</div> 
</div> 
<!-- end #page --> 
</div> 
<?php 
include("../footer.php"); 
?> 
<!-- end #footer --> 
</body></html> 
 
 

� addotpsstep.php 
 
<?php 
include("header.php"); 
include("../functions.php"); 
include("../validations.js"); 
?> 
</span> 
</p> 
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<div style="clear: both;">&nbsp;</div> 
<div class="entry"> 
  <center> 
    <h4> Οι κωδικοί των ψηφοφόρων για όνοµα φόρµας .... </h4> 
    </p> 
    <?php 
$voters=$_POST['voters']; 
$formid=$_POST['formid']; 
 
if (isset($_SESSION['username'])&&($voters)&&($formid)) 
 { 
connection(); 
 
    for($i=0;$i<$voters;$i++) 
    { 
    
 $randname=md5(uniqid(mt_rand(), true)); 
    
 $randpass=md5(uniqid(mt_rand(), true)); 
 
               $randname=substr("$randname",3,10); 
               $randpass=substr("$randpass",3,10); 
 
      $query = "INSERT 
INTO voter( formid, voterusername, voterpassword) 
           VALUES 
('$formid','$randname','$randpass');"; 
 
            
$result=mysql_query($query); 
     } 
 
         $randname=md5(uniqid(mt_rand(), 
true)); 
    
 $randpass=md5(uniqid(mt_rand(), true)); 
 
                $randname=substr("$randname",3,10); 
                $randpass=substr("$randpass",3,10); 
                 
      echo" <p> <h4> Προστέθηκαν $voters ψηφοφόροι</h4> Μπορείτε να εκτυπώσετε τους 
νέους κωδικούς</p>"; 
   }  
?> 
    <div id="print_content"> 
      <table cellpadding="1" cellspacing="1" align="center" border="1" color="brown"> 
        <tr align='center'> 
          <td colspan='3'>Κωδικοί ψηφοφορίας</td> 
        </tr> 
        <tr> 
          <td>A/A</td> 
          <td>UserName</td> 
          <td>Password</td> 
        </tr> 
        <?php  
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 //show passwords 
  $query ="SELECT * FROM voter WHERE formid='$formid' AND voted='0' "; 
            
$result=mysql_query($query);       
 $aa=1; 
    while (  $voterData = 
mysql_fetch_array($result,MYSQL_BOTH)) 
    { 
      echo" 
       <tr> 
             <td >$aa </td> 
           
<td>{$voterData['voterusername']}</td> 
           
<td>{$voterData['voterpassword']}</td> 
          </tr> 
       "; 
     $aa++; 
    }    
            
?> 
      </table> 
    </div> 
    <!--  <a href="#" 
onClick="printPage('print_content');">print</a>  --> 
    <form> 
      <input type="button" value="Εκτύπωση" onclick="printPage('print_content');"> 
    </form> 
  </center> 
</div> 
</p> 
</div> 
<div style="clear: both;">&nbsp;</div> 
</div> 
<!-- end #content --> 
<?php 
include("sidebar.php"); 
?> 
<!-- end #sidebar--> 
<div style="clear: both;">&nbsp;</div> 
</div> 
</div> 
</div> 
<!-- end #page --> 
</div> 
<?php 
    include("../footer.php"); 
?> 
<!-- end #footer --> 
</body></html> 
 

� removeotps 
 
<?php 
include("header.php"); 
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include("../functions.php"); 
include("../validations.js"); 
?> 
</span> 
</p> 
 
<div style="clear: both;">&nbsp;</div> 
<div class="entry"> 
  <center> 
    <h4> Παρακαλω επιλέξτε  το ερωτηµατολόγιο για το οποίο θα προσθέσετε κωδικούς <br> 
    </h4> 
    </p> 
    <form  name="thisform" action="removeotpstep.php" method="post" onsubmit="return 
validateOtp(this)"> 
      <table align="center" cellpadding="6" cellspacing="10" bordercolor="brown"> 
        <tr align="center"> 
          <td colspan="5">Πλήθος Ψηφοφόρων που θα αφαίρεθουν<br> 
            <br> 
            <p> 
              <input type="text" name="voters" size="3" id="voters"/> 
              <br> 
            <h5>*(|Μόνο ακέραιους αριθµούς|)</h5> 
            </p> 
          </td> 
        </tr> 
        <tr align="center"> 
          <td colspan="5">Επιλογή Φόρµας</td> 
        </tr> 
        <tr align="center"> 
          <td>A/A</td> 
          <td>Όνοµα</td> 
          <td>Τίτλος</td> 
          <td>Επιλογή</td> 
          <td>Υπάρχοντες <br> 
            Κωδικοί</td> 
        </tr> 
        <?php 
  connection(); 
    $query ="SELECT * FROM form"; 
          $result=mysql_query($query); 
 
     $aa=1; 
    while (  $formData = 
mysql_fetch_array($result,MYSQL_BOTH)) 
    { 
    
 $formid=$formData['formid']; 
 
      echo" 
       <tr align='center'> 
             <td>$aa </td> 
           
<td>{$formData['formname']}</td> 
           
<td>{$formData['title']}</td> 
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          <td border='1'> 
          <input 
type='radio' name='formid' value='$formid'/> 
          </td>"; 
          $queryvoter 
="SELECT * FROM voter 
        
    WHERE  formid='$formid' AND 
voted='0'"; 
              
$resultvoter=mysql_query($queryvoter);           
          $exist = 
mysql_num_rows($resultvoter); 
          echo" 
          <td>$exist </td> 
            
          </tr> 
       "; 
     $aa++; 
    } 
?> 
        <tr align='center'> 
          <td colspan="5" align="center" ><INPUT TYPE="submit" value="Αφαίρεση" ></td> 
        </tr> 
      </table> 
    </form> 
  </center> 
  </p> 
</div> 
</div> 
<div style="clear: both;">&nbsp;</div> 
</div> 
<!-- end #content --> 
<?php 
include("sidebar.php"); 
?> 
<!-- end #sidebar--> 
<div style="clear: both;">&nbsp;</div> 
</div> 
</div> 
</div> 
<!-- end #page --> 
</div> 
<?php 
include("../footer.php"); 
?> 
<!-- end #footer --> 
</body></html> 
 
 

� removeotpsstep 
 
<?php 
include("header.php"); 
include("../functions.php"); 
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include("../validations.js"); 
?> 
</span> 
</p> 
 
<div style="clear: both;">&nbsp;</div> 
<div class="entry"> 
  <center> 
    <?php 
$voters=$_POST['voters']; 
$formid=$_POST['formid']; 
if (isset($_SESSION['username'])&&($voters)&&($formid)) 
 { 
connection(); 
$delquery = "DELETE FROM voter WHERE formid='$formid' AND voted='0' 
LIMIT $voters "; 
    
mysql_query($delquery); 
$deleted=mysql_affected_rows(); 
echo" <p> <h4> Αφαιρέθηκαν $deleted ψηφοφόροι</h4> Μπορείτε να εκτυπώσετε τους 
νέους κωδικούς</p>"; 
 } 
?> 
    <div id="print_content"> 
      <table cellpadding="1" cellspacing="1" align="center" border="1" color="brown"> 
        <tr align='center'> 
          <td colspan='3'>Κωδικοί ψηφοφορίας</td> 
        </tr> 
        <tr> 
          <td>A/A</td> 
          <td>UserName</td> 
          <td>Password</td> 
        </tr> 
        <?php  
 //show passwords 
  $query ="SELECT * FROM voter WHERE formid='$formid' AND voted='0'"; 
            
$result=mysql_query($query);       
 $aa=1; 
    while (  $voterData = 
mysql_fetch_array($result,MYSQL_BOTH)) 
    { 
      echo" 
       <tr> 
             <td >$aa </td> 
           
<td>{$voterData['voterusername']}</td> 
           
<td>{$voterData['voterpassword']}</td> 
          </tr> 
       "; 
     $aa++; 
    }    
            
?> 
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      </table> 
    </div> 
    <!--  <a href="#" 
onClick="printPage('print_content');">print</a>  --> 
    <form> 
      <input type="button" value="Εκτύπωση" onclick="printPage('print_content');"> 
    </form> 
  </center> 
</div> 
</p> 
</div> 
<div style="clear: both;">&nbsp;</div> 
</div> 
<!-- end #content --> 
<?php 
include("sidebar.php"); 
?> 
<!-- end #sidebar--> 
<div style="clear: both;">&nbsp;</div> 
</div> 
</div> 
</div> 
<!-- end #page --> 
</div> 
<?php 
    include("../footer.php"); 
?> 
<!-- end #footer --> 
</body></html> 
 
 

� printotps.php 
 
<?php 
include("header.php"); 
include("../functions.php"); 
include("../validations.js"); 
?> 
</span> 
</p> 
 
<div style="clear: both;">&nbsp;</div> 
<div class="entry"> 
  <center> 
    <h4> Παρακαλω επιλέξτε  το ερωτηµατολόγιο για το οποίο θα εκτυπώσετε κωδικούς <br> 
    </h4> 
    </p> 
    <form  name="thisform" action="printotpstep.php" method="post" onsubmit="return 
validateOtp(this)"> 
      <table align="center" cellpadding="6" cellspacing="10" bordercolor="brown"> 
        <tr align="center"> 
          <td colspan="5">Επιλογή Φόρµας για την οποία θα εκτυπωθούν οι κωδικοί των 
ψηφοφόρων</td> 
        </tr> 
        <tr align="center"> 
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          <td>A/A</td> 
          <td>Όνοµα</td> 
          <td>Τίτλος</td> 
          <td>Επιλογή</td> 
          <td>Υπάρχοντες <br> 
            Κωδικοί</td> 
        </tr> 
        <?php 
  connection(); 
    $query ="SELECT * FROM form"; 
          $result=mysql_query($query); 
 
     $aa=1; 
    while (  $formData = 
mysql_fetch_array($result,MYSQL_BOTH)) 
    { 
    
 $formid=$formData['formid']; 
 
 echo" 
    <tr align='center'> 
          <td>$aa </td> 
      <td>{$formData['formname']}</td> 
      <td>{$formData['title']}</td> 
     <td border='1'> 
     <input type='radio' name='formid' value='$formid'/> 
      </td>"; 
          $queryvoter 
="SELECT * FROM voter 
        
    WHERE  formid='$formid'AND 
voted='0'"; 
              
$resultvoter=mysql_query($queryvoter);           
          $exist = 
mysql_num_rows($resultvoter); 
          echo" 
          <td>$exist </td> 
            
          </tr> 
       "; 
     $aa++; 
    } 
?> 
        <tr align='center'> 
          <td colspan="5" align="center" ><INPUT TYPE="submit" value="εκτύπωση" ></td> 
        </tr> 
      </table> 
    </form> 
  </center> 
  </p> 
</div> 
</div> 
<div style="clear: both;">&nbsp;</div> 
</div> 
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<!-- end #content --> 
<?php 
include("sidebar.php"); 
?> 
<!-- end #sidebar--> 
<div style="clear: both;">&nbsp;</div> 
</div> 
</div> 
</div> 
<!-- end #page --> 
</div> 
<?php 
include("../footer.php"); 
?> 
<!-- end #footer --> 
</body></html> 
 

� printotpsstep.php 
 
 
<?php 
include("header.php"); 
include("../functions.php"); 
include("../validations.js"); 
?> 
</span> 
</p> 
 
<div style="clear: both;">&nbsp;</div> 
<div class="entry"> 
  <center> 
    <?php 
 
$formid=$_POST['formid']; 
 
connection(); 
                
      echo" <p>Μπορείτε να εκτυπώσετε τους νέους κωδικούς</p>"; 
?> 
    <div id="print_content"> 
      <table cellpadding="1" cellspacing="1" align="center" border="1" color="brown"> 
        <tr align='center'> 
          <td colspan='3'>Κωδικοί ψηφοφορίας</td> 
        </tr> 
        <tr> 
          <td>A/A</td> 
          <td>UserName</td> 
          <td>Password</td> 
        </tr> 
        <?php  
 //show passwords 
  $query ="SELECT * FROM voter WHERE formid='$formid' AND voted='0'"; 
            
$result=mysql_query($query);       
 $aa=1; 
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 if(mysql_num_rows($result)<1)  
  { 
  echo"∆εν υπάρχουν Κωδικοί για εκτύπωση"; 
  } 
  else { 
    while (  $voterData = 
mysql_fetch_array($result,MYSQL_BOTH)) 
    { 
      echo" 
       <tr> 
             <td >$aa </td> 
           
<td>{$voterData['voterusername']}</td> 
           
<td>{$voterData['voterpassword']}</td> 
          </tr> 
       "; 
     $aa++; 
    }  
   }     
          
?> 
      </table> 
    </div> 
    <!--  <a href="#" 
onClick="printPage('print_content');">print</a>  --> 
    <form> 
      <input type="button" value="Εκτύπωση" onclick="printPage('print_content');"> 
    </form> 
  </center> 
</div> 
</p> 
</div> 
<div style="clear: both;">&nbsp;</div> 
</div> 
<!-- end #content --> 
<?php 
include("sidebar.php"); 
?> 
<!-- end #sidebar--> 
<div style="clear: both;">&nbsp;</div> 
</div> 
</div> 
</div> 
<!-- end #page --> 
</div> 
<?php 
    include("../footer.php"); 
?> 
<!-- end #footer --> 
</body></html> 
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A.3 Φάκελος forms 

 
PHP 

� procedure.php 
 
<?php session_start();?> 
<!DOCTYPE html PUBLIC -//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8" /> 
<title>Automatic QUestionairre Application(A.QU.A)</title> 
<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" /> 
</head> 
<body> 
<div id="header"> <span class="logo">Automatic QUestionnaire Application</span> </div> 
<div id="content"> 
  <div id="posts"> 
    <div class="post"> 
      <h2><strong> Κατάσταση Ψηφοφορίας</strong></h2> 
    </div> 
    <?php 
echo("<pre>\n"); 
print_r($_POST); 
echo("</pre>\n"); 
 
$dbhost = 'localhost'; 
$dbname = 'aqua'; 
$dbuser = 'root'; 
$dbpass = ''; //not really 
$conn = mysql_connect($dbhost, $dbuser, $dbpass) or die("Η σύνδεση δεν επετεύχθει"); 
 
mysql_query('SET character_set_results=utf8'); 
mysql_query('SET names=utf8'); 
mysql_query('SET character_set_client=utf8'); 
mysql_query('SET character_set_connection=utf8'); 
mysql_query('SET character_set_results=utf8'); 
mysql_query('SET collation_connection=utf8_unicode_ci'); 
 
mysql_select_db($dbname, $conn) ; 
   
 
$voterid=$_SESSION['voterid'];  
 
 
 $formid=$_SESSION['formid']; 
  
  $queryelements ="SELECT * 
        FROM elements   
       WHERE formid='$formid' 
     ORDER BY rowid ;"; 
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$resultelements = mysql_query($queryelements); 
 
 
   
   while ($elementsData = mysql_fetch_array($resultelements, MYSQL_ASSOC)) 
   {   
         
       
 $row=$elementsData['rowid'];  
        $count=$_POST[$row];  
      
       
      if($elementsData['type']=='checkbox')  
      {   
        for($i=0;$i<$count; $i++)  
        { 
       
 $temp=$elementsData['name']; 
    
     
 //$vote=$_POST[$temp][$i]; 
       
      
 if(isset($_POST[$temp][$i])) 
        
     
      
 //if($vote!='')  
       { 
      
 $vote=$_POST[$temp][$i]; 
      
 $query="INSERT INTO `aqua`.`answers` (`formid`, 
`voterid`,`elementname`,`question`, `vote`)  
       VALUES 
('$formid', '$voterid', '".$elementsData['name']."','".$elementsData['question']."','$vote')"; 
      
 mysql_query($query);  
       } 
      } 
        }  
        
       else { 
          $temp=$elementsData['name']; 
     
 $vote=$_POST[$temp];  
      $query="INSERT 
INTO `aqua`.`answers` (`formid`, `voterid`,`elementname`,`question`, `vote`)  
      VALUES 
('$formid', '$voterid', '".$elementsData['name']."','".$elementsData['question']."','$vote')";  
     
 mysql_query($query);     
   
     } 
 } 
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       ///ouffffffffffff 
$queryvoter ="UPDATE voter 
SET voted=1 
WHERE voterid='$voterid';";     
 
mysql_query($queryvoter); 
mysql_close($conn); 
$status="Η ψήφος σας καταχωρήθηκε επιτυχώς"; 
?> 
    <div style="text-align: center"> 
      <h2><strong> 
        <?php $status ?> 
        </strong></h2> 
    </div> 
  </div> 
  <div id="sidebar"> 
    <div id="search"> <img src ="images/search_bg.jpg" width="355" height="126" 
alt="Logout" usemap ="#logoutmap" /> 
      <map name="logoutmap"> 
        <area shape="rect" coords="50,20,270,100" href="../user/logout.php" alt="Logout" /> 
      </map> 
    </div> 
  </div> 
</div> 
<div id="footer"> 
  <p>Copyright &copy; Mitsou Alexandros 2012.</p> 
</div> 
</body> 
</html> 
 

CSS 
 

� style.php 
 
*{ 

 

margin:0px; 

 

padding:0px; 

 

} 

 

img{border:0px} 

 

html{ 

 

width:100%; 

 

height:100%; 

 

background-color:#163039; 
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} 

 

body{ 

 

width:1000px; 

 

height:100%; 

 

position:relative; 

 

margin:0 auto; 

 

background-image:url(images/bg.gif); 

 

background-position:top left; 

 

background-repeat:repeat-y; 

 

} 

 

html > body{ 

 

height:auto; 

 

min-height:100%; 

 

} 

 

#header{ 

 

width:1000px; 

 

background-image:url(images/header_bg.jpg); 

 

background-position:top left; 

 

background-repeat:no-repeat; 

 

padding:281px 0 63px 0 

 

} 

 

.logo{ 

 

position:absolute; 

 

top:190px; 

 

left:155px; 
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font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; 

 

font-size:11px; 

 

color:#595959 

 

} 

 

#menu{ 

 

padding:0 0 1px 71px; 

 

overflow:hidden; 

 

height:42px; 

 

} 

 

#menu li{ 

 

display:inline 

 

} 

 

#menu img{ 

 

float:left 

 

} 

 

#content{ 

 

width:932px; 

 

padding:0 0 150px 68px; 

 

overflow:hidden; 

 

} 

 

#footer{ 

 

height:150px; 

 

position:absolute; 

 

bottom:0px; 

 

background-image:url(images/footer_bg.jpg); 
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background-position:top left; 

 

background-repeat:no-repeat; 

 

width:1000px; 

 

font-family:Tahoma, sans-serif; 

 

font-size:11px; 

 

color:#D8E4E8; 

 

} 

 

#footer p{ 

 

width:100%; 

 

text-align:center; 

 

padding:90px 0 0 0 

 

} 

 

#footer p a{ 

 

color:#F69302; 

 

text-decoration:underline 

 

} 

 

#footer p a:visited{text-decoration:underline} 

 

#footer p a:hover{text-decoration:none} 

 

#posts{ 

 

width:532px; 

 

float:left; 

 

padding:0 44px 0 0; 

 

/ padding:10px 44px 0 0; 

 

font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; 

 

font-size:11px; 
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color:#595959 

 

} 

 

#sidebar{ 

 

width:356px; 

 

float:left 

 

} 

 

.post{ 

 

padding:0 0 25px 0; 

 

overflow:hidden; 

 

width:532px; 

 

float:left; 

 

} 

 

.post h2{ 

 

font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; 

 

font-size:14px; 

 

color:#474747; 

 

font-weight:normal; 

 

display:block; 

 

padding:1px 0 0 55px; 

 

line-height:40px; 

 

background-image:url(images/h_bg.jpg); 

 

background-position:bottom left; 

 

background-repeat:no-repeat; 

 

} 
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.date{ 

 

display:block; 

 

float:left; 

 

background-image:url(images/date_bg.gif); 

 

background-position:top left; 

 

background-repeat:no-repeat; 

 

width:70px; 

 

text-align:right; 

 

font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; 

 

font-size:10px; 

 

color:#E6E5E5; 

 

padding:0 4px 0 0  

 

} 

 

.categories{ 

 

display:block; 

 

float:left; 

 

background-image:url(images/categories_bg.gif); 

 

background-position:top left; 

 

background-repeat:no-repeat; 

 

width:454px; 

 

font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; 

 

font-size:10px; 

 

color:#1D1D1D; 

 

padding:0 0 0 4px 

 

} 
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.description{ 

 

padding:20px 0 0 0; 

 

float:left; 

 

margin:0 0 15px 0; 

 

font-size:15px; 

width:98%; 

height: 100% 

 

 

} 

 

.post .description img{ 

 

float:left; 

 

padding:0 20px 20px 0; 

 

margin:0px; 

 

} 

 

.post .description p{ 

 

display:block; 

 

float:center; 

 

width:98%; 

 

padding:0 0 10px 50px 

 

} 

 

 

 

#search{ 

 

background-image:url(images/search_bg.jpg); 

position: fixed; 

background-repeat:no-repeat; 

width:356px; 

height:124px; 

margin:0 0 20px 0 

 

} 
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#search input{ 

width:169px; 

height:20px; 

border:0px; 

line-height:15px; 

font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; 

font-size:12px; 

color:#595959; 

margin:50px 0 0 69px; 

padding:3px 0 0 5px; 

float:left 

} 

#search a{ 

display:block; 

 

float:left; 

 

margin:50px 0 0 2px 

 

} 

 

.list{ 

 

padding:0 0 15px 35px; 

 

} 

 

.list ul{ 

 

width:290px; 

 

overflow:hidden; 

 

padding:5px 0 15px 5px 

 

} 

 

.list li{ 

 

list-style-type:none; 

 

background-image:url(images/bullet.gif); 

 

background-position:top left; 

 

background-repeat:no-repeat; 

 

padding:0 0 5px 22px; 

 

line-height:15px; 
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height:15px; 

 

width:120px; 

 

float:left; 

 

} 

 

.list a{ 

 

font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; 

 

font-size:11px; 

 

color:#595959; 

 

text-decoration:none; 

 

} 

 

.post p{ 

 

width:511px; 

 

padding:13px 0 0 20px; 

 

} 

 

.post p img{ 

 

margin:5px 0 0 0 

 

} 

 

#comments{ 

 

padding:15px 0 0 17px; 

 

width:515px; 

 

float:left; 

 

display:inline; 

 

} 

 

#posts .comment{ 

 

background-image:url(images/dots.gif); 
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background-position:bottom left; 

background-repeat:repeat-x; 

padding:20px 0 11px 2px; 

line-height:14px; 

font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; 

font-size:11px; 

float:left; 

border:1px solid white 

} 

.comment span, .avatar span{ 

font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; 

font-size:10px; 

color:#F17102; 

padding:0px; 

} 

 

.avatar{ 

 

width:100px; 

 

float:left; 

font-size:10px; 

} 

#posts .comment p{ 

display:block; 

 

float:left; 

width:410px; 

} 

#add{ 

padding:25px 0 50px 0; 

float:left 

 

} 

.title{ 

 

margin:0 0 15px 0 

} 

 

 

JAVASCRIPT 
 

� validations.js 
 
<script language="JavaScript"> 

 

var highlightarea = function () { 

        var active = null, colour = '#dcd4d4'; 

        if (this.attachEvent) this.attachEvent('onunload', function () { 

            active = null; 

        }); 

        return function (element) { 
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            if ((active != element) && element.style) { 

                if (active) active.style.backgroundColor = ''; 

                element.style.backgroundColor = colour; 

                active = element; 

            } 

        }; 

    }(); 

                 

   alert("ok");  

function validate(theForm) 

{ 

 with(theForm) 

  {    

  

 var num_of_elements = theForm.length; 

 var radio_selected = false; 

 var checkbox_selected = false; 

  

  

  

 for (var i=0; i<num_of_elements; i++)  

 { 

  var theElement = theForm.elements[i]; 

  var element_type = theElement.type; 

  var element_name = theElement.name; 

  var element_value = theElement.value; 

  

  

 //  Checkbox... 

   

  if (element_type == "checkbox") 

   { 

   if (theElement.checked == true)  

   { 

    return true; 

   } 

   else 

   { 

    alert("Δεν επιλέξατε check box της 

ερώτησης που επισημάνθηκε"); 

    

   } 

    

  }//checkbox 

   

   

   

   

   

 }//for num of elements  
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  . 
 //alert("ok2"); 
 // return false; 
   
  }//with 
}//function 
 
        
       
</script> 
 
A.4 Φάκελος voter 

 
PHP 

 
� index.php 

 
<?php 
session_start(); 
include("validations.js"); 
?> 
<!DOCTYPE html PUBLIC -//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8" /> 
<title>Automatic QUestionairre Application(A.QU.A)</title> 
<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" /> 
</head> 
<body> 
<div id="header"> <span class="logo">Automatic QUestionnaire Application</span> </div> 
<div id="content"> 
  <div id="posts"> 
    <div class="post"> 
      <h2><strong>Σύνδεση στο σύστηµα ψηφοφορίας</strong></h2> 
      <h3>Παρακαλώ εισάγεται τους Κωδικούς που σας δόθηκαν</h3> 
      <div class="description" onClick="highlightarea(this);"> 
        <p><img src="images/lock.png" alt="" width="300" height="232" /> 
        <div style="position: relative; top:111; left: -300; width: 250px; font-weight: bold; color: 
#fff;"> 
        <form name="thisform" action="login.php" method="post" onsubmit='return 
validateVoterLogin(this)'> 
          <table cellpadding="6" cellspacing="10" align="center"> 
            <tr> 
              <td><strong>Username:</strong></td> 
              <td><input type="text" name="voterusername" id="voterusername"></td> 
            </tr> 
            <tr> 
              <td><strong>Password:</strong></td> 
              <td><input type="password" name="voterpassword" id="voterpassword" ></td> 
            </tr> 
            <tr> 
              <td></td> 
              <td><input type="submit" value="Σύνδεση" /></td> 
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            </tr> 
          </table> 
          </div> 
        </form> 
        </p> 
      </div> 
    </div> 
  </div> 
  <div id="sidebar"> </div> 
</div> 
<div id="footer"> 
  <p>Copyright &copy; Mitsou Alexandros 2012.</p> 
</div> 
</body> 
</html> 
 

� login.php 
 
<?php 
session_start(); 
include("validations.js"); 
include("functions.php"); 
?> 
<!DOCTYPE html PUBLIC -//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8" /> 
<title>Automatic QUestionairre Application(A.QU.A)</title> 
<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" /> 
</head> 
<body> 
<div id="header"> <span class="logo">Automatic QUestionnaire Application</span> </div> 
<div id="content"> 
  <div id="posts"> 
    <div class="post"> 
      <?php  
 $voterusername = $_POST['voterusername']; 
 $voterpassword = $_POST['voterpassword']; 
  
 $voterusername = stripslashes($voterusername); 
 $voterpassword = stripslashes($voterpassword); 
  
 $voterusername = 
mysql_real_escape_string($voterusername); 
 $voterpassword = 
mysql_real_escape_string($voterpassword); 
  
 connection(); 
  
 $query ="SELECT * 
     FROM voter 
     WHERE voterusername = '$voterusername';"; 
     
 $result = mysql_query($query); 
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 $userData = mysql_fetch_array($result, 
MYSQL_ASSOC); 
 ?> 
      <h2><strong>Σύνδεση στο σύστηµα ψηφοφορίας</strong></h2> 
      <h3>Παρακαλώ εισάγεται τους Κωδικούς που σας δόθηκαν</h3> 
      <div class="description" onClick="highlightarea(this);"> 
        <p><img src="images/lock.png" alt="" width="300" height="232" /> 
        <div style="position: relative; top:111; left: -300; width: 250px; font-weight: bold; color: 
#fff;"> 
        <form name="thisform" action="login.php" method="post" onsubmit='return 
validateVoterLogin(this)'> 
          <table cellpadding="6" cellspacing="10" align="center"> 
            <tr> 
              <td><strong>Username:</strong></td> 
              <td><input type="text" name="voterusername" id="voterusername"></td> 
            </tr> 
            <tr> 
              <td><strong>Password:</strong></td> 
              <td><input type="password" name="voterpassword" id="voterpassword" ></td> 
            </tr> 
            <tr> 
              <td></td> 
              <td><input type="submit" value="Σύνδεση" /></td> 
            </tr> 
          </table> 
          </div> 
        </form> 
        </p> 
      </div> 
    </div> 
    <?php 
 if(mysql_num_rows($result) < 1)  
  { 
  echo "<strong><h1>Λάθος στοιχεία 
σύνδεσης</h1></strong>"; 
    //die();    
   
  } 
 
 else if($voterpassword != $userData['voterpassword'])  
  { 
   echo "<strong><h1>Λάθος στοιχεία 
σύνδεσης</h1></strong>"; 
 
  } 
 
 else 
  { 
   if($userData['voted']==1)  
   { 
   echo "<strong><h1>Έχετε ήδη ψηφίσει στην 
ψηφοφορία...</h1></strong>"; 
      
   } 
   else  
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   { 
      $_SESSION['voterid']=$userData['voterid']; 
     $id=$userData['formid']; 
     $_SESSION['formid']=$id; 
    header('Location:../forms/'.$id.'.php'); 
    } 
  } 
 
   
?> 
  </div> 
  <div id="sidebar"> </div> 
</div> 
<div id="footer"> 
  <p>Copyright &copy; Mitsou Alexandros 2012.</p> 
</div> 
</body> 
</html> 
 

� logout.php 
 
<?php 
if(isset($_SESSION['username']))  
{ 
 session_unset(); 
 session_destroy(); 
} 
include("validations.js"); 
include("functions.php"); 
 
?> 
<!DOCTYPE html PUBLIC -//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8" /> 
<title>Automatic QUestionairre Application(A.QU.A)</title> 
<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" /> 
</head> 
<body> 
<div id="header"> <span class="logo">Automatic QUestionnaire Application</span> </div> 
<div id="content"> 
  <div id="posts"> 
    <div class="post"> 
      <h2><strong>Σύνδεση στο σύστηµα ψηφοφορίας</strong></h2> 
      <h3>Παρακαλώ εισάγεται τους Κωδικούς που σας δόθηκαν</h3> 
      <div class="description" onClick="highlightarea(this);"> 
        <p><img src="images/lock.png" alt="" width="300" height="232" /> 
        <div style="position: relative; top:111; left: -300; width: 250px; font-weight: bold; color: 
#fff;"> 
        <form name="thisform" action="login.php" method="post" onsubmit='return 
validateVoterLogin(this)'> 
          <table cellpadding="6" cellspacing="10" align="center"> 
            <tr> 
              <td><strong>Username:</strong></td> 
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              <td><input type="text" name="voterusername" id="voterusername"></td> 
            </tr> 
            <tr> 
              <td><strong>Password:</strong></td> 
              <td><input type="password" name="voterpassword" id="voterpassword" ></td> 
            </tr> 
            <tr> 
              <td></td> 
              <td><input type="submit" value="Σύνδεση" /></td> 
            </tr> 
          </table> 
          </div> 
        </form> 
        </p> 
      </div> 
    </div> 
    <strong> 
    <h1>Αποσυνδεθήκατε µε επιτυχία </h1> 
    </strong> </div> 
  <div id="sidebar"> </div> 
</div> 
<div id="footer"> 
  <p>Copyright &copy; Mitsou Alexandros 2012.</p> 
</div> 
</body> 
</html> 
 

� functions.php 
<?php 
/* if (($_SERVER['SERVER_NAME']!="localhost")){ 
     echo "bye bye, hackers!"; 
    die(); 
}  
και βλέπουµε στον server 
*/ 
//database functions 
function connection() 
 { 
  $dbhost = 'localhost'; 
  $dbname = 'aqua'; 
  $dbuser = 'root'; 
  $dbpass = ''; //not really 
  $conn = mysql_connect($dbhost, $dbuser, $dbpass) 
or die("Η σύνδεση δεν επετεύχθει"); 
   
  //δεν παλεύονται αλλίως 
   mysql_query('SET 
character_set_results=utf8'); 
   mysql_query('SET names=utf8'); 
   mysql_query('SET 
character_set_client=utf8'); 
   mysql_query('SET 
character_set_connection=utf8'); 
   mysql_query('SET 
character_set_results=utf8'); 
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   mysql_query('SET 
collation_connection=utf8_unicode_ci'); 
   mysql_select_db($dbname, $conn) ; 
    
  return $conn;//πως θα κλείσω αλλιώς τη 
σύνδεση;;;;;; 
 } 
 
 
//session contrtol functions 
 
function validateUser($username) 
{ 
    session_regenerate_id (); #old session to new one κυκλική αντιµετάθεση  
    $_SESSION['valid'] = 1; 
    $_SESSION['username'] = $username; 
  
} 
 
function isLoggedIn() 
{ 
    if(isset($_SESSION['valid']) && $_SESSION['valid']) 
        return true; 
    return false; 
} 
function isMember ()  
{ 
if(!isLoggedIn()) 
{ 
    header('Location: index.php'); 
    die(); 
} 
} 
?> 
 
 

CSS 
 
 
 style.css 
*{ 
 
margin:0px; 
 
padding:0px; 
 
} 
 
img{border:0px} 
 
html{ 
 
width:100%; 
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height:100%; 
 
background-color:#163039; 
 
} 
 
body{ 
 
width:1000px; 
 
height:100%; 
 
position:relative; 
 
margin:0 auto; 
 
background-image:url(images/bg.gif); 
 
background-position:top left; 
 
background-repeat:repeat-y; 
 
} 
 
html > body{ 
 
height:auto; 
 
min-height:100%; 
 
} 
 
#header{ 
 
width:1000px; 
 
background-image:url(images/header_bg.jpg); 
 
background-position:top left; 
 
background-repeat:no-repeat; 
 
padding:281px 0 63px 0 
 
} 
 
.logo{ 
 
position:absolute; 
 
top:190px; 
 
left:155px; 
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font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; 
 
font-size:11px; 
 
color:#595959 
 
} 
 
#menu{ 
 
padding:0 0 1px 71px; 
 
overflow:hidden; 
 
height:42px; 
 
} 
 
#menu li{ 
 
display:inline 
 
} 
 
#menu img{ 
 
float:left 
 
} 
 
#content{ 
 
width:932px; 
 
padding:0 0 150px 68px; 
 
overflow:hidden; 
 
} 
 
#footer{ 
 
height:150px; 
 
position:absolute; 
 
bottom:0px; 
 
background-image:url(images/footer_bg.jpg); 
 
background-position:top left; 
 
background-repeat:no-repeat; 
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width:1000px; 
 
font-family:Tahoma, sans-serif; 
 
font-size:11px; 
 
color:#D8E4E8; 
 
} 
 
#footer p{ 
 
width:100%; 
 
text-align:center; 
 
padding:90px 0 0 0 
 
} 
 
#footer p a{ 
 
color:#F69302; 
 
text-decoration:underline 
 
} 
 
#footer p a:visited{text-decoration:underline} 
 
#footer p a:hover{text-decoration:none} 
 
#posts{ 
 
width:532px; 
 
float:left; 
 
padding:0 44px 0 0; 
 
/ padding:10px 44px 0 0; 
 
font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; 
 
font-size:11px; 
 
color:#595959 
 
} 
 
 
#sidebar{ 
 
width:356px; 
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float:left 
 
} 
 
.post{ 
 
padding:0 0 25px 0; 
 
overflow:hidden; 
 
width:532px; 
 
float:left; 
 
} 
 
.post h2{ 
 
font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; 
 
font-size:14px; 
 
color:#474747; 
 
font-weight:normal; 
 
display:block; 
 
padding:1px 0 0 55px; 
 
line-height:40px; 
 
background-image:url(images/h_bg.jpg); 
 
background-position:bottom left; 
 
background-repeat:no-repeat; 
 
} 
 
 
 
 
.date{ 
 
display:block; 
 
float:left; 
 
background-image:url(images/date_bg.gif); 
 
background-position:top left; 
 
background-repeat:no-repeat; 
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width:70px; 
 
text-align:right; 
 
font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; 
 
font-size:10px; 
 
color:#E6E5E5; 
 
padding:0 4px 0 0  
 
} 
 
.categories{ 
 
display:block; 
 
float:left; 
 
background-image:url(images/categories_bg.gif); 
 
background-position:top left; 
 
background-repeat:no-repeat; 
 
width:454px; 
 
font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; 
 
font-size:10px; 
 
color:#1D1D1D; 
 
padding:0 0 0 4px 
 
} 
 
.description{ 
 
padding:20px 0 0 0; 
 
float:left; 
 
margin:0 0 15px 0; 
 
 margin:0; 
font-size:15px; 
 
} 
 
.post .description img{ 
 
float:left; 
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padding:0 20px 20px 0; 
 
margin:0px; 
 
} 
 
.post .description p{ 
 
display:block; 
 
float:left; 
 
width:98%; 
 
padding:0 0 0 15px 
 
} 
 
 
 
#search{ 
 
background-image:url(images/search_bg.jpg); 
 
 
position: fixed; 
 
background-repeat:no-repeat; 
 
width:356px; 
 
height:124px; 
 
margin:0 0 20px 0 
 
} 
 
#search input{ 
 
width:169px; 
 
height:20px; 
 
border:0px; 
 
line-height:15px; 
 
font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; 
 
font-size:12px; 
 
color:#595959; 
 
margin:50px 0 0 69px; 
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padding:3px 0 0 5px; 
 
float:left 
 
} 
 
#search a{ 
 
display:block; 
 
float:left; 
 
margin:50px 0 0 2px 
 
} 
 
.list{ 
 
padding:0 0 15px 35px; 
 
} 
 
.list ul{ 
 
width:290px; 
 
overflow:hidden; 
 
padding:5px 0 15px 5px 
 
} 
 
.list li{ 
 
list-style-type:none; 
 
background-image:url(images/bullet.gif); 
 
background-position:top left; 
 
background-repeat:no-repeat; 
 
padding:0 0 5px 22px; 
 
line-height:15px; 
 
height:15px; 
 
width:120px; 
 
float:left; 
 
} 
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.list a{ 
 
font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; 
 
font-size:11px; 
 
color:#595959; 
 
text-decoration:none; 
 
} 
 
.post p{ 
 
width:511px; 
 
padding:13px 0 0 20px; 
 
} 
 
.post p img{ 
 
margin:5px 0 0 0 
 
} 
 
#comments{ 
 
padding:15px 0 0 17px; 
 
width:515px; 
 
float:left; 
 
display:inline; 
 
} 
 
#posts .comment{ 
 
background-image:url(images/dots.gif); 
 
background-position:bottom left; 
 
background-repeat:repeat-x; 
 
padding:20px 0 11px 2px; 
 
line-height:14px; 
 
font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; 
 
font-size:11px; 
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float:left; 
 
border:1px solid white 
 
} 
 
.comment span, .avatar span{ 
 
font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; 
 
font-size:10px; 
 
color:#F17102; 
 
padding:0px; 
 
} 
 
.avatar{ 
 
width:100px; 
 
float:left; 
 
font-size:10px; 
 
} 
 
#posts .comment p{ 
 
display:block; 
 
float:left; 
 
width:410px; 
 
} 
 
#add{ 
 
padding:25px 0 50px 0; 
 
float:left 
 
} 
 
.title{ 
 
margin:0 0 15px 0 
 
} 
 
.form{ 
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width:412px; 
 
float:left; 
 
} 
 
.form input{ 
 
width:405px; 
 
border:1px solid #CCCCCC; 
 
height:18px; 
 
margin:0 0 9px 0; 
 
padding:0 0 0 5px; 
 
font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; 
 
font-size:11px; 
 
color:#595959 
 
} 
 
.form textarea{ 
 
width:405px; 
 
border:1px solid #CCCCCC; 
 
height:77px; 
 
overflow:hidden; 
 
margin:0 0 9px 0; 
 
padding:5px 0 0 5px; 
 
font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; 
 
font-size:11px; 
 
color:#595959 
 
} 



 197

 JAVASCRIPT 
 
validations.js 
 
<script> 
 
function inLimits(elem, helperMsg){ 
 
if(elem.value <1||elem.value >999){ 
 
alert(helperMsg); 
 
elem.focus(); 
 
return true; 
 
} 
 
return false; 
 
} 
 
function notEmpty(elem, helperMsg){ 
 
if(elem.value.length == 0){ 
 
alert(helperMsg); 
 
elem.focus(); 
 
return true; 
 
} 
 
return false; 
 
} 
 
 
function colorout(elem) 
{ 
 if(elem.value!=" ") 
{ 
  elem.style.backgroundColor = "";  
} 
} 
 
 
 
//validation functions for every page 
 
 
function validateVoterLogin(form) 
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{ 
 
with(form) 
 
{ 
 
var voterusername = document.getElementById("voterusername"); 
 
var voterpassword = document.getElementById("voterpassword"); 
 
 
 
 
 
if(notEmpty(voterusername, "Παρακαλώ συµπληρώστε το Username σας.")) 
 
{ 
voterusername.focus(); 
voterusername.style.backgroundColor = "#CFECEC"; 
 
return false; 
 
} 
 
colorout(voterusername); 
 
if(notEmpty(voterpassword, "Παρακαλώ συµπληρώστε το Password σας.")) 
 
{ 
 
voterpassword.focus(); 
voterpassword.style.backgroundColor = "#CFECEC"; 
 
return false;; 
 
} 
colorout(voterpassword); 
 
}//with 
 
}//validate 
 
 
</script> 
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Παράρτηµα Β Βάση δεδοµέων 
 

Β.1 Βάση δεδοµένων A.QU.A 

 
-- phpMyAdmin SQL Dump 
-- version 3.4.5 
-- http://www.phpmyadmin.net 
-- 
-- Φιλοξενητής: 127.0.0.1 
-- Χρόνος δηµιουργίας: 20 Ιουν 2012 στις 4:05:40 
-- Έκδοση ∆ιακοµιστή: 5.5.16 
-- Έκδοση PHP: 5.3.8 
 
SET SQL_MODE="NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO"; 
SET time_zone = "+00:00"; 
 
 
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT 
*/; 
/*!40101 SET 
@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */; 
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION 
*/; 
/*!40101 SET NAMES utf8 */; 
 
-- 
-- Βάση: `aqua` 
-- 
 
-- -------------------------------------------------------- 
 
-- 
-- ∆οµή Πίνακα για τον Πίνακα `answers` 
-- 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `answers` ( 
  `answerid` int(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `formid` int(5) NOT NULL, 
  `voterid` int(10) NOT NULL, 
  `elementname` varchar(20) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL, 
  `question` varchar(200) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL, 
  `vote` varchar(200) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`answerid`) 
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci 
AUTO_INCREMENT=121 ; 
 
 
-- 
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-- ∆οµή Πίνακα για τον Πίνακα `checkbox` 
-- 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `checkbox` ( 
  `checkboxid` int(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `formid` int(5) NOT NULL, 
  `rowid` tinyint(5) NOT NULL, 
  `value` varchar(100) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`checkboxid`) 
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci 
AUTO_INCREMENT=13 ; 
 
-- -------------------------------------------------------- 
-- 
-- ∆οµή Πίνακα για τον Πίνακα `dropdown` 
-- 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `dropdown` ( 
  `dropdownid` int(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `formid` int(5) NOT NULL, 
  `rowid` tinyint(5) NOT NULL, 
  `value` varchar(100) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`dropdownid`) 
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci 
AUTO_INCREMENT=17 ; 
-- -------------------------------------------------------- 
-- 
-- ∆οµή Πίνακα για τον Πίνακα `elements` 
-- 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `elements` ( 
  `elementsid` int(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `formid` int(5) NOT NULL, 
  `rowid` tinyint(5) NOT NULL, 
  `required` varchar(3) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL DEFAULT 'on', 
  `question` varchar(200) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 
  `name` varchar(20) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 
  `type` varchar(20) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 
  `size1` tinyint(2) NOT NULL, 
  `size2` tinyint(2) DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`elementsid`) 
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci 
AUTO_INCREMENT=43 ; 
-- -------------------------------------------------------- 
-- 
-- ∆οµή Πίνακα για τον Πίνακα `form` 
-- 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `form` ( 
  `formid` int(5) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `fields` int(5) NOT NULL, 
  `formname` varchar(100) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 
  `title` varchar(200) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`formid`) 
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci 
AUTO_INCREMENT=16 ; 
 
-- -------------------------------------------------------- 
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-- 
-- ∆οµή Πίνακα για τον Πίνακα `radio` 
-- 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `radio` ( 
  `radioid` int(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `formid` int(5) NOT NULL, 
  `rowid` tinyint(5) NOT NULL, 
  `value` varchar(100) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`radioid`) 
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci 
AUTO_INCREMENT=84 ; 
 
 
-- -------------------------------------------------------- 
 
-- 
-- ∆οµή Πίνακα για τον Πίνακα `users` 
-- 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `users` ( 
  `userid` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `username` varchar(30) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 
  `password` varchar(64) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 
  `salt` varchar(3) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 
  `isadmin` tinyint(3) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`userid`), 
  UNIQUE KEY `username` (`username`) 
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci 
AUTO_INCREMENT=31 ; 
 
INSERT INTO `users` (`userid`, `username`, `password`, `salt`, `isadmin`) VALUES 
(1, 'alex', '19098189933eb191f657e3d18b00fb9b221cfb09f4f37dad0ee9e5200049c98e', '372', 
0), 
(28, 'syndoukas', 
'a1748062a98724570c90043d91d41e93e9e6b89477ae7e8b3e30bc1a99e6febf', '3a1', 0); 
 
-- -------------------------------------------------------- 
 
-- 
-- ∆οµή Πίνακα για τον Πίνακα `voter` 
-- 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `voter` ( 
  `voterid` int(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `formid` int(5) NOT NULL, 
  `voterusername` varchar(10) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 
  `voterpassword` varchar(10) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 
  `voted` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0', 
  PRIMARY KEY (`voterid`) 
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci 
AUTO_INCREMENT=52 ; 
 
/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */; 
/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */; 
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */; 


