
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) 

 
 
 
 
 

∆ηµιουργία ηλεκτρονικής εφηµερίδας µε 
χρήση PHP και βάσεων δεδοµένων MySQL 

 
 
 
 
 

∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
του 

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΡΑΟΥ∆Α 

 
 
 
 

Επιβλέπων Καθηγητής: Γεώργιος Φραγκούλης 
Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ∆υτικής Μακεδονίας 

Β' Βαθµολογητής: Αντώνιος Μπίσµπας 
Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ∆υτικής Μακεδονίας 

Γ' Βαθµολογητής: ∆ηµήτριος Συνδουκάς 
Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ∆υτικής Μακεδονίας 

 
 
 
 

Κοζάνη – Ιούλιος, 2012  



2 
 

 
 
 
 
 
 

«Ο καινούργιος θησαυρός του ηγεµόνα, ο πυρήνας της αυταρχικής 
εξουσίας είναι η Αλµυρή Θάλασσα της Πληροφορικής» 

 

Ian Angell (Professor of London School of Economics) 

  



3 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ................................................................................................................ 7 

2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ MYSQL ........................................... 8 

2.1. H τρέχουσα και οι µελλοντικές εκδόσεις της MySQL ....................................... 8 

2.2. Εγκατάσταση της ΜySQL σε συστήµατα Linux/Unix ....................................... 8 

2.3. Εγκατάσταση της MySQL στα Windows ......................................................... 10 

2.4. Αντιµετώπιση προβληµάτων κατά την εγκατάσταση ....................................... 13 

2.5. Βασικές οδηγίες ασφάλειας .............................................................................. 14 

2.6. Παρουσίαση του συστήµατος δικαιωµάτων της MySQL ................................ 14 

2.7. ∆ιαδικασία πιστοποίησης ................................................................................. 15 

2.8. Προσθήκη χρηστών .......................................................................................... 16 

3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ APACHE ....................................... 17 

3.1. Η τρέχουσα και οι µελλοντικές εκδόσεις του Apache ...................................... 17 

3.2. Επιλογή της µεθόδου εγκαταστασης ................................................................ 17 

3.3. Μεταγλώττιση του πηγαίου κώδικα ................................................................. 17 

3.4. Εγκατάσταση του Apache από δυαδικά αρχεία ................................................ 18 

3.5. Εγκατάσταση του Apache σε Linux/Unix ........................................................ 18 

3.6. Εγκατάσταση του Αpache σε Windows ........................................................... 18 

3.7. Παράµετροι διαµόρφωσης του Apache ............................................................ 24 

4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ PHP ................................................ 25 

4.1. Η τρέχουσα και οι µελλοντικές έκδοσεις της PHP ........................................... 25 

4.2. Εγκατάσταση της PHP µε τον Αpache σε συστήµατα Linux/Unix .................. 25 

4.3. Εγκατάσταση της PHP στα Windows ............................................................... 26 

4.4. Εγκατάσταση της PHP στα Windows χρησιµοποιώντας τον PHP installer ..... 27 

4.5. Αρχείο php.ini ................................................................................................... 32 

4.6. Συνδυασµός HTML µε PHP ............................................................................. 32 



4 
 

4.7. Προσθήκη σχολίων σε κώδικα της PHP ........................................................... 33 

5. ΤΑ ∆ΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ PHP ...................................................................... 34 

5.1. Μεταβλητές ....................................................................................................... 34 

5.2. Γενικές και υπερ-γενικές µεταβλητές ............................................................... 34 

5.3. Τύποι δεδοµένων .............................................................................................. 35 

5.4. Αριθµητικοί τελεστές ........................................................................................ 36 

5.5. Τελεστής εκχώρησης τιµής και σύνθετοι τελεστές εκχώρησης τιµής .............. 37 

5.6. Τελεστές σύγκρισης .......................................................................................... 37 

5.7. Σταθερές ............................................................................................................ 39 

5.8. H εντολή if ........................................................................................................ 39 

5.9. Xρήση της else στην εντολή if .......................................................................... 39 

5.10. Ο τελεστής ?.................................................................................................... 40 

5.11. Βρόχοι ............................................................................................................. 40 

5.12. While ............................................................................................................... 40 

5.13. Η εντολή do...while ......................................................................................... 41 

5.14. Η εντολή for .................................................................................................... 41 

5.15. Ορισµός µιας συνάρτησης .............................................................................. 42 

5.16. Κλήση συναρτήσεων ...................................................................................... 42 

6. ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΗΣ SQL ....................................................................... 44 

6.1. Οι τύποι δεδοµένων της ΜySQL ...................................................................... 44 

6.2. Οι αριθµητικοί τύποι δεδοµένων ...................................................................... 44 

6.3. Τύποι δεδοµένων για τιµές ηµεροµηνίας/ώρας ................................................ 45 

6.4. Τύποι αλφαριθµητικών ..................................................................................... 46 

6.5. Η εντολή CREATE ........................................................................................... 46 

6.6. Η εντολή INSERT............................................................................................. 47 

6.7. Η εντολή SELECT ............................................................................................ 47 

6.8. Η εντολή LIMIT ............................................................................................... 48 



5 
 

6.9. Η εντολή WHERE ............................................................................................ 48 

7. Ο∆ΗΓΟΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΑΣ .................................................... 49 

7.1. Σχεδιασµός της βάσης δεδοµένων .................................................................... 49 

7.2. Σχεδιασµός και ανάπτυξη index.php ................................................................ 51 

7.3. Σχεδιασµός και ανάπτυξη show_category.php ................................................. 54 

7.4. Σχεδιασµός και ανάπτυξη show_article.php ..................................................... 56 

7.5. Σχεδιασµός και ανάπτυξη της administration area ........................................... 57 

7.5.1. ∆ιαχείριση των πρωτοσέλιδων .................................................................. 58 

7.5.2. ∆ιαχείριση των νέων .................................................................................. 60 

7.5.3. ∆ιαχείριση των κατηγοριών ....................................................................... 63 

7.5.4. ∆ιαχείριση των συντακτών ........................................................................ 66 

8. ΠΗΓΑΙΟΣ ΚΩ∆ΙΚΑΣ ............................................................................................. 69 

8.1. Πηγαίος κώδικας index.php .............................................................................. 69 

8.2. Πηγαίος κώδικας show_category.php .............................................................. 72 

8.3. Πηγαίος κώδικας show_article.php .................................................................. 73 

8.4. Πηγαίος κώδικας menu.php .............................................................................. 75 

8.5. Πηγαίος κώδικας header.php ............................................................................ 76 

8.6. Πηγαίος κώδικας footbox.php .......................................................................... 76 

8.7. Πηγαίος κώδικας footer.php ............................................................................. 77 

8.8. Πηγαίος κώδικας administrator/login.php ........................................................ 77 

8.9. Πηγαίος κώδικας administrator/logout.php ...................................................... 79 

8.10. Πηγαίος κώδικας administrator/index.php ..................................................... 79 

8.11. Πηγαίος κώδικας administrator/menu.php ..................................................... 80 

8.12. Πηγαίος κώδικας administrator/add_news.php .............................................. 81 

8.13. Πηγαίος κώδικας administrator/edit_nea.php ................................................. 85 

8.14. Πηγαίος κώδικας administrator/manage_nea.php .......................................... 90 

8.15. Πηγαίος κώδικας administrator/user_availability.php .................................... 92 



6 
 

9. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ..................................................................................................... 93 

10. ΨΗΦΙΑΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ ....................................................................................... 93 

 

  



7 
 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Είναι ξεκάθαρο ότι τα τελευταία χρόνια ο παγκόσµιος ιστός έχει ξεπεράσει κάθε 

αναµενόµενη προσδοκία. Η αναβάθµιση της ποιότητας των ιστοσελίδων είναι 

οφθαλµοφανής και η χρήση των τελευταίων σε δυνατότητες εφαρµογών είναι πλέον 

δεδοµένη. 

Σκοπός της διπλωµατικής εργασίας είναι η δηµιουργία µιας δυναµικής ιστοσελίδας 

χρησιµοποιώντας µερικές από τις πιο διαδεδοµένες και λειτουργικές εφαρµογές του 

διαδικτύου. Ο ιστοχώρος αυτός, ο οποίος περιέχει «δανεισµένες» αναρτήσεις από 

δηµοφιλείς ελληνικές ιστοσελίδες (News247.gr, Sport24.gr και Techgear.gr), 

υλοποιήθηκε µε κύριο γνώµονα την καλή λειτουργία και την ευχρηστία που µπορεί 

να παρέχει στον χρήστη, ενώ δόθηκε λιγότερη -ή καθόλου- σηµασία στη δηµιουργία 

υπερβολικών γραφικών ή στη χρησιµοποίηση πολύπλοκων εφαρµογών όπως τα CMS 

(Content Management Systems) κ.ά. Για την υλοποίηση του ιστοχώρου 

χρησιµοποιήθηκαν οι Apache HTTP Server, MySQL Server και η γλώσσα 

προγραµµατισµού PHP. Η σχεδίαση καθώς και η συγγραφή κώδικα των ιστοσελίδων 

έγινε µε τη χρήση της εφαρµογής Dreamweaver CS5 της εταιρίας Adobe 

(http://www.adobe.com), ενώ η σχεδίαση των γραφικών έγινε µε τη χρήση της 

εφαρµογής Paint.net της εταιρίας dotPDN LLC (http://www.dotpdn.com). 

Η συγκεκριµένη διπλωµατική εργασία αποτελείται από οκτώ κεφάλαια. Στο δεύτερο, 

τρίτο και τέταρτο κεφάλαιο, γίνεται αναλυτική περιγραφή των εγκαταστάσεων και 

διαµορφώσεων των Apache, PHP και MySQL. Στο πέµπτο και έκτο κεφάλαιο 

υπάρχουν κάποιες πληροφορίες για τα δοµικά στοιχεία της PHP και τις βασικές 

εντολές της SQL. Στο έβδοµο κεφάλαιο γίνεται η τεκµηρίωση των ιστοσελίδων που 

δηµιουργήθηκαν. Αυτό το κεφάλαιο θα µπορούσε να χαρακτηριστεί και σαν οδηγός 

για τον χρήστη (manual), ο οποίος περιέχει υλικό το οποίο αφορά την φάση 

ανάπτυξης της διπλωµατικής εργασίας. Τέλος, στο όγδοο κεφάλαιο εµπεριέχονται οι 

πηγαίοι κώδικες των σελίδων του ιστοχώρου.  
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2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ MYSQL 

2.1. H τρέχουσα και οι µελλοντικές εκδόσεις της MySQL 

Οι οδηγίες εγκατάστασης που παρουσιάζονται αντιστοιχούν στην έκδοση 5 της 

MySQL η οποία είναι η έκδοση που χρησιµοποιείται. Η MySQL AB είναι η εταιρεία 

που αναπτύσσει και διανέµει την MySQL. H ΜySQL AB χρησιµοποιεί αριθµούς 

“δευτερεύουσας έκδοσης” για να χαρακτηρίσει τις ενηµερώσεις της κύριας έκδοσης 

του λογισµικού που περιέχουν σχετιζόµενες µε την ασφάλεια διορθώσεις ή 

βελτιώσεις σφαλµάτων. Η ΜySQL AB κάθε φορά που προστίθονται νέες βελτιώσεις 

ή διορθώσεις στον κώδικα και αφού ελεγχθούν σχολαστικά κυκλοφορεί µια νέα 

έκδοση του λογισµικού µε νέο αριθµό δευτερεύουσας έκδοσης. Επειδή ο αριθµός της 

δευτερεύουσας έκδοσης αλλάζει αρκετά συχνά, σε περίπτωση που συµβεί κάτι τέτοιο 

θα πρέπει ο χρήστης να κοιτάξει τη λίστα αλλάγων που έχουν γίνει στην δική του 

έκδοση για να ενηµερωθεί για οποιεσδήποτε αλλαγές απαιτούνται στη διαδικασία 

εγκατάστασης ή διαµόρφωσης. Tα παραπάνω υπάρχουν στην διεύθυνση 

http://www.mysql.com. Στην πραγµατικότητα βέβαια είναι πολύ δύσκολο να 

αλλάξουν οποιεσδήποτε οδηγίες εγκατάστασης µεταξύ δύο δευτερευουσών 

εκδόσεων, καλό είναι όµως να ελέγχεται η λίστα αλλαγών κάθε λογισµικού που θέλει 

ο χρήστης να χρησιµοποιήσει στο σύστηµά του. Αν τώρα παρουσιαστεί µια νέα 

δευτερεύουσα έκδοση και στη λίστα αλλαγών δεν βρεθεί κάποια αλλάγη στην 

διαδικασία εγκατάστασης, ο χρήστης κάνει εγκατάσταση τη νέα έκδοση όπως 

ακριβώς το έκανε πριν. 

Η εταρεία ΜySQL AB διανέµει την MySQL µέσω του Web site της στη διεύθυνση 

http://www.mysql.com/. Επίσης στο συγκεκριµένο site υπάρχουν διανοµές της 

MySQL σε δυαδική µορφή για όλες τις πλατφόρµες, RPM αρχεία και αρχεία πηγαίου 

κώδικα για τις πλατφόρµες Linux/Unix. Ακόµη µπορεί να αποκτηθεί το λογισµικό σε 

συσκευασία η οποία θα περιέχει εκτενές έντυπο εγχειρίδιο της MySQL από το online 

κατάστηµα της MySQL AB. 

2.2. Εγκατάσταση της ΜySQL σε συστήµατα Linux/Unix 

H διαδικασία εγκατάστασης της ΜySQL σε συστήµατα Linux/Unix είναι εύκολη. Η 

εγκατάσταση γίνεται είτε µε το να χρησιµοποιηθούν τα RPM αρχεία είτε µε το να 
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εγκατασταθούν τα δυαδικά αρχεία. Εάν επιλεχθεί εγκατάσταση από τα RPM αρχεία 

θα χρειαστούν τα εξής δύο ακόλουθα αρχεία: 

- MySQL-server-VERSION.i386.rpm - O ΜySQL server 

- MySQL-client-VERSION.I386.rpm - Οι στάνταρ βιβλιοθήκες client προγραµµάτων 

MySQL 

Για να εκτελεστεί η «ελάχιστη» δυνατή εγκατάσταση από τα RPM αρχεία θα εισαχθεί 

η ακόλουθη εντολή στην προτροπή: 

#> rpm -i MySQL-server-VERSION.i386.rpm MySQL-clien t-VERSION.i386.rpm 

Για να γίνει εγκατάσταση µε δυαδικά αρχεία θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν τα 

βοηθήµατα gunzip και tar για την αποσυµπίεση των δυαδικών αρχείων. Επίσης θα 

πρέπει να δηµιουργηθούν οµάδες και χρήστες στο σύστηµα. Στην πρώτη σειρά 

εντολών που απαιτείται για την εγκατάσταση της MySQL από δυαδικά αρχεία θα 

πρέπει να προστεθεί µία οµάδα και έναν χρήστη και να αποσυµπιεστούν τα αρχεία ως 

εξής: 

#> groupadd mysql 

#> useradd -g mysql mysql 

#> cd/usr/local 

#> gunzip < /path/to/mysql-VERSION-OS.tar.gz  

Στη συνέχεια θα ζητηθεί να δηµιουργηθεί µία σύνδεση (link) µε µικρότερο όνοµα: 

#> ln -s mysql-VERSION-OS mysql 

#> cd mysql 

Αφού αποσυµπιεστούν τα αρχεία README και INSTALL, καθοδηγούν το χρήστη 

στην συνέχεια της διαδικασίας εγκατάστασης ανάλογα µε την έκδοση MySQL που 

έχει επιλεχθεί. Γενικότερα χρησιµοποιείται η εξής σειρά εντολών: 

#> scripts/mysql_install_db 

#> chown -R root /usr/local/mysql 

#> chown -R mysql /usr/local/mysql/data 

#> chgrp -R mysql /usr/local/mysql 

#> chown -R root /usr/local/mysql/bin 
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Κάπου εδώ µπορεί να γίνει εκκίνηση του MySQL server. Σε περίπτωση κάποιου 

προβλήµατος θα πρέπει ο χρήστης να ανατρέξει στην ενότητα «Αντιµετώπιση 

Προβληµάτων». 

2.3. Εγκατάσταση της MySQL στα Windows 

H διαδικασία εγκατάστασης της MySQL στα Windows είναι αρκετά απλή. Η 

εταιρεία MySQL AB διανέµει το πρόγραµµα εγκατάστασης µαζί µε ότι άλλο 

χρειάζεται σε ένα συµπιεσµένο (zip) αρχείο. Γίνεται µεταφορά του zip αρχείου στο 

σύστηµά µας, αποσυµπιέζεται σε ένα προσωρινό κατάλογο και εκτελείται το 

πρόγραµµα εγκατάστασης setup.exe. 

Παρακάτω παρουσιάζεται αναλυτικά η εγκατάσταση της MySQL 5 στα Windows. 

1) Γίνεται διπλό κλικ πάνω στο αρχείο setup.exe για να εκκινήσει η εγκατάσταση. 

Αναφέρονται κάποιες γενικές πληροφορίες και ενηµερώνεται ο χρήστης ότι θα πρέπει 

να κλείσει όλα τα υπόλοιπα προγράµµατα, για να συνεχίσει την εγκατάσταση. 

 

2) Το δεύτερο παράθυρο του οδηγού εγκατάστασης πληροφορεί για τους τρεις τύπους 

εγκατάστασης. Επιλέγεται ο τύπος Typical και γίνεται κλικ στο Next για συνέχεια. 
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3) Με το που έγινε κλικ στο Next του βήµατος 2, ξεκίνησε η διαδικασία 

εγκατάστασης. Όταν τελειώσει, εµφανίζεται το µήνυµα που πληροφορεί τον χρήστη 

ότι τελείωσε η εγκατάσταση. 
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Με το που εµφανίζεται το µήνυµα ολοκλήρωσης της εγκατάστασης, γίνεται κλικ στο 

κουµπί Finish και το πρόγραµµα είναι έτοιµο. 

 

Η MySQL παρέχει την εφαρµογή winmysqladmin.exe. Γίνεται διπλό κλικ στο αρχείο 

και τότε εµφανίζεται ένα φωτεινό εικονίδιο στη γραµµή εργασιών της επιφάνειας 
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εργασίας. Όταν κάποιος τρέξει για πρώτη φορά το αρχείο θα του ζητηθεί ένα όνοµα 

χρήστη (username) και ένας κωδικός πρόσβασης (password). 

Αφού δηµιουργηθεί ο λογαριασµός µας, από εκεί και πέρα το WinMySQLadmin θα 

δίνει χρήσιµες πληροφορίες για το περιβάλλον στο οποίο τρέχει, όπως για την 

διεύθυνση IP και το όνοµα του υπολογιστή. Οι καρτέλες που εµφανίζονται στο πάνω 

τµήµα του παραθύρου δίνουν τη δυνατότητα να εξεταστούν πληροφορίες για το 

σύστηµα και να προσαρµόζονται οι επιλογές διαµόρφωσης της MySQL. Για 

παράδειγµα διαλέγοντας την επιλογή Variables µπορούν να εξεταστούν πληροορίες 

για τη διαµόρφωση του server. Επίσης για όσο χρόνο τρέχει ο MySQL server θα 

µπορούν να τρέχουν και άλλες εφαρµογές µέσω ενός παραθύρου κονσόλας όπως το 

MySQL monitor. 

2.4. Αντιµετώπιση προβληµάτων κατά την εγκατάσταση 

Σε περίπτωση που υπάρξει κάποιο πρόβληµα κατά την διάρκεια εγκατάστασης της 

MySQL θα πρέπει να ο χρήστης να ανατρέξει για βοήθεια στο εγχειρίδιο της MySQL 

το οποίο βρίσκεται στη διεύθυνση http://www.mysql.com/doc/P/r/Problems.html. 

Μερικά από τα πιο συνηθισµένα προβλήµατα είναι τα εξής: 

α) Εάν εµφανιστεί το µήνυµα ''Access denied'' κατά τη σύνδεση µσς στην MySQL 

σηµαίνει ότι έχει γίνει λάθος στο username (όνοµα χρήστη) ή στο password (κωδικό 

πρόσβασης) ή και στα δύο. 

β) Εάν εµφανιστεί το µήνυµα ''Can't connect to server'' πρέπει να ελεγχθεί ότι η 

MySQL τρέχει στο σύστηµα. 

Αν τώρα µε τη χρήση του εγχειριδίου της MySQL δε µπορεί να λυθεί οποιοδήποτε 

πρόβληµα µπορεί να παρουσιάστηκε, τότε ο οποιοσδήποτε χρήστης µπορεί να στείλει 

ένα µήνυµα στη MySQL στη διεύθυνση http://lists.mysql.com/ και µπορεί να πάρει 

την απάντηση για το πρόβληµά του. Τέλος µπορεί να αποκτήσει ένα συµβόλαιο 

υποστήριξης µε πολύ µικρό κόστος από την MySQL AB. 
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2.5. Βασικές οδηγίες ασφάλειας 

H ασφάλεια της MySQL ξεκινάει από τη διαδικασία εκκίνησης του server. Όταν δεν 

είναι κάποιος administrator δεν µπορεί να αλλάξει την διαδικασία εκκίνησης, µπορεί 

όµως να αναφέρει τα τρωτά σηµεία που εντοπίζει στην εταιρεία παροχής Internet µε 

την οποία συνεργάζεται. Μπορεί να συνδεθεί στην MySQL χρησιµοποιώντας το 

MySQL monitor ή άλλες εφαρµογές καθεµία από τις οποίες έχει τους δικούς της 

κινδύνους. Αν εγκατασταθεί η MySQL στο σταθµό εργασίας του χρήστη οι κίνδυνοι 

είναι πολλοί λιγότεροι από ότι αν ο χρήστης χρησιµοποιήσει µία σύνδεση δικτύου για 

να προσπελάσει τον MySQL server. 

'Οταν η MySQL είναι εγκατεστηµένη στο σταθµό εργασίας του χρήστη ο 

µεγαλύτερος κίνδυνος που υπάρχει είναι να βρίσκεται ο υπολογιστής σ'ένα χώρο που 

έχουν πρόσβαση και άλλα άτοµα και κάποια στιγµή ενώ τρέχει η MySQL ο χρήστης 

να τον αφήσει εκτεθειµένο. Σ΄ αυτή την περίπτωση κάποιο άλλο άτοµο µπορεί να 

χρησιµοποιήσει τον υπολογιστή και να κάνει ότι θέλει. Το πρόβληµα λύνεται εύκολα 

χρησιµοποιώντας ένα screen saver ή κάποιο µηχανισµό κλειδώµατος της οθόνης µε 

κωδικό πρόσβασης. Όταν ο χρήστης χρησιµοποιεί σύνδεση δικτύου η ασφάλεια είναι 

κάτι το πολύ σηµαντικό. Τα δεδοµένα του χρήστη µπορούν να υποκλαπούν. Αν τώρα 

η µετάδοση των δεδοµένων γίνεται σε µη-κρυπτογραφηµένη µορφή, το άτοµο που θα 

τα κλέψει µπορεί να τα χρησιµοποιήσει αµέσως. Το αυτονόητο που θα κάνει θα είναι 

να χρησιµοποιεί το username και το password του χρήστη. Έτσι θα φαίνεται ότι είναι 

ο ίδιος ο χρήστης και θα µπορεί να προσπελάσει όλη τη βάση δεδοµένων. Ένας 

τρόπος είναι να χρησιµοποιηθεί µια ασφαλής σύνδεση όπως το SSH. Mε το SSH η 

µεταφορά δεδοµένων γίνεται σε κρυπτογραφηµένη µορφή. Ακόµη εάν 

χρησιµοποιηθεί ένα εργαλείο διαχείρισης του server όπως το phpMyAdmin ή κάποιο 

άλλο πoυ παρέχει η εταιρεία Internet που συνεργάζεται µε τον χρήστη, θα πρέπει να 

προσπελαστεί µέσω µιας ασφαλής σύνδεσης HTTP. 

2.6. Παρουσίαση του συστήµατος δικαιωµάτων της MySQL 

To σύστηµα δικαιωµάτων της MySQL είναι πάντα ενεργό. Κάθε φορά που επιχειρεί 

ένας χρήστης να συνδεθεί η MySQL ελέγχει τα εξής: 

α) τη θέση από την οποία την προσπελάζει 
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β) την ταυτότητα του χρήστη 

γ) ποιες ενέργειες µπορεί να κάνει ο χρήστης και ποιες όχι 

Όλες οι πληροφορίες αυτές αποθηκεύονται σε µία βάση δεδοµένων µε όνοµα mysql η 

οποία δηµιουργείται αυτόµατα κατά την εγκατάσταση της MySQL. Υπάρχουν 

αρκετοί πίνακες στην βάση δεδοµένων mysql: 

α) columns_priv: Ορίζει τα δικαιώµατα των χρηστών για συγκεκριµένα πεδία ενός 

πίνακα. 

β) db: Oρίζει τα δικαιώµατα για όλες τις βάσεις δεδοµένων που υπάρχουν στον server 

γ) host: Ορίζει τους υπολογιστές που µπορούν να συνδέονται σε µία συγκεκριµένη 

βάση δεδοµένων 

δ) tables_priv: Ορίζει τα δικαιώµατα των χρηστών για συγκεκριµένους πίνακες µιας 

βάσης δεδοµένων 

ε) user: Ορίζει τα δικαιώµατα εκτέλεσης εντολών για ένα συγκεκριµένο χρήστη 

2.7. ∆ιαδικασία πιστοποίησης 

Η MySQL ελέγχει τρία πράγµατα κατά τη διαδικασία πιστοποίησης (τα οποία 

αναφέρθηκαν πριν). Ο έλεγχος σε αυτά τα τρία πράγµατα γίνεται σε δύο βήµατα: 

α) Η MySQL ελέγχει το όνοµα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που χρησιµοποιεί 

ο χρήστης. Αν ο κωδικός πρόσβασης και το όνοµα χρήστη είναι σωστά τότε η 

MySQL προχωράει στο επόµενο βήµα. 

β) Οποιαδήποτε εντολή πληκτρολογηθεί από τον χρήστη, η MySQL ελέγχει αν όντως 

ο συγκεκριµένος χρήστης έχει το δικαίωµα να εκτελέσει αυτή την εντολή στην 

συγκεκριµένη βάση δεδοµένων, πίνακα και πεδίο. 

Στην περίπτωση που υπάρχει πρόβληµα στο βήµα 1 εµφανίζεται ένα µήνυµα 

σφάλµατος και δεν προχωράει στο βήµα 2. Για να γίνει πιο κατανοητό αναφέρεται το 

εξής παράδειγµα. Αν το όνοµα χρήστη είναι antonis και το password pwd25209 και 

θέλει ο χρήστης να διαχειριστεί µια βάση δεδοµένων µε όνοµα mydatabase, αν 

υπάρχει πρόβληµα θα ληφθεί ένα µήνυµα σφάλµατος για τους εξής λόγους: 
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α) Το όνοµα χρήστη antonis δεν υπάρχει 

β) Ο κωδικός πρόσβασης pwd25209 είναι λάθος 

γ) Ο χρήστης antonis δεν µπορεί να χρησιµοποιήσει την βάση δεδοµένων mydatabase 

Αν όλα είναι εντάξει η MySQL ελέγχει τις ενέργειες που µπορεί να κάνει ο χρήστης. 

Για παράδειγµα, µπορεί να έχει το δικαίωµα να επιλέγει δεδοµένα από την βάση αλλά 

δε µπορεί να εισάγει δεδοµένα σε αυτήν. 

2.8. Προσθήκη χρηστών 

Ο πιο απλός τρόπος για την προσθήκη νέων χρηστων είναι µε την εντολή GRANT. 

Αφού συνδεθεί ο χρήστης µε την ταυτότητα του χρήστη root, εισάγει την εντολή 

GRANT για να δηµιουργήσει νέους χρήστες. Ένας άλλος τρόπος είναι µε την εντολή 

INSERT, την οποία πρέπει να εισάγει ο χρήστης σε όλους τους σχετικούς πίνακες της 

βάσης δεδοµένων. Η προσθήκη νέων χρηστών µε την εντολή INSERT προυποθέτει ο 

χρήστης να γνωρίζει όλα τα πεδία που χρησιµοποιούνται για την εισαγωγή σε αυτούς 

τους πίνακες. Τα δικαιώµατα που µπορούν να παραχωρηθούν στο νέο χρήστη µε την 

εντολη GRANT είναι: 

α) µε την εντολή ALTER ο χρήστης µπορεί να τροποποιήσει πίνακες, στήλες και 

ευρετήρια 

β) µε την εντολή CREATE ο χρήστης µπορεί να δηµιουργήσει βάσεις δεδοµένων και 

πίνακες 

γ) µε την εντολή DELETE ο χρήστης µπορεί να διαγράφει εγγραφές από πίνακες 

δ) µε την εντολή DROP o χρήστης µπορεί να καταργεί πίνακες και βάσεις δεδοµένων 

ε) µε την εντολή FILE ο χρήστης µπορεί να διαβάζει και να γράφει αρχεία 

στ) µε την εντολή INSERT ο χρήστης µπορεί να προσθέτει εγγραφές σε πίνακες 

ζ) µε την εντολή SELECT ο χρήστης µπορεί να επιλέγει εγγραφές από πίνακες 

η) µε την εντολή UPDATE ο χρήστης µπορεί να τροποποιεί εγγραφές σε πίνακες 
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3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ APACHE 

3.1. Η τρέχουσα και οι µελλοντικές εκδόσεις του Apache 

Οι οδηγίες εγκατάστασης που παρουσιάζονται παρακάτω αντιστοιχούν στην έκδοση 

2 του Apache HTTPD server. Το Apache Software Foundation χρησιµοποιεί 

αριθµούς «δευτερεύουσας έκδοσης» για να χαρακτηρίσει τις ενηµερώσεις της κύριας 

έκδοσης του λογισµικού που περιέχουν σχετιζόµενες µε την ασφάλεια βελτιώσεις ή 

διορθώσεις σφαλµάτων. Οι δευτερεύουσες εκδόσεις δεν κυκλοφορούν βάσει 

καθορισµένου χρονοδιαγράµµατος. Όταν προστεθούν βελτιώσεις ή διορθώσεις στον 

κώδικα και αφού ελεγχθούν, το Apache Software Foundation κυκλοφορεί µία νέα 

έκδοση του λογισµικού µε νέο αριθµό δευτερεύουσας έκδοσης. Αν και είναι δύσκολο 

να αλλάξουν οποιεσδήποτε οδηγίες εγκατάστασης µεταξύ δύο δευτερεύουσων 

εκδόσεων καλό θα είναι να αποκτηθεί η συνήθεια να ελέγχεται η λίστα αλλαγών κάθε 

λογισµικού που εγκαθίσταται και διατηρείται στο σύστηµα του κάθε χρήστη. 

3.2. Επιλογή της µεθόδου εγκαταστασης 

Για την εγκατάσταση του Apache υπάρχουν αρκετές επιλογές στην διάθεση του 

χρήστη. Το Apache είναι ανοιχτό «λογισµικό» πράγµα που δίνει τη δυνατότητα να 

υπάρχει πρόσβαση σε όλο τον πηγαίο κώδικα του. Το Apache επιτρέπει να 

δηµιουργείται µία εξειδικευµένη έκδοση του server ανάλογα µ'αυτό που θέλει ο 

χρήστης. Ακόµη υπάρχουν διανοµές του Apache µε προ-µεταγλωτισµένα δυαδικά 

αρχεία για τις πιο πολλές σύγχρονες πλατφόρµες Unix. 

3.3. Μεταγλώττιση του πηγαίου κώδικα 

Ο πηγαίος κώδικας του Apache server δηµιουργεί εκτελέσιµα αρχεία µε αποτέλεσµα 

να υπάρχει η δυνατότητα να δηµιουργηθεί η έκδοση server ανάλογα µε αύτο που 

θέλει ο χρήστης. Για παράδειγµα µπορεί να παραλείψει ρουτίνες που δεν χρειάζεται 

και να χρησιµοποιήσει ρουτίνες τρίτων. Ακόµη µπορεί να αναβαθµίσει εύκολα τις πιο 

πρόσφατες εκδόσεις και να εφαρµόσει τις διορθώσεις για την ασφάλεια. Αντίθετα οι 

ενηµερωµένες εκδόσεις που διανέµουν οι εταιρείες χρειάζονται πιο πολύ χρόνο για να 

φτάσουν στους χρήστες. Η δηµιουργία των εκτελέσιµων αρχείων του Apache από τον 

πηγαίο κώδικα είναι εύκολη για τις απλές εγκαταστάσεις αλλά γίνεται αρκετά 

πολύπλοκη όταν µπαίνουν ρουτίνες και βιβλιοθήκες τρίτων κατασκευαστών. 
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3.4. Εγκατάσταση του Apache από δυαδικά αρχεία 

Τα δυαδικά αρχεία για εγκατάσταση του Apache σε Linux/Unix µπορούν να 

µεταφερθούν από το Web site του Apache Software Foundation ενώ και διανοµές του 

Apache σε µορφή δυαδικών αρχείων για Linux/Unix διατίθονται από διάφορους 

κατασκεύαστες. Με δυαδικά αρχεία η εγκατάσταση του Apache γίνεται εύκολη για 

χρήστες µε µικρές γνώσεις στη διαχείριση συστήµατος και για χρήστες που δεν έχουν 

ιδιαίτερες απαιτήσεις στον τοµέα της διαµόρφωσης. Επίσης υπάρχουν κατασκευαστές 

λογισµικού που διαθέτουν πακέτα που περιέχουν πέρα απο το Apache και ένα server 

εφαρµογών (application server) καθώς και επιπλέον ρουτίνες (modules). Tέλος το 

Apache Software Foundation διαθέτει και ένα πρόγραµµα εγκατάστασης για 

συστήµατα Windows για το οποίο όµως δεν υπάρχουν ευρέως διαθέσιµοι 

µεταγλωττιστές σε αντίθεση µε τα Linux/Unix. 

3.5. Εγκατάσταση του Apache σε Linux/Unix 

Τα βήµατα που απαιτούνται για την επιτυχή εγκατάσταση του Apache 2 σε ένα 

σύστηµα Linux/Unix είναι τα εξής: 

α) Μεταφορά του λογισµικού στο σύστηµα µας 

β) Εκτέλεση του script διαµόρφωσης 

γ) Μεταγλώττιση του κώδικα και εγκατάστασή του 

3.6. Εγκατάσταση του Αpache σε Windows 

To Αpache 2 τρέχει στις περισσότερες εκδόσεις των Windows και προσφέρει 

αυξηµένη απόδοση και σταθερότητα έναντι της έκδοσης 1.3 για Windows. Πριν 

εγκατασταθεί ο Apache θα πρέπει να µην τρέχει κάνενας Web server (κάποια άλλη 

έκδοση του Apache ή o Ιnternet Explorer) στο σύστηµα του χρήστη. Πριν γίνει 

εκκίνηση της εγκατάστασης είναι καλό ο χρήστης να ανατρέξει στη διεύθυνση 

http://www.apache.org/dist/httpd/binaries/win32/README.html όπου θα βρει 

χρήσιµες πληροφορίες για όλες τις εκδόσεις των Windows που χρησιµοποιούνται 

σήµερα. 
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Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά τα βήµατα της διαδικασίας εγκατάστασης του 

Apache 2.2 στα Windows. 

1) Γίνεται διπλό κλικ στο αρχείο εγκατάστασης, για να ξεκινήσει ο οδηγός 

εγκατάστασης. Αφού διαβαστούν οι σχετικές πληροφορίες, η εγκατάσταση µας 

ενηµερώνει για την προστασία του λογισµικού, τους όρους χρήσης και λεπτοµέρειες 

σχετικές µε την τρέχουσα έκδοση του Apache HTTP Server. 
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2) Το δεύτερο παράθυρο εγκατάστασης ενηµερώνει για τις πληροφορίες που πρέπει 

δωθούν για τον υπολογιστή, όπως η διεύθυνση δικτύου, το όνοµα του server καθώς 

και η ηλεκτρονική διεύθυνση (email) του administrator του server. Αυτό το βήµα µας 

ενηµερώνει επίσης για τον αν θα εκκινήσει ο Apache σαν υπηρεσία στο σύστηµα ή 
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χειροκίνητα. Η εγκατάσταση του Apache σαν υπηρεσία έχει σαν αποτέλεσµα ο server 

να εκκινεί κάθε φορά που εκκινούν τα Windows και έτσι µπορεί ο χρήστης να τον 

ελέγχει µε τα εργαλεία διαχείρισης υπηρεσιών που παρέχουν τα Windows. 

 

4) Το τρίτο παράθυρο εγκατάστασης ζητάει να επιλεχθεί ο τύπος εγκατάστασης. 
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Οι τύποι είναι δύο: Ο Typical και o Custom. 

Με την Typical εγκατάσταση εγκαθίστανται τα δυαδικά αρχεία του Apache και τα 

αρχεία πληροφοριών τεκµηρίωσης, αλλά δεν εγκαθίστανται τα header αρχεία και οι 

βιβλιοθήκες. 

Με την Custom εγκατάσταση µπορεί να επιλεχθεί εάν θα εγκατασταθούν τα header 

αρχεία ή τα αρχεία πληροφοριών τεκµηρίωσης. Επιλέγεται από τον χρήστη ο τύπος 

Typical και έπειτα Next. 
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5) Με το που έγινε κλικ στο Install ξεκινά η διαδικασία εγκατάστασης και αργότερα 

εµφανίζεται το µήνυµα που ενηµερώνει ότι τελείωσε η εγκατάσταση. 
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3.7. Παράµετροι διαµόρφωσης του Apache 

Tο Apache διατηρεί όλες τις παραµέτρους διαµόρφωσης σε αρχεία απλού κειµένου. 

Το κύριο αρχείο παραµέτρων διαµόρφωσης ονοµάζεται httpd.conf. To αρχείο αυτό 

περιέχει ντιρεκτίβες και περιέκτες. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να 

προσαρµόζει την εγκατάσταση του Apache ανάλογα µε αυτό που θέλουµε. 

Οι ντιρεκτίβες ρυθµίζουν τις παραµέτρους για τον έλεγχο πρόσβασης την απόδοση 

και την λειτουργία στο δίκτυο. Οι περιέκτες είναι υπεύθυνοι για το τι αφορούν αυτές 

οι ρυθµίσεις. Μπορεί να αναφέρονται στον server, σε έναν κατάλογο, ή σε ένα 

αρχείο. 
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4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ PHP 

4.1. Η τρέχουσα και οι µελλοντικές έκδοσεις της PHP 

Οι οδηγίες εγκατάστασης που παρουσιάζονται παρακάτω αντιστοιχούν στην έκδοση 

4 της PHP. Το PHP Group χρησιµοποιεί αριθµούς δευτερεύουσας έκδοσης για να 

χαρακτηρίσει τις ενηµερώσεις της κύριας έκδοσης του λογισµικού που περιέχουν 

διορθώσεις ή βελτιώσεις σφαλµάτων σχετιζόµενα µε την ασφάλεια. Κάθε φορά που 

γίνονται νέες βελτιώσεις ή διορθώσεις στον κώδικα η PHP Group κυκλοφορεί µία νέα 

έκδοση του λογισµικού µε νέο αριθµό δευτερεύουσας έκδοσης. Επειδή γενικά ο 

αριθµός δευτερεύουσας έκδοσης αλλάζει αρκετά συχνά θα πρέπει ο χρήστης να 

επισκέπτεται την λίστα αλλαγών για τη δική του έκδοση στην διεύθυνση 

www.php.net/ChangeLog-4.php για να ενηµερωθεί για όλες τις αλλαγές που έγιναν 

στην διαδικασία της εγκατάστασης. Στη πραγµατικότητα πάντως πολύ δύσκολα θα 

υπάρξουν αλλαγές στην διαδικασία εγκατάστασης µεταξύ δύο δευτερευουσών 

εγκαταστάσεων. 

4.2. Εγκατάσταση της PHP µε τον Αpache σε συστήµατα Linux/Unix 

O χρήστης για να µεταφέρει τα αρχεία διανοµής της PHP πρέπει να µεταβεί στην 

διεύθυνση www.php.net και να ακολουθήσει προς την ενότητα Downloads. Ο 

χρήστης θα πρέπει να µεταφέρει το αρχείο σε ένα κατάλογο ο οποίος χρησιµοποιείται 

για αρχεία πηγαίου. Αφού αποσυµπίεσει το αρχείο θα πρέπει να πάει στον κατάλογο 

της PHP. Εκεί θα βρει ένα script µε όνοµα configure. 

To script αυτό δέχεται πληροφορίες όταν το τρέχει ο χρήστης από την γραµµή 

εντολής. Τα ορίσµατα της γραµµής εντολής ελέγχουν ποιες λειτουργίες και 

δυνατότητες θα υποστηρίζει η PHP. Aφού τελειώσει το τρέξιµο του script ο χρήστης 

εισάγει την εντολή make install και αµέσως µετά εισάγει την εντολή make. Με τις 

εντολές αυτές ο χρήστης ολοκληρώνει την διαδικασία εγκατάστασης. 

Τέλος ο χρήστης θα πρέπει να προσέξει να αντιγράψει το αρχείο php.ini στην 

προκαθορισµένη θέση του και το κοινόχρηστο object αρχείο της PHP στην σωστή 

θέση. Για να διασφαλιστεί ότι η PHP συνεργάζεται σωστά µε τον Apache ο χρήστης 

πρέπει να ελέγχει και ίσως να προσθέσει ορισµένα στοιχεία στο αρχείο διαµόρφωσης 

httpd.conf 
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4.3. Εγκατάσταση της PHP στα Windows 

H εγκατάσταση της PHP στα Windows είναι µια αρκετά απλή διαδικασία. ∆εν 

χρειάζεται τίποτα παραπάνω από το να µεταφερθούν τα απαραίτητα αρχεία και να τα 

τοποθετηθούν σε συγκεκριµένες θέσεις. Για να µεταφερθούν λοιπόν τα αρχεία 

διανοµής της PHP, ο χρήστης µεταβαίνει στην διεύθυνση www.php.net και από εκεί 

στην ενότητα Downloads. Επιλέγει το zip αρχείο που αφορά την έκδοσή του από την 

ενότητα Windows Binaries. Αφού µεταφέρει το αρχείο στον υπολογιστή του κάνει 

διπλό κλικ πάνω του για να το αποσυµπιέσει και να ξεκινήσει η εγκατάσταση.  

Μετέπειτα απαιτείται να µετακινηθούν τα αρχεία στις σωστές θέσεις. 

α) Μεταφέρεται το αρχείο php.ini στον κατάλογο C:\WINDOWS\ 

β) Μετονοµάζεται το αρχείο php.ini-dist σε php.ini 

γ) Μεταφέρεται το αρχείο php4ts.dll στον κατάλογο C:\WINDOWS\SYSTEM\ ή 

στην θέση που τοποθετούνται τα *.dll αρχεία στο σύστηµα του χρήστη. 

Για να εξασφαλιστεί τώρα ότι η PHP µε τον Apache συνεργάζονται χωρίς 

προβλήµατα θα πρέπει να γίνουν κάποιες καταχωρίσεις στο αρχείο διαµόρφωσης του 

Apache το οποίο είναι το httpd.conf. Εντοπίζεται σε αυτό το αρχείο η εξής ενότητα: 

#LoadModule foo_module modules /mod_foo.so 

#LoadModule access_module modules/mod_access.so 

#LoadModule actions_module modules/mod_actions.so 

#LoadModule alias_module modules/mod_alias.so 

#LoadModule asis_module modules/mod_asis.so 

#LoadModule auth_module modules/mod_auth.so 

#LoadModule auth_anon_module modules/mod_auth_anon. so 

#LoadModule auth_dbm_module modules/mod_auth_dbm.so  

#LoadModule auth_digest_module modules/mod_auth_dig est.so 

#LoadModule autoindex_module modules/mod_autoindex. so 

#LoadModule cern_meta_module modules/mod_cern_meta. so 

#LoadModule cgi_module modules/mod_cgi.so 

#LoadModule dav_module modules/mod_dav.so 

#LoadModule dav_fs_module modules/mod_dav_fs.so 

#LoadModule dir_module modules/mod_dir.so 

#LoadModule env_module modules/mod_env.so 



27 
 

#LoadModule expires_module modules/mod_expires.so 

#LoadModule file_cache__module modules/mod_file_cac he.so 

#LoadModule headers_module modules/mod_headers.so 

Στο τέλος αυτής της ενότητας πρέπει να προστεθεί το εξής: 

#LoadModule php4_module c:/php-version/sapi/php4apa che2.dll 

Μετά ο χρήστης πηγαίνει στην εξής ενότητα: 

#AddType allows you to add to or override the MIME configuration 

#file mime.types for specific file types 

Σε αυτήν την ενότητα προστίθεται το εξής: 

#AddType application/x-httpd-php .php .phtml .html 

Με τις παραπάνω προσθήκες επιτυγχάνεται ότι ο µηχανισµός εκτέλεσης της PHP θα 

ερµηνεύει τα αρχεία µε επεκτάσεις .php, .phtml και .html. Αποθηκεύεται αυτό το 

αρχείο και γίνεται επανεκκίνηση του Apache server. Ο server πρέπει να εκκινήσει 

χωρίς να εµφανιστεί κάποιο µήνυµα. Αν δεν εµφανιστεί ο Apache είναι πλέον µέρος 

του Apache Web server. 

4.4. Εγκατάσταση της PHP στα Windows χρησιµοποιώντας τον PHP installer 

Ένας αρκετά πιο απλός τρόπος για να εγκατασταθεί η PHP στο σύστηµά µας είναι να 

κατεβάσει ο χρήστης έναν PHP installer από την διεύθυνση http://www.php.net. Η 

έκδοση που χρησιµοποιήθηκε είναι η 5.2. Τα βήµατα που ακολουθούνται είναι τα 

εξής: 

1) Γίνεται διπλό κλικ στο αρχείο εγκατάστασης, για να αρχίσει ο οδηγός 

εγκατάστασης. Το πρώτο παράθυρο ενηµερώνει τον χρήστη για την έκδοση της PHP 

που πρόκειται να εγκατασταθεί στο σύστηµά του. 

Επιπλέον ο οδηγός εγκατάστασης σε αυτό το παράθυρο προτρέπει τον χρήστη να 

απενεργοποιήσει οποιοδήποτε anti-virus πρόγραµµα ή software που τρέχει στον 

υπολογιστή του κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης. 
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2) Στο δεύτερο παράθυρο του οδηγού εγκατάστασης υπάρχουν διάφορες 

πληροφορίες σχετικά µε το license της έκδοσης PHP που θέλει να εγκαταστήσει ο 

χρήστης. Γίνεται κλικ στο µικρό τετραγωνάκι δίπλα από το µήνυµα “I accept the 

terms in the License Agreement” και έπειτα στο Next. 
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3) Επιλέγεται ο φάκελος εγκατάστασης της PHP και έπειτα γίνεται κλικ στο Next. 

 

4) Επιλέγεται η έκδοση του Server ο οποίος «τρέχει» στο σύστηµά του χρήστη, 

καθώς και ο φάκελος που περιέχει τα configuration αρχεία του Apache Web Server 

και γίνεται κλικ στο Next. 
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5) Επιλέγονται τα στοιχεία που πρέπει να εγκατασταθούν και έπειτα εµφανίζεται το 

µήνυµα που ειδοποιεί ότι µπορεί να ξεκινήσει η εγκατάσταση. Γίνεται κλικ στο 

Ιnstall. 
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6) Μόλις τελειώσει η εγκατάσταση εµφανίζεται το µήνυµα ολοκλήρωσης της 

διαδικασίας. Γίνεται κλικ στο finish και η PHP είναι πλέον εγκατεστηµένη στο 

σύστηµα του χρήστη. 



32 
 

 

4.5. Αρχείο php.ini 

Το αρχείο αυτό υπάρχει στον κατάλογο /usr/local/php/lib για τα συστήµατα 

Linux/Unix και και στο κατάλογο των Windows για τα Windows. Οι ντιρεκτίβες που 

περιλαµβάνει το αρχείο php.ini έχουν δύο µορφές: τιµές-values και σηµάνσεις-flags. 

Οι ντιρεκτίβες τιµών έχουν την µορφή: όνοµα ντιρεκτίβας = τιµή και οι ντιρεκτίβες 

σηµάνσεων την µορφή: όνοµα ντιρεκτίβας = θετικός ή αρνητικός όρος. Στους 

θετικούς είναι οι: 1, On, Yes, True. Στους αρνητικούς είναι οι: 0, Off, No, False. 

Μπορούν να αλλαχθούν οι ρυθµίσεις του php.ini όποτε θέλει ο χρήστης, απλά θα 

πρέπει να επανεκκινήσει τον server για να ισχύσουν οι αλλαγές. 

4.6. Συνδυασµός HTML µε PHP 

H ενσωµάτωση PHP κώδικα σε ένα HTML έγγραφο είναι απλώς θέµα 

πληκτρολόγησης κώδικα. Ο µηχανισµός εκτέλεσης κώδικα της PHP αγνοεί οτιδήποτε 

υπάρχει έξω από τα tags αρχής και τέλους της PHP. O χρήστης έχει την δυνατότητα 

να συµπεριλάβει όσα τµήµατα κώδικα PHP θέλει σε ένα έγγραφο αναµειγνύοντάς τα 

µε τον HTML κώδικα όπως απαιτείται. Επίσης τα πολλαπλά κοµµάτια κώδικα PHP 

που µπορεί να έχει βάλει ο χρήστης στο ίδιο HTML έγγραφο συνδυάζονται για να 
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σχηµατίσουν ένα µεµονωµένο script. Οποιεσδήποτε µεταβλητές ορίζονται στο πρώτο 

κοµµάτι κώδικα θα είναι διαθέσιµες και στα επόµενα. 

4.7. Προσθήκη σχολίων σε κώδικα της PHP 

H προσθήκη σχολίων σε κώδικα PHP είναι πολύ απλή. Τα σχόλια είναι κείµενο το 

οποίο περιλαµβάνεται σε ένα script αλλά αγνοείται από τον µηχανισµό εκτέλεσης της 

PHP. Ένα σχόλιο µιας γραµµής ξεκινά πάντα µε δύο χαρακτήρες // ή µε ένα 

χαρακτήρα #. Από αυτούς τους χαρακτήρες και µέχρι το τέλος της γραµµής 

αγνοούνται όλα κατά το τρέξιµο του κώδικα. Τώρα όταν θέλουµε να γράψουµε 

σχόλια που θα πιάσουν παραπάνω απο µία γραµµή χρησιµοποιούµε τους χαρακτήρες 

/* µαζί στην αρχή και τους χαρακτήρες */ µαζί στο τέλος. Οπότε αγνοούνται όλα απο 

τη στιγµή που ο µηχανισµός εκτέλεσης θα συναντήσει τους χαρακτήρες /* και µέχρι 

να συναντήσει τους χαρακτήρες /*. 
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5. ΤΑ ∆ΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ PHP 

5.1. Μεταβλητές 

Μία µεταβλητή (variable) είναι µία ειδική θέση η οποία µπορεί να οριστεί για την 

αποθήκευση µιας τιµής. Οι µεταβλητές είναι σηµαντικές για τον προγραµµατισµό και 

δίνουν την δυνατότητα να δηµιουργούνται "πρότυπα" για την εκτέλεση διαφόρων 

ενεργειών χωρίς να υπάρχει ανησυχία για τις τιµές που περιέχουν οι µεταβλητές. Οι 

τιµές ανατίθενται στις µεταβλητές κατά την εκτέλεση του script µέσω ενός 

ερωτήµατος το οποίο εκτελείται σε µία βάση δεδοµένων ή από το αποτέλεσµα 

κάποιας προηγούµενης ενέργειας του script. Θα πρέπει να χρησιµοποιούνται 

µεταβλητές όποτε τα δεδοµένα που χρησιµοποιούνται για την εκτέλεση ενός script 

παίρνουν διαφορετικές τιµές από την µία εκτέλεση του script στην επόµενη ή κατά 

την διάρκεια ζωής του script. Μία µεταβλητή αποτελείται από ένα όνοµα επιλογής 

του χρήστη το οποίο έχει σαν πρόθεµα ένα δολάριο ($). Τα ονόµατα των µεταβλητών 

µπορούν να περιλαµβάνουν γράµµατα, αριθµούς και την κάτω παύλα (_). Επίσης τα 

ονόµατα των µεταβλητών µπορούν να περιλαµβάνουν κενά διαστήµατα. Ακόµη 

πρέπει να ξεκινούν πάντα µε ένα γράµµα ή µε την κάτω παύλα. Το παρακάτω 

κοµµάτι κώδικα ορίζει κάποιες µεταβλητές: 

$a; 

$a_longish_variable_name; 

$2453; 

$sleepyZZZZ; 

Με το ερωτηµατικό τερµατίζει µια εντολή της PHP. Tώρα όταν δηλώνεται µια 

µεταβλητή µπορεί αν θέλει ο χρήστης να της αναθέσει και µια τιµή στην ίδια εντολή. 

Με τον τελεστή εκχώρησης τιµής (=) γίνεται η ανάθεση µίας τιµής σε µία µεταβλητή: 

$num1=8; 

&num2=23; 

5.2. Γενικές και υπερ-γενικές µεταβλητές 

Η τιµή που εκχωρείται σε µία µεταβλητή είναι ορατή µόνο µέσα στη συνάρτηση ή 

στο script. ∆ηλαδή έστω ένα script µε όνοµα scriptA.php που περιέχει µια µεταβλητή 

µε όνοµα $name και τιµή antonis και έστω ένα δεύτερο script µε όνοµα scriptB.php 
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που θα περιέχει πάλι µια µεταβλητή $name αλλά θα πρέπει να της εκχωρηθεί η τιµή 

dimitris. Μπορεί να τις εκχωρηθεί χωρίς πρόβληµα καθώς η τιµή της µεταβλητής 

$name είναι τοπική (local) σε κάθε script και οι δύο τιµές που εκχωρήθηκαν είναι 

ανεξάρτητες µεταξύ τους. Ωστόσο µπορεί να οριστεί η µεταβλητή σαν γενική. Σε 

αυτήν την περίπτωση τα δύο script που αναφέρθηκαν παραπάνω σχετίζονται µεταξύ 

τους και θα υπάρχει µόνο µία τιµή στην µεταβλητή $name. 

H PHP διαθέτει αρκετές προκαθορισµένες µεταβλητές οι οποίες αποκαλούνται 

superglobals (υπερ-γενικές). Αυτές οι µεταβλητές υπάρχουν πάντα και οι τιµές τους 

είναι διαθέσιµες σε όλα τα scripts. 

Ένα πλεονέκτηµα της χρήσης superglobal µεταβλητών είναι ότι είναι σηµαντικές για 

την δηµιουργία ασφαλών εφαρµογών επειδή µειώνουν την πιθανότητα εχθρικής 

εισβολής στα script. ∆ιαµορφώνοντας τον κώδικα των scripts ώστε να δέχεται µόνο 

την είσοδο που θέλει ο χρήστης και µε τον τρόπο που έχει καθορίσει µπορεί να 

εξαλείψει ορισµένα από τα προβλήµατα που προκαλούν τα κακογραµµένα scripts. 

5.3. Τύποι δεδοµένων 

Ανάλογα µε τι τύπο είναι τα δεδοµένα δεσµεύουν και αντίστοιχα ποσά µνήµης. Η 

PHP εν αντιθέσει µε άλλες γλώσσες προγραµµατισµού οι οποίες απαιτούν να 

δηλώνεται εκ των προτέρων ο τύπος δεδοµένων που θα αποθηκεύει µία µεταβλητή 

δεν απαιτεί κάτι τέτοιο. Η PHP εξακριβώνει τους τύπους δεδοµένων όταν ανατίθενται 

δεδοµένα σε κάθε µεταβλητή. Το πλεονέκτηµα είναι ότι οι µεταβλητές 

χρησιµοποιούνται µε ευέλικτο τρόπο αποθηκεύοντας ένα αλφαριθµιτικό την µία και 

έναν ακέραιο την άλλη. Από την άλλη το µειονέκτηµα είναι ότι µπορεί να 

δηµιουργήσει προβλήµατα σε µεγαλύτερα scripts όταν υποτίθεται ότι η µία 

µεταβλητή αποθηκεύει έναν συγκεκριµένο τύπο δεδοµένων ενώ στην 

πραγµατικότητα αποθηκεύει κάτι εντελώς διαφορετικό. Αν για παράδειγµα ο κώδικας 

σχεδιαστεί έτσι ώστε να χρησιµοποιεί µία µεταβλητή για τον χειρισµό διατάξεων και 

η συγκεκριµένη µεταβλητή περιέχει µία αριθµητική τιµή θα προκληθούν σφάλµατα. 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι έξι στάνταρ τύποι που υποστηρίζει η PHP: 

Τύπος Παράδειγµα Περιγραφή 
Integer 5 Ακέραιοι αριθµοί 
Double 3.234 Αριθµοί κινητής υποδιαστολής 
String "hello" Μία ακολουθία χαρακτήρων (συµβολοσειρά) 
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Boolean true Μία από τις δύο λογικές τιµές: true ή false 
Object  Ένα υπόδειγµα αντικειµένου µιας κλάσης 
Array  Ένα διατεταγµένο σύνολο κλειδιών και τιµών 

Resource  
Αναφορά σε ένα πόρο ενός τρίτου 

κατασκευαστή (π.χ. µια βάση δεδοµένων) 

NULL  
Μία µη - αρχικοποιηµένη µεταβλητή (µία 

µεταβλητή της οποίας η τιµή είναι 
απροσδιόριστη) 

 

Οι τύποι Resource επιστρέφονται συχνά από συναρτήσεις οι οποίες ασχολούνται µε 

εξωτερικές εφαρµογές ή αρχεία. Ο τύπος NULL δεσµεύεται για τις µεταβλητές στις 

οποίες δεν έχει ανατεθεί ακόµη τιµή. Eπίσης η εγγενής συνάρτηση gettype της PHP 

ελέγχει τον τύπο δεδοµένων οποιασδήποτε µεταβλητής. Έτσι αν τοποθετηθεί το 

όνοµα µιας µεταβλητής µέσα στις παρενθέσεις σε µία κλήση αυτής της συνάρτησης η 

gettype() θα επιστρέψει ένα αλφαριθµιτικό το οποίο αντιπροσωπεύει τον τύπο 

δεδοµένων της µεταβλητής. 

5.4. Αριθµητικοί τελεστές 

Ο τελεστής εκχώρησης τιµής (=) παίρνει την τιµή του δεξιού τελεστέου και την 

εκχωρεί στον αριστερό τελεστέο. Ο τελεστής εκχώρησης τιµής δεν αλλάζει απλά την 

τιµή µιας µεταβλητής χωρίς να παράγει µία τιµή αλλά στην πραγµατικότητα µία 

εντολή η οποία χρησιµοποιεί τον τελεστή εκχώρησης αποτιµάται πάντα σε ένα 

αντίγραφο της τιµής του δεξιού τελεστέου. Οι αριθµητικοί τελεστές εκτελούν 

αριθµητικές πράξεις. Αυτοί είναι οι εξής: 

Τελεστής Όνοµα 
+ Πρόσθεση 
- Αφαίρεση 
* ∆ιαίρεση 
/ Πολλαπλασιασµός 

% Ακέραιο υπόλοιπο 
 

Ο τελεστής της πρόσθεσης προσθέτει τον δεξιό µε τον αριστερό τελεστέο. Ο 

τελεστής της αφαίρεσης αφαιρεί τον δεξιό τελεστέο από τον αριστερό. Ο τελεστής 

του πολλαπλασιασµού πολλαπλασιάζει τους δύο τελεστέους. Ο τελεστής της 

διαίρεσης διαιρεί τον αριστερό τελεστέο µε τον δεξιό. Ο τελεστής ακεραίου 

υπολοίπου επιστρέφει το ακέραιο υπόλοιπο της διαίρεσης του αριστερού τελεστέου 

µε τον δεξιό. 
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5.5. Τελεστής εκχώρησης τιµής και σύνθετοι τελεστές εκχώρησης τιµής 

Ο τελεστής εκχώρησης τιµής (=) παίρνει την τιµή του δεξιού τελεστέου και την 

εκχωρεί στον αριστερό τελεστέο. Ο τελεστής εκχώρησης τιµής δεν αλλάζει απλά την 

τιµή µιας µεταβλητής χωρίς να παράγει µία τιµή αλλά στην πραγµατικότητα µία 

εντολή η οποία χρησιµοποιεί τον τελεστή εκχώρησης αποτιµάται πάντα σε ένα 

αντίγραφο της τιµής του δεξιού τελεστέου. Η PHP υποστηρίζει ορισµένους 

σύνθετους τελεστές οι οποίοι µεταβάλλουν τον αριστερό τελεστέο τους και 

επιστρέφουν ένα αποτέλεσµα. Οι σύνθετοι τελεστές αλλάζουν τις τιµές των 

τελεστέων τους εν αντιθέσει µε τους απλούς τελεστές. Ένας σύνθετος τελεστής 

εκχώρησης απαρτίζεται από ένα στάνταρ σύµβολο τελεστή το οποίο ακολουθείται 

από το σύµβολο ίσον. Το πλεονέκτηµα των σύνθετων τελεστών εξοικονοµούν κόπο 

και χρόνο επειδή δεν χρειάζεται να χρησιµοποιηθούν δύο ξεχωριστοί τελεστές. 

$x=4; 

$x=$x+4;//H $x ισούται τώρα µε 8 

Μπορεί να γραφεί ως εξής: 

$x=4; 

$x=4; // H $x ισούται τώρα πάλι µε 8 

Υπάρχει ένας σύνθετος τελεστής εκχώρησης για κάθε έναν από τους αριθµητικούς 

τελεστές και ένας για τον τελεστή συνένωσης: 

Τελεστής Παράδειγµα 
+= $x +=5 
-= $x -=5 
*= $x *=5 
/= $x /=5 

%= $x %=5 
.= $x .="test" 

 

5.6. Τελεστές σύγκρισης 

Οι τελεστές σύγκρισης εκτελούν ελέγχους στους τελεστέους τους. Επιστρέφουν µία 

λογική τιµή. Την true αν η συνθήκη ισχύει και την false αν η συνθήκη δεν ισχύει. Οι 

τελεστές σύγκρισης είναι χρήσιµοι σε δοµές ελέγχου όπως αυτές που δηµιουργούνται 

µε τις εντολές if και while. Παρακάτω παρουσιάζονται όλοι οι τελεστές σύγκρισης: 
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Τελεστής Όνοµα 
Επιστρέφει 
Αληθές εάν... 

Παράδειγµα 
($x=4) Αποτέλεσµα 

== Ισοδυναµία 

Ο αριστερός 
τελεστέος είναι 
ισοδύναµος µε 

τον δεξιό 

$x==5 False 

!= Μη-Ισοδυναµία 

Ο αριστερός 
τελεστέος δεν 

είναι 
ισοδύναµος µε 

τον δεξιό 

$x!=5 True 

=== Ταυτοποίηση 

Ο αριστερός 
τελεστέος είναι 
ισοδύναµος µε 
τον δεξιό και 
έχουν τον ίδιο 
τύπο δεδοµένων 

$x===4 True 

 Μη-Ισοδυναµία 

Ο αριστερός 
τελεστέος είναι 
ισοδύναµος µε 
τον δεξιό αλλά 
δεν έχουν τον 
ίδιο τύπο 
δεδοµένων 

$x===”4” False 

> 
Μεγαλύτερο 

από 

Ο αριστερός 
τελεστέος είναι 
µεγαλύτερος 
από τον δεξιό 

$x>4 False 

>= 
Μεγαλύτερο 
από ή ίσο µε 

Ο αριστερός 
τελεστέος είναι 
µεγαλύτερος 
από ή ίσος από 

τον δεξιό 

$x>=4 True 

< Μικρότερο από 

Ο αριστερός 
τελεστέος είναι 
µικρότερος από 

τον δεξιό 

$x<4 False 

<= 
Μικρότερο από 

ή ίσο µε 

Ο αριστερός 
τελεστέος είναι 
µικρότερος από 
ή ίσος µε τον 

δεξιό 

$x<=4 True 

 

Οι τελεστές σύγκρισης χρησιµοποιούνται ευρέως µε ακέραιες τιµές ή τιµές κινητής 

υποδιαστολής. Ο τελεστής ισοδυναµίας (==) χρησιµοποιείται επίσης για την 

σύγκριση αλφαριθµητικών. 
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5.7. Σταθερές 

Οι µεταβλητές παρέχουν ένα γρήγορο τρόπο αποθήκευσης δεδοµένων. Ο χρήστης 

µπορεί να αλλάζει τις τιµές και τον τύπο δεδοµένων όποτε θέλει. Τώρα αν θέλει 

κάποιος να χρησιµοποιήσει µία τιµή η οποία δεν θα αλλάξει καθ' όλη τη διάρκεια 

εκτέλεσης ενός script µπορεί να ορίσει µία σταθερά. 

Για τη δηµιουργία µιας σταθεράς πρέπει να χρησιµοποιηθεί η εγγενής συνάρτηση 

define() της PHP. Τοποθετείται το όνοµα της σταθεράς και η τιµή που θα της 

ανατεθεί µέσα στην παρένθεση της συνάρτησης. Το όνοµα της σταθεράς θα 

χωρίζεται µε κόµµα µε την τιµή: 

define("CONSTANT_NAME",42); 

Η τιµή της σταθεράς µπορεί να είναι ένας αριθµός, ένα αλφαριθµητικό, ή µία λογική 

τιµή. Το όνοµα της σταθεράς γράφεται µε όλους τους χαρακτήρες κεφαλαία και δεν 

απαιτείται η χρήση του συµβόλου $. 

5.8. H εντολή if 

Η εντολή if δίνει την δυνατότητα για να µπορεί ο χρήστης να ελέγχει την εκτέλεση 

µιας άλλης εντολής ή ενός τµήµατος κώδικα το οποίο αποτελείται από περισσότερες 

εντολές και περικλείεται µέσα σε άγκιστρα. Η εντολή if αποτιµά µία έκφραση 

ελέγχου η οποία περικλείεται µέσα σε παρενθέσεις. Αν αυτή η έκφραση επιστρέψει 

τιµή true η εντολή εκτελείται αλλιώς η εντολή παρακάµπτεται: 

if( έκφραση){ 

// κώδικας που θα εκτελεστεί αν η έκφραση επιστρέψει τιµή true 

} 

5.9. Xρήση της else στην εντολή if 

Όταν ο χρήστης χρησιµοποιεί την εντολή if συχνά θα πρέπει να ορίσει και ένα άλλο 

κοµµάτι κώδικα το οποίο θα εκτελείται µόνο εάν η έκφραση ελέγχου επιστρέψει τιµή 

false. Αυτό επιτυγχάνεται προσθέτοντας την πρόταση else στην εντολή if 

ακολουθούµενη από ένα δεύτερο κοµµάτι κώδικα: 

if( έκφραση){ 

// κώδικας που θα εκτελεστεί αν η έκφραση επιστρέψει τιµή true 
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} 

else { 

// κώδικας που θα εκτελεστεί αν η έκφραση επιστρέψει τιµή false 

} 

H χρήση της πρότασης else σε µία εντολή if δίνει στα scripts την δυνατότητα να 

λαµβάνουν πολυπλοκότερες αποφάσεις αλλά ακόµη και έτσι οι επιλογές 

περιορίζονται σε δύο µόνο εναλλακτικές περιπτώσεις. 

5.10. Ο τελεστής ? 

Ο τελεστής ? ή τριαδικός τελεστής είναι παρόµοιος µε την εντολή if αλλά επιστρέφει 

µία τιµή παραγοµένη από µία εκ των δύο εκφράσεων που διαχωρίζονται µεταξύ τους 

µε άνω κάτω τελεία. Αυτή η δοµή σας παρέχει ένα σύνολο µε τρία µέρη. Από εκεί 

βγαίνει και το όνοµα τριαδικός τελεστής. Το ποια έκφραση θα χρησιµοποιηθεί για 

την παραγωγή της επιστρεφόµενης τιµής εξαρτάται από το αποτέλεσµα µιας 

έκφρασης ελέγχου: 

( έκφραση)? επιστρέφεται_εάν_η_έκφραση_ελέγχου_είναι_true: 

επιστρέφεται_εάν_η_έκφραση_ελέγχου_είναι_false; 

Eάν η έκφραση ελέγχου αποτιµάται σε true επιστρέφει το αποτέλεσµα της δεύτερης 

έκφρασης αλλιώς επιστρέφεται η τιµή της τρίτης έκφρασης. Τέλος ο τριαδικός 

τελεστής είναι ιδιαίτερα χρήσιµος όταν θα θέλει ο χρήστης να χειρίζεται µόνο δύο 

εναλλακτικές επιλογές καθώς γράφει πιο "συµπαγή" κώδικα. 

5.11. Βρόχοι 

Τα scripts µπορούν να αποφασίζουν πόσες φορές θα εκτελέσουν ένα τµήµα κώδικα. 

Για την εκτέλεση επαναλαµβανόµενων ενεργειών µέσα από ένα script θα 

χρησιµοποιούνται οι εντολές δηµιουργίας βρόχων. Ένας βρόχος συνεχίζει να 

επαναλαµβάνεται µέχρι να ικανοποιηθεί µία συνθήκη ή µέχρι να επιλέξει ο χρήστης 

ρητά έξοδο από τον βρόχο. 

5.12. While 

H δοµή της εντολής while είναι παρόµοια µε την δοµή της εντολής if. 
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while{( έκφραση){ 

// τµήµα κώδικα 

} 

Για όσο χρόνο η έκφραση της while επιστρέφει τιµή true θα εκτελείται το τµήµα 

κώδικα κατ' επανάληψη. Κάθε εκτέλεση του τµήµατος κώδικα ενός βρόχου 

αποκαλείται επνάληψη. Μέσα στο τµήµα κώδικα θα αλλάζουµε κάτι το οποίο 

επηρεάζει την έκφραση της εντολής while αλλιώς ο βρόχος θα επαναλαµβάνει την 

εκτέλεση του συνέχεια. 

5.13. Η εντολή do...while 

H εντολή do...while είναι παρόµοια µε µία αντίστροφη εντολή while. Η διαφορά 

µεταξύ των δύο είναι το τµήµα κώδικα εκτελείται πριν από τον κώδικα και όχι από 

µετά: 

do{ 

// κώδικας που θα εκτελεστεί 

} 

while( έκφραση); 

H εντολή do...while είναι χρήσιµη όταν θέλουµε το τµήµα κώδικα να εκτελείται 

τουλάχιστον µία φορά ακόµη και αν η έκφραση ελέγχου της while επιστρέφει τιµή 

false. 

5.14. Η εντολή for 

Με την εντολή for επιτυγχάνεται ότι µε την εντολή while. H εντολή for όµως είναι 

ένας καλύτερος και ασφαλέστερος τρόπος για να επιτευχθεί το ίδιο αποτέλεσµα. Η 

εντολή for δίνει την δυνατότητα να γράφουµε πιο συµπαγή κώδικα και µειώνει τις 

πιθανότητες να ξεχάσουµε να αυξήσουµε την µεταβλητή που χρησιµοποιείται σαν 

µετρητής πράγµα το οποίο θα είχε σαν αποτέλεσµα την δηµιουργία ενός ατελείωτου 

βρόχου: 

for( έκφραση αρχικοποίησης; έκφραση ελέγχου; έκφραση τροποποίησης){ 

// κώδικας που θα εκτελεστεί 

} 
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Οι εκφράσεις που περιέχονται µέσα στις παρενθέσεις της εντολής for χωρίζονται 

µεταξύ τους µε τον χαρακτήρα του ελληνικού ερωτηµατικού. Η πρώτη έκφραση 

αρχικοποιεί µια µεταβλητή η οποία λειτουργεί σαν µετρητής, η δεύτερη έκφραση 

αντιπροσωπεύει την συνθήκη ελέγχου για τον βρόχο και η τρίτη έκφραση αυξάνει την 

τιµή της µεταβλητής µετρητή. 

5.15. Ορισµός µιας συνάρτησης 

Ο χρήστης µπορεί να ορίσει µια συνάρτηση χρησιµοποιώντας την εντολή function: 

function όνοµα_συνάρτησης ($ όρισµα1, $ όρισµα2){ 

// κώδικας της συνάρτησης 

} 

Το όνοµα της συνάρτησης ακολουθεί µετά από την εντολή function και συνοδεύεται 

από ένα ζεύγος παρενθέσεων. Εάν η συνάρτηση απαιτεί ορίσµατα θα πρέπει να 

τοποθετηθούν ονόµατα µεταβλητών διαχωρισµένα µε κόµµατα µέσα στις 

παρενθέσεις. Αυτές οι µεταβλητές τροφοδοτούνται µε τις τιµές που περνάνε στην 

συνάρτηση. Ακόµη και αν η συνάρτηση δεν απαιτεί ορίσµατα οι παρενθέσεις είναι 

υποχρεωτικές. 

5.16. Κλήση συναρτήσεων 

Μία συνάρτηση είναι ένα αυτόνοµο κοµµάτι κώδικα. Η συνάρτηση δέχεται τιµές από 

το χρήστη τις επεξεργάζεται και κατόπιν εκτελεί µία ενέργεια. Υπάρχουν δύο είδη 

συναρτήσεων: 

α) Αυτές που είναι εγγενείς στη γλώσσα 

β) Αυτές που ορίζει ο χρήστης 

Η PHP διαθέτει πολλές εγγενείς συναρτήσεις. Ακόµη και η πιο απλή γραµµή κώδικα 

χρησιµοποιεί µια συνάρτηση. Παρακάτω καλείται η συνάρτηση print() περνώντας σε 

αυτήν το αλφαριθµητικό "Hello Web!".  

print("Hello Web!"); 

Μία κλήση συνάρτησης αποτελείται από το όνοµα της συνάρτησης ακολουθούµενο 

από ένα ζεύγος παρενθέσεων. Εάν θέλουµε να περάσουµε πληροφορίες στην 
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συνάρτηση τις τοποθετούµε µέσα στις παρενθέσεις. Ένα στοιχείο πληροφορίας το 

οποίο περνάµε σε µία συνάρτηση µε αυτόν τον τρόπο αποκαλείται όρισµα. Κάποιες 

συναρτήσεις απαιτούν περισσότερα από ένα ορίσµατα. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα 

ορίσµατα διαχωρίζονται µεταξύ τους µε κόµµατα: 

όνοµα_συνάρτησης($ όρισµα_1, $ όρισµα_2); 

Η print() είναι ένα απλό δείγµα συνάρτησης επειδή επιστρέφει µία τιµή. Οι 

περισσότερες συναρτήσεις σας επιστρέφουν κάποια πληροφορία µε το που 

ολοκληρώσουν την εργασία τους. 
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6. ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΗΣ SQL 

6.1. Οι τύποι δεδοµένων της ΜySQL 

O σωστός ορισµός των πεδίων ενός πίνακα είναι σηµαντικός για την συνολική 

βελτιστοποίηση µιας βάσης δεδοµένων. Θα πρέπει πάντα να χρησιµοποιείται ο τύπος 

δεδοµένων και το µέγεθος που χρειάζεται πραγµατικά για κάθε πεδίο. Η MySQL 

χρησιµοποιεί πολλούς διαφορετικούς τύπους δεδοµένων οι οποίοι ταξινοµούνται σε 

αριθµητικούς, ηµεροµηνίας/ώρας και αλφαριθµητικούς. 

6.2. Οι αριθµητικοί τύποι δεδοµένων 

Η MySQL χρησιµοποιεί όλους τους αριθµητικούς τύπους δεδοµένων της ANSI SQL. 

Αυτοί είναι οι εξής: 

α) INT: Ένας ακέραιος κανονικού µεγέθους ο οποίος θα είναι είτε προσηµασµένος 

είτε µη προσηµασµένος. Ο προσηµασµένος έχει πεδίο τιµών από -2147483648 εώς 

2147483647. Ο µη προσηµασµένος έχει πεδίο τιµών από 0 εώς 4294967295. Το 

µέγιστο µήκος του είναι 11 ψηφία. 

β) TINYINT: Ένας πολύ µικρός ακέραιος ο οποίος µπορεί να είναι προσηµασµένος ή 

µη προσηµασµένος. Εάν είναι προσηµασµένος το πεδίο τιµών είναι από -128 εώς 

127. Εάν είναι µη προσηµασµένος το πεδίο τιµών είναι από 0 εώς 255. Το µέγιστο 

µήκος του είναι 4 ψηφία. 

γ) SMALLINT: Ένας µικρός ακέραιος ο οποίος µπορεί να είναι προσηµασµένος ή µη 

προσηµασµένος. Έαν φέρει πρόσηµο το πεδίο τιµών είναι -32768 εώς 32767. Εάν δεν 

φέρει πρόσηµο το πεδίο τιµών είναι από 0 εώς 65535. Το µέγιστο µήκος του είναι 5 

ψηφία. 

δ) MEDIUMINT: Ένας ακέραιος µεσαίου µεγέθους ο οποίος µπορεί να είναι 

προσηµασµένος ή µη προσηµασµένος. Έαν φέρει πρόσηµο το πεδίο τιµών είναι από -

8388608 εώς 8388607. Εάν δε φέρει πρόσηµο το πεδίο τιµών είναι από 0 εώς 

16777215. Το µέγιστο µήκος του είναι 9 ψηφία. 

ε) BIGINT: Ένας µεγάλος ακέραιος ο οποίος µπορεί να είναι προσηµασµένος ή µη 

προσηµασµένος. Εάν φέρει πρόσηµο το πεδίο τιµών είναι από -
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9223372036854775808 εώς 9223372036854775807. Εάν δεν φέρει πρόσηµο το πεδίο 

τιµών είναι απο 0 εώς 18446744073709551615. Το µέγιστο πεδίο µήκος του είναι 11 

ψηφία. 

στ) FLOAT (M,D): Ένας αριθµός κινητής υποδιαστολής ο οποίος δεν µπορεί να είναι 

µη προσηµασµένος. Μπορεί να οριστεί το µέγεθος εµφάνισης (M) και το πλήθος των 

δεκαδικών (D). Αν δεν καθοριστούν χρησιµοποιούνται οι τιµές 10,2. Το 2 είναι ο 

αριθµός των δεκαδικών και το 10 είναι ο συνολικός αριθµός ψηφίων. Η ακρίβεια µιας 

τιµής τύπου µπορεί να φτάσει τα 24 δεκαδικά ψηφία. 

ζ) DOUBLE (M,D): Ένας αριθµός κινητής υποδιαστολής διπλής ακρίβειας ο οποίος 

δεν µπορεί να είναι µη προσηµασµένος. Μπορεί να οριστεί το µέγεθος εµφάνισης (M) 

και το πλήθος των δεκαδικών (D). Αν δεν καθοριστούν χρησιµοποιούνται οι τιµές 

16,4 όπου το 4 είναι ο αριθµός των δεκαδικών. Η ακρίβεια µιας τιµής τύπου 

DOUBLE µπορεί να φτάσει τα 53 δεκαδικά ψηφία. 

η) DECIMAL (M,D): Ένας µη συµπιεσµένος αριθµός κινητής υποδιαστολής ο οποίος 

δεν µπορεί να είναι µη προσηµασµένος. Στους µη συµπιεσµένους αριθµούς τύπου 

DECIMAL κάθε δεκαδικό ψηφίο αντιστοιχεί σε ένα byte. Θα πρέπει πάντα να 

ορίζεται το µέγεθος εµφάνισης (M) και το πλήθος των δεκαδικών (D). 

6.3. Τύποι δεδοµένων για τιµές ηµεροµηνίας/ώρας 

Η MySQL υποστηρίζει αρκετούς τύπους δεδοµένων για την αποθήκευση τιµών 

ηµεροµηνίας/ώρας και αυτοί οι τύποι δεδοµένων είναι ευέλικτοι όσον αφορά την 

είσοδο δεδοµένων από τον χρήστη. Οι τύποι δεδοµένων που υποστηρίζει η MySQL 

για τιµές ηµεροµηνίας/ώρας είναι: 

α) DATE: Μία τιµή ηµεροµηνίας µε την µορφή ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ µεταξύ 1000-01-01 

00:00:00 και 9999-12-31 23:59:59. 

β) DATETIME: Ένας συνδυασµός τιµών ηµεροµηνίας και ώρας µε την µορφή ΕΕΕΕ-

ΜΜ-ΗΗ ΩΩ:ΛΛ:∆∆ µεταξύ 1000-01-01 00:00:00 και 9999-12-31 23:59:59. 

γ) TIMESTAMP: Μία χρονική ένδειξη ανάµεσα στο έτος 1970 και στο έτος 2037. 

Μπορούν να οριστούν πολλαπλά µήκη στο πεδίο TIMESTAMP το οποίο 

συσχετίζεται άµεσα µε την οποιαδήποτε τιµή αποθηκεύεται σε αυτό.  
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δ) TIME: Αποθηκεύει την ώρα σε µορφή ΩΩ:ΛΛ:∆∆ 

ε) ΥΕΑR (M): Αποθηκεύει ένα έτος σε διψήφια ή τετραψήφια τιµή. 

6.4. Τύποι αλφαριθµητικών 

Οι τύποι δεδοµένων για αλφαριθµητικά που υποστηρίζει η MySQL έίναι: 

α) CHAR (M): 'Ενα αλφαριθµητικό σταθερού µεγέθους µεταξύ 1 και 255 χαρακτήρες 

στο οποίο προστίθενται κενά διαστήµατα στα δεξιά µέχρι να φτάσει στο µήκος που 

έχει προσδιοριστεί. Το προεπιλεγµένο µήκος είναι 1. 

β) VARCHAR (M): Ένα αλφαριθµητικό µεταβλητού µεγέθους µε µήκος από 1 εώς 

255 χαρακτήρες. Θα πρέπει να ορίζεται πάντα ένα πεδίο VARCHAR. 

γ) BLOB ή TEXT: Ένα πεδίο µε µέγιστο µέγεθος 65535 χαρακτήρες. Ο τύπος BLOB 

χρησιµοποιείται για την αποθήκευση µεγάλων ποσοτήτων δυαδικών δεδοµένων όπως 

εικόνες οι άλλοι τύποι αρχείων. Ο τύπος TEXT χρησιµοποιείται επίσης για την 

αποθήκευση µεγάλων ποσοτήτων δεδοµένων. Η διαφορά τους είναι ότι γίνεται 

διάκριση µεταξύ κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων για τα δεδοµένα τύπου BLOB 

ενώ αυτό δεν ισχύει για τα πεδία µε τύπο δεδοµένων TEXT. 

δ) ENUM: Όταν οριστεί ένας τύπος ENUM ουσιαστικά δηµιουργείται µια λίστα 

στοιχείων από την οποία µπορεί να επιλεχθεί µία τιµή ή µπορεί να είναι και NULL. 

Ένας τύπος ENUM µπορεί να περιέχει εώς 65535 διαφορετικές τιµές. 

6.5. Η εντολή CREATE 

Η εντολή για την δηµιουργία πίνακα απαιτεί τα εξής: 

α) Το όνοµα του πίνακα 

β) Τα ονόµατα των πεδίων 

γ) Έναν ορισµό για κάθε πεδίο 

Η γενική σύνταξη της εντολής CREATE (εντολή που δηµιουργεί πίνακα) είναι: 

CREATE TABLE όνοµα_πίνακα ( όνοµα_στήλης τύπος στήλης); 
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To όνοµα του πίνακα είναι καλό να δείχνει την χρήση ή τον ρόλο του πίνακα. 

Αντίστοιχα τα ονόµατα των πεδίων θα πρέπει να είναι περιγραφικά και σχετιζόµενα 

µε τον ρόλο των πεδίων ή µε τα δεδοµένα που αποθηκεύουν. 

6.6. Η εντολή INSERT 

Η εντολή INSERT χρησιµοποείται για να προστεθούν νέες εγγραφές στους πίνακες. 

Η βασική σύνταξη της εντολης INSERT είναι: 

INSERT INTO όνοµα_πίνακα ( λίστα στηλών) VALUES ( τιµές στηλών); 

Επίσης στη λίστα τιµών µέσα στις παρενθέσεις τα αλφαριθµητικά θα πρέπει να 

περικλείονται σε εισαγωγικά. 

6.7. Η εντολή SELECT 

H εντολή SELECT χρησιµοποιείται για την ανάκτηση εγγραφών από έναν πίνακα. Η 

γενική σύνταξη της εντολής SELECT είναι: 

SELECT εκφράσεις_και_στήλες FROM όνοµα_πίνακα 

[WHERE συνθήκη_αλληθής] 

[ORDER BY κάποια_στήλη [ASC|DESC] 

[LIMIT µετάθεση, γραµµές] 

Αν πρέπει να επιλεγούν όλες οι γραµµές και οι στήλες του πίνακα αυτό µπορεί να 

γίνει και µε τη χρήση του συµβόλου * το οποίο αντιπροσωπεύει τα πάντα: 

SELECT * FROM όνοµα_πίνακα 

H SELECT επιστρέφει τα αποτελέσµατα ταξινοµηµένα µε βάση τη σειρά που έχουν 

εισαχθεί οι εγγραφές στον πίνακα. Αν τώρα τα αποτελέσµατα πρέπει να 

ταξινοµηθούν µε συγκεκριµένο τρόπο αυτό επιτυγχάνεται µε την εντολή ORDER 

BY. Η προεπιλεγµένη σειρά ταξινόµησης που χρησιµοποιεί η ORDER BY είναι 

αύξουσα (ASC). Τα αλφαριθµητικά ταξινοµούνται αλφαβητικά από Α εώς Ζ, οι 

ακέραιοι αυξητικά ξεκινώντας από το 0 και οι ηµεροµηνίες από την παλαιότερη εώς 

την νεότερη. Μπορεί επίσης να καθοριστεί φθίνουσα σειρά ταξινόµησης 

χρησιµοποιώντας την λέξη DESC. Η σύνταξη της ORDER BY είναι: 

α) Για αύξουσα σειρά: 
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SELECT έκφρασεις_και_στήλες from όνοµα_πίνακα 

order by κάποια_στήλη 

β) Για φθίνουσα σειρά: 

SELECT εκφράσεις_και_στήλες from όνοµα_πίνακα 

order by κάποια_στήλη 

6.8. Η εντολή LIMIT 

Η εντολή LIMIT χρησιµοποιείται όταν πρέπει να ανακτηθεί µόνο ένας συγκεκριµένος 

αριθµός εγγραφών στο αποτέλεσµα µιας εντολής SELECT. ∆ύο παράµετροι πρέπει 

να καθορίζονται για την χρήση της LIMIT: η µετάθεση και το πλήθος των γραµµών. 

6.9. Η εντολή WHERE 

H εντολή WHERE χρησιµοποιείται για τον καθορισµό µιας συγκεκριµένης συνθήκης. 

Με την χρήση της WHERE µέσα στην SELECT µπορούν να επιλεγούν 

συγκεκριµένες γραµµές από µια βάση και όχι µόνο στήλες. Η σύνταξη µιας εντολής 

WHERE µέσα σε µια SELECT είναι: 

SELECT εκφράσεις_και_στήλες FROM όνοµα_πίνακα 

[WHERE συνθήκη_αληθής] 

Η WHERE χρησιµοποιεί κάποιους βασικούς τελεστές σύγκρισης οι οποίοι είναι: 

Τελεστής Σηµασία 

= Ίσο µε 

!= Άνισο (διάφορο) 
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7. Ο∆ΗΓΟΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΑΣ 

7.1. Σχεδιασµός της βάσης δεδοµένων 

Η βάση δεδοµένων της ηλεκτρονικής εφηµερίδας αποτελείται από τέσσερις πίνακες: 

α) top_stories: Περιέχει τα πρωτοσέλιδα της εφηµερίδας (εικόνα, τίτλος, κείµενο). 

β) nea: Περιέχει τα άρθρα της εφηµερίδας (ηµεροµηνία, εικόνα, τίτλος, κείµενο). 

γ) categories: Περιέχει τις κατηγορίες άρθρων της εφηµερίδας. 

δ) users: Περιέχει τους συντάκτες άρθρων της εφηµερίδας. 

 

-- phpMyAdmin SQL Dump 
-- version 3.1.3.1 
-- http://www.phpmyadmin.net 
-- 
-- Σύστηµα: localhost 
-- Χρόνος δηµιουργίας: 17 Μάρ 2012, στις 08:52 PM 
-- Έκδοση ∆ιακοµιστή: 5.1.33 
-- Έκδοση PHP: 5.2.9 
 
SET SQL_MODE="NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO"; 
 
-- 
-- Βάση: `news` 
-- 
 
-- ------------------------------------------------ -------- 
 
-- 
-- ∆οµή πίνακα για τον πίνακα `categories` 
-- 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `categories` ( 
  `category_id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `name` varchar(255) NOT NULL, 
  `parent` int(11) NOT NULL, 
  `description` text NOT NULL, 
  `active` enum('1','0') NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`category_id`) 
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) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMEN T=12 ; 
 
-- 
-- ' Αδειασµα δεδοµένων του πίνακα `categories` 
-- 
 
 
-- ------------------------------------------------ -------- 
 
-- 
-- ∆οµή πίνακα για τον πίνακα `nea` 
-- 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `nea` ( 
  `id_nea` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `titlos` varchar(120) NOT NULL, 
  `katigoria` smallint(6) NOT NULL, 
  `fotografia` text NOT NULL, 
  `keimeno` text NOT NULL, 
  `sintaktis` smallint(6) NOT NULL, 
  `imerominia` date NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`id_nea`) 
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMEN T=25 ; 
 
-- 
-- ' Αδειασµα δεδοµένων του πίνακα `nea` 
-- 
 
 
-- ------------------------------------------------ -------- 
 
-- 
-- ∆οµή πίνακα για τον πίνακα `top_stories` 
-- 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `top_stories` ( 
  `id_top_story` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `top_story_title` varchar(50) NOT NULL, 
  `top_story_text` text NOT NULL, 
  `top_story_image` varchar(30) NOT NULL, 
  `top_story_category` int(11) NOT NULL, 
  `top_story_sintaktis` int(11) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`id_top_story`) 
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMEN T=7 ; 
 
-- 
-- ' Αδειασµα δεδοµένων του πίνακα `top_stories` 
-- 
 
 
-- ------------------------------------------------ -------- 
 
-- 
-- ∆οµή πίνακα για τον πίνακα `users` 
-- 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `users` ( 
  `id_user` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `e_mail` text NOT NULL, 
  `username` varchar(20) NOT NULL, 
  `password` varchar(10) NOT NULL, 
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  `name` text NOT NULL, 
  `lastname` text NOT NULL, 
  `type` enum('editor','publisher') NOT NULL, 
  `images` text NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`id_user`) 
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMEN T=3 ; 
 
-- 
-- ' Αδειασµα δεδοµένων του πίνακα `users` 
-- 
 
INSERT INTO `users` (`id_user`, `e_mail`, `username `, `password`, 
`name`, `lastname`, `type`, `images`) VALUES 
(1, 'antraoud@gmail.com', 'antraoud', 'demo', 'Anto nis', 'Traoudas', 
'editor', '71-2XxxPimxxX.jpg'); 
 

Μέσω των παραπάνω εντολών δηµιουργούνται οι τέσσερις πίνακες (top_stories, nea, 

categories, users) αλλά και ο administrator της εφηµερίδας. ∆εν καταχωρείται κανένα 

όνοµα κατηγορίας ή κάποιο post της εφηµερίδας. Αυτά θα δηµιουργηθούν µέσα από 

την administrator area της εφηµερίδας, από κάποιον καταχωρηµένο συντάκτη στη 

βάση δεδοµένων. 

7.2. Σχεδιασµός και ανάπτυξη index.php 

Η αρχική σελίδα της ηλεκτρονικής εφηµερίδας χωρίζεται σε πέντε ενότητες. Οι 

τέσσερις από αυτές καλούνται από εξωτερικά αρχεία (header.php, menu.php, 

footbox.php, footer.php) µε τη χρήση της εντολής include, ενώ αυτή που αποµένει 

έχει γραφτεί µε κώδικα στο ίδιο το αρχείο index.php. 

header.php Περιέχει τον τίτλο και το tagline της ηλεκτρονικής εφηµερίδας. 

menu.php Περιλαµβάνει το κεντρικό µενού και τις κατηγορίες των άρθρων. 

footbox.php Χωρίζεται σε τρία µέρη και περιέχει χρήσιµους συνδέσµους, links στα 
social media και φωτογραφίες της ηλεκτρονικής εφηµερίδας. 

footer.php Περιλαµβάνει τα σχετικά copyright της σελίδας αλλά και σύνδεσµο 
που παραπέµπει στη σελίδα του template που χρησιµοποιήθηκε. 

 

Ο κώδικας του index.php ξεκινάει µε την εµφάνιση ενός slider, ο οποίος περιέχει τα 

πρωτοσέλιδα της ηλεκτρονικής εφηµερίδας. Αυτά έχουν τίτλο, µικρό κείµενο και 

σύνδεσµο που παραπέµπει στην ενότητα µε τις αναρτήσεις της εφηµερίδας. 

<?php 
$sql="SELECT * FROM top_stories ORDER BY id_top_sto ry"; 
$i=1; 
$run=mysql_query($sql); 
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while ($row=mysql_fetch_array($run,MYSQL_ASSOC)) 
{ ?> 
<div id="slide<?php echo $i++;?>"> <img src="images /slider/<?php echo 
$row['top_story_image']; ?>" alt="<?php echo $row[' top_story_title']; 
?>" /> <span><b class="slideheading"><?php echo 
$row['top_story_title']; ?></b><br /> 
<?php echo $row['top_story_text']; ?><a href="#news _anchor" 
title=" ∆ιαβάστε περισσότερα!" class="readmore";"> ∆ιαβάστε 
περισσότερα!</a></span> </div> 

 

 

Η σελίδα συνεχίζει µε την εµφάνιση στατικού html κώδικα, που εµφανίζει 

πληροφορίες για την εφηµερίδα και συνδέσµους που παραπέµπουν σε ιστότοπο 

λήψης της εφαρµογής για κινητά τηλέφωνα. 
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Το κυριότερο κοµµάτι του αρχείου index.php είναι αυτό στο οποίο εµφανίζονται οι 

εννιά πιο πρόσφατες αναρτήσεις της ηλεκτρονικής εφηµερίδας. Αυτές συνοδεύονται 

από τίτλο, µικρή εικόνα, ηµεροµηνία δηµοσίευσης και ένα µέρος του κειµένου της 

ανάρτησης. 

 

<?php 
$query = "SELECT * FROM nea 
ORDER BY id_nea DESC LIMIT 0, 9"; 
$result = mysql_query($query); 
$r=0; 
while ($row=mysql_fetch_array($result,MYSQL_ASSOC))  
{ 
if ($r % 3) 
{ ?> <li style="margin:5px;"> 
<h5><a href="show_article.php?which=<?php echo $row ['id_nea']; ?>"> 
<?php echo $row['titlos']; ?></a></h5> 
<div class="imgholder"><a href="images/<?php echo $ row['fotografia']; 
?>" data-gal="prettyPhoto[featured]" title="<?php e cho 
$row['titlos']; ?>"> 
<img src="images/<?php echo $row['fotografia']; ?>"  width="275" 
height="145" alt="" /></a></div> 
<b><i> Ηµεροµηνία δηµοσίευσης: <?php echo 
mysql_date_to_gr_str_date($row['imerominia']); ?></ i></b></br> 
<?php 
$varshort = substr($row['keimeno'],0,600); echo "$v arshort"; 
echo " [...]"; ?> 
<p>&nbsp;</p> </li> 
<?php 
} else 
{ ?> 
<li class="last" style="margin:5px;"> 
<h5><a href="show_article.php?which=<?php echo $row ['id_nea']; ?>"> 
<?php echo $row['titlos']; ?></a></h5> 
<div class="imgholder"> 
<a href="images/<?php echo $row['fotografia']; ?>" data-
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gal="prettyPhoto[featured]" title="<?php echo $row[ 'titlos']; ?>"> 
<img src="images/<?php echo $row['fotografia']; ?>"  width="275" 
height="145" alt="" /></a></div> 
<b><i> Ηµεροµηνία δηµοσίευσης: 
<?php echo mysql_date_to_gr_str_date($row['imeromin ia']); ?></i></b> 
</br> 
<?php $varshort = substr($row['keimeno'],0,600); 
echo "$varshort"; echo " [...]"; ?> 
 

Τέλος, στο κατώτερο µέρος της κεντρικής σελίδας index.php υπάρχουν οι κώδικες 

των footbox.php και footer.php, τα οποία εµφανίζουν χρήσιµους συνδέσµους, links 

για social media, φωτογραφίες της ιστοσελίδας και τα πνευµατικά δικαιώµατα του 

ιστοτόπου. 

 

7.3. Σχεδιασµός και ανάπτυξη show_category.php 

Το αρχείο show_category.php περιέχει τον κώδικα που εµφανίζει τις αναρτήσεις της 

εφηµερίδας ανά κατηγορία. Έτσι όταν ο επισκέπτης µεταφέρεται σε µια κατηγορία 

κάνοντας κλικ στο µενού της σελίδας, βλέπει όλες τις αναρτήσεις της συγκεκριµένης 

κατηγορίας ταξινοµηµένες κατά αντίστροφη χρονολογική σειρά (η πιο πρόσφατη 

τοποθετείται στο ανώτερο µέρος της σελίδας ενώ η πιο παλαιά στο κατώτερο). 
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Οι δηµοσιεύσεις αυτές αποτελούνται από τίτλο, µικρή εικόνα, ηµεροµηνία 

δηµοσίευσης και ένα µέρος του κειµένου της ανάρτησης. Στο τέλος, αναφέρεται ο 

συντάκτης αλλά και η κατηγορία του εκάστοτε άρθρου. 

<?php 
$which = $_GET['cat_id']; 
$query = "SELECT * FROM nea LEFT JOIN users ON 
nea.sintaktis=users.id_user 
LEFT JOIN categories ON nea.katigoria=categories.ca tegory_id WHERE 
katigoria=$which ORDER BY id_nea DESC"; 
$result = mysql_query($query);?> 
<div class="box"> 
<?php 
while ($row=mysql_fetch_array($result,MYSQL_ASSOC))  
{ ?> 
<h1><a href="show_article.php?cat=<?php echo $which ; ?>&which=<?php 
echo $row['id_nea']; ?>"> 
<?php echo $row['titlos']; ?></a></h1> 
<p> 
<div> 
</div> 
<img class="imgr" src="images/<?php echo $row['foto grafia']; ?>" 
alt="<?php echo $row['titlos']; ?>" width="250" /> 
<b><i> Ηµεροµηνία δηµοσίευσης: 
<?php echo mysql_date_to_gr_str_date($row['imeromin ia']); ?></b></i> 
<p align="justify"> 
<?php 
$varshort = substr($row['keimeno'],0,1500); 
echo "$varshort"; 
echo " [...]"; 
?> 
</p> 
<div class="clear"> 
</div> 
<br /> 
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<div class="clear"> 
</div> 
<div class="block"> <b> Συντάκτης:</b> 
<?php echo $row['username']; ?><br/> 
<b>Κατηγορία:</b> 
<?php echo $row['name']; ?> 
</div> 
 

7.4. Σχεδιασµός και ανάπτυξη show_article.php 

Το αρχείο show_article.php περιέχει τον κώδικα που εµφανίζει την κάθε ανάρτηση 

της εφηµερίδας ξεχωριστά (αυτοτελές άρθρο). Έτσι όταν ο επισκέπτης µεταφέρεται 

σε ένα άρθρο κάνοντας κλικ στον τίτλο της ανάρτησης, βλέπει την σελίδα που 

περιέχει το συγκεκριµένο άρθρο το οποίο αποτελείται από τίτλο, εικόνα, ηµεροµηνία 

δηµοσίευσης και ένα µέρος του κειµένου της ανάρτησης. Στο τέλος, επίσης 

αναφέρεται ο συντάκτης αλλά και η κατηγορία του εκάστοτε άρθρου. 

 

<?php 
$which = $_GET['which']; 
$cat= $_GET['cat']; 
$query = "SELECT * FROM nea LEFT JOIN users ON 
nea.sintaktis=users.id_user 
LEFT JOIN categories ON nea.katigoria=categories.ca tegory_id WHERE 
id_nea=$which"; 
$result = mysql_query($query); 
$row = mysql_fetch_row($result); 
?> 
<div class="box"> 
<h1><?php echo $row[1]; ?></h1> 
<p> 
<div><img class="imgr" src="images/ 
<?php echo $row[3]; ?>" alt="<?php echo $row[1]; ?> " width="350" /> 
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<b><i> Ηµεροµηνία δηµοσίευσης: 
<?php echo mysql_date_to_gr_str_date($row[6]); ?></ b></i> </div> 
<p align="justify"> 
<?php echo $row[4]; ?></p> 
<div class="clear"></div><br /> 
<div class="clear"></div> 
<div class="block"> <b> Συντάκτης:</b> 
<?php echo $row[9]; ?><br/> 
<b>Κατηγορία:</b> 
<?php echo $row[16];?> 
</div> 
 

7.5. Σχεδιασµός και ανάπτυξη της administration area 

Το πρώτο βήµα για να µπορέσει κάποιος συντάκτης να εισέλθει στο σύστηµα 

διαχείρισης της ηλεκτρονικής εφηµερίδας, είναι ο έλεγχος αυθεντικότητας του 

χρήστη. Κάθε συντάκτης έχει ένα username και password, το οποίο θα πρέπει να 

εισάγει σωστά στην φόρµα εισόδου, προκειµένου να εισέλθει στο σύστηµα 

διαχείρισης. 

 

∆ίνοντας το σωστό username και password, ο χρήστης µεταφέρεται στην αρχική 

σελίδα διαχείρισης της εφηµερίδας. Από αυτή την περιοχή (administration area) του 

ιστοτόπου, ο συντάκτης µπορεί: 

α) Να διαχειριστεί τα πρωτοσέλιδα 

β) Να διαχειριστεί τα νέα 

γ) Να διαχειριστεί τις κατηγορίες 

δ) Να διαχειριστεί τους συντάκτες 
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7.5.1. ∆ιαχείριση των πρωτοσέλιδων 

Τα αρχεία τα οποία χρησιµοποιούνται για τη διαχείριση των πρωτοσέλιδων είναι τα 

add_top_story.php, edit_top_stories.php και manage_top_stories.php. 

 

Μέσω του add_top_story.php γίνεται η προσθήκη νέων πρωτοσέλιδων (έχουν 

επιλεχθεί τρία στον αριθµό). Αυτά περιλαµβάνουν τίτλο, κατηγορία, φωτογραφία και 

κείµενο. 

<?php 
if (isset($_POST['submit'])) 
{ 
$title = $_POST['title']; 
$category = $_POST['category']; 
$photo = $_FILES['photo']['name']; 
$keimeno = $_POST['keimeno']; 
$sintaktis= $_SESSION['id']; 
if($photo != "") { 
$your_25_digit_code = substr(md5(rand(0,9999)), 17,  25); 
$temp_arr = explode(".", $photo); 
$original_name = ''; 
for ($x = 0; $x < count($temp_arr)-2; $x++) { 
$original_name .= $temp_arr[$x] . '.'; } 
$new_file = $original_name . $temp_arr[$x] . $your_ 25_digit_code . 
'.' . $temp_arr[$x+1]; 
$destination = "..\images\slider\\" . $new_file; 
move_uploaded_file($_FILES['photo']['tmp_name'],$de stination); 
$sql = "INSERT INTO top_stories SET top_story_title ='$title', 
top_story_category='$category', top_story_image='$n ew_file', 
top_story_text='$keimeno', top_story_sintaktis='$si ntaktis'"; } 
if (@mysql_query($sql)) { ?> 
<script type="text/javascript">show_alert();</scrip t> <?php 
} else { 
echo('<p>error adding top story: ' . mysql_error() . '</p>'); } 
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} ?> 
 

Μέσω του edit_top_story.php γίνεται η διαµόρφωση / διόρθωση των πρωτοσέλιδων 

που έχουν ήδη αναρτηθεί στις σελίδες της εφηµερίδας. Επίσης, από αυτό το σηµείο 

µπορεί να γίνει και η οριστική διαγραφή τους. 

<?php 
if (isset($_POST['submit'])) 
{ 
$title= $_POST['title']; 
$category = $_POST['category']; 
$keimeno = $_POST['keimeno']; 
$photo = $_FILES['photo']['name']; 
if($photo != "") 
{ 
$delquery = "SELECT * from top_stories WHERE id_top _story = $nea_id"; 
$delresult = mysql_query($delquery); 
$delrow = mysql_fetch_row($delresult); 
$myfile = '..\images\slider\\'.$delrow[3]; 
@unlink($myfile); 
$your_25_digit_code = substr(md5(rand(0,9999)), 17,  25); 
ακολουθία στο όνοµα και όχι τον τύπο... 
$temp_arr = explode(".", $photo); 
$original_name = ''; 
onoma.onoma2.jpg 
for ($x = 0; $x < count($temp_arr)-2; $x++) 
{ 
$original_name .= $temp_arr[$x] . '.'; 
} 
$new_file = $original_name . $temp_arr[$x] . $your_ 25_digit_code . 
'.' . $temp_arr[$x+1]; 
$destination = "..\images\slider\\" . $new_file; 
move_uploaded_file($_FILES['photo']['tmp_name'],$de stination); 
$sql = "UPDATE top_stories SET top_story_title  = ' $title', 
top_story_category=$category, top_story_text  = '$k eimeno', 
top_story_image  = '$new_file' WHERE id_top_story =  $nea_id"; 
} 
else 
{ 
$sql = "UPDATE top_stories SET top_story_title = '$ title', 
top_story_text = '$keimeno', top_story_category=$ca tegory WHERE 
id_top_story = $nea_id"; 
} 
if (@mysql_query($sql)) { ?> 
<script type="text/javascript">show_update();</scri pt> <?php 
} else { 
echo('<p>Error updating news: ' . mysql_error() . ' </p>'); 
} 
} 
if (isset($_GET['delete'])) 
{ 
$sql = "DELETE FROM top_stories WHERE id_top_story = $nea_id "; 
if (@mysql_query($sql)) 
{ ?> 
<script type="text/javascript">show_delete();</scri pt> <?php 
$delquery = "SELECT * from top_stories WHERE id_top _story= $nea_id"; 
$delresult = mysql_query($delquery); 
$delrow = mysql_fetch_row($delresult); 
$myfile = '..\images\slider\\'.$delrow[3]; 
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@unlink($myfile); 
} 
else 
{ 
echo('<p>Error deleting news: ' . mysql_error() . ' </p>'); } 
} ?> 
 

 

Μέσω του manage_top_stories.php γίνεται η προβολή των πρωτοσέλιδων που έχουν 

ήδη αναρτηθεί στις σελίδες της εφηµερίδας. Από αυτό το σηµείο, µπορεί ο κάθε 

συντάκτης να επιλέξει την ανάρτηση που επιθυµεί να επεξεργαστεί. 

<?php 
$sql="SELECT * FROM top_stories WHERE 
top_story_sintaktis='".$_SESSION['id']."'"; 
$run=mysql_query($sql); 
while ($row=mysql_fetch_array($run,MYSQL_ASSOC)) 
{ ?> 
<p style="padding-left:5px;"><a 
href="edit_top_stories.php?which=<?php echo $row['i d_top_story']; 
?>"><?php echo $row['top_story_title']; ?></a></p> 
<hr> 
<?php } ?> 
 

7.5.2. ∆ιαχείριση των νέων 

Τα αρχεία τα οποία χρησιµοποιούνται για τη διαχείριση των νέων είναι τα 

add_news.php, edit_nea.php και manage_nea.php. 
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Μέσω του add_news.php γίνεται η προσθήκη των νέων. Αυτά περιλαµβάνουν τίτλο, 

κατηγορία, φωτογραφία και κείµενο. 

<?php 
if (isset($_POST['submit'])) 
{ 
$title = $_POST['title']; 
$category = $_POST['category']; 
$photo = $_FILES['photo']['name']; 
$keimeno = $_POST['keimeno']; 
$imerominia= date("Y,m,d"); 
$sintaktis= $_SESSION['id']; 
if($photo != "") 
{ 
$your_25_digit_code = substr(md5(rand(0,9999)), 17,  25); 
ακολουθία στο όνοµα και όχι τον τύπο... 
$temp_arr = explode(".", $photo); 
$original_name = ''; 
for ($x = 0; $x < count($temp_arr)-2; $x++) 
{ 
$original_name .= $temp_arr[$x] . '.'; 
} 
$new_file = $original_name . $temp_arr[$x] . $your_ 25_digit_code . 
'.' . $temp_arr[$x+1]; 
$destination = "..\images\\" . $new_file; 
move_uploaded_file($_FILES['photo']['tmp_name'],$de stination); 
$sql = "INSERT INTO nea SET titlos='$title', katigo ria='$category', 
fotografia='$new_file', keimeno='$keimeno', sintakt is='$sintaktis', 
imerominia='$imerominia'"; 
} 
if (@mysql_query($sql)) { ?> 
<script type="text/javascript">show_alert();</scrip t> <?php 
} else { 
echo('<p>error adding news: ' . mysql_error() . '</ p>'); 
} 
} 
?> 
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Μέσω του edit_nea.php γίνεται η διαµόρφωση / διόρθωση των νέων που έχουν ήδη 

αναρτηθεί στις σελίδες της εφηµερίδας. Επίσης, από αυτό το σηµείο µπορεί να γίνει 

και η οριστική διαγραφή τους. 

<?php 
if (isset($_POST['submit'])) 
{ 
$title= $_POST['title']; 
$category = $_POST['category']; 
$keimeno = $_POST['keimeno']; 
$imerominia = date("Y,m,d"); 
$photo = $_FILES['photo']['name']; 
if($photo != "") 
{ 
$delquery = "SELECT * from nea WHERE id_nea= $nea_i d"; 
$delresult = mysql_query($delquery); 
$delrow = mysql_fetch_row($delresult); 
$myfile = '..\images\\'.$delrow[3]; 
@unlink($myfile); 
$your_25_digit_code = substr(md5(rand(0,9999)), 17,  25); 
$temp_arr = explode(".", $photo); 
$original_name = ''; 
for ($x = 0; $x < count($temp_arr)-2; $x++) 
{ 
$original_name .= $temp_arr[$x] . '.'; 
} 
$new_file = $original_name . $temp_arr[$x] . $your_ 25_digit_code . 
'.' . $temp_arr[$x+1]; 
$destination = "..\images\\" . $new_file; 
move_uploaded_file($_FILES['photo']['tmp_name'],$de stination); 
echo "hello"; 
$sql = "UPDATE nea SET titlos = '$title', katigoria =$category, 
keimeno = '$keimeno', fotografia = '$new_file', 
imerominia='$imerominia' WHERE id_nea = $nea_id"; 
} 
else 
{ 
$sql = "UPDATE nea SET titlos = '$title', keimeno =  '$keimeno', 
katigoria=$category, imerominia='$imerominia' WHERE  id_nea = 
$nea_id"; 
} 
if (@mysql_query($sql)) { ?> 
<script type="text/javascript">show_update();</scri pt> <?php 
} else { 
echo('<p>Error updating news: ' . mysql_error() . ' </p>'); 
} 
} 
 
if (isset($_GET['delete'])) 
{ 
 
$sql = "DELETE FROM nea WHERE id_nea = $nea_id "; 
if (@mysql_query($sql)) 
{ ?> 
<script type="text/javascript">show_delete();</scri pt> <?php 
$delquery = "SELECT * from nea WHERE id_nea= $nea_i d"; 
$delresult = mysql_query($delquery); 
$delrow = mysql_fetch_row($delresult); 
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$myfile = '..\images\\'.$delrow[3]; 
@unlink($myfile); 
} 
else 
{ 
echo('<p>Error deleting news: ' . mysql_error() . ' </p>'); 
} 
} 
?> 
 

 

Μέσω του manage_nea.php γίνεται η προβολή των νέων που έχουν ήδη αναρτηθεί 

στις σελίδες της εφηµερίδας. Από αυτό το σηµείο, µπορεί ο κάθε συντάκτης να 

επιλέξει την ανάρτηση που επιθυµεί να επεξεργαστεί. 

<?php 
$sql="SELECT * FROM nea WHERE sintaktis='".$_SESSIO N['id']."'"; 
$run=mysql_query($sql); 
while ($row=mysql_fetch_array($run,MYSQL_ASSOC)) 
{ ?> 
<p style="padding-left:5px;"><a href="edit_nea.php? which=<?php echo 
$row['id_nea']; ?>"><?php echo $row['titlos']; ?></ a></p> 
<hr> 
<?php } ?> 
 

7.5.3. ∆ιαχείριση των κατηγοριών 

Τα αρχεία τα οποία χρησιµοποιούνται για τη διαχείριση των κατηγοριών είναι τα 

add_category.php, edit_category.php και manage_categories.php. 
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Μέσω του add_category.php γίνεται η προσθήκη των κατηγοριών. Αυτές 

περιλαµβάνουν όνοµα κατηγορίας, γονική κατηγορία, και περιγραφή. 

<?php 
if (isset($_POST['submit'])) { 
$cat_name = $_POST['cat_name']; 
$category = $_POST['category']; 
$desc = $_POST['desc']; 
$sql = "INSERT INTO categories SET name='$cat_name' , 
parent='$category' , description = '$desc'"; 
if (@mysql_query($sql)) { ?> 
<script type="text/javascript">show_alert();</scrip t> <?php 
} else { 
echo('<p>Error adding new employee: ' . mysql_error () . '</p>'); } 
} ?> 
 

Μέσω του edit_category.php γίνεται η διαµόρφωση / διόρθωση των κατηγοριών που 

έχουν ήδη εκχωρηθεί στις σελίδες της εφηµερίδας. Επίσης, από αυτό το σηµείο 

µπορεί να γίνει και η οριστική διαγραφή τους. 

<?php 
if (isset($_POST['submit'])) { 
$cat_name = $_POST['cat_name']; 
$category = $_POST['category']; 
$desc = $_POST['desc']; 
$sql = "UPDATE categories SET name = '$cat_name', p arent = $category, 
description = '$desc' WHERE category_id = $cat_id " ; 
if (@mysql_query($sql)) { ?> 
<script type="text/javascript">show_update();</scri pt> <?php 
} else { 
echo('<p>Error updating category: ' . mysql_error()  . '</p>'); }} 
if (isset($_GET['delete'])) { 
$cat_name = $_POST['cat_name']; 
$category = $_POST['category']; 
$desc = $_POST['desc']; 
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$check_if_subcategory_exists = "SELECT * FROM CATEG ORIES WHERE 
parent=$cat_id"; 
$run_check_if_subcategory_exists = 
mysql_query($check_if_subcategory_exists); 
$result_check_if_subcategory_exists= 
mysql_num_rows($run_check_if_subcategory_exists); 
if ($result_check_if_subcategory_exists==0) { 
$sql = "DELETE FROM categories WHERE category_id = $cat_id "; 
if (@mysql_query($sql)) { ?> 
<script type="text/javascript">show_delete();</scri pt> <?php 
} else { echo('<p>Error deleting category: ' . mysq l_error() . 
'</p>'); }} else { ?> <script 
type="text/javascript">show_delete_fail();</script>  <?php 
}} ?> 
 

 

Μέσω του manage_categories.php γίνεται η προβολή των κατηγοριών που έχουν ήδη 

εκχωρηθεί στη βάση δεδοµένων της εφηµερίδας. Από αυτό το σηµείο, µπορεί ο κάθε 

συντάκτης να επιλέξει την κατηγορία που επιθυµεί να επεξεργαστεί. 

<h1>∆ιαχείριση κατηγοριών</h1> 
<table> 
<tr> 
<td align="center" style="border-bottom:1px solid # CCC;" 
width="240"> Κατηγορίες</td> 
<td align="center" style="border-bottom:1px solid # CCC;"> Επεξεργασία 
Κατηγορίας</td> 
</tr> 
<tr> 
<td><ul id="categories"> 
<?php generate_menu(0); ?> 
</ul></td> 
<td><p> Επιλέξτε µια από τις κατηγορίες αριστερά και κάντε τις 
επιθυµητές διορθώσεις. Μόλις είστε έτοιµοι, πατήστε το κουµπί 
<b>update</b> για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές ή το κουµπί 
<b>delete</b> για να διαγράψετε την συγκεκριµένη κατηγορία.</p></td> 
</tr> 
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</table> 
 

7.5.4. ∆ιαχείριση των συντακτών 

Τα αρχεία τα οποία χρησιµοποιούνται για τη διαχείριση των συντακτών είναι τα 

add_user.php, edit_user.php και manage_user.php. 

 

Μέσω του add_user.php γίνεται η προσθήκη των συντακτών. Αυτές περιλαµβάνουν 

όνοµα κατηγορίας, γονική κατηγορία, και περιγραφή. 

<?php 
if (isset($_POST['submit'])) 
{ 
$name = $_POST['name']; 
$last_name = $_POST['last_name']; 
$e_mail = $_POST['e_mail']; 
$role = $_POST['role']; 
$username=$_POST['username']; 
$password= $_POST['password']; 
$photo = $_POST['src_photo']; 
$sql = "INSERT INTO users SET e_mail='$e_mail', use rname='$username', 
password='$password', name='$name', lastname='$last _name', 
type='$role', images='$photo'"; 
 
if (@mysql_query($sql)) { ?> 
<script type="text/javascript">show_alert();</scrip t> <?php 
} else { 
echo('<p>Error adding new employee: ' . mysql_error () . '</p>'); 
} 
} 
?> 
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Μέσω του edit_user.php γίνεται η διαµόρφωση / διόρθωση των συντακτών που έχουν 

ήδη εκχωρηθεί βάση δεδοµένων της εφηµερίδας. Επίσης, από αυτό το σηµείο µπορεί 

να γίνει και η οριστική διαγραφή τους. 

<?php 
if (isset($_POST['submit'])) 
{ 
$name = $_POST['name']; 
$last_name = $_POST['last_name']; 
$e_mail = $_POST['e_mail']; 
$role = $_POST['role']; 
$username=$_POST['username']; 
$password= $_POST['password']; 
$photo = $_POST['src_photo']; 
 
$sql = "UPDATE users SET e_mail = '$e_mail', userna me = '$username', 
password='$password', name='$name', lastname='$last _name', 
type='$role', images='$photo' WHERE id_user = $user _id "; 
if (@mysql_query($sql)) { ?> 
<script type="text/javascript">show_update();</scri pt> <?php 
$_SESSION['images']=$photo; 
} else { 
echo('<p>Error updating category: ' . mysql_error()  . '</p>'); 
}} 
if (isset($_GET['delete'])) 
{ 
$delete_users_nea = "DELETE FROM nea WHERE sintakti s = $user_id"; 
 
if (@mysql_query($delete_users_nea)) 
{ ?> 
<script type="text/javascript">show_delete_nea();</ script> <?php 
} 
else 
{ 
echo('<p>Error deleting news: ' . mysql_error() . ' </p>'); 
} 
 
$sql = "DELETE FROM users WHERE id_user = $user_id" ; 
 
if (@mysql_query($sql)) 
{ ?> 
<script type="text/javascript">show_delete();</scri pt> <?php 
} 
else 
{ 
echo('<p>Error deleting category: ' . mysql_error()  . '</p>'); 
}} 
?> 
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Μέσω του manage_user.php γίνεται η προβολή των συντακτών που έχουν ήδη 

εκχωρηθεί στη βάση δεδοµένων της εφηµερίδας. Από αυτό το σηµείο, µπορεί ο κάθε 

συντάκτης να επιλέξει τον χρήστη που επιθυµεί να επεξεργαστεί. 

<?php 
$query="SELECT * FROM users"; 
$execute_query=mysql_query($query); 
while ($row=mysql_fetch_array($execute_query,MYSQL_ ASSOC) ) 
{ ?> 
<div style="height:65px; line-height:40px;"> 
<p><a href="edit_user.php?which=<?php echo $row['id _user']; ?>"><img 
src="avatars/<?php echo $row['images']; ?>" width=" 40" alt="avatar" 
align="left" style="margin: 0 10px;"> <?php echo $r ow['lastname']." 
".$row['name'] ?></a></p> 
<hr color="#66CC99"> 
</div> 
<?php } ?> 
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8. ΠΗΓΑΙΟΣ ΚΩ∆ΙΚΑΣ 

8.1. Πηγαίος κώδικας index.php 

<!DOCTYPE html> 
<title>24|7: News Blog</title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;  charset=utf-8" /> 
<link rel="stylesheet" href="styles/elegant-press.c ss" 
type="text/css" /> 
<script src="scripts/elegant-press.js" 
type="text/javascript"></script> 
<!--[if IE]><style>#header h1 a:hover{font-
size:75px;}</style><![endif]--> 
<body> 
<div class="main-container"> 
<header> 
<?php 
include_once "header.php"; 
?> 
</header> 
</div> 
<div class="main-container"> 
<div id="sub-headline"> 
<div class="tagline_left"><b> ∆ιεύθυνση:</b> Αρχ. Μακαρίου 27 Β, 58100 
Γιαννιτσά | <b> Τηλέφωνο:</b> 6979 867237 | <b>e-mail:</b> <a 
href="mailto:antraoud@gmail.com">antraoud@gmail.com </a></div> 
<div class="tagline_right"> 
<form action="#" method="post"> 
<fieldset> 
<legend>Site Search</legend> 
<input type="text" value=""   onfocus="if (this.val ue == 
' Αναζήτηση&hellip;') {this.value = '';}" onblur="if (this.val ue == 
'') {this.value = ' Αναζήτηση&hellip;';}" /> 
<input type="submit" name="go" id="go" value="Searc h" /> 
</fieldset> 
</form> 
</div> 
<br class="clear" /> 
</div> 
</div> 
<div class="main-container"> 
<?php include ('menu.php'); 
include ('functions/opendb.php'); /* άνοιγµα της σύνδεσης µε την βάση 
*/ 
include ('functions/date.php'); /* βοηθητικές συναρτήσεις */ 
?> 
</div> 
<div class="main-container"> 
<div class="container1"> 
<div id="mySlides"> 
<?php 
$sql="SELECT * FROM top_stories ORDER BY id_top_sto ry"; 
$i=1; 
$run=mysql_query($sql); 
while ($row=mysql_fetch_array($run,MYSQL_ASSOC)) 
{ ?> 
<div id="slide<?php echo $i++;?>"> <img src="images /slider/<?php echo 
$row['top_story_image']; ?>" alt="<?php echo $row[' top_story_title']; 
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?>" /> <span><b class="slideheading"><?php echo 
$row['top_story_title']; ?></b><br /> 
<?php echo $row['top_story_text']; ?><a href="#news _anchor" 
title=" ∆ιαβάστε περισσότερα!" class="readmore";"> ∆ιαβάστε 
περισσότερα!</a></span> </div> 
<?php } ?> 
</div> 
<div id="myController"> <span class="jFlowControl"> </span> <span 
class="jFlowControl"></span> <span class="jFlowCont rol"></span> 
</div> 
<section class="jFlowPrev"> 
<div></div> 
</section> 
<section class="jFlowNext"> 
<div></div> 
</section> 
<br /> 
<br /> 
<article class="box" id="home_featured21"> 
<div class="block"> 
<h4><b>&#8250;&#8250;&#8250; Ποιοι είµαστε</b></h4> 
<p>Η εταιρία <b>24|7: News Blog</b> είναι µια σύγχρονη επιχείρηση στο 
χώρο των media. Απασχολεί εξειδικευµένους δηµοσιογρά- φους, αναλυτές 
και προγραµµατιστές και παρέχει ένα ευρύ φάσµα υπηρεσιών 
" προστιθέµενης αξίας" προς τις επιχειρήσεις.<br /> 
<a href="#" class="read_more"> ∆ιαβάστε περισσότερα</a> </p> 
</div> 
<div class="block"> 
<h4><b>&#8250;&#8250;&#8250; Συµβατότητα</b></h4> 
<p>Οι ιστοσελίδες µας είναι σχεδιασµένες για τον <b>Internet 
Explorer</b> αλλά έχουν δοκιµαστεί για να λειτουργήσουν µε όλους τους 
καινούριους browsers συµπεριλαµβανο- µένου του <b>Mozilla Firefox</b> 
και του <b>Google Chrome</b>.</p> 
<br /> 
<br /> 
<img src="images/browsers.png" alt="Web Browsers"/>  </div> 
<div class="block last"> 
<h4><b>&#8250;&#8250;&#8250; Τι κάνουµε</b></h4> 
<p>Λειτουργώντας ως <b> πρακτορείο ειδήσεων</b>, τροφοδοτούµε 
<b>media</b> και <b> επιχειρήσεις</b> µε δηµοσιογραφικό περιεχόµενο, 
το οποίο εφαρµόζεται σε ιστοσελίδες, έντυπα, δίκτυα κινητής και 
σταθερής τηλεφωνίας κ. ά. Το περιεχόµενο παράγεται ανάλογα µε τις 
ανάγκες κάθε επιχείρησης.<br /> 
<a href="#" class="read_more"> ∆ιαβάστε περισσότερα</a></p> 
</div> 
<div class="clear"></div> 
</article> 
</div> 
<div class="callout"> 
<div class="calloutcontainer"> 
<div class="container_12"> 
<div class="grid"> 
<div class="alignleft"> 
<h3>Κατεβάστε την εφαρµογή του ιστολογίου, στο κινητό σας!</h3> 
<p>Περισσότερες Πληροφορίες: <a 
href="http://www.newsblog.com/app">http://www.newsb log.com/app</a></p
> 
</div> 
<a href="http://www.newsblog.com/app" class="more" 
target="_blank"> ΛΗΨΗ</a> </div> 
<div class="clear"></div> 
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</div> 
<div class="calloutoverlay"></div> 
<div class="calloutoverlaybottom"></div> 
</div> 
</div> 
<br /> 
<br /> 
<div class="container2"> 
<article id="home_featured2"> <a id="news_anchor">< /a> 
<ul> 
<?php 
$query = "SELECT * FROM nea 
ORDER BY id_nea DESC LIMIT 0, 9"; 
$result = mysql_query($query); 
$r=0; 
while ($row=mysql_fetch_array($result,MYSQL_ASSOC))  
{ 
if ($r % 3) 
{ ?> 
<li style="margin:5px;"> 
<h5><a href="show_article.php?which=<?php echo $row ['id_nea']; 
?>"><?php echo $row['titlos']; ?></a></h5> 
<div class="imgholder"><a href="images/<?php echo $ row['fotografia']; 
?>" data-gal="prettyPhoto[featured]" title="<?php e cho 
$row['titlos']; ?>"><img src="images/<?php echo $ro w['fotografia']; 
?>" width="275" height="145" alt="" /></a></div> 
<b><i> Ηµεροµηνία δηµοσίευσης: <?php echo 
mysql_date_to_gr_str_date($row['imerominia']); ?></ i></b></br> 
<?php 
$varshort = substr($row['keimeno'],0,600); 
echo "$varshort"; 
echo " [...]"; 
?> 
<p>&nbsp;</p> 
</li> 
<?php  } 
else 
{ ?> 
<li class="last" style="margin:5px;"> 
<h5><a href="show_article.php?which=<?php echo $row ['id_nea']; 
?>"><?php echo $row['titlos']; ?></a></h5> 
<div class="imgholder"><a href="images/<?php echo $ row['fotografia']; 
?>" data-gal="prettyPhoto[featured]" title="<?php e cho 
$row['titlos']; ?>"><img src="images/<?php echo $ro w['fotografia']; 
?>" width="275" height="145" alt="" /></a></div> 
<b><i> Ηµεροµηνία δηµοσίευσης: <?php echo 
mysql_date_to_gr_str_date($row['imerominia']); ?></ i></b></br> 
<?php 
$varshort = substr($row['keimeno'],0,600); 
echo "$varshort"; 
echo " [...]"; 
?> 
<p>&nbsp;</p> 
</li> 
<?php    } 
$r++; 
} ?> 
</ul> 
<br class="clear" /> 
</article> 
</div> 
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</div> 
<div class="main-container"> </div> 
<?php 
include_once "footbox.php"; 
?> 
<footer> 
<?php 
include_once "footer.php"; 
?> 
</footer> 
<br /> 
<br /> 
</body> 
</html> 
 

8.2. Πηγαίος κώδικας show_category.php 

<!DOCTYPE html> 
<title>24|7: News Blog</title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;  charset=utf-8" /> 
<link rel="stylesheet" href="styles/elegant-press.c ss" 
type="text/css" /> 
<script src="scripts/elegant-press.js" 
type="text/javascript"></script> 
<!--[if IE]><style>#header h1 a:hover{font-
size:75px;}</style><![endif]--> 
</head><body> 
<div class="main-container"> 
<header> 
<?php 
include_once "header.php"; 
?> 
</header> 
</div> 
<div class="main-container"> 
<div id="sub-headline"> 
<div class="tagline_left"><b> ∆ιεύθυνση:</b> Αρχ. Μακαρίου 27 Β, 58100 
Γιαννιτσά | <b> Τηλέφωνο:</b> 6979 867237 | <b>e-mail:</b> <a 
href="mailto:email@website.com">antraoud@gmail.com< /a></div> 
<div class="tagline_right"> 
<form action="#" method="post"> 
<fieldset> 
<legend>Site Search</legend> 
<input type="text" value=""   onfocus="if (this.val ue == 
' Αναζήτηση&hellip;') {this.value = '';}" onblur="if (this.val ue == 
'') {this.value = ' Αναζήτηση&hellip;';}" /> 
<input type="submit" name="go" id="go" value="Searc h" /> 
</fieldset> 
</form> 
</div> 
<br class="clear" /> 
</div> 
</div> 
<div class="main-container"> 
<?php include ('menu.php'); 
include ('functions/opendb.php'); 
include ('functions/date.php'); 
?> 
</div> 
<div class="main-container"> 
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<div class="container1"> <br /> 
<?php 
$which = $_GET['cat_id']; 
$query = "SELECT * FROM nea LEFT JOIN users ON 
nea.sintaktis=users.id_user 
LEFT JOIN categories ON nea.katigoria=categories.ca tegory_id WHERE 
katigoria=$which ORDER BY id_nea DESC"; 
$result = mysql_query($query);?> 
<div class="box"> 
<?php 
while ($row=mysql_fetch_array($result,MYSQL_ASSOC))  
{ ?> 
<h1><a href="show_article.php?cat=<?php echo $which ; ?>&which=<?php 
echo $row['id_nea']; ?>"><?php echo $row['titlos'];  ?></a></h1> 
<p> 
<div></div> 
<img class="imgr" src="images/<?php echo $row['foto grafia']; ?>" 
alt="<?php echo $row['titlos']; ?>" width="250" /> <b><i> Ηµεροµηνία 
δηµοσίευσης: <?php echo 
mysql_date_to_gr_str_date($row['imerominia']); ?></ b></i> 
<p align="justify"> 
<?php 
$varshort = substr($row['keimeno'],0,1500); 
echo "$varshort"; 
echo " [...]"; 
?> 
</p> 
<div class="clear"></div> 
<br /> 
<div class="clear"></div> 
<div class="block"> <b> Συντάκτης:</b> <?php echo $row['username']; 
?><br/> 
<b>Κατηγορία:</b> <?php echo $row['name']; ?> </div> 
<br /> 
<div class="clear"></div> 
<hr> 
<?php } ?> 
</div> 
</div> 
<div class="main-container"> </div> 
<?php 
include_once "footbox.php"; 
?> 
<footer> 
<?php 
include_once "footer.php"; 
?> 
</footer> 
<br /> 
<br /> 
</body> 
</html> 
 

8.3. Πηγαίος κώδικας show_article.php 

<!DOCTYPE html> 
<title>24|7: News Blog</title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;  charset=utf-8" /> 
<link rel="stylesheet" href="styles/elegant-press.c ss" 
type="text/css" /> 
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<script src="scripts/elegant-press.js" 
type="text/javascript"></script> 
<!--[if IE]><style>#header h1 a:hover{font-
size:75px;}</style><![endif]--> 
</head><body> 
<div class="main-container"> 
<header> 
<?php 
include_once "header.php"; 
?> 
</header> 
</div> 
<div class="main-container"> 
<div id="sub-headline"> 
<div class="tagline_left"><b> ∆ιεύθυνση:</b> Αρχ. Μακαρίου 27 Β, 58100 
Γιαννιτσά | <b> Τηλέφωνο:</b> 6979 867237 | <b>e-mail:</b> <a 
href="mailto:email@website.com">antraoud@gmail.com< /a></div> 
<div class="tagline_right"> 
<form action="#" method="post"> 
<fieldset> 
<legend>Site Search</legend> 
<input type="text" value=""   onfocus="if (this.val ue == 
' Αναζήτηση&hellip;') {this.value = '';}" onblur="if (this.val ue == 
'') {this.value = ' Αναζήτηση&hellip;';}" /> 
<input type="submit" name="go" id="go" value="Searc h" /> 
</fieldset> 
</form> 
</div> 
<br class="clear" /> 
</div> 
</div> 
<div class="main-container"> 
<?php include ('menu.php'); 
include ('functions/opendb.php'); 
include ('functions/date.php'); 
?> 
</div> 
<div class="main-container"> 
<div class="container1"> <br /> 
<?php 
$which = $_GET['which']; 
$cat= $_GET['cat']; 
$query = "SELECT * FROM nea LEFT JOIN users ON 
nea.sintaktis=users.id_user 
LEFT JOIN categories ON nea.katigoria=categories.ca tegory_id WHERE 
id_nea=$which"; 
$result = mysql_query($query); 
$row = mysql_fetch_row($result); 
?> 
<div class="box"> 
<h1><?php echo $row[1]; ?></h1> 
<p> 
<div><img class="imgr" src="images/<?php echo $row[ 3]; ?>" alt="<?php 
echo $row[1]; ?>" width="350" /> <b><i> Ηµεροµηνία δηµοσίευσης: <?php 
echo mysql_date_to_gr_str_date($row[6]); ?></b></i>  </div> 
<p align="justify"><?php echo $row[4]; ?></p> 
<div class="clear"></div> 
<br /> 
<div class="clear"></div> 
<div class="block"> <b> Συντάκτης:</b> <?php echo $row[9]; ?><br/> 
<b>Κατηγορία:</b> <?php echo $row[16];?> </div> 
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<br /> 
<div class="clear"></div> 
</div> 
</div> 
<div class="main-container"> </div> 
<?php 
include_once "footbox.php"; 
?> 
<footer> 
<?php 
include_once "footer.php"; 
?> 
</footer> 
<br /> 
<br /> 
</body> 
</html> 
 

8.4. Πηγαίος κώδικας menu.php 

<?php  
include ('functions/opendb.php'); 
$query = mysql_query('SELECT * FROM categories 
ORDER BY category_id'); 
?> 
<?php 
while ( $row = mysql_fetch_assoc($query) ) 
{ 
$menu_array[$row['category_id']] =  
array('name' => $row['name'], 'parent' => $row['par ent'],'CategoryID' 
=> $row['category_id'],'CategoryName' => $row['name ']); 
} 
 
function superfish_menu($parent,$first_time) 
{ 
$has_childs = false; 
global $menu_array; 
foreach($menu_array as $key => $value) 
{ 
if ($value['parent'] == $parent)  
{        
 
if ($has_childs === false) 
{ 
 
$has_childs = true; 
if ($first_time == 1) 
{ 
echo '<ul class="nav">'; 
}      
else echo '<ul class="nav">'; 
} 
echo '<li><a href="show_category.php?cat_id=' . $va lue['CategoryID'] 
. '">' . $value['name'] . '</a>'; // διαδροµή της κατηγορίας 
superfish_menu($key,0); 
 
echo '</li>'; 
} 
} 
if ($has_childs === true) echo '</ul>'; 
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} 
?> 
<div id="nav-container"> 
<nav> 
 
<?php superfish_menu(0,0); ?> 
 
</nav> 
</div> 
<div class="clear"></div> 
 

8.5. Πηγαίος κώδικας header.php 

<h1><a href="index.php">24|7: NEWS Blog</a></h1> 
<p id="tagline"><strong> ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΑΠΟΨΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΤΟΝ 
ΚΟΣΜΟ</strong></p> 
 

8.6. Πηγαίος κώδικας footbox.php 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transi tional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitiona l.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;  charset=utf-8" /> 
<title>footbox.php</title> 
</head> 
 
<body> 
<div class="callout">  
<div class="calloutcontainer">  
<div class="container_12">  
<div class="grid"> 
 
<article class="footbox"> 
<h2><?php echo " Χρήσιµοι Σύνδεσµοι (Links)"; ?></h2> 
<ul><li><a href="http://news247.gr" target="_blank" >News247.gr</a><br 
/> 
Ειδήσεις από όλον τον κόσµο - Ενηµέρωση και ψυχαγωγία. 
</li> 
<li><a href="http://sport24.gr" target="_blank">Spo rt24.gr</a><br /> 
Αθλητική ενηµέρωση για αθλητικά γεγονότα - Ελληνικό πρωτάθληµα 
ποδόσφαιρο και µπάσκετ. 
</li> 
<li><a href="http://techgear.gr" target="_blank">Te chgear.gr</a><br 
/> 
Τεχνολογικές ειδήσεις γύρω από Smartphones και Tablets. 
</li></ul> 
</article> 
 
<article class="footbox last"> 
<h2>Βρείτε µας (Social Media)</h2> 
<div id="social">  
<a href="#" class="s3d twitter"> Twitter <span clas s="icons 
twitter"></span> </a>  
<a href="#" class="s3d facebook"> Facebook <span cl ass="icons 
facebook"></span> </a>  
<a href="#" class="s3d forrst"> Forrst <span class= "icons 
forrst"></span> </a> 
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<a href="#" class="s3d flickr"> Flickr <span class= "icons 
flickr"></span> </a>  
<a href="#" class="s3d designmoo"> Designmoo <span class="icons 
designmoo"></span> </a>  
</div> 
</article> 
 
<article class="latestgallery"> 
<h2>Αρχείο Φωτογραφιών (Flickr Gallery)</h2> 
<ul> 
<li><a href="images/thumb.jpg" data-gal="prettyPhot o[gallery]" 
title="Title"><img src="images/thumb.jpg" alt="" wi dth="150" 
height="95" /></a></li> 
<li><a href="images/thumb2.jpg" data-gal="prettyPho to[gallery]" 
title="Title"><img src="images/thumb2.jpg" alt=""  width="150" 
height="95" /></a></li> 
<li><a href="images/thumb3.jpg" data-gal="prettyPho to[gallery]" 
title="Title"><img src="images/thumb3.jpg" alt=""  width="150" 
height="95" /></a></li> 
<li><a href="images/thumb4.jpg" data-gal="prettyPho to[gallery]" 
title="Title"><img src="images/thumb4.jpg" alt=""  width="150" 
height="95" /></a></li> 
</ul> 
</article> 
 
<div class="clear"></div> 
</div> 
<div class="calloutoverlay"></div> 
<div class="calloutoverlaybottom"></div> 
</div> 
</div></div> 
</body> 
</html> 
 

8.7. Πηγαίος κώδικας footer.php 

<p class="tagline_left">Copyright &copy; 2012 - All  Rights Reserved - 
<a href="mailto:antraoud@gmail.com"> Αντώνιος Τραούδας</a></p> 
<p class="tagline_right">HTML5 template: <a 
href="http://www.priteshgupta.com/" title="Pritesh Gupta" 
target="_blank" >PriteshGupta.com</a></p> 
 

8.8. Πηγαίος κώδικας administrator/login.php 

<?php include ('../functions/opendb.php');  // σύνδεση µε βάση 
δεδοµένων 
include ('../functions/date.php'); // σύνδεση µε το αρχείο 
συναρτήσεων  
if (isset($_POST['submit'])) 
{ 
ob_start(); 
// Define $myusername and $mypassword 
$myusername=$_POST['username']; 
$mypassword=$_POST['password']; 
 
// To protect MySQL injection (more detail about My SQL injection) 
$myusername = stripslashes($myusername); 
$mypassword = stripslashes($mypassword); 
$myusername = mysql_real_escape_string($myusername) ; 
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$mypassword = mysql_real_escape_string($mypassword) ; 
 
$sql="SELECT * FROM users WHERE username='$myuserna me' and 
password='$mypassword'"; 
$result=mysql_query($sql); 
$data=mysql_fetch_row($result); 
// Mysql_num_row is counting table row 
$count=mysql_num_rows($result); 
// If result matched $myusername and $mypassword, t able row must be 1 
row 
 
if($count==1){ 
// Register $myusername, $mypassword and redirect t o file 
"login_success.php" 
session_register("myusername"); 
session_register("mypassword"); 
$_SESSION['id']=$data[0]; 
$_SESSION['mail']=$data[1]; 
$_SESSION['name']=$data[4]; 
$_SESSION['lastname']=$data[5]; 
$_SESSION['type']=$data[6]; 
$_SESSION['images']=$data[7]; 
header("location:index.php"); 
} 
else { 
?> 
<script 
src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1. 3.1/jquery.min.js" 
type="text/javascript"></script> 
<script type="text/javascript"> 
$(function(){ 
var img = $(".alert"); 
img.queue(function(){ 
setTimeout(function(){ 
img.dequeue(); 
}, 1000); 
}); 
 
img.fadeIn("slow"); 
img.queue(function(){ 
setTimeout(function(){ 
img.dequeue(); 
}, 1500); 
}); 
img.fadeOut("slow"); 
}); 
</script> 
<?php  
} 
 
ob_end_flush(); 
} 
?> 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transi tional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitiona l.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;  charset=utf-8" /> 
<title> Είσοδος µόνο σε εγγεγραµένους χρήστες!</title> 
<link href="../styles/login.css" rel="stylesheet" t ype="text/css"> 
</head> 
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<body id="login"> 
<div id="login-wrapper" class="png_bg"> 
<div id="login-top"> <img title=" Είσοδος µόνο για µέλη" 
src="../images/logo.png"> </div> 
<div id="login-content"> 
<div class="alert" style="display:none; height:74px ; font-size:20px; 
line-height:70px;"><img src="../images/delete_fail. png" width="70" 
height="70" align="left" style="margin:0px 15px;"> Λάθος 
στοιχεία</div> 
<form method="post" action="#"> 
<p> 
<label>Username</label> 
<input type="text" class="text-input" name="usernam e" value=""> 
</p> 
<br style="clear: both;"> 
<p> 
<label>Password</label> 
<input type="password" class="text-input" name="pas sword"> 
</p> 
<br style="clear: both;"> 
<p> 
<input name="submit" type="submit" id="submit" valu e=" Είσοδος" 
class="button" /> 
</p> 
</form> 
</div> 
</div> 
<div id="dummy"></div> 
<div id="dummy2"></div> 
</body> 
</html> 
 

8.9. Πηγαίος κώδικας administrator/logout.php 

<?php 
session_start(); 
session_destroy(); 
header("location:login.php"); 
?> 
 

8.10. Πηγαίος κώδικας administrator/index.php 

<?php 
session_start(); 
if(!session_is_registered(myusername)){ 
header("location:login.php"); 
} 
?> 
<!DOCTYPE html> 
<title> ∆ιαχείριση συστήµατος</title> 
<meta charset="utf-8" /> 
<link rel="stylesheet" href="../styles/elegant-pres s.css" 
type="text/css" /> 
<script src="../scripts/elegant-press.js" 
type="text/javascript"></script> 
<!--[if IE]><style>#header h1 a:hover{font-
size:75px;}</style><![endif]--> 
<body> 
<div class="main-container"> 



80 
 

<header> 
<?php 
include_once "../header.php"; 
?> 
</header> 
</div> 
<div class="main-container"> 
<div id="sub-headline"> 
<div class="tagline_left"> 
<p id="tagline2"> Καλως ήρθατε κ. <b><?php echo $_SESSION['lastname']; 
?></b></p> 
</div> 
<br class="clear" /> 
</div> 
</div> 
<div class="main-container"> 
<div id="nav-container"> 
<?php include ('menu.php'); ?> 
<div class="clear"></div> 
</div> 
</div> 
<div class="main-container"> 
<div class="container1"> 
<div id="breadcrumb"> 
<ul> 
<li class="first"> Βρίσκεστε εδώ</li> 
<li>&#187;</li> 
<li class="current"><a href="index.php"> Αρχική Σελίδα</a></li> 
</ul> 
</div> 
<br /> 
<br /> 
<div class="box"> 
<h1>Αρχική σελίδα διαχείρισης</h1> 
<br /> 
<h7>Παρακαλώ επιλέξτε τον προορισµό σας από το οριζόντιο µενού.</h7> 
<div class="clear"></div> 
</div> 
</div> 
<div class="main-container"> </div> 
<footer> 
<?php 
include_once "../footer.php"; 
?> 
</footer> 
<br /> 
<br /> 
</body> 
</html> 
 

8.11. Πηγαίος κώδικας administrator/menu.php 

<?php 
session_start(); 
if(!session_is_registered(myusername)){ 
header("location:login.php"); 
} 
?> 
 
<nav> 
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<ul class="nav"> 
<li><a href="index.php"> ΑΡΧΙΚΗ</a></li> 
<li><a href="#">TOP STORIES</a> 
<ul> 
<li><a href="add_top_story.php"> ΠΡΟΣΘΗΚΗ</a> 
<li><a href="manage_top_stories.php"> ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ</a></li> 
</ul> 
</li> 
</li> 
<li><a href="#">NEA</a> 
<ul> 
<li><a href="add_news.php"> ΠΡΟΣΘΗΚΗ</a> 
<li><a href="manage_nea.php"> ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ</a></li> 
</ul> 
</li> 
<li><a href="#"> ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ</a> 
<ul> 
<li><a href="add_category.php"> ΠΡΟΣΘΗΚΗ</a> 
<li><a href="manage_categories.php"> ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ</a></li> 
</ul> 
</li> 
<li><a href="#"> ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ</a> 
<ul> 
<li><a href="add_user.php"> ΠΡΟΣΘΗΚΗ</a></li> 
<li><a href="manage_user.php"> ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ</a></li> 
</ul> 
</li> 
<li class="last"><a href="logout.php"> ΑΠΟΣΥΝ∆ΕΣΗ</a></li> 
</ul> 
</nav> 
 

8.12. Πηγαίος κώδικας administrator/add_news.php 

<?php 
session_start(); 
if(!session_is_registered(myusername)){ 
header("location:login.php"); 
} 
?> 
<!DOCTYPE html> 
<title> ∆ιαχείριση συστήµατος</title> 
<meta charset="utf-8" /> 
<link rel="stylesheet" href="../styles/elegant-pres s.css" 
type="text/css" /> 
<link rel="stylesheet" href="../styles/errors.css" type="text/css" /> 
<script src="../scripts/elegant-press.js" 
type="text/javascript"></script> 
<script type="text/javascript" src="../scripts/jque ry.form-
validation-and-hints.js"></script> 
<!--[if IE]><style>#header h1 a:hover{font-
size:75px;}</style><![endif]--> 
<script type="text/javascript"> 
function show_alert() 
{ 
$(function(){ 
var img = $(".alert"); 
 
img.queue(function(){ 
setTimeout(function(){ 
img.dequeue(); 
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}, 1000); 
}); 
 
img.fadeIn("slow"); 
img.queue(function(){ 
setTimeout(function(){ 
img.dequeue(); 
}, 1500); 
}); 
 
img.fadeOut("slow"); 
}); 
} 
</script> 
</head> 
<body> 
<?php include ('../functions/opendb.php');  // σύνδεση µε βάση 
δεδοµένων ?> 
<?php include ('../functions/date.php'); // σύνδεση µε το αρχείο 
συναρτήσεων ?> 
<div class="main-container"> 
<header> 
<?php 
include_once "../header.php"; 
?> 
</header> 
</div> 
<div class="main-container"> 
<div id="sub-headline"> 
<div class="tagline_left"><p id="tagline2"> Καλως ήρθατε κ. <b><?php 
echo $_SESSION['lastname']; ?></b></p></div>     
<br class="clear" /> 
</div> 
</div> 
<div class="main-container"> 
<div id="nav-container"> 
<?php include ('menu.php'); ?>  
<div class="clear"></div> 
</div> 
</div> 
<div class="main-container"> 
<div class="container1"> 
<div id="breadcrumb"> 
<ul> 
<li class="first"> Βρίσκεστε εδώ</li> 
<li>&#187;</li> 
<li> Νέα</li> 
<li>&#187;</li> 
<li class="current"><a href="add_news.php"> Προσθήκη νέων</a></li> 
</ul> 
</div> 
<br /> 
<br /> 
<?php 
if (isset($_POST['submit'])) 
{ 
$title = $_POST['title']; 
$category = $_POST['category']; 
$photo = $_FILES['photo']['name']; 
$keimeno = $_POST['keimeno'];  
$imerominia= date("Y,m,d"); 
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$sintaktis= $_SESSION['id']; 
if($photo != "") 
{  
// Τυχαία 25 νούµερα και ψηφία... 
$your_25_digit_code = substr(md5(rand(0,9999)), 17,  25); 
// ∆ιαχωρίζουµε το όνοµα από την επέκταση ώστε να µπει η τυχαία 
ακολουθία στο όνοµα και όχι τον τύπο... 
$temp_arr = explode(".", $photo); 
// Αρχικοποίηση του ονόµατος 
$original_name = ''; 
// Το αρχείο πρέπει να έχει την µορφή onoma.jpg και όχι 
onoma.onoma2.jpg 
for ($x = 0; $x < count($temp_arr)-2; $x++) 
{ 
// Add to it 
$original_name .= $temp_arr[$x] . '.'; 
} 
// Το νέο όνοµα αρχείου 
$new_file = $original_name . $temp_arr[$x] . $your_ 25_digit_code . 
'.' . $temp_arr[$x+1]; 
$destination = "..\images\\" . $new_file; 
move_uploaded_file($_FILES['photo']['tmp_name'],$de stination);  
$sql = "INSERT INTO nea SET titlos='$title', katigo ria='$category', 
fotografia='$new_file', keimeno='$keimeno', sintakt is='$sintaktis', 
imerominia='$imerominia'"; 
} 
if (@mysql_query($sql)) { ?> 
<script type="text/javascript">show_alert();</scrip t> <?php 
} else { 
echo('<p>error adding news: ' . mysql_error() . '</ p>'); 
} 
} 
?> 
<div class="box"> 
<div class="content"> 
<h1>Προσθήκη νέων:</h1> 
<div class="alert" id="alert_box"><img src="../imag es/ok.png" 
width="70" height="70" align="left" style="margin:0 px 30px;" 
border="0px"> Η ανάρτηση προστέθηκε επιτυχώς</div> 
<form action="#" method="post" enctype="multipart/f orm-data"> 
<noscript> 
<p><input type="hidden" name="nojs" id="nojs" /></p > 
</noscript> 
 
<br /> 
<div class="field required"> 
<p> 
<label for="title"><small> Τίτλος ( Απαιτείται)</small></label><br><br> 
<input type="text" name="title" id="title" class="t ext verifyText" 
value="" style="width:600px;" /> 
</p> 
<span class="iferror"> Παρακαλώ πληκτρολογήστε τίτλο</span> 
</div> 
<p> 
<div class="field required"> 
<label for="category"><small> Κατηγορία 
( Απαιτείται)</small></label><br><br> 
<?php 
print "<select name='category' class='text verifyTe xt'>"; 
$selcat="SELECT * from categories order by name ASC "; 
$selcat2=mysql_query($selcat) or die("Could not sel ect category"); 
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traverse(0,0,$selcat2); 
print "</select>"; 
?> 
<span class="iferror"> Παρακαλώ επιλέξτε κατηγορία</span> 
</div> 
</p> 
<p><br> 
<div class="field required"> 
<label for="photo"><small> Φωτογραφία 
( Απαιτείται)</small></label><br><br> 
<input type="file" name="photo" id="photo" class="t ext verifyText" 
value="" style="width:600px;" /> 
<span class="iferror"> Παρακαλώ εισάγετε φωτογραφία</span> 
</div> 
</p> 
<p><br> 
<label for="keimeno"><small> Κείµενο 
( Απαιτείται)</small></label><br><br> 
<div class="field required"> 
<textarea name="keimeno" class="text verifyText" id ="comments" 
rows="10"></textarea> 
<span class="iferror"> Παρακαλώ εισάγετε κείµενο</span> 
</div> 
</p> 
 
<p> 
<input name="submit" type="submit" id="submit" valu e="Save" /> 
&nbsp; 
<input name="reset" type="reset" id="reset" tabinde x="5" value="Reset 
Form" /> 
</p> 
</form> 
</div> 
<div class="sidebar" style="background:#EEE; border :2px #666 solid;"> 
 
<div id="featured"> 
<ul> 
<li> 
<h5>Συντάκης</h5> 
<div style="height:110px;"> 
 
<img src="avatars/<?php echo $_SESSION['images']; ? >" align="left" 
style="margin: 5px 15px 0px 0px;"> 
<p><?php echo $_SESSION['lastname']." ".$_SESSION[' name']; ?></p> 
</div> 
<p>email: <?php echo $_SESSION['mail']; ?></p> 
</li> 
<li> 
<h5>Βοήθεια</h5> 
<p> 
Συµπληρώστε όλα τα πεδία και πιέστε Save. 
</p> 
</li> 
<li> 
<h5>Τα άρθρα µου</h5> 
<?php  
$sql="SELECT * FROM nea WHERE sintaktis='".$_SESSIO N['id']."'"; 
$run=mysql_query($sql); 
while ($row=mysql_fetch_array($run,MYSQL_ASSOC)) 
{ ?> 
<p> 
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<span style="display:block; font-weight:bold; paddi ng:3px; 
background:#FFF;"><?php echo $row['titlos']; ?></sp an><br><span 
style="text-align:right;font-size:10px;"><?php echo  
$row['imerominia']; ?></span><br> 
<?php 
$varshort = substr($row['keimeno'],0,100); 
echo "$varshort"; 
echo " [...]"; 
?> 
</p> 
<hr> 
<?php } ?> 
</li> 
</ul> 
</div> 
</div> 
<div class="clear"></div> 
</div> 
</div> 
<div class="main-container"> 
</div> 
<footer> 
<?php 
include_once "../footer.php"; 
?> 
</footer> 
<br /> 
<br /> 
</div> 
</body> 
</html> 
 

8.13. Πηγαίος κώδικας administrator/edit_nea.php 

<?php 
session_start(); 
if(!session_is_registered(myusername)){ 
header("location:login.php"); 
} 
?> 
<!DOCTYPE html> 
<title> ∆ιαχείριση συστήµατος</title> 
<meta charset="utf-8" /> 
<link rel="stylesheet" href="../styles/elegant-pres s.css" 
type="text/css" /> 
<link rel="stylesheet" href="../styles/errors.css" type="text/css" /> 
<script src="../scripts/elegant-press.js" 
type="text/javascript"></script> 
<!--[if IE]><style>#header h1 a:hover{font-
size:75px;}</style><![endif]--> 
<script type="text/javascript"> 
function show_update() 
{ 
$(function(){ 
var img = $(".alert"); 
 
img.queue(function(){ 
setTimeout(function(){ 
img.dequeue(); 
}, 1000); 
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}); 
img.fadeIn("slow"); 
 
img.queue(function(){ 
setTimeout(function(){ 
img.dequeue(); 
}, 1500); 
}); 
img.fadeOut("slow"); 
window.setInterval(function () {window.location = ' manage_nea.php' 
;},5000); 
}); 
} 
function show_delete() 
{ 
$(function(){ 
var img = $(".alert_delete"); 
 
img.queue(function(){ 
setTimeout(function(){ 
img.dequeue(); 
}, 1000); 
}); 
img.fadeIn("slow"); 
 
img.queue(function(){ 
setTimeout(function(){ 
img.dequeue(); 
}, 1500); 
}); 
img.fadeOut("slow"); 
window.setInterval(function () {window.location = ' manage_nea.php' 
;},5000); 
}); 
} 
</script> 
</head> 
<body> 
<?php include ('../functions/opendb.php');  // σύνδεση µε βάση 
δεδοµένων ?> 
<?php include ('../functions/date.php'); // σύνδεση µε το αρχείο 
συναρτήσεων ?> 
 
<div class="main-container"> 
<header> 
<?php 
include_once "../header.php"; 
?> 
</header> 
</div> 
<div class="main-container"> 
<div id="sub-headline"> 
<div class="tagline_left"><p id="tagline2"> Καλως ήρθατε κ. <b><?php 
echo $_SESSION['lastname']; ?></b></p></div> 
<br class="clear" /> 
</div> 
</div> 
<div class="main-container"> 
<div id="nav-container"> 
<?php include ('menu.php'); ?>  
<div class="clear"></div> 
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</div> 
</div> 
<div class="main-container"> 
<div class="container1"> 
<div id="breadcrumb"> 
<ul> 
<li class="first"> Βρίσκεστε εδώ</li> 
<li>&#187;</li> 
<li> Νέα</li> 
<li>&#187;</li> 
<li class="current"><a href="manage_nea.php"> ∆ιαχείριση νέων</a></li> 
</ul> 
</div> 
<br /> 
<br /> 
 
<div class="box"> 
<h1>∆ιαχείριση Αναρτήσεων</h1> 
<table> 
<tr> 
<td align="center" style="border-bottom:1px solid # CCC;" 
width="240"> Ανασρτήσεις</td> 
<td align="center" style="border-bottom:1px solid # CCC;"> Επεξεργασία 
Ανάρτησης</td> 
</tr> 
<tr> 
<td> 
<?php  
$sql="SELECT * FROM nea WHERE sintaktis='".$_SESSIO N['id']."'"; 
$run=mysql_query($sql); 
while ($row=mysql_fetch_array($run,MYSQL_ASSOC)) 
{ ?> 
<p style="padding-left:5px;"><a href="edit_nea.php? which=<?php echo 
$row['id_nea']; ?>"><?php echo $row['titlos']; ?></ a></p> 
<hr> 
<?php } ?> 
</td> 
<td> 
<?php $nea_id = $_GET['which']; ?> 
<div class="alert" id="alert_box"><img src="../imag es/ok.png" 
width="70" height="70" align="left" style="margin:0 px 30px;" 
border="0px"> Η ανάρτηση ενηµερώθηκε µε επιτυχία</div> 
<div class="alert_delete" id="alert_box"><img 
src="../images/delete_ok.png" width="70" height="70 " align="left" 
style="margin:0px 30px;" border="0px"> Η διαγραφή έγινε µε 
επιτυχία</div> 
 
<?php  
if (isset($_POST['submit'])) 
{ 
$title= $_POST['title']; 
$category = $_POST['category']; 
$keimeno = $_POST['keimeno']; 
$imerominia = date("Y,m,d"); 
$photo = $_FILES['photo']['name']; 
if($photo != "") 
{ 
// ∆ιαγραφή της υπάρχουσας φωτογραφίας από τον φάκελο 
$delquery = "SELECT * from nea WHERE id_nea= $nea_i d"; 
$delresult = mysql_query($delquery); 
$delrow = mysql_fetch_row($delresult); 
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$myfile = '..\images\\'.$delrow[3]; 
@unlink($myfile); 
// Τυχαία 25 νούµερα και ψηφία... 
$your_25_digit_code = substr(md5(rand(0,9999)), 17,  25); 
// ∆ιαχωρίζουµε το όνοµα από την επέκταση ώστε να µπει η τυχαία 
ακολουθία στο όνοµα και όχι τον τύπο... 
$temp_arr = explode(".", $photo); 
// Αρχικοποίηση του ονόµατος 
$original_name = ''; 
// Το αρχείο πρέπει να έχει την µορφή onoma.jpg και όχι 
onoma.onoma2.jpg 
for ($x = 0; $x < count($temp_arr)-2; $x++) 
{ 
// Add to it 
$original_name .= $temp_arr[$x] . '.'; 
} 
// Το νέο όνοµα αρχείου 
$new_file = $original_name . $temp_arr[$x] . $your_ 25_digit_code . 
'.' . $temp_arr[$x+1]; 
$destination = "..\images\\" . $new_file; 
move_uploaded_file($_FILES['photo']['tmp_name'],$de stination); 
echo "hello"; 
$sql = "UPDATE nea SET titlos = '$title', katigoria =$category, 
keimeno = '$keimeno', fotografia = '$new_file', 
imerominia='$imerominia' WHERE id_nea = $nea_id"; 
} 
else 
{ 
$sql = "UPDATE nea SET titlos = '$title', keimeno =  '$keimeno', 
katigoria=$category, imerominia='$imerominia' WHERE  id_nea = 
$nea_id";  
} 
if (@mysql_query($sql)) { ?> 
<script type="text/javascript">show_update();</scri pt> <?php 
} else { 
echo('<p>Error updating news: ' . mysql_error() . ' </p>'); 
}} 
 
if (isset($_GET['delete'])) 
{ 
 
$sql = "DELETE FROM nea WHERE id_nea = $nea_id ";  
if (@mysql_query($sql)) 
{ ?> 
<script type="text/javascript">show_delete();</scri pt> <?php 
// Εφ' όσον σβήσαµε την ανάρτηση φεύγει και η φωτογραφία από τον 
φάκελο 
$delquery = "SELECT * from nea WHERE id_nea= $nea_i d"; 
$delresult = mysql_query($delquery); 
$delrow = mysql_fetch_row($delresult); 
$myfile = '..\images\\'.$delrow[3]; 
@unlink($myfile); 
}  
else 
{ 
echo('<p>Error deleting news: ' . mysql_error() . ' </p>'); 
} 
} 
?> 
<?php  
$selcat="SELECT * from nea WHERE id_nea='$nea_id'";  
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$selcat2=mysql_query($selcat) or die("Could not sel ect user"); 
$selcat3=mysql_fetch_row($selcat2); 
?> 
<form action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']."?whi ch=".$nea_id; ?>" 
method="post" enctype="multipart/form-data"> 
<noscript> 
<p><input type="hidden" name="nojs" id="nojs" /></p > 
</noscript> 
<br /> 
<div class="field required"> 
<p> 
<label for="title"><small> Τίτλος ( Απαιτείται)</small></label><br><br> 
<input type="text" name="title" id="title" class="t ext verifyText" 
value="<?php echo $selcat3[1]; ?>" style="width:600 px;" /> 
</p> 
<span class="iferror"> Παρακαλώ πληκτρολογήστε τίτλο</span> 
</div> 
<p> 
<div class="field required"> 
<label for="category"><small> Κατηγορία 
( Απαιτείται)</small></label><br><br> 
<?php 
print "<select name='category' class='text verifyTe xt'>"; 
$selcat="SELECT * from categories order by name ASC "; 
$selcat2=mysql_query($selcat) or die("Could not sel ect category"); 
traverse(0,0,$selcat2); 
print "</select>"; 
?> 
<span class="iferror"> Παρακαλώ επιλέξτε κατηγορία</span> 
</div> 
</p> 
<p><br> 
<div class="field required"> 
<span style="position:absolute; right:65px;"><a hre f="../images/<?php 
echo $selcat3[3]; ?>" title="<?php echo $selcat3[1] ;?>" data-
gal="prettyPhoto"><img src="../images/<?php echo $s elcat3[3]; ?>" 
width="120" /></a></span> 
 
<label for="photo"><small> Φωτογραφία 
( Απαιτείται)</small></label><br><br> 
<input type="file" name="photo" id="photo" class="t ext verifyText" 
style="width:600px;" /> 
<span class="iferror"> Παρακαλώ εισάγετε φωτογραφία</span> 
</div> 
</p> 
<p><br> 
<label for="keimeno"><small> Κείµενο 
( Απαιτείται)</small></label><br><br> 
<div class="field required"> 
<textarea name="keimeno" class="text verifyText" id ="comments" 
rows="10"><?php echo $selcat3[4]; ?></textarea> 
<span class="iferror"> Παρακαλώ εισάγετε κείµενο</span> 
</div> 
</p> 
 
<p> 
<input name="submit" type="submit" id="submit" valu e=" Ενηµέρωση" /> 
&nbsp; 
<a href="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']."?delete=1 &which=".$nea_id; 
?>"><input name="reset" type="button" id="reset" va lue=" ∆ιαγραφή" 
onClick="return confirm(' Είστε βέβαιος για την διαγραφή;')" /></a> 
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</p> 
</form> 
</td> 
</tr> 
</table> 
<br /> 
<ul> 
</ul> 
<div class="clear"></div> 
<br /> 
<div class="clear"></div> 
</div></div> 
<div class="main-container"> 
</div> 
<footer> 
<?php 
include_once "../footer.php"; 
?> 
</footer> 
<br /> 
<br /> 
</div> 
</body> 
</html> 
 

8.14. Πηγαίος κώδικας administrator/manage_nea.php 

<?php 
session_start(); 
if(!session_is_registered(myusername)){ 
header("location:login.php"); 
} 
?> 
<!DOCTYPE html> 
<title> ∆ιαχείριση συστήµατος</title> 
<meta charset="utf-8" /> 
<link rel="stylesheet" href="../styles/elegant-pres s.css" 
type="text/css" /> 
<script src="../scripts/elegant-press.js" 
type="text/javascript"></script> 
<!--[if IE]><style>#header h1 a:hover{font-
size:75px;}</style><![endif]--> 
</head><body> 
<?php include ('../functions/opendb.php'); ?> 
<?php include_once ('../functions/date.php'); ?> 
<div class="main-container"> 
<header> 
<?php 
include_once "../header.php"; 
?> 
</header> 
</div> 
<div class="main-container"> 
<div id="sub-headline"> 
<div class="tagline_left"> 
<p id="tagline2"> Καλως ήρθατε κ. <b><?php echo $_SESSION['lastname']; 
?></b></p> 
</div> 
<br class="clear" /> 
</div> 
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</div> 
<div class="main-container"> 
<div id="nav-container"> 
<?php include ('menu.php'); ?> 
<div class="clear"></div> 
</div> 
</div> 
<div class="main-container"> 
<div class="container1"> 
<div id="breadcrumb"> 
<ul> 
<li class="first"> Βρίσκεστε εδώ</li> 
<li>&#187;</li> 
<li> Νέα</li> 
<li>&#187;</li> 
<li class="current"><a href="manage_nea.php"> ∆ιαχείριση νέων</a></li> 
</ul> 
</div> 
<br /> 
<br /> 
<div class="box"> 
<h1>∆ιαχείριση νέων</h1> 
<table> 
<tr> 
<td align="center" style="border-bottom:1px solid # CCC;" 
width="240"> Νέα</td> 
<td align="center" style="border-bottom:1px solid # CCC;"> Επεξεργασία 
Νέων</td> 
</tr> 
<tr> 
<td><?php  
$sql="SELECT * FROM nea WHERE sintaktis='".$_SESSIO N['id']."'"; 
$run=mysql_query($sql); 
while ($row=mysql_fetch_array($run,MYSQL_ASSOC)) 
{ ?> 
<p style="padding-left:5px;"><a href="edit_nea.php? which=<?php echo 
$row['id_nea']; ?>"><?php echo $row['titlos']; ?></ a></p> 
<hr> 
<?php } ?></td> 
<td><p> Επιλέξτε κάποιο από τα νέα αριστερά και κάντε τις επιθυµητές 
διορθώσεις. Μόλις είστε έτοιµοι, πατήστε το κουµπί <b>update</b> για 
να αποθηκεύσετε τις αλλαγές ή το κουµπί <b>delete</b> για να 
διαγράψετε την συγκεκριµένη ανάρτηση.</p></td> 
</tr> 
</table> 
<br /> 
<ul> 
</ul> 
<div class="clear"></div> 
<br /> 
<div class="clear"></div> 
</div> 
</div> 
<div class="main-container"> </div> 
<footer> 
<?php 
include_once "../footer.php"; 
?> 
</footer> 
<br /> 
<br /> 
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</div> 
</body> 
</html> 
 

8.15. Πηγαίος κώδικας administrator/user_availability.php 

<?php 
session_start(); 
if(!session_is_registered(myusername)){ 
header("location:login.php"); 
} 
?> 
<?php 
include ('../functions/opendb.php'); 
$user_name=$_POST['user_name']; 
$query= "SELECT * FROM users WHERE username='$user_ name'"; 
$run_query = mysql_query($query); 
$result = mysql_num_rows($run_query); 
// this varible contains the array of existing user s 
// checking weather user exists or not in $existing _users array 
if ($result!=0) 
{ 
// user name is not available 
echo "no"; 
} 
else 
{ 
// username available i.e. user name doesn't exists  in array 
echo "yes"; 
} 
?> 
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