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1. Εισαγωγή 

 
Η «Διαδικτυακή Εφαρμογή Διαχείρισης και Παρουσίασης Φωτογραφικού Υλικού  », 

είναι ένας δυναμικός ιστοχώρος διαχείρισης και παρουσίασης φωτογραφιών στον 

οποίο οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν τη δικιά τους gallery, να ανεβάσουν και 

να διαγράψουν από αυτή φωτογραφίες. 

Η ιστοσελίδα εφαρμογή αναπτύχθηκε στην πλατφόρμα ανάπτυξης εφαρμογών 

APACHE, PHP, MYSQL.  

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

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

εκτελέσει τις λειτουργίες που το υ αντιστοιχούν, σύμφωνα με τα δικαιώματα του, 

όπως θα περιγραφούν παρακάτω.  

Ο χρήστης επισκέπτης έχει το δικαίωμα μόνο να βλέπει τις φωτογραφίες οι οποίες 

έχουν ανέβει στην ιστοσελίδα. 

Ο χρήστης μέλος έχει το δικαίωμα να ανεβάζει φωτογραφίες, να διαγράφει 

φωτογραφίες που ο ίδιος ανέβασε καθώς και να αλλάζει τα στοιχεία του προφίλ του. 

Ο διαχειριστής έχει επιπλέον δικαιώματα όπως το να διαγράφει φωτογραφίες από 

οποιονδήποτε χρήστη καθώς και να αλλάζει τα στοιχεία του προφίλ από 

οποιονδήποτε χρήστη. 

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

πληρεί όλες τις προϋποθέσεις ευχρηστίας και ασφάλειας προσωπικών δεδομένων.  
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2. Προδιαγραφές 
 

Η ιστοσελίδα (website) πρέπει να αναπτυχθεί δυναμικά. Για τη συγκεκριμένη 

υλοποίηση επιλέχθηκε: 

2.1 Πλατφόρμα υλοποίησης και ανάπτυξης 
 

Microsoft XP ( Λειτουργικό Σύστημα ) 

Apache 2.2.12 ( Web Server ) 

MySQL 3.1.3.1 ( Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων ) 

PHP 5.2.10 ( Γλώσσα προγραμματισμού ) 

Xampp 1.7.1 ( Apache, MySQL, PHP ) 

• Apache 2.2.11 

• MySQL 5.1.33 (Community Server) 

• PHP 5.2.9 + PEAR (Support for PHP 4 has been discontinued) 

• XAMPP Control Version 2.5 from www.nat32.com 

• XAMPP CLI Bundle 1.3 from Carsten Wiedmann  

• XAMPP Security 1.0  

• phpMyAdmin 3.1.3.1 

• FileZilla FTP Server 0.9.31 
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3. Τεχνολογίες και εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν  
 

 

3.1 Εισαγωγή 

 

Η ανάγκη παράκαμψης της στατικότητας του περιεχομένου της HTML οδήγησε στην 

ανάπτυξη της φιλοσοφίας το υ προγραμματισμο ύ από την πλευρά του πελάτη. Η 

JavaScript είναι μια προγραμματισμού από την πλευρά του πελάτη, η οποία Οι                           

εφαρμογές της Javascript στο δυναμικό προγραμματισμό παγκόσμιου ιστού είναι 

πάρα πολλές. Η Javascrip t ακολο υθεί τη φιλοσοφία των γλωσσών δομημένου 

προγραμματισμού, και βασίζεται στην υλοποίηση αντικειμένων (objects), γεγονότων 

(events) και μεθόδων(methods), η χρήση των οποίων συνιστά το ν κύριο μηχανισμό  

αλληλεπίδρασης της Javascript με τις ιστοσελίδες HTML. 

Αν και η HTML γνώρισε αμέσως μεγάλη δημοτικότητα, οι προγραμματιστές 

ιστοσελίδων αντιμετώπισαν αρκετά νωρίς συγκεκριμένους περιορισμούς. Για 

παράδειγμα, χρησιμοποιώντας μόνο την HTML, δεν υπάρχει κάποιος τρόπος που να 

επιτρέπει την εμφάνιση της τρέχουσας ημερομηνίας και ώρας σε κάθε σελίδα. 

Ουσιαστικά η HTML από μόνη της είναι κατάλληλη και ιδιαίτερα επιτυχής για τη 

διανομή, κατόπιν αιτήσεως, σελίδων που έχουν ήδη προετοιμαστεί όσον αφορά το 

περιεχόμενο, και οι οποίες θεωρούνται στατικές (Σχήμα 2.1).                                                     
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Η ανάγκη παράκαμψης της στατικότητας του περιεχομένου της HTML, οδήγησε 

στην ανάπτυξη της φιλοσοφίας το υ προγραμματισμο ύ από την πλευρά το υ πελάτη. 

Κατά τον προγραμματισμό από την πλευρά του πελάτη, η σελίδα HTML 

εμπλουτίζεται με κατάλληλο κώδικα γραμμένο σε γλώσσα προγραμματισμού, ο 

οποίος εκτελείται από τον Η/Υ του πελάτη, επιτρέποντας τόσο το δυναμικό χειρισμό 

συμβάντων κατά τη διάρκεια της εμφάνισης της σελίδας, όσο και την αύξηση της 

διαδραστικότητας μεταξύ του χρήστη και της εφαρμογής. 

Οι γλώσσες προγραμματισμού που χρησιμοποιούνται στον προγραμματισμό από την 

πλευρά του πελάτη, ονομάζονται γλώσσες συγγραφής σεναρίων (scripting languages) 

και δίνουν τη δυνατότητα επεξεργασίας των δεδομένων της ιστοσελίδας, καθώς και 

τη διεξαγωγή υπολογισμών και μετασχηματισμών σε αυτά τα δεδομένα, με τη 

βοήθεια εντολών, συναρτήσεων, αντικειμένων και συμβάντων, όπως θα δούμε στη 

συνέχεια. Σημαντικότερος εκπρόσωπος των γλωσσών συγγραφής σεναρίων, τον 

οποίο και θα μελετήσουμε σε αυτό το κεφάλαιο, είναι η γλώσσα Javascript. Εκτός 

από τη Javascript, θα δούμε σε αυτό το κεφάλαιο και τα διαδοχικά φύλλα στυλ 

(cascading style sheets), τα οποία κάνουν δυνατό το διαχωρισμό μεταξύ του 

περιεχομένου και της μορφοποίησης της ιστοσελίδας. Τέλος, θα δούμε την DHTML 

(Dynamic HTML) ως προγραμματιστική δυνατότητα από την πλευρά του πελάτη, η 
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οποία προκύπτει από το συνδυασμό της HTML, της Javascript και των διαδοχικών 

φύλλων στυλ. 

 

3.2 Επισκόπηση της γλώσσας Javascript 

 

3.2.1 Εισαγωγή 

 

Η JavaScript είναι μια γλώσσα προγραμματισμού από την πλευρά του πελάτη, η 

οποία δημιουργήθηκε από την εταιρεία Netscape και χρησιμοποιείται ευρύτατα για 

να προσθέσει δυναμικά εφέ και διαδραστικότητα στις ιστοσελίδες. Η Javascript 

υποστηρίζεται από τους πιο γνωστούς φυλλομετρητές όπως τον Netscape Navigator, 

τον Internet Explorer και το Mozila Firefox, καθώς και από άλλους λιγότερους 

γνωστούς. H Javascript χαρακτηρίζεται και ως γλώσσα συγγραφής σεναρίων (scripting 

language). Τα σενάρια (scripts) που γράφονται σε Javascript, είναι μικρά 

προγράμματα που αλληλεπιδρούν με το φυλλομετρητή και τον κώδικα HTML μιας 

σελίδας. 

Ο κώδικας της JavaScript γράφεται σε καθαρό κείμενο (ASCII μορφή) και 

ενσωματώνεται μέσα στον κώδικα της HTML, μπορεί δε να εκτελεσθεί αμέσως με το 

φόρτωμα της σελίδας ή 

όταν λαμβάνει χώρα ένα συμβάν (event), όπως η πίεση ενός πλήκτρου του ποντικιού 

ή η τοποθέτηση του ποντικιού πάνω σε ένα αντικείμενο. 

Οι εφαρμογές της Javascript στο δυναμικό προγραμματισμό παγκόσμιου ιστού είναι 

πάρα πολλές. Ως χαρακτηριστικά παραδείγματα αναφέρουμε τον έλεγχο της 

εγκυρότητας των δεδομένων που πληκτρολογούνται σε μια φόρμα του πελάτη, πριν 

αυτά αποσταλούν στον εξυπηρετητή, τη διεξαγωγή διάφορων υπολογισμών και 

μετατροπών μεγεθών και την προσθήκη δυναμικών μενού στις ιστοσελίδες. 

Στην παρούσα ενότητα θα παρουσιάσουμε τη Javascript ξεκινώντας από απλά 

παραδείγματα τα οποία αναδεικνύουν την ευκολία με την οποία τα σενάρια Javascript 

ενσωματώνονται στην ιστοσελίδα. Στη συνέχεια, θα παρουσιάσουμε και θα 

εξεικοιωθούμε με τη βοήθεια απλών εφαρμογών, με βασικές έννοιες των 

αντικειμένων (objects), των γεγονότων (events) και των μεθόδων (methods), η χρήση 

των οποίων συνιστά το ν κύριο μηχανισμό αλληλεπίδρασης της Javascrip t με τις 

ιστοσελίδες HTML. Τέλος, θα εξετάσουμε τη Javascrip t από το πρίσμα το υ 

δομημένου προγραμματισμού, εισάγοντας ταυτόχρονα θεμελιώδεις έννοιες αυτού του 
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τύπου προγραμματισμού, οι οποίες αποτελούν προϋπόθεση για τη βαθύτερη 

κατανόηση τόσο της Javascript, όσο και των άλλων γλωσσών που θα παρουσιαστούν 

στα επόμενα κεφάλαια. 

 

3.2.2 Ενσωμάτωση της Javascript σε ένα έγγραφο HTML 

 

To σενάριο Javascript ενσωματώνεται στην ιστοσελίδα, ανάμεσα στις ετικέτες 

<SCRIPT> και </SCRIPT>. Μέσα σε ένα αρχείο HTML μπορούν να υλοποιηθούν 

πολλά σενάρια Javascript, χρησιμοποιώντας πολλαπλές ετικέτες SCRIPT. Ένα 

παράδειγμα κομματιού κώδικα, μέσα σε μια HTML σελίδα, είναι το ακόλουθο: 

 
Πληκτρολογώντας το παραπάνω κείμενο στο Notepad και σώζοντας το αρχείο ως 

test.htm, μπορούμε να το ανοίξουμε με ένα φυλλομετρητή, οπότε και θα λάβουμε το 

αποτέλεσμα που φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. 
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Το σενάριο Javascript του παραπάνω παραδείγματος, αν και πολύ απλό, αποτελεί μια 

χρήσιμη εισαγωγή στην έννοια των αντικειμένων, τα οποία θα αναλύσουμε 

εκτενέστερα στη συνέχεια. Όπως θα δούμε, το αντικείμενο document αντιπροσωπεύει 

την οθόνη του φυλλομετρητή, ενώ η μέθοδος write αυτού του αντικειμένου, η οποία 

καλείται από το σενάριο με την εντολή document.write("…"), προκαλεί την έξοδο 

προς το φυλλομετρητή του κειμένου που βρίσκεται ανάμεσα στις παρενθέσεις. 

Τα σενάρια Javascript δεν είναι υποχρεωτικά ενσωματωμένα στη σελίδα HTML. 

Αντίθετα, μπορούν να γραφούν ως ξεχωριστά αρχεία με κατάληξη .js, τα οποία 

καλούνται και εκτελούνται από τη σελίδα HTML με τη βοήθεια σχετικής αναφοράς. 

Σε αυτή την περίπτωση, η ετικέτα SCRIPT συνοδεύεται από την παράμετρο SRC, η 

οποία χρησιμοποιείται για τη δήλωση του εξωτερικού αρχείου στον κώδικα HTML, 

όπως φαίνεται στο παρακάτω τμήμα κώδικα, στο οποίο το αρχείο global.js δηλώνεται 

ως εξωτερικό σενάριο Javascript : 
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3.3 H γλώσσα DHTML 

 

 

3.3.1 Εισαγωγή στην DHTML 

 

Η DHTML (Dynamic HTML) είναι ένας συνδυασμός τεχνικών ο οποίος επιτρέπει τη 

δημιουργία δυναμικών σελίδων με τη χρήση σεναρίων και με κατάλληλη διαχείριση 

του στυλ (style), της διάταξης (layou t) και των περιεχομένων (contents) τους. Η 

DHTML, δεν αποτελεί κάποιο πρότυπο που έχει ορισθεί από κάποιο διεθνή 

οργανισμό, ούτε είναι μια καινούργια γλώσσα προγραμματισμού ή μορφοποίησης. Η 

DHTML είναι απλώς ένας συνδυασμός της HTML, των Φύλλων Στυλ (Style Sheets) 

και των σεναρίων της JavaScript ή/και της VBScript, που δίνει στα έγγραφα 

σημαντικές δυνατότητες αλληλεπίδρασης, επιτρέποντας παράλληλα τη δημιουργία 

εντυπωσιακών εφέ. Πιο συγκεκριμένα, η DHTML συνδυάζει τη γλώσσα HTML με 

τα παρακάτω στοιχεία: 

• Διαδοχικά φύλλα στυλ (Cascading Style Sheets -CSS): Τα CSS παρέχουν 

ένα μοντέλο στυλ (style) και διάταξης (layout) για τα HTML έγγραφα. Η 

δημιουργία δυναμικών HTML εγγράφων δεν θα ήταν δυνατή χωρίς τα CSS.  

•  Document Object Model (DOM): Όπως είδαμε στην προηγούμενη ενότητα, 

το DOM παρέχει ένα μοντέλο περιεχομένου εγγράφου για τα HTML έγγραφα. 

• JavaScript (και VBScript): Η δημιουργία δυναμικών HTML εγγράφων είναι 

άρρηκτα συνδεδεμένη με τη δυνατότητα δυναμικής αλλαγής του στυλ, της 

διάταξης και του περιε χομένου τους μέσω σεναρίων Javascript ή VBScript. 
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3.3.2 Διαδοχικά φύλλα στυλ (Cascading Style Sheets – CSS) 

 

Τα CSS παρέχο υν ένα μο ντέλο  στυλ (style) και διάταξης (layou t) για τα HTML 

έγγραφα, ορίζοντας το ν τρόπο  εμφάνισης των στοιχείων της HTML. Τα CSS 

προστέθηκαν στην HTML 4.0 προκειμένου να καταστεί δυνατός ο διαχωρισμός 

μεταξύ του περιεχομένου ενός HTML εγγράφου και της μορφής που αυτό λαμβάνει 

κατά την εμφάνισή του. Ο διαχωρισμός αυτός επιτρέπει την ανεξάρτητη επεξεργασία 

του περιεχομένου και της μορφής των αρχείων HTML, απλουστεύοντας σημαντικά 

τις σχετικές εργασίες, όπως θα δούμε στη συνέχεια. 

 

Τα φύλλα στυλ CSS μπορούν να ορισθούν μέσα σε ένα HTML αρχείο. Παρόλ’ αυτά, 

είναι συνήθης πρακτική η δημιουργία εξωτερικών φύλλων στυλ CSS, με τα οποία τα 

αρχεία HTML συνδέονται με σχετική παραπομπή. Τα εξωτερικά φύλλα στυλ 

παρέχουν μεγάλα πλεονεκτήματα, καθώς επιτρέπουν την αλλαγή της μορφής πολλών 

ή ακόμα και όλων των ιστοσελίδων ενός δικτυακού τόπου με την αλλαγή 

παραμέτρων σε ένα μόνο αρχείο CSS. Αυτό γίνεται φανερό με το παρακάτω 

παράδειγμα. 

Δημιουργία και χρήση εξωτερικών φύλλων στυλ CSS 

Δημιουργούμε με το Notepad τα αρχεία Athens.htm και thessaloniki.htm ως εξής: 
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Παρατηρούμε στην τρίτη σειρά των παραπάνω αρχείων την αναφορά στο εξωτερικό 

φύλλο στυλ ex1 .css. Δημιουργούμε στη συνέχεια, πάλι με το No tep ad , το αρχείο  

ex1.css με το παρακάτω περιεχόμενο: 

 
Ανοίγοντας τα αρχεία Athens.htm και Thessalon iki.htm με το φυλλομετρητή 

παρατηρούμε τα εξής: 

 
Στη συνέχεια τροποποιούμε το αρχείο ex1.css αλλάζοντας το χρώμα φόντου σε λευκό 

και το μέγεθος της επικεφαλίδας h1 σε 24pt και αποθηκεύουμε το αρχείο. 

 
Ανοίγοντας πάλι τα αρχεία Athens.htm και Thessaloniki.htm με το φυλλομετρητή, 

παρατηρούμε ότι και στα δύο έχει αλλάξει τόσο το χρώμα φόντου όσο και το μέγεθος 

γραμματοσειράς της επικεφαλίδας. 
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Από το παραπάνω παράδειγμα, είναι φανερές οι δυνατότητες που παρέχουν τα 

εξωτερικά φύλλα στυλ, εφόσον επιτρέπουν τη μορφοποίηση ενός μεγάλου αριθμού 

εγγράφων ΗΤΜL με την τροποποίηση ενός και μόνο αρχείου .css 

 

Οι ιδιότητες φόντου (background properties) μάς δίνουν τη δυνατότητα να ελέγξουμε 

το χρώμα φόντο υ ενός στοιχείου, να ορίσο υμε μια εικόνα σαν φόντο , να 

επαναλάβουμε μια εικόνα φόντου κατακόρυφα ή οριζόντια και να τοποθετήσουμε μια 

εικόνα σε μια σελίδα. 

Ιδιότητες φόντου των CSS 

 
 

 

Ιδιότητες κειμένου των CSS 

Οι ιδιότητες κειμένου (text properties) μάς δίνουν τη δυνατότητα να ελέγξουμε την 

εμφάνιση του κειμένου. Είναι δυνατό  να αλλάξουμε το χρώμα ενό ς κειμένου, να 

αυξήσουμε ή να ελαττώσουμε το διάστημα ανάμεσα στους χαρακτήρες ενός 

κειμένου, να ευθυγραμμίσουμε ένα κείμενο, να διακοσμήσουμε ένα κείμενο, να 

δημιουργήσουμε εσοχή στην πρώτη γραμμή ενός κειμένου κ.ά. 
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Οι ιδιότητες γραμματοσειρών μάς δίνουν τη δυνατότητα να αλλάξουμε την 

οικογένεια της γραμματοσειράς (font family), το έντονο (boldness), το μέγεθος (size) 

και το στυλ (style) ενός κειμένου. 

Ιδιότητες γραμματοσειράς των CSS 
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Ιδιότητες περιγραμμάτων των CSS 

Οι ιδιότητες περιγραμμάτων μάς δίνουν τη δυνατότητα να καθορίσουμε το στυλ, το 

χρώμα και το πλάτος του περιγράμματος ενός στοιχείου. Στην HTML 

χρησιμοποιούμε πίνακες για να δημιουργούμε περιγράμματα γύρω από ένα κείμενο, 

αλλά με τις ιδιότητες περιγραμμάτων μπορούμε να δημιουργήσουμε περιγράμματα με 

ωραία εφέ και τα οποία μπορούν να εφαρμοσθούν σ’ ένα οποιοδήποτε στοιχείο. 

 
 

Οι ιδιότητες περιθωρίου ορίζουν το διάστημα γύρω από τα στοιχεία. Μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε αρνητικές τιμές για να επικαλύψουμε (overlap) το περιεχόμενο. 

Ιδιότητες περιθωρίου των CSS 

Το πάνω, δεξιά, κάτω και αριστερό περιθώριο μπορούν να αλλάξουν ανεξάρτητα 

χρησιμοποιώντας ξεχωριστές ιδιότητες. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την 

ιδιότητα margin για να αλλάξουμε όλα τα περιθώρια μονομιάς. 
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3.4 Δυναμικές Εφαρμογές Παγκόσμιου Ιστού 

 

3.4.1 Εισαγωγή 

 

O προγραμματισμός από την πλευρά του πελάτη έχει από τη φύση του περιορισμένες 

δυνατότητες εφαρμογής σε συγκεκριμένους τομείς, ενώ η υλοποίηση σχετικών λύσε- 

ων συχνά καθίσταται προβληματική, τόσο λόγω ασυμβατότητας των φυλλομετρητών, 

όσο και λόγω συγκεκριμένων ρυθμίσεων που ενδέχεται να έχει κάνει ο χρήστης, οι 

οποίες να μην επιτρέπουν την εκτέλεση των σεναρίων. Τους παραπάνω περιορισμούς 

έρχεται να αντιμετωπίσει ο προγραμματισμός από την πλευρά του εξυπηρετητή, ο ο- 

ποίος παρέχει σημαντικά πλεονεκτήματα. Στα πιο δημοφιλή περιβάλλοντα προγραμ- 

ματισμού από την πλευρά του εξυπηρετητή συγκαταλέγονται o συνδυασμός της βά- 

σης δεδομένων MySQL και της γλώσσα προγραμματισμού PHP. . Τόσο η MySQL 

όσο και η PHP διαθέτουν ανοικτό κώδικα και μπορούν να εγκατασταθούν πρακτικά 

σε όλους τους τύπους εξυπηρετητών, ενώ η χρήση τους στις δυναμικές εφαρμογές εί- 

ναι δωρεάν. 

 

3.4.2 Αρχιτεκτονική εφαρμογών από την πλευρά του εξυπηρετητή 

 

Ο προγραμματισμός από την πλευρά του πελάτη, ο  οποίος αναλύθηκε στο  

προηγούμενο κεφάλαιο, συνείσφερε σημαντικά στη βελτίωση της διαδραστικότητας 

των ιστοσελίδων και στην παράκαμψη της στατικότητας του αμιγώς HTML 

περιεχομένου. Παρόλ’ αυτά, ο προγραμματισμός από την πλευρά του πελάτη έχει από 
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τη φύση του περιορισμένες δυνατότητες εφαρμογής σε συγκεκριμένους τομείς όπως 

η πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων και η αποστολή ή λήψη ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου. Επίσης, η υλοποίηση λύσεων με προγραμματισμό από την πλευρά του 

πελάτη συχνά καθίσταται προβληματική λόγω ασυμβατότητας των φυλλομετρητών, 

αλλά και λόγω συγκεκριμένων ρυθμίσεων που ενδέχεται να έχει κάνει ο χρήστης, οι 

οποίες να μην επιτρέπουν την εκτέλεση των σχετικών σεναρίων, όπως η απενεργο- 

ποίηση από το χρήστη της εκτέλεσης των σεναρίων JavaScript (ρυθμίσεις ασφαλείας 

του Internet Explorer). 

Τους παραπάνω περιορισμούς έρχεται να αντιμετωπίσει ο προγραμματισμός από την 

πλευρά του εξυπηρετητή, η φιλοσοφία του οποίου απεικονίζεται στο Σχήμα 3.1: 

 
Σύμφωνα με το παραπάνω σχήμα, η πρόσβαση σε δυναμικό περιεχόμενο που 

παρέχεται από την πλευρά του εξυπηρετητή, είναι μια ακολουθία των παρακάτω 

διακριτών βημάτων: 

Βήμα 1ο : Ο πελάτης ζητά σύνδεση HTTP με τον εξυπηρετητή. 

Βήμα 2ο : Ο εξυπηρετητής εκτελεί ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. 
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Βήμα 3ο: Το πρόγραμμα του εξυπηρετητή χρησιμοποιεί άλλους πόρους του 

εξυπηρετητή, όπως εφαρμογές email, βάσεις δεδομένων (Databases) και εντολές του 

λειτουργικού συστήματος (OS Commands). 

Βήμα 4ο : To πρόγραμμα του εξυπηρετητή ενσωματώνει τα αποτελέσματα της 

εκτέλεσής του σε μια σελίδα HTML την οποία επιστρέφει στον πελάτη. Τονίζεται ότι 

ο πελάτης λαμβάνει το αποτέλεσμα της εκτέλεσης του προγράμματος του 

εξυπηρετητή και όχι το πρόγραμμα αυτό καθεαυτό. 

 

Σε σχέση με τις εφαρμογές που τρέχουν από την πλευρά του πελάτη, οι εφαρμογές 

του εξυπηρετητή παρέχουν πλεονεκτήματα στα οποία περιλαμβάνονται: 

• Μειωμένο κόστος της επέκτασης ανά χρήστη. Οι τελικοί χρήστες μιας εφαρμογής 

εξυπηρετητή μπορούν να τρέξουν την εφαρμογή χρησιμοποιώντας μόνο ένα 

φυλλομετρητή, ενώ κανένα ειδικό λογισμικό δεν πρέπει να εγκατασταθεί στους 

υπολογιστές τους για την εφαρμογή για να εργαστεί. 

• Πρόσβαση σε ένα ευρύ ακροατήριο. Οι εφαρμογές εξυπηρετητή λειτουργούν με μια 

ευρεία ποικιλία των φυλλομετρητών και των λειτουργικών συστημάτων και έτσι 

απευθύνονται σε ένα ευρύ ακροατήριο. 

• Εύκολη διαχείριση βάσης δεδομένων από τον πελάτη, εφόσον η βάση ανοίγεται 

μόνο από τον εξυπηρετητή. 

Οι εφαρμογές από την πλευρά του εξυπηρετητή παρέχουν σημαντικές 

προγραμματιστικές δυνατότητες, στις οποίες περιλαμβάνονται η δυναμική 

τροποποίηση του περιεχομένου των ιστοσελίδων, η αλληλεπίδραση με το χρήστη ως 

αποτέλεσμα επεξεργασίας δεδομένων που υποβάλλονται από φόρμες HTML και η 

πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων και επιστροφή αποτελεσμάτων στο φυλλομετρητή 

του χρήστη. 

Στη συνέχεια αυτού του κεφαλαίου θα ασχοληθούμε αρχικά με τη MySQL, η οποία 

είναι μια από τις πιο δημοφιλείς εφαρμογές βάσεων δεδομένων και χρησιμοποιείται 

ευρέως στον προγραμματισμό από την πλευρά του εξυπηρετητή. Έπειτα, θα 

παρουσιάσουμε τη γλώσσα προγραμματισμού PHP, η οποία επίσης χρησιμοποιείται 

ευρέως στον προγραμματισμό  από  την πλευρά του εξυπηρετητή, συχνά 

συνεργαζόμενη με βάσεις δεδομένων MySQL. Εναλλακτικά προγραμματιστικά 

περιβάλλοντα από  την πλευρά του εξυπηρετητεί, όπως είναι οι γλώσσες Active 

Server Pages (ASP) και Java Server Pages (JSP), αποτελούν αντικείμενο του 

επόμενου κεφαλαίου. 
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3.4.3 Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων σε περιβάλλον ΜySQL 

 

Η MySQL είναι ίσως η δημοφιλέστερη ανοικτή εφαρμογή διαχείρισης βάσεων 

δεδομένων (Database). Η MySQL αναπτύσσεται, διανέμεται, και υποστηρίζεται από 

την εταιρεία MySQL ΑΒ (http ://www.mysql.com), η οποία είναι μια εμπορική 

επιχείρηση ανάπτυξης ανοικτού λογισμικού. Ανοικτό λογισμικό, σημαίνει ότι είναι 

δυνατό για οποιονδήποτε να χρησιμοποιήσει και να τροποποιήσει το λογισμικό, χωρίς 

καμία οικονομική επιβάρυνση. Το λογισμικό MySQL υπόκειται στους περιορισμούς 

της άδειας ευρέος κοινού (General Public Licence – GPL), ενώ σχετική άδεια 

απαιτείται για τη χρήση του σε εμπορικές εφαρμογές, οι όροι της οποίας 

περιγράφονται στη διεύθυνση http://www.mysql.com/company/legal/licensing/. 

 

3.4.4 Βασικά χαρακτηριστικά της MySQL 

 

Η MySQL λειτουργεί με το μοντέλο Πελάτη/Εξυπηρετητή (Client/Server). Ο 

εξυπηρετητής δέχεται αιτήματα από τους πελάτες σχετικά με τη διαχείριση μίας ή 

περισσότερων βάσεων δεδομένων και προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες, όπως 

φαίνεται στο Σχήμα 3.2. 

 
Οι κύριες λειτουργίες διαχείρισης βάσεων δεδομένων τις οποίες υλοποιεί ο 

εξυπηρετητής κατόπιν αιτήσεως από τον πελάτη, δε διαφέρουν σημαντικά από τις 

αντίστοιχες λειτουργίες των άλλων εφαρμογών βάσεων δεδομένων και 

περιλαμβάνουν τη δημιουργία-διαγραφή βάσεων δεδομένων, την εισαγωγή-

τροποποίηση-διαγραφή πινάκων (tables) και πεδίων (fields), την εισαγωγή-

τροποποίηση-διαγραφή εγγραφών (records) και τέλος την ανάκτηση δεδομένων 

από τη βάση με τη χρήση συγκεκριμένων κριτηρίων. 

http://www.mysql.com/company/legal/licensing/�
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Για την υλοποίηση των παραπάνω λειτο υργιών, η MySQL χρησιμοποιεί την SQL 

(Δομημένη Γλώσσα Ερωτήσεων – Structured Query Language). H SQL είναι η 

ευρύτερα χρησιμοποιού η τυποποιημένη γλώσσα πρόσβασης στις βάσεις δεδομένων 

και αποτελείται από εντολές οι οποίες επιτρέπουν την ανάκτηση και ενημέρωση 

δεδομένων σε μια βάση. Σημειώνο υμε ότι, εκτό ς από τη MySQL, η γλώσσα SQL 

συνεργάζεται με άλλα προγράμματα βάσεων δεδομένων όπως είναι η Access, 

Microsoft SQL Server, Oracle, Sybase και πολλά άλλα. 

 

3.4.5 Οι βάσεις δεδομένων της MySQL 

 

Μια βάση δεδομένων της MySQL αποτελείται από έναν ή περισσότερους πίνακες, ο 

καθένας από τους οποίους περιέχει μια λίστα από δεδομένα. Αν, για παράδειγμα, 

θελήσουμε να δημιουργήσουμε μια βάση δεδομένων για να αποθηκεύσουμε έναν 

τηλεφωνικό κατάλογο, θα μπορούσαμε να κατασκευάσουμε έναν πίνακα με το όνομα 

ΕΠΑΦΕΣ. H μορφή που θα μπορούσε να έχει αυτός ο πίνακας φαίνεται στο σχήμα 

3.3: 

 
Όπως φαίνεται από το παραπάνω παράδειγμα, ο κάθε πίνακας σε μια βάση 

δεδομένων περιέχει μια ή περισσότερες στήλες (columns) ή πεδία (fields), όπου η 

κάθε στήλη περιέχει μια συγκεκριμένη πληροφορία για την κάθε εγγραφή που 

καταχωρείται στη βάση δεδομένων. Παρατηρούμε ότι, εκτός από τις στήλες για το 

όνομα, επώνυμο και τηλέφωνο του ατόμου που καταχωρούμε, υπάρχει και μια στήλη 

με όνομα ID, ο σκοπός της οποίας είναι να εκχωρήσει έναν μο ναδικό  αριθμό στο  

κάθε άτομο, έτσι ώστε να έχουμε έναν εύκολο τρόπο αναφοράς σ’ αυτό και να 

μπορούμε να το ξεχωρίσουμε από τα άλλα άτομα που είναι καταχωρημένα στον 

πίνακα. 
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3.4.6 Η γλώσσα SQL 

 

Το  σύνολο  των εντολών που θα χρησιμοποιήσο υμε στη συνέχεια για την 

αλληλεπίδραση με τη MySQL, αποτελεί μέρος ενός προτύπου το οποίο ονομάζεται 

Δομημένη Γλώσσα Ερωτημάτων (Structured Query Language) ή SQL. Οι εντολές της 

SQL αποκαλούνται επίσης και ερωτήματα (queries). 

Η SQL αποτελεί την ευρύτερα διαδεδομένη γλώσσα για αλληλεπίδραση με τις 

περισσότερες βάσεις δεδομένων. Δεν πρέπει να συγχέουμε την SQL με την MySQL. 

Η MySQL είναι το λογισμικό  το υ διακομιστή βάσεων δεδομένων (database server 

software) που χρησιμοποιούμε, ενώ η SQL είναι η γλώσσα που χρησιμοποιούμε για 

τη διαχείριση της βάσης δεδομένων. 

 

3.4.7 Βασικές λειτουργίες διαχείρισης βάσης δεδομένων με τη MySQL 

 

Έχοντας δει τη δομή και τα βασικά χαρακτηριστικά της ΜySQL, θα προχωρήσουμε 

στη συνέχεια, με τη βοήθεια παραδειγμάτων, στην εξοικείωση με τις βασικές 

λειτουργίες της MySQL, όπως είναι η δημιουργία και διαγραφή βάσεων δεδομένων, 

και η δημιουργία, ενημέρωση και διαγραφή πινάκων. Απαραίτητη προυπόθεση για να 

μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τα παραδείγματα που ακολουθούν είναι η πρόσβαση 

σε κάποιο MySQL Server. Αυτό μπορεί να γίνει απλά με το κατέβασμα από τη 

διεύθυνση http://www.mysql.com/ και εγκατάσταση τόσο του λογισμικού MySQL 

Server όσο και του MySQL client στον υπολογιστή μας. 

Όποια μέθοδο κι αν επιλέξουμε και όποιο λειτουργικό σύστημα και αν 

χρησιμοποιούμε, θα καταλήξουμε σε μια γραμμή εντολών (command line), έτοιμοι να 

εκτελέσουμε το πρόγραμμα πελάτη της MySQL για να συνδεθο ύμε στον MySQL 

server. Η σχετική εντολή είναι η εξής: 

mysql -h <hostname> -u <username> -p 

Θα πρέπει να αντικαταστήσουμε το <hostname> με το όνομα ή την IP διεύθυνση του 

υπολογιστή στον οποίο εκτελείται ο MySQL server. Για παράδειγμα αν εκτελούμε το 

πρόγραμμα πελάτη στον ίδιο υπολογιστή με τον MySQL server, μπορούμε να 

παραλείψουμε το τμήμα –h <hostname> της εντολής αντί να γράψουμε -h localhost. 

Το <username> πρέπει να είναι το δικό μας όνομα χρήστη στην MySQL. 
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Αν εγκαταστήσαμε εμείς οι ίδιοι τον MySQL server, αυτό θα είναι το root, ενώ αν 

χρησιμοποιούμε τον MySQL server του Web host που μας φιλοξενεί, αυτό θα πρέπει 

να είναι το όνομα χρήστη της MySQL που μας έχει δοθεί. 

Το όρισμα -p λέει στο πρόγραμμα να ζητήσει από εμάς τον κωδικό εισό δου 

(password), κάτι που θα συμβεί μόλις δώσουμε την παραπάνω εντολή. 

Αν τα γράψαμε όλα σωστά, το πρόγραμμα πελάτη της MySQL θα παρουσιάσει τον 

εαυτό του και θα εμφανίσει τη γραμμή εντολών της MySQL, ως εξής: 

 

Εχο ντας αποκτήσει πρόσβαση στο MySQL Server, το επόμενο βήμα είναι η 

εξοικείωσή μας με βασικές εντολές πρόσβασης σε βάσεις δεδομένων του MySQL 

Server. Πρώτα απ’ όλα, θα δούμε μια λίστα των βάσεων δεδομένων που υπάρχουν 

στον τρέχοντα server. Δίνουμε την επόμενη εντολή και μετά πατάμε ENTER: 

Πρόσβαση, δημιουργία και διαγραφή σε βάσεις δεδομένων MySQL 

mysql> SHOW DATABASES; 

Η MySQL θα εμφανίσει μια λίστα με τις βάσεις δεδομένων που υπάρχο υν στο ν 

server, ως εξής: 

 
Στο παραπάνω παράδειγμα, ο mySQL Server διαχειρίζεται τρεις βάσεις δεδομένων, 

εκ των οποίων οι mysql και test δημιουργούνται με την εγκατάσταση του Server. Η 

βάση mysql χρησιμοποιείται από το mySQL Server για τη διαχείριση των χρηστών 
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(δικαιώματα πρόσβασης, κωδικοί κλπ), ενώ η βάση δεδομένων test αποτελεί ένα 

προκατασκευασμένο δείγμα βάσης δεδομένων. 

 

Η δημιουργία μιας νέας βάσης δεδομένων είναι εύκολη και χρησιμοποιεί την εντολή 

Δημιουργία μιας Βάσης Δεδομένων (DataBase) 

CREATE DATABASE database_name. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτή την εντολή για να 

δημιουργήσουμε μια νέα βάση δεδομένων με το όνομα ΑΤΖΕΝΤΑ, όπως φαίνεται στο 

ακόλουθο  

Σχήμα: 

 
 

Για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσο υμε μια βάση δεδο μένων, θα πρέπει να 

πληκτρολογήσουμε την εντολή USB database; 

 

 
 

Μπορούμε τώρα να αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε τη βάση δεδομένων και να 

δημιουργήσουμε τον πρώτο μας πίνακα. 

 

 



24 
 

 

Δημιουργία ενός Πίνακα 

Η σύνταξη της εντολής SQL για τη δημιουργία ενός πίνακα (table) είναι η CREATE 

TABLE. Η χρήση αυτής της εντολής για τη δημιουργία του πίνακα EPAFES, φαίνεται 

στο παρακάτω στιγμιότυπο: 

 
Η εντολή που πληκτρολογήσαμε παραπάνω αναλύεται ως εξής: 

• Η πρώτη γραμμή είναι αρκετά απλή και ορίζει το όνομα του νέου πίνακα. 

• Η δεύτερη γραμμή ορίζει στον πίνακα μια στήλη (column ) με όνομα ID που θα 

περιέχει μια ακέραια τιμή (integer, INT). Ακόμη, αυτή η στήλη δεν μπορεί να είναι 

κενή (NOT NULL). Επίσης, αν δεν καθορίσο υμε κάποια συγκεκριμένη τιμή, όταν 

κάνουμε μια νέα καταχώρηση, η MySQL θα επιλέξει η ίδια μια τιμή που θα είναι 

κατά ένα, μεγαλύτερη από τη μεγαλύτερη τιμή του πίνακα μέχρι τώρα 

(AUTO_INCREMENT). Τέλος, αυτή η στήλη θα ενεργεί σαν ένα μοναδικό  

αναγνωριστικό (unique identifier) για τις καταχωρήσεις του πίνακα, έτσι όλες οι τιμές 

αυτής της στήλης θα πρέπει να είναι μοναδικές (PRIMARY KEY). 

• Η τρίτη και τέταρτη γραμμή είναι πολύ απλές: λένε ότι θέλουμε μία στήλη με όνομα 

Eponymo και μία με το όνομα Onoma αντίστοιχα, που θα περιέχουν κείμενο (TEXT). 

• Η τέταρτη γραμμή ορίζει την τελευταία στήλη, με όνομα Tilefono, η οποία θα 

περιέχει δεδομένα κειμένου και δεν θα μπορεί να είναι κενή (NOT NULL).  

Για να βεβαιωθούμε ότι πράγματι δημιουργήθηκε ο πίνακας, δίνουμε την εξής 

εντολή: mysql> SHOW TABLES; 

Η απάντηση θα είναι ως εξής: 
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Αυτή είναι η λίστα όλων των πινάκων που υπάρχουν στη βάση δεδομένων ΑΤΖΕΝΤΑ 

και περιέχει μόνο τον πίνακα EPAFES. Μπορούμε να δούμε αναλυτικά τη δομή του 

πίνακα που δημιουργήσαμε με την εντολή DESCRIBE, ως εξής: 

 
Η παραπάνω εντολή εμφανίζει μια λίστα των στηλών (πεδίων) που υπάρχουν στον 

πίνακα. Όπως μπορούμε να δούμε, υπάρχουν τέσσερις στήλες σ’ αυτόν το ν πίνακα 

που εμφανίζονται σαν τέσσερις γραμμές στο αποτέλεσμα. 

 

Η εντολή για να εισάγουμε δεδομένα σε μια βάση δεδομένων αποκαλείται INSERT 

και υπάρχουν οι εξής δύο βασικές μορφές αυτής της εντολής: 

Εισαγωγή Δεδομένων σε Πίνακα 
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Έτσι, για να προσθέσουμε μια καταχώρηση στον πίνακα Epafes που δημιουργήσαμε, 

μπορούμε να επιλέξουμε μία από τις εξής εντολές : 

 
Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι στη δεύτερη μορφή της εντολής INSERT, η σειρά με 

την οποία γράφουμε τις στήλες πρέπει να ταιριάζει με τη σειρά που γράφουμε τις 

αντίστοιχες τιμές. 
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Η εντολή για να δούμε τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στους πίνακες μιας 

βάσης δεδομένων είναι η SELECT, η οποία είναι η συχνότερα χρησιμοποιούμενη, 

αλλά ταυτόχρονα και πιο πολύπλοκη εντολή της SQL. 

Εμφάνιση των Αποθηκευμένων Δεδομένων 

Η επόμενη εντολή θα εμφανίσει τις καταχωρήσεις όλων των στηλών του πίνακα 

Epafes:     mysql>SELECT * FROM Epafes; 

Αν θέλουμε να εμφανισθούν οι τιμές ορισμένων μόνο στηλών, για παράδειγμα των 

στηλών ID και Eponimo, δίνουμε την εξής εντολή :  

mysql>SELECT ID, Eponimo FROM Epafes; 

 

Η διαδικασία της διαγραφής στην MySQL αποκαλείται dropping (απόρριψη) και η 

εντολή για να διαγράψουμε μια βάση δεδομένων, π.χ. την test, είναι η εξής: 

Διαγραφή πινάκων – Βάσεων δεδομένων 

mysql> DROP DATABASE test; 

Αν δώσουμε αυτή την εντολή και πατήσουμε Enter, η MySQL θα διαγράψει τη βάση 

δεδομένων test και θα εμφανίσει το μήνυμα Query OK σαν επιβεβαίωση. Επειδή αυτή 

η εντολή δεν εμφανίζει κάποιο μήνυμα προειδοποίησης, πρέπει να είμαστε πολύ 

προσεκτικοί όταν τη δίνουμε. 

Για να διαγράψουμε έναν πίνακα στη MySQL, η εντολή είναι παρόμοια με την 

εντολή για την διαγραφή μιας βάσης δεδομένων: 

mysql> DROP TABLE <tableName>; 

 

Στα προηγούμενα παραδείγματα παρατηρήσαμε διάφορα χαρακτηριστικά της 

MySQL σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής των εντολών στην οθόνη. Συνοψίζοντας, 

όλες οι εντολές στη MySQL τελειώνουν με τον χαρακτήρα «;». Μέχρι να συναντήσει 

αυτό το χαρακτήρα, η MySQL θεωρεί το κείμενο που πληκτρολογούμε ως τμήμα 

μιας εντολής. Ετσι, μπορούμε να επεκτείνουμε τις εντολές σε περισσότερες από μία 

γραμμές, όπως φαίνεται στο ακόλουθο παράδειγμα: 

Γραμμή εντολών – σύνταξη εντολών της MySQL 

mysql> SHOW 

-> DATABASES; 

Η MySQL δείχνει ότι περιμένει από εμάς να ολοκληρώσουμε την εντολή, αλλάζοντας 

την προτροπή (prompt) από mysql> σε ->. 
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Για να ακυρώσουμε την τρέχουσα εντολή και να αρχίσουμε να τη γράφουμε από την 

αρχή, γράφουμε τους χαρακτήρες \c και πατάμε ENTER, ως εξής: 

mysql> DROP DATABASE\c 

mysql> 

Η MySQL θα αγνοήσει την εντολή πο υ είχαμε ξεκινήσει και θα περιμένει να 

δώσουμε μια άλλη εντολή. 

Τέλος, αν θέλουμε να εξέλθουμε από το πρόγραμμα πελάτη της MySQL, μπορούμε 

απλά να γράψουμε quit ή exit. Είναι οι μόνες εντολές πο υ δεν χρειάζο νται τον 

χαρακτήρα «;». 

 

Χρησιμοποιώντας την δήλωση WHERE σε μια εντολή SELECT, μπορούμε να 

περιορίσουμε τα επιστρεφόμενα αποτελέσματα χρησιμοποιώντας κάποια συνθήκη, 

ως εξής : 

Φιλτράρισμα δεδομένων με κριτήρια: Η εντολή WHERE 

 

mysql> SELECT Eponimo FROM Epafes 

-> WHERE Onoma = «Γιάννης»; 

 

Το παραπάνω ερώτημα θα επιστρέψει τα επώνυμα των καταχωρήσεων στις οποίες το 

μικρό όνομα είναι "Γιάννης". 

 

Για να κάνουμε αλλαγές στις τιμές ενός πίνακα μιας βάσης δεδομένων, 

χρησιμοποιούμε την εντολή UPDATE, η σύνταξη της οποίας είναι: 

Τροποποίηση των Αποθηκευμένων Δεδομένων 

 

mysql> UPDATE <tableName> SET 

-> <col_name>=<new_value>, ... 

-> WHERE <where clause>; 

 

Ετσι, αν θελήσουμε για παράδειγμα, να αλλάξουμε το  τηλέφωνο της πρώτης 

καταχώρησης στη βάση EPAFES, θα πρέπει να δώσουμε την εξής εντολή: 

 

mysql> UPDATE Epafes SET Tilefono="2109876541" WHERE ID=1; 
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Η στήλη ID είναι βολική σ’ αυτή την περίπτωση, καθώς μας δίνει την δυνατότητα να 

διαχωρίσουμε εύκολα και σίγουρα την καταχώρηση που θέλουμε να 

τροποποιήσουμε. 

 

 

Διαγραφή Αποθηκευμένων Δεδομένων 

Για να διαγράψουμε γραμμές (εγγραφές) στην SQL, η σύνταξη είναι η εξής: 

mysql> DELETE FROM <tableName> WHERE <where clause>; 

Επίσης, η επόμενη εντολή θα αδειάσει τελείως τον πίνακα EPAFES: 

mysql> DELETE FROM Epafes; 

 

 

3.5 Επισκόπηση της γλώσσας PHP 

 

3.5.1 Εισαγωγή  

Η γλώσσα PHP, της οποίας τα αρχικά προκύπτουν από τη φράση Hypertext 

Preprocessor (προεπεξεργαστής υπερκειμένου) είναι μια ευρύτατα διαδεδομένη 

γλώσσα προγραμματισμού από την πλευρά του εξυπηρετητή. Η γλώσσα PHP είναι 

ανοικτού κώδικα και μπορεί να εγκατασταθεί πρακτικά σε όλους τους τύπους 

εξυπηρετητών, ενώ η εγκατάσταση και χρήση της στις δυναμικές εφαρμογές είναι 

δωρεάν. 

Όπως η Javascrip t, την οποία είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, έτσι και η PHP 

μπορεί να ενσωματωθεί στη σελίδα HTML. Αυτό όμως που διαφοροποιεί τη 

λειτουργικότητα της PHP σε σχέση με τις γλώσσες που εκτελούνται από την πλευρά 

του πελάτη, είναι ότι το πρόγραμμα εκτελείται στον εξυπηρετητή, ενώ ο πελάτης 

λαμβάνει μόνο το αποτέλεσμα της εκτέλεσης του προγράμματος, σε μορφή HTML. H 

εκτέλεση του προγράμματος στον εξυπηρετητή γίνεται με τη βοήθεια του 

μεταγλωτιστή PHP (PHP parser), ο οποίος εγκαθίσταται στον εξυπηρετητή 

προσδίδο ντάς του τη δυνατότητα εκτέλεσης δυναμικών εφαρμογών PHP. Ο 

μεταγλωτιστής PHP είναι διαθέσιμος δωρεάν στη διεύθυνση www.php.net, σε 

διάφορους τύπους, ανάλογα με το ν τύπο του εξυπηρετητή και το λειτουργικό  

σύστημα του υπολογιστή στον οποίο θα γίνει η εγκατάσταση. 

Η PHP χαρακτηρίζεται από απλότητα, η οποία παρέχει τις προυποθέσεις γρήγορης 

εκμάθησης, σε σχέση με άλλες γλώσσες προγραμματισμού από την πλευρά του 
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εξυπηρετητή. Παρόλη την απλότητά της, η PHP προσφέρει προηγμένα 

χαρακτηριστικά τα οποία συχνά την καθιστούν μία από τις πρώτες επιλογές για 

επαγγελματικές εφαρμογές. Ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό της PHP είναι η 

υποστήριξη που παρέχει για ένα μεγάλο εύρος βάσεων δεδομένων, στις οποίες 

περιλαμβάνονται η MySQL, η Oracle, η Informix, η Sybase και πολλές άλλες. 

Στη συνέχεια της ενότητας, θα δούμε τα βασικά προγραμματιστικά χαρακτηριστικά 

της PHP και θα εξοικειωθούμε με τις βασικές δυνατότητες που παρέχει, με τη 

βοήθεια απλών παραδειγμάτων. 

 

3.5.2 Εισαγωγή στον προγραμματισμό με την PHP 

Για τη συνέχεια αυτού του κεφαλαίου, υποθέτουμε ότι οι μαθητές έχουν πρόσβαση σε 

εξυπηρετητή με ενεργή την υποστήριξη για PHP. Αυτό  μπορεί να επαληθευτεί ως 

εξής: Πληκτρολογούμε το παρακάτω τμήμα κώδικα στο notepad και το 

αποθηκεύουμε με το όνομα test.php στο root directory του web server. 

 

Παράδειγμα 3.1 Test.php 

<?php 

echo phpinfo(); 

?> 

 

Στη συνέχεια, καλούμε τη σελίδα Test.p hp  από τη γραμμή διευθύνσεων του 

φυλλομετρητή. Εάν η PHP είναι σωστά εγκατεστημένη, η σελίδα πο υ θα δούμε θα 

μοιάζει με την παρακάτω: 
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Ουσιαστικά το παραπάνω αποτέλεσμα προέρχεται από τη συνάρτηση phpinfo, η 

οποία ανακτά από τον εξυπηρετητή πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση της 

PHP, οι οποίες στη συνέχεια προωθούνται στο φυλλομετρητή με την εντολή echo. Θα 

μιλήσουμε αναλυτικότερα για τις συναρτήσεις της PHP στη συνέχεια. 

 

Ένας καλός τρόπος για να εξοικοιωθούμε με τα βασικά χαρακτηριστικά της PHP 

είναι η δημιουργία και εκτέλεση μιας απλής εφαρμογής. Aς δούμε το παρακάτω 

παράδειγμα: 

Μια πρώτη εφαρμογή 

Δημιουργήστε με το Notepad ένα αρχείο με το ακόλουθο περιεχόμενο και 

αποθηκεύστε το με το όνομα kalimera.php στο root directory του web server. 
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Στη συνέχεια, καλέστε τη σελίδα k alimera.php από τη γραμμή διευθύνσεων το υ 

φυλλομετρητή. Θα πρέπει να λάβετε το παρακάτω αποτέλεσμα: 

 
O πηγαίος κώδικας που αντιστοιχεί στην παραπάνω οθόνη του χρήστη (Client) είναι: 

 
Αν και το παραπάνω πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα απλό, ουσιαστικά μας εισάγει στην 

πρακτική του προγραμματισμού από την πλευρά του εξυπηρετητή. Αυτό γίνεται 

φανερό παρατηρώντας ότι ο Server εκτελεί την εντολή echo( ) της γλώσσας PHP και 

επιστρέφει στο χρήστη το αποτέλεσμα της εντολής σε μορφή HTML. 

 

Όπως είδαμε και στο παραπάνω παράδειγμα, ο κώδικας PHP γράφεται μέσα στον 

κώδικα HTML και περικλείεται από τις ετικέτες <?php και ?>. Για να γίνει η 

επεξεργασία μιας ιστοσελίδας που περιέχει PHP από τον εξυπηρετητή, η σελίδα θα 

πρέπει να αποθηκευθεί ως αρχείο με κατάληξη .php. Εάν η σελίδα έχει κατάληξη 

.htm, τότε o εξυπηρετητής απλά στέλνει τις HTML δηλώσεις στον πελάτη, ο οποίος 

Ενσωμάτωση των σεναρίων PHP στην ιστοσελίδα 
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τις επεξεργάζεται και εμφανίζει το αποτέλεσμα της επεξεργασίας στο φυλλομετρητή. 

Αν όμως η ιστοσελίδα έχει την κατάληξη .php, τότε αυτή ανοίγεται και επεξεργάζεται 

από τον εξυπηρετητή, ο οποίος αναζητά στη σελίδα τμήματα κώδικα PHP. Μόλις 

βρεθούν τέτοια τμήματα, η εφαρμογή του εξυπηρετητή προχωρά στις απαιτούμενες 

επεξεργασίες και μετατρέπει το αποτέλεσμά τους σε μορφή HTML, προωθώντας το 

στον πελάτη. 

 

3.5.3 Οι συνιστώσες των προγραμμάτων PHP 

 

Η σύνταξη της PHP είναι πολύ κοντά στις εξής γλώσσες: C, C++, Java, JavaScrip t 

και Perl. Ένα σενάριο της PHP αποτελείται από  μια σειρά εντολών (commands ή 

statements), η καθεμία από τις οποίες είναι μια οδηγία (instruction) που πρέπει να 

ακολουθήσει ο Web server πριν προχωρήσει στην επό μενη. Οι εντολές της PHP 

τερματίζονται πάντα με τον χαρακτήρα semicolon (;). Όπως σε κάθε γλώσσα 

προγραμματισμού, έτσι και στην PHP βασικά δομικά στοιχεία αποτελούν οι 

μεταβλητές (Variables) οι τελεστές (operators) και οι συναρτήσεις (functions). 

Οι μεταβλητές της PHP είναι ίδιες με τις μεταβλητές που υπάρχουν στις περισσότερες 

γλώσσες προγραμματισμού. Η επόμενη εντολή δημιουργεί μια μεταβλητή με όνομα 

$testvariable και της εκχωρεί την τιμή 3: 

Μεταβλητές 

$testvariable = 3; 

Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι όλα τα ονόματα μεταβλητών στην PHP ξεκινούν με 

το σύμβολο του δολαρίου ($). 

 

Όπως και στις άλλες γλώσσες προγραμματισμού, έτσι και στην PHP 

χρησιμοποιούνται τελεστές για τη διεξαγωγή αριθμητικών πράξεων και συγκρίσεων 

και για την εκχώρηση τιμών σε μεταβλητές. Οι τελεστές της PHP δε διαφέρουν 

σημαντικά από τους αντίστοιχους της Javascript τους οποίους είδαμε στο δεύτερο 

κεφάλαιο. Οι σημαντικότεροι από αυτούς συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα: 

Τελεστές 
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Εκτός από τους παραπάνω τελεστές, ένας άλλος χρήσιμος τελεστής της PHP είναι ο 

τελεστής «.», που επιτρέπει τη συνένωση δύο δεδομένων αλφαριθμητικού τύπου 

(χαρακτήρες). Για παράδειγμα, η εντολή $testvariable = «Γεια » . «σου»! εκχωρεί το 

κείμενο «Γειά σου!» στη μεταβλητή testvariable. 

 

Οι εντολές ελέγχου ροής της PHP είναι παρόμοιες με αυτές της Javascript, τις οποίες 

αναλύσαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο. Η δο μή απλής επιλογής της PHP 

συντάσσεται όπως φαίνεται στο παρακάτω πλαίσιο: 

Εντολές ελέγχου ροής 

if (συνθήκη) 

{Τμήμα Εντολών 1} 

else 
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{Τμήμα Εντολών 2} 

 

Επίσης, στο παρακάτω πλαίσιο βλέπουμε τη σύνταξη της δομής πολλαπλής επιλογής 

της PHP. 

 

if (συνθήκη1) 

{Τμήμα Εντολών 1} 

else if (συνθήκη2) 

{Τμήμα Εντολών 2} 

. 

. 

. 

else if (συνθήκη n) 

{Τμήμα Εντολών n} 

 

 

 

 

 

Ως γλώσσα δομημένο υ προγραμματισμο ύ, η PHP χρησιμοποιεί την έννοια της 

συνάρτησης με την οποία εξοικειωθήκαμε στο δεύτερο κεφάλαιο. Κατ’αρχήν, η PHP 

διαθέτει ένα μεγάλο πλήθος ενσωματωμένων συναρτήσεων, όπως είναι η συνάρτηση 

echo που συναντήσαμε στο παράδειγμα της ενότητας 3.2.2, οι οποίες διευκολύνουν 

σημαντικότατα τον προγραμματιστή, επιτρέποντας την εύκολη υλοποίηση ενός 

μεγάλου εύρους λειτουργιών. Σε αυτές τις συναρτήσεις περιλαμβάνονται και αυτές 

που επιτρέπουν την αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τη σύνδεση και 

διαχείριση εγγράφων βάσης δεδομένων, την επεξεργασία αλφαριθμητικών 

δεδομένων, το χειρισμό δεδομένων ημερομηνίας και ώρας, καθώς και πολλές άλλες 

λειτουργίες. Για τους ενδιαφερόμενους αναγνώστες, πλήρεις αναφορές και 

παραδείγματα για όλες τις συναρτήσεις της PHP, είναι διαθέσιμα στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση 

Συναρτήσεις 

http://www.php.net. 

Εκτός από τις ενσωματωμένες συναρτήσεις, η PHP επιτρέπει τη δημιουργία 

συναρτήσεων από τον προγραμματιστή, με μια διαδικασία παρόμοια με εκείνη που 

http://www.php.net/�
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είδαμε κατά τον ορισμό των συναρτήσεων στη Javascript, στο δεύτερο κεφάλαιο. Στο 

παρακάτω παράδειγμα, το οποίο καλείστε να υλοποιήσετε και να δοκιμάσετε, 

ορίζεται η συνάρτηση “Enosis” η οποία δέχεται δύο ορίσματα και επιστρέφει τη 

συνένωση των χαρακτήρων τους. Στη συνέχεια, δημιουργούνται οι μεταβλητές $first 

και $second, οι οποίες χρησιμοποιούνται ως ορίσματα στην κλήση της συνάρτησης, η 

οποία γίνεται με την εντολή 

echo Enosis($first, $ second ); που επιστρέφει το αποτέλεσμα της συνένωσης του 

περιεχομένου των μεταβλητών $first και $second στην οθόνη του φυλλομετρητή. 
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4. Περιγραφή συστήματος 

 

Ο αρχικός σχεδιασμός της διαδικτυακής εφαρμογής πραγματοποιήθηκε με βάση τα 

παρακάτω : 

 Αρχικά πρέπει να γίνει εγγραφή του χρήστη στη βάση ώστε να αποκτήσει 

κάποια δικαιώματα. 

 Φωτογραφίες μπορούν να εισάγονται ή να διαγράφονται από τους χρήστες 

( ο κάθε χρήστης μπορεί να διαγράφει μόνο τις δικές του φωτογραφίες) , ο 

κύριος διαχειριστής έχει το δικαίωμα να διαγράφει τις φωτογραφίες από 

όλους τους χρήστες.  

 Όταν γίνει η εγγραφή ενός χρήστη δημιουργείται και ένας δεσμός στην 

ιστοσελίδα με τις φωτογραφίες του. 

 Μπορεί να γίνει ταξινόμηση των φωτογραφιών με βάση την ημερομηνία 

την επισκεψιμότητα και το είδος της φωτογραφίας. 

 Απλός επισκέπτης δεν μπορεί να ανεβάσει φωτογραφίες. Πρέπει να κάνει 

πρώτα εγγραφή. 

 Αλλαγή κωδικού πρόσβασης γίνεται μόνο από τον Διαχειριστή. 

 Ένας χρήστης μπορεί να ανεβάσει πολλές φωτογραφίες σε πολλά είδη. 
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4.1  Τεκμηρίωση βάσης - Οντότητες 

 

4.1.1 Πίνακας users 

 
 

 

Ο πίνακας users αποτελείται από 7 πεδία όπως φαίνονται παραπάνω. Κύριο κλειδί 

του πίνακα είναι το users_id. Ένα από τα πιο  σημαντικά πεδία είναι το πεδίο 1 

user_register. Σύμφωνα με την τιμή που έχει γίνεται και το ανάλογο authentication, 

δηλαδή NO για τον απλό χρήστη και YES για τον Διαχειριστή. Τα υπόλοιπα πεδία 

είναι τα στοιχεία του χρήστη, τα οποία συμπληρώνονται όταν κάποιος εγγράφεται την 

πρώτη φορά. 
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4.1.2 Πίνακας upload 

 

 

 

 

Ο πίνακας upload αποτελείται από 10 πεδία. Κύριο κλειδί του πίνακα είναι το id. Τα 

πεδία name ,type,size, description, content, datetime, views, description μας δίνουν τα 

στοιχεία για κάθε φωτογραφία. Το πεδίο username μας δίνει το username του 

ιδιοκτήτη της φωτογραφίας. 

 

4.1.3. Πίνακας  counter 

 

Ο πίνακας counter αποτελείται από 3 πεδία. Κύριο κλειδί του πίνακα είναι το id. To 

πεδίο location μας δίνει την τοποθεσία της φωτογραφίας. Το πεδίο ip μας δίνει το ip 

του υπολογιστή από τον οποίο ανέβηκε η φωτογραφία. 
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5. Δυνατότητες εφαρμογής 

 

5.1 Δυνατότητες επισκέπτη 

 

 

Στο παραπάνω screenshot φαίνεται η αρχική σελίδα της εφαρμογής. Είσοδο στην 

εφαρμογή μπορούν να κάνουν μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες και ο διαχειριστής. 

Ξεκινώντας την περιήγησή του κάποιος στην αρχική σελίδα, το πρώτο που βλέπει 

είναι η επιλογή “gallery”.Πατώντας  στην  σύνδεση gallery μπορεί να δει της 

φωτογραφίες που έχουν ανέβει με όποια ταξινόμηση επιλέξει, όπως φαίνεται 

παρακάτω : 
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Ως δεύτερη επιλογή έχουμε το σύνδεσμο contact όπου ο επισκέπτης μπορεί να 

επικοινωνήσει μέσω mail με τους διαχειριστές της σελίδας όπως φαίνεται παρακάτω:  
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Ως τρίτη επιλογή έχουμε το σύνδεσμο join όπου ο επισκέπτης μπορεί να κάνει 

εγγραφή και να αποκτήσει δικαιώματα ως χρήστης:  

 

 

Επίσης στην αρχικά σελίδα επισκέπτης μπορεί να δει τις πρόσφατες εικόνες που 

έχουν ανέβει. 
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5.2 Δυνατότητες εγγεγραμμένου χρήστη 

 

Αν ο επισκέπτης είναι εγγεγραμμένος χρήστης μπορεί με τη χρήση του username και 

του password να εισέλθει ως χρήστης, τότε το μενού επιλογών αλλάζει και έχει την 

παρακάτω μορφή:  
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Ο εγγεγραμμένος χρήστης έχει τη δυνατότητα να επισκεφθεί τη gallery και να δει τις 

φωτογραφίες όλων των χρηστών όπως φαίνεται παρακάτω: 

 

Μέσα από τη gallery o χρήστης μπορεί να δει κάποια φωτογραφία σε μεγέθυνση 

καθώς και κάποια επιπλέον στοιχεία για αυτή κάνοντας κλικ πάνω σε αυτή .Για 

παράδειγμα αν πατήσει στη πρώτη φωτογραφία της παραπάνω εικόνας θα 

εμφανιστούν τα εξής:  
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Εδώ ο χρήστης μπορεί να δει τη φωτογραφία σε μεγέθυνση καθώς και κάποια 

επιπλέον στοιχεία για αυτή  όπως το είδος της φωτογραφίας , την περιγραφή (αν έχι 

γίνει) τα views. Επιπλέον ο χρήστης έχει τη δυνατότητα πατώντας στο username να 

δει όλες τις φωτογραφίες του χρήστη, δηλαδή: 
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Τώρα ο χρήστης βλέπει όλες τις φωτογραφίες του χρήστη που επέλεξε. 
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Ο χρήστης έχει τώρα επιπλέον δυνατότητες όπως την επιλογή upload , όπου 

εμφανίζονται τα παρακάτω:  

   

 Σε αυτή τη σελίδα ο χρήστης μπορεί να κάνει upload φωτογραφίες επιλέγοντας το 

είδος της και γράφοντας κάποια σχόλια για αυτή. Το μέγεθος καθώς και ο τύπος του 

αρχείου πρέπει να τηρούν κάποιες προϋποθέσεις, δηλαδή να έχουν ορισμένο μέγεθος 

και να είναι της μορφής jpg ή jpeg. 
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Επίσης τώρα στο μενού επιλογών εμφανίζεται και η επιλογή profile:  

 

 

 

Εδώ ο χρήστης μπορεί να δει τα στοιχεία του profile του καθώς και να αλλάξει 

ορισμένα από αυτά.  
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Αν ο χρήστης προσπαθήσει να αλλάξει το e-mail του και δεν δώσει έγκυρο e-mail  

εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα: 

 

 

Αν ο χρήστης προσπαθήσει να αλλάξει το password και δεν δώσει το παλιό password 

σωστά, τότε το password δεν αλλάζει και εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα: 
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Επίσης ο χρήστης από το profile του μπορεί να επισκεφθεί τη δικιά του gallery . Να 

δει το ό νομα του αρχείου που ανέβασε την ημερομηνία καθώς αν θέλει και να 

διαγράψει κάποια από τις φωτογραφίες που έχει ανεβάσει. 
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5.3 Δυνατότητες κύριου Διαχειριστή 

Το μενού επιλογών αλλάζει αν γίνει εγγραφεί του διαχειριστή και παίρνει τη 

παρακάτω μορφή : 

 

 

Ο διαχειριστής έχει τις δυνατότητες που έχει ένας απλός χρήστης, δηλαδή να 

επεξεργάζεται το δικό του προφίλ να διαγράφει τις δικές του φωτογραφίες , καθώς 

επιπλέον έχει την δυνατότητα να επεξεργάζεται το προφίλ όλων των χρηστών καθώς 

και να διαγράφει την φωτογραφίες από οποιονδήποτε χρήστη. 
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Ο διαχειριστής μπορεί να κάνει αναζήτηση του προφίλ οποιουδήποτε χρήστη, 

βάζοντας στο πεδίο της αναζήτησης τα αρχικά του χρήστη ή κάποια γράμματα που 

περιλαμβάνονται στο όνομα του. Αφού βρει τα στοιχεία του χρήστη μπορεί να κάνει 

αλλαγή στο username ή το email ή το password δίνοντας απλά το Username του. 
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Τέλος ο διαχειριστής μπορεί να εμφανίσει τις φωτογραφίες από όλους τους χρήστες 

και να διαγράψει οποιαδήποτε από αυτές 
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6 Τεκμηρίωση εφαρμογής  

6.1 login.php 

 

Γίνεται η σύνδεση με τη βάση. Αποθηκεύω τις τιμές των πεδίων της φόρμας εισόδου σε 

2 μεταβλητές. Γίνεται έλεγχος αν είναι άδειο κάποιο πεδίο. 

Τρέχω το SQL ερώτημα και ανάλογα με το τι περιέχει το πεδίο user_register του 

συγκεκριμένου χρήστη γίνεται και το ανάλογο authentication. Δηλαδή αν το 

user_register = “YES” τότε ο χρήστης είναι Διαχειριστής (admin) Αν το user_register 

= “NO” τότε γίνεται σύνδεση με απλό χρήστη. 

<?php 

@session_start(); 

if (@$name&&$pass) 

{ 

 $pass2=md5($pass);     

(Στο παραπάνω σημείο κώδικα  κωδικοποιείται το password με κωδικοποίηση md5 

ώστε να μπορέσει να συγκριθεί με το κωδικοποιημένο password που υπάρχει στη 

βάση) 

$db_conn = mysql_connect("localhost", "root", ""); 

 mysql_query('set character set utf8',$db_conn  ); 

   mysql_query("SET NAMES 'utf8'",$db_conn ); 

mysql_select_db("photogallery", $db_conn); 

$query = "select * from users " 

."where username='$name' " 

." and password='$pass2'" 

; 
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$result = mysql_query($query, $db_conn); 

if (mysql_num_rows($result) >0 ) 

(Στο παραπάνω σημείο γίνεται έλεγχος αν το ερώτημα sql ως προς τη βάση έχει 

δώσει κάποιο αποτέλεσμα) 

{ 

// αν είναι στην βάση δεδομένων , κάνε εγγραφή του user ως διαχειριστή 

$valid_user = $name; 

@session_register("valid_user"); 

} 

} 

?> 

<?php 

$db_conn = mysql_connect("localhost", "root", ""); 

 mysql_query('set character set utf8',$db_conn  ); 

   mysql_query("SET NAMES 'utf8'",$db_conn ); 

mysql_select_db("photogallery", $db_conn); 

if (@session_is_registered("valid_user") ) 

{ 

$query1 = "select * from users " 

."where username='$valid_user' and user_register='YES'" 

; 

(Εδώ ελέγχουμε αν  ο επισκέπτης που προσπαθεί να συνδεθεί είναι ο διαχειριστής . Ο 

έλεγχος γίνεται με τον έλεγχο αν το πεδίο user_register είναι συμπληρωμένο με 

“YES” ή με “NO”) 
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$result1 = mysql_query($query1, $db_conn); 

if(mysql_num_rows($result1) >0) 

 { 

$code2='manage'; 

$valid_user8 = $code2; 

@session_register("valid_user8"); 

} 

else 

 { 

$code='Διαχείριση'; 

$valid_user9 = $code; 

@session_register("valid_user9"); 

} 

} 

?> 
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6.2 join.php 

 

Με τη παρακάτω φόρμα στέλνω τα αρχεία στο insert.php ώστε να γίνει εγγραφή 

χρήστη: 

 

<form action="insert.php" method="post" onSubmit="return validateForm2()" 

name="myForm"><BR> 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs

p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

Username:&nbsp;&nbsp;<input type="text" name="username" maxlength=20 

size=20 ><BR><BR><BR>    

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs

p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Firstname:

&nbsp;&nbsp;<input type="text" name="firstname" maxlength=20 size=20 

><BR><BR><BR>  

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs

p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lastname:

&nbsp;&nbsp;<input type="text" name="lastname" maxlength=20 size=20 

><BR><BR><BR>   

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs

p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n

bsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;E-mail:&nbsp;&nbsp;<input name="email" 

type=text name=title maxlength=20 size=20><BR><BR><BR>  

 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Create a password:&nbsp;&nbsp;<input 

type="password" name="password" maxlength=20 size=20><BR><BR><BR> 

  Confirm your password:&nbsp;<input type="password" name="password_2" 

maxlength=20 size=20><BR><BR><BR> 

          

<div class="right"><input type="submit"  value="Send" name="submin" ></div> 

         <div class="left"></div>  

 </form> 
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6.3 insert.php 

 

Με το παρακάτω κομμάτι κώδικα κάνω εγγραφή του χρήστη αφού γίνουν οι 

κατάλληλοι έλεγχοι . 

        <?php                                

if (!@$username ||!@$password  || !@$email || !@$password_2 || !@$firstname  || 

!@$lastname ) 

{ 

echo "Δεν εισάγαται όλα τα δεδομένα.<br>" 

."Παρακαλώ δοκιμάστε πάλι."; 

(Αν δεν γίνει εισαγωγή όλων των δεδομένων, τότε ζητείται να ξαναγίνει εισαγωγή 

των δεδομένων) 

} 

else  

{ 

$username= addslashes($username); 

$password = addslashes(md5($password)); 

$email = addslashes($email); 

$firstname = addslashes($firstname); 

$lastname = addslashes($lastname); 

 $db = mysql_pconnect("localhost", "root", ""); 

  mysql_query('set character set utf8',$db ); 

   mysql_query("SET NAMES 'utf8'",$db ); 

mysql_select_db("photogallery"); 

$sel="SELECT * FROM users where username='$username' "; 

$result = mysql_query($sel, $db); 

if (mysql_num_rows($result) >0 ) 

{ 

 echo " Αυτό το όνομα χρήστη υπάρχει, παρακαλώ επέλεξε άλλο"; 

} 

(Αν δοθούν όλα τα στοιχεία τότε εξετάζουμε, αν το ό νομα χρήστη που έχει δοθεί 

υπάρχει στη βάση. Αν υπάρχει τότε μας ζητείται να δώσουμε άλλα όνομα χρήστη) 

else 

{ 
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@$query1 = "INSERT INTO `photogallery`.`users` (`users_id`, `username`, 

`firstname`, `lastname`, `password`, `email`) VALUES ('$users_ID','$username', 

'$firstname', '$lastname','$password','$email');";  

$result = mysql_query($query1); 

$aff_results = mysql_affected_rows(); 

echo  "Η εγγραφή σας &nbsp;"; 

echo  "ολοκληρώθηκε!"; 

(Αν περάσουμε τους προηγούμενους ελέγχους τότε με την εντολή insert γίνεται 

εισαγωγή δεδομένων στη βάση)  

 

 

} 

} 

?> 
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6.4 counter.php 

 

Ο παρακάτω κώδικας μας βοηθάει στο να κρατήσουμε στη βάση τα views που έχουν 

γίνει σε κάθε φωτογραφία. 

 

<?php 

function initCounter($location1 = NULL) { 

$ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];  

( με την παραπάνω εντολή παίρνουμε την ip του υπολογιστή ώστε ο μετρητής να μην 

αυξάνεται όταν μια φωτογραφία επισκέπτεται από τον ίδιο υπολογιστή) 

if(is_null($location1)) { 

$location1 = $_SERVER['PHP_SELF']; 

} 

$create_log = mysql_query("INSERT INTO counter(ip,location)VALUES('$ip', 

'$location1') "); 

} 

function getCounter($mode, $location = NULL) { 

if(is_null($location)) { 

$location = $_SERVER['PHP_SELF']; 

} 

if($mode == "unique") { 

$get_res = mysql_query("SELECT COUNT(DISTINCT ip) AS amt FROM counter 

WHERE location = '$location' "); 

}else{ 

$get_res = mysql_query("SELECT COUNT(ip) AS amt FROM counter WHERE 

location = '$location' "); 

} 

$res = mysql_fetch_assoc($get_res); 

return $res['amt'];}?>  

 

 

 

 

 



61 
 

6.5 upload.php 

Με τον παρακάτω κώδικα ανεβάζουμε τη φωτογραφία στη βάση δεδομένων αφού 

πρώτα γίνει έλεγχος κάποιων παραμέτρων. 

 

<?php 

@session_start(); 

$timestamp = time(); 

date_default_timezone_set("Europe/Riga"); 

 $datetime=date('Y-m-d H:i:s', $timestamp); 

(Εδώ καθορίζουμε τη μορφή που θα αποθηκεύεται και θα εμφανίζεται η  ημερομηνία)  

 //This is the directory where images will be saved  

 $target = "images/";  

 $target = $target . basename( $_FILES['userfile']['name']); 

(Με τον παραπάνω κώδικα καθορίζουμε την τοποθεσία που θα αποθηκεύονται οι 

φωτογραφίες) 

  $db_conn = mysql_connect("localhost", "root", ""); 

mysql_select_db("photogallery", $db_conn); 

 mysql_query('set character set utf8',$db_conn  ); 

   mysql_query("SET NAMES 'utf8'",$db_conn ); 

if (!@$eidos) 

{ 

 echo "<BR>Δεν επιλέξατε κάτι<BR>"; 

} 

(Αν επιλέξουμε το είδο ς της φωτογραφίας που θέλουμε να κάνουμε upload τότε η 

φωτογραφία ανεβαίνει διαφορετικά μας ζητείται να δώσουμε το είδος της 

φωτογραφίας) 

else if((isset($_POST['upload']) && $_FILES['userfile']['size'] > 0&& 

$_FILES['userfile']['size'] < 

900000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

000000000000000000)&&(($_FILES["userfile"]["type"] == "image/pjpg") 
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|| ($_FILES["userfile"]["type"] == "image/pjpeg") 

|| ($_FILES["userfile"]["type"] == "image/jpeg") 

||($_FILES["userfile"]["type"] == "image/jpg") 

( Με τους παραπάνω περιορισμούς καθορίζω το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος της 

φωτογραφίας καθώς και την μορφή της φωτογραφίας που ανεβαίνει. Για παράδειγμα 

δεν μπορούμε να ανεβάσουμε φωτογραφίες της μορφής gif)  

) 

) 

{ 

     $strDescription = addslashes(nl2br($description)); 

$fileName = $_FILES['userfile']['name']; 

$tmpName  = $_FILES['userfile']['tmp_name']; 

$fileSize = $_FILES['userfile']['size']; 

$fileType = $_FILES['userfile']['type']; 

$upload=($_FILES['userfile']['name']); 

$fp      = fopen($tmpName, 'r'); 

$content = fread($fp, filesize($tmpName)); 

$content = addslashes($content); 

fclose($fp); 

if(!get_magic_quotes_gpc()) 

{ 

    $fileName = addslashes($fileName); 

} 

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

      { 

      echo $_FILES["userfile"]["name"] . ". Αυτό το όνομα αρχείου υπάρχει παρακαλώ 

επιλέξτε άλλο. "; 

      } 

(Εξετάζω αν η φωτογραφία έχει ήδη ανέβει , οπότε αν έχει ανέβει ο χρήστης 

ειδοποιείται ώστε να μην την ανεβάσει) 

    else  

 { 

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

      "images/" . $_FILES["userfile"]["name"]); 
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      echo "Stored in: " . "images/" . $_FILES["userfile"]["name"]; 

(Η φωτογραφία αποθηκεύεται στο φάκελο με τον προορισμό που είχαμε ορίσει πιο 

πάνω)  

$query = "INSERT INTO upload (kind,description,name, size, type, 

content,datetime,username ) ". 

"VALUES ('$eidos','$strDescription','$fileName', '$fileSize', '$fileType', 

'$upload','$datetime','$valid_user')"; 

(Εδώ αποθηκεύεται στη βάση ο προ ορισμό ς στον φάκελο που αποθηκεύονται οι 

φωτογραφίες) 

mysql_query($query, $db_conn) or die('Error, query failed'); 

 } 

}  

else 

  { 

  echo "Το αρχείο σας είναι πολύ μεγάλο ή δεν είναι της μορφής: jpg, jpeg<BR>"; 

  } 

  mysql_close($db_conn); 

?> 
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6.6 profil_change.php 

Με το παρακάτω κώδικα ο χρήστης μπορεί να κάνει αλλαγή στο username του 

  

@session_start(); 

$db_conn = mysql_connect("localhost", "root", ""); 

 mysql_query('set character set utf8',$db_conn  ); 

   mysql_query("SET NAMES 'utf8'",$db_conn ); 

mysql_select_db("photogallery", $db_conn); 

if ( ($new_user) && !($new_email) && !($new_password) ) 

{ 

(Αν έχει συμπληρωθεί μόνο το πεδίο του username τότε με τις παρακάτω sql εντολές 

αλλάζουμε μόνο το username στον πίνακα users και στον πίνακα upload) 

 @ $query =   "UPDATE users SET username = '$new_user' WHERE 

username='$valid_user'"; 

  @ $query1 =   "UPDATE upload SET username = '$new_user' WHERE 

username='$valid_user'"; 

$result = mysql_query($query, $db_conn); 

$result1 = mysql_query($query1, $db_conn); 

 echo"To username άλλαξε"; 

 

 

 

Με το παρακάτω κομμάτι κώδικα ο χρήστης μπορεί να κάνει αλλαγή στο email. 

 

@ $query =   "UPDATE users SET email = '$new_email' WHERE 

username='$valid_user'"; 

 echo"To email άλλαξε"; 

$result = mysql_query($query, $db_conn); 

} 

else if ( !($new_user) && !($new_email) && ($new_password)) 

{ 

(Αν έχει συμπληρωθεί μόνο το πεδίο password τότε με τα παρακάτωο χρήστης 

αλλάζει το password) 

@ $query1 = "select password from users where username='$valid_user'"; 
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$result1 = mysql_query($query1, $db_conn); 

  $data1 = mysql_fetch_object($result1); 

$pass="$data1->password"; 

if ( md5($old_password) == $pass) 

 { 

 $new_pass=md5($new_password); 

 @ $query =   "UPDATE users SET password = '$new_pass' WHERE 

username='$valid_user'"; 

$result = mysql_query($query, $db_conn); 

 echo"To password άλλαξε"; 

 

 

6.7 user_gallery.php 

 

Με το παρακάτω κομμάτι κώδικα εμφανίζονται οι φωτογραφίες του εγγεγραμμένου 

χρήστη τις οποίες μπορεί να διαγράψει. 

 

<?php 

@session_start(); 

 $db_conn = mysql_connect("localhost", "root", ""); 

mysql_select_db("photogallery", $db_conn); 

 mysql_query('set character set utf8',$db_conn  ); 

   mysql_query("SET NAMES 'utf8'",$db_conn ); 

 

$data = mysql_query("SELECT content,name,username,id,datetime FROM upload  

where username='$valid_user'") or die(mysql_error()); 

$sql = "SELECT content,name,username,id,datetime FROM upload  where 

username='$valid_user' "; 

$result = mysql_query($sql, $db_conn); 

$data1 = mysql_query("SELECT content,name,username,id,datetime FROM upload  

where username='$valid_user'") or die(mysql_error()); 

$rows = mysql_num_fields($result);  

$rows1 = mysql_num_rows($result);  
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(Με τα παρακάτω εμφανίζω όλες τις φωτογραφίες του χρήστη και από δίπλα την 

επιλογή της διαγραφής της κάθε φωτογραφίας) 

for ($i = 0; $i < $rows1; $i++)  

{ 

  $data1 = mysql_fetch_object($result); 

 $info = mysql_fetch_array( $data ); 

    echo   "  <FORM METHOD=POST 

ACTION='user_gallery_delete.php' onSubmit='return check()'>"; 

if($result) 

 { 

echo "<table border='0'>\n"; 

echo " <tr>\n"; 

echo "  <td bgcolor='#D4D4D4' align='center'>Φωτογραφία</td>\n"; 

echo "  <td bgcolor='#D4D4D4' align='center'>Όνομα αρχείου</td>\n"; 

echo "  <td bgcolor='#D4D4D4' align='center'>Ημερομηνία upload</td>\n"; 

echo "  <td bgcolor='#D4D4D4' align='center'>Διαγραφή</td>\n"; 

echo "  <td> </td>\n"; 

echo " </tr>\n"; 

echo " <tr>"; 

 

{  

 { 

     $valid_photo=$info['id']; 

 

  echo '<td><img src="images/'.$info['content'] .'"width=200" ></td>' ;  

  

 echo "  <td width=200 bgcolor='#EFEFEF' align='center'>$data1-

>name</td>\n<BR>"; 

      echo "  <td width=200 bgcolor='#EFEFEF' align='center'>$data1-

>datetime</td>\n<BR>"; 

  echo   " <td width=200 bgcolor='#EFEFEF' align='center'><INPUT 

TYPE='radio' NAME='delete' value='$valid_photo'></td> "; 

 } 
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(Στην επιλογή της διαγραφής, στην τιμή έχουμε εισάγει το id της κάθε φωτογραφίας 

αφού είναι μοναδικό για κάθε φωτογραφία) 

    echo " </tr>"; 

echo "</table>"; 

 } 

  echo "<HR>";   

  } 

} 

 echo "<BR><INPUT TYPE='submit'  value='Επικύρωση'>"; 

   echo "&nbsp;&nbsp;<INPUT TYPE='reset' 

value='Επαναφορά'>"; 

  echo   " </FORM>";?> 

 

 

6.8 logout.php 

Με το παρακάτω κομμάτι κώδικα γίνεται αποσύνδεση του χρήστη. 

 

 <?php 

@session_start(); 

@$old_user = $valid_user; // store to test if they *were* logged in 

@$old_user1 = $valid_user1; 

@$result = session_unregister("valid_user"); 

@$result1= session_unregister("valid_user1"); 

session_destroy(); 

?> 
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6.9  manage.php 
 

      <?php  

 @session_start(); 

if (@session_is_registered("valid_user")&&@session_is_registered("valid_user8")) 

{ 

( Με την παρακάτω φόρμα ο διαχειριστής μπορεί να κάνει αναζήτηση των στοιχείων 
κάποιου χρήστη δίνοντας το username του η κάποιο συνδυασμό γραμμάτων από το 
username του)   

 echo" 

<FORM ACTION='manage.php' METHOD='POST'> 

<FONT SIZE='5' Color=#444444> Αναζήτηση</FONT><BR> <BR> 

<font size='3'>Δώστε το username:</font>&nbsp;&nbsp;  

<INPUT type='TEXT' NAME='Search' value='' SIZE=20><BR> 

<BR><INPUT TYPE='submit' VALUE='Αναζήτηση' >&nbsp; 

<INPUT TYPE = 'RESET' VALUE = 'Επαναφορά' > 

</FORM><HR><BR><BR> "; 

} 

?> 

 <?php 

  if (!@$Search) 

  { 

   echo " "; 

  } 

  else 

  { 

 $db_conn = mysql_connect("localhost", "root", ""); 
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mysql_select_db("photogallery", $db_conn); 

 mysql_query('set character set utf8',$db_conn  ); 

   mysql_query("SET NAMES 'utf8'",$db_conn ); 

$query = " SELECT users_id,username,firstname,lastname,email FROM users 
WHERE username like '%$Search%' "; 

(Με την εντολή “%$Search%” ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα με τον συνδυασμό 
κάποιων γραμμάτων να κάνει αναζήτηση του χρήστη) 

   echo "<font size=5 color=#000000>Στοιχεία</font><br>"; 

$results_id = mysql_query($query, $db_conn); 

      if ($results_id)    

{ 

         echo" <TABLE   border='0' >"; 

         echo" <Th bgcolor='#A0A0A0' align='center'>usersID</Th> 

    <Th bgcolor='#A0A0A0' align='center'>username</Th> 

    <Th bgcolor='#A0A0A0' align='center'>firstname</Th> 

    <Th bgcolor='#A0A0A0' align='center'>lastname</Th> 

    <Th bgcolor='#A0A0A0' align='center'>email</Th> 

         " ; 

 while( ($row = mysql_fetch_row($results_id)))     

 { 

 echo "<tr>"; 

  foreach ($row as $field) 

  { 

 echo   " <td bgcolor='#E5E5E5' align='center'> $field </td> "; 

  } 

   echo    "</tr>";                    

 }     

(Με τα παραπάνω εμφανίζω τα στοιχεία του χρήστη σε πίνακα)  
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 echo "</TABLE> "; 

   } 

  echo "<HR>";   

  } 

  ?> 

 <?php  

 @session_start(); 

if (@session_is_registered("valid_user")&&@session_is_registered("valid_user8")) 

{ 

( Με την παρακάτω φόρμα συμπληρώνω τα πεδία ώστε να αλλάξω σε συγκεκριμένο 
χρήστη το email του)  

 echo" 

  <FORM ACTION='manage.php' METHOD='POST'  
onSubmit='return validateForm1()' name='myForm'  > 

<FONT SIZE='5' Color=#444444> Αλλαγή email</FONT><BR> <BR> 

<font size='3'>Δώστε το username:</font> 

<INPUT type='TEXT' NAME='user' value='' 
SIZE=20>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<BR><BR> 

<font size='3'>Bάλε το νέο email:&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font> 

<INPUT TYPE='text' NAME='mail' value='' SIZE=20><BR> 

<BR><INPUT TYPE='submit' VALUE='Αλλαγή' > 

&nbsp;<INPUT TYPE ='RESET' VALUE = 'Επαναφορά' > 

</FORM><HR>"; 

} 

?> 

<?php 

 $db_conn = mysql_connect("localhost", "root", ""); 

mysql_select_db("photogallery", $db_conn); 
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 @ $query7 =   "UPDATE users SET email = '$mail' WHERE username = '$user'"; 

$result7 = mysql_query($query7, $db_conn);       

?> 

  (Με  το παραπάνω sql ερώτημα κάνω αλλαγή του email του χρήστη που έχω 
επιλέξει)  

<?php  

@session_start(); 

if (@session_is_registered("valid_user")&&@session_is_registered("valid_user8")) 

{ 

 echo" 

( Με τη παρακάτω φόρμα ο διαχειριστής μπορεί να αλλάξει το username οποιυδήποτε 
χρήστη δίνοντας το παλιό του username) 

 <FORM ACTION='manage.php' METHOD='POST'  onSubmit='return 
check()'  >  

<FONT SIZE='5' Color=#444444> Αλλαγή username</FONT><BR> <BR> 

<font size='3'>Δώστε το username:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font> 

<INPUT type='TEXT' NAME='user2' value='' 
SIZE=20>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<BR><BR> 

<font size='3'>Bάλε το νέο username:&nbsp;</font> 

<INPUT TYPE='text' NAME='new_user' value='' SIZE=20><BR> 

<BR><INPUT TYPE='submit' VALUE='Αλλαγή' > 

&nbsp;<INPUT TYPE ='RESET' VALUE = 'Επαναφορά' > 

</FORM><HR>"; 

} 

?> 

<?php 

 $db_conn = mysql_connect("localhost", "root", ""); 

mysql_select_db("photogallery", $db_conn); 
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 @ $query8 =   "UPDATE users SET username = '$new_user' WHERE username = 
'$user2'"; 

 @ $query9 =   "UPDATE upload SET username = '$new_user' WHERE username = 
'$user2';"; 

$resul8 = mysql_query($query8, $db_conn); 

     $resul9 = mysql_query($query9, $db_conn); 

(Με τα παραπάνω sql ερωτήματα αλλάζω to username και στον πίνακα users και στο 
πίνακα upload) 

?> 
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9. Παράρτημα  
 

Με το παρακάτω κομμάτι κώδικα εμφανίζεται το μενού ανάλογα με το αν ο 
επισκέπτης είναι απλός χρήστης ή διαχειριστής. 

<?php 

$db_conn = mysql_connect("localhost", "root", ""); 

 mysql_query('set character set utf8',$db_conn  ); 

   mysql_query("SET NAMES 'utf8'",$db_conn ); 

mysql_select_db("photogallery", $db_conn); 

if (@session_is_registered("valid_user") ) 

{ 

$query1 = "select * from users " 

."where username='$valid_user' and user_register='YES'" 

; 

$result1 = mysql_query($query1, $db_conn); 

if(mysql_num_rows($result1) >0) 

 { 

$code2='manage'; 

$valid_user8 = $code2; 

@session_register("valid_user8"); 

} 

else{ 

$code='Διαχείριση'; 

$valid_user9 = $code; 

@session_register("valid_user9"); 

} 

} 
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?> 

<div id="top_menu"> 

                    <ul class="menu"> 

  <?php 

if (@session_is_registered("valid_user9")) 

{ 

                   echo"<li><a href='login.php' class='nav'>home</a></li>"; 

                     echo"   <li><a href='gallery.php' class='nav'>gallery</a></li>"; 

                  echo"      <li><a href='contact.php' class='nav'>contact</a></li>"; 

      echo" <li><a href='upload.php' 
class='nav'>upload</a></li>"; 

               echo" <li><a href='profil.php' 
class='nav'>profile</a></li>"; 

                     echo"   <li><a href='logout.php' class='nav'>log out</a></li>"; 

} 

else if (@session_is_registered("valid_user8")) 

{ 

                   echo"<li><a href='login.php' class='nav'>home</a></li>"; 

                     echo"   <li><a href='gallery.php' class='nav'>gallery</a></li>"; 

                  echo"      <li><a href='contact.php' class='nav'>contact</a></li>"; 

      echo" <li><a href='upload.php' 
class='nav'>upload</a></li>"; 

               echo" <li><a href='profil.php' 
class='nav'>profile</a></li>"; 

               echo" <li><a href='manage.php' 
class='nav'>manage</a></li>"; 

                     echo"   <li><a href='logout.php' class='nav'>log out</a></li>"; 

 

} 



76 
 

else 

{ 

echo"<li><a href='login.php' class='nav'>home</a></li>"; 

                     echo"   <li><a href='gallery.php' class='nav'>gallery</a></li>"; 

                  echo"      <li><a href='contact.php' class='nav'>contact</a></li>"; 

     echo" <li><a href='join.php' 
class='nav'>join</a></li>"; 

} 

 ?> 

 

last_photos.php 

(Παρακάτω βλέπουμε τον κώδικα που εμφανίζει τη σελίδα για τις τελευταίες 

φωτογραφίες που έχουν προστεθεί στη σελίδα) 

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

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

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

<head> 

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

<title>PhotoGallery Template</title> 

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

<style type="text/css">a img {border: none;}</style>  

</head> 

<body> 

<?php 

@session_start(); 

$db_conn = mysql_connect("localhost", "root", ""); 

 mysql_query('set character set utf8',$db_conn  ); 

   mysql_query("SET NAMES 'utf8'",$db_conn ); 

mysql_select_db("photogallery", $db_conn); 

if (@session_is_registered("valid_user") ) 

{ 

$query1 = "select * from users " 
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."where username='$valid_user' and users_id='10'" 

; 

$result1 = mysql_query($query1, $db_conn); 

if(mysql_num_rows($result1) >0) 

{ 

$code2='manage'; 

$valid_user8 = $code2; 

@session_register("valid_user8"); 

} 

else 

{ 

$code='Διαχείριση'; 

$valid_user9 = $code; 

@session_register("valid_user9"); 

} 

} 

?> 

<div id="top_menu"> 

<ul class="menu"> 

<?php 

if (@session_is_registered("valid_user9")) 

{ 

echo"<li><a href='login.php' class='nav'>home</a></li>"; 

echo"   <li><a href='gallery.php' class='nav'>gallery</a></li>"; 

echo"      <li><a href='contact.php' class='nav'>contact</a></li>"; 

echo" <li><a href='join.php' class='nav'>join</a></li>"; 

echo" <li><a href='upload.php' class='nav'>upload</a></li>"; 

echo" <li><a href='profil.php' class='nav'>profile</a></li>"; 

echo"   <li><a href='logout.php' class='nav'>log out</a></li>"; 

} 

else if (@session_is_registered("valid_user8")) 

{ 

echo"<li><a href='login.php' class='nav'>home</a></li>"; 

echo"   <li><a href='gallery.php' class='nav'>gallery</a></li>"; 
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echo"      <li><a href='contact.php' class='nav'>contact</a></li>"; 

echo" <li><a href='join.php' class='nav'>join</a></li>"; 

echo" <li><a href='upload.php' class='nav'>upload</a></li>"; 

echo" <li><a href='profil.php' class='nav'>profile</a></li>"; 

echo" <li><a href='manage.php' class='nav'>manage</a></li>"; 

echo"   <li><a href='logout.php' class='nav'>log out</a></li>"; 

} 

else 

{ 

echo"<li><a href='login.php' class='nav'>home</a></li>"; 

echo"   <li><a href='gallery.php' class='nav'>gallery</a></li>"; 

echo"      <li><a href='contact.php' class='nav'>contact</a></li>"; 

echo" <li><a href='join.php' class='nav'>join</a></li>"; 

} 

?> 

</ul> 

</div> 

<div id="main_content"> 

<div id="top_banner"> 

 <a href="index.html"><img src="images/logo.jpg" width="230" height="130" 

alt="home" title="logo" border="0" class="logo" /></a> 

 </div> 

 <div id="page_content"> 

<div class="title"> 

<form> 

 <label>Order by</label> 

 <select accesskey="S" onchange="window.open(this.value,'','','','','','','','','','','')"> 

 <option value="popular_photos.php" >Popular photos</option> 

 <option value="last_photos.php" selected>Last photos</option> 

  <option value="abstract_photos.php" selected>Abstract</option> 

  <option value="people_photos.php" selected>People</option> 

  <option value="nature_photos.php" selected>Nature</option> 

  <option value="still_life_photos.php" selected>Still life</option> 

  <option value="commercial_photos.php" selected>Commercial</option> 
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  <option value="street_photos.php" selected>Street</option> 

<option value="family_photos.php" selected>Family</option> 

<option value="macro_photos.php" selected>Macro</option> 

<option value="sport_photos.php" selected>Sport</option> 

 </select> 

</form> 

</div>   

<div class="details">        

 </div> 

 <div class="content_text"> 

<?php 

@session_start(); 

$db_conn = mysql_connect("localhost", "root", ""); 

mysql_select_db("photogallery", $db_conn); 

mysql_query('set character set utf8',$db_conn  ); 

mysql_query("SET NAMES 'utf8'",$db_conn ); 

$data = mysql_query("SELECT * FROM upload  order by datetime DESC") or 

die(mysql_error()); 

$sql = "SELECT * FROM upload  order by datetime DESC "; 

$result = mysql_query($sql, $db_conn); 

$data1 = mysql_query("SELECT * FROM upload  order by datetime DESC") or 

die(mysql_error()); 

$rows = mysql_num_fields($result);  

$rows1 = mysql_num_rows($result);  

for ($i = 0; $i < $rows1; $i++)  

{ 

$data1 = mysql_fetch_object($result); 

$info = mysql_fetch_array( $data ); 

echo "<table border='0'>\n"; 

echo " <tr>\n"; 

echo "  <td bgcolor='#D4D4D4' align='center'>Φωτογραφία</td>\n"; 

echo "  <td bgcolor='#D4D4D4' align='center'>Όνομα αρχείου</td>\n"; 

echo "  <td bgcolor='#D4D4D4' align='center'>Περιγραφή</td>\n"; 

echo "  <td bgcolor='#D4D4D4' align='center'>Όνομα χρήστη</td>\n"; 
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echo "  <td bgcolor='#D4D4D4' align='center'>Ημερομηνία upload</td>\n"; 

echo "  <td bgcolor='#D4D4D4' align='center'>Views</td>\n"; 

echo "  <td> </td>\n"; 

echo " </tr>\n"; 

echo " <tr>"; 

{  

 { 

$valid_photo=$info['id']; 

echo '<td><a href="details.php?id=' . $valid_photo. '"><img 

src="images/'.$info['content'] .'"width=200" ></td>' ;  

 echo "  <td width=200 bgcolor='#EFEFEF' align='center'>$data1-

>name</td>\n<BR>"; 

echo "  <td width=200 bgcolor='#EFEFEF' align='center'>$data1-

>description</td>\n<BR>"; 

echo "  <td width=200 bgcolor='#EFEFEF' align='center'>$data1-

>username</td>\n<BR>"; 

echo "  <td width=200 bgcolor='#EFEFEF' align='center'>$data1-

>datetime</td>\n<BR>"; 

echo "  <td width=200 bgcolor='#EFEFEF' align='center'>$data1-

>views</td>\n<BR>"; 

} 

 } 

echo " </tr>"; 

echo "</table>"; 

 } 

mysql_close($db_conn); 

?> 

 </div> 

 <div class="menu_navigation"> 

 </div> 

 </div> 

<div class="title"> 

</div> 

<div class="content_text"> 
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            <BR><BR><BR> 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs

p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n

bsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a 

href="#"><img src="images/s2.jpg" width="125" height="40" alt="s" title="s" 

class="inspiration" /></a> 

             <a href="#"><img src="images/s3.jpg" width="125" height="40" alt="s" 

title="s" class="inspiration" /></a> 

             <a href="#"><img src="images/s4.jpg" width="125" height="40" alt="s" 

title="s" class="inspiration" /></a> 

             <a href="#"><img src="images/s1.jpg" width="125" height="40" alt="s" 

title="s" class="inspiration" /></a> 

          </div> 

<div id="footer"> 

<div id="footer_content"> 

<div id="copyrights"> 

</div> 

 <div> 

                    <ul class="footer_menu">    

                    </ul> 

    </div> 

<div id="madeby"> 

</div> 

</div> 

</div> 

</body> 

</html>  
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popular_photos.php 

 

(Με τον παρακάτω κώδικα εμφανίζεται η σελίδα που περιέχει τις φωτογραφίες με τα 

περισσότερα views) 

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

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

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

<head> 

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

<title>PhotoGallery Template</title> 

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

<style type="text/css">a img {border: none;}</style>  

</head> 

<body> 

<?php 

@session_start(); 

$db_conn = mysql_connect("localhost", "root", ""); 

 mysql_query('set character set utf8',$db_conn  ); 

   mysql_query("SET NAMES 'utf8'",$db_conn ); 

mysql_select_db("photogallery", $db_conn); 

if (@session_is_registered("valid_user") ) 

{ 

$query1 = "select * from users " 

."where username='$valid_user' and user_register='YES'" 

; 

$result1 = mysql_query($query1, $db_conn); 

if(mysql_num_rows($result1) >0) 

 { 

$code2='manage'; 

$valid_user8 = $code2; 

@session_register("valid_user8"); 

} 

else 

{ 
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@$code='Διαχείριση'; 

$valid_user9 = $code; 

@session_register("valid_user9"); 

} 

} 

?> 

<div id="top_menu"> 

<ul class="menu"> 

<?php 

if (@session_is_registered("valid_user9")) 

{ 

echo"<li><a href='login.php' class='nav'>home</a></li>"; 

echo"   <li><a href='gallery.php' class='nav'>gallery</a></li>"; 

echo"      <li><a href='contact.php' class='nav'>contact</a></li>"; 

echo" <li><a href='upload.php' class='nav'>upload</a></li>"; 

echo" <li><a href='profil.php' class='nav'>profile</a></li>"; 

echo"   <li><a href='logout.php' class='nav'>log out</a></li>"; 

 

} 

else if (@session_is_registered("valid_user8")) 

{ 

echo"<li><a href='login.php' class='nav'>home</a></li>"; 

echo"   <li><a href='gallery.php' class='nav'>gallery</a></li>"; 

echo"      <li><a href='contact.php' class='nav'>contact</a></li>"; 

echo" <li><a href='upload.php' class='nav'>upload</a></li>"; 

echo" <li><a href='profil.php' class='nav'>profile</a></li>"; 

echo" <li><a href='manage.php' class='nav'>manage</a></li>"; 

echo"   <li><a href='logout.php' class='nav'>log out</a></li>"; 

} 

else 

{ 

echo"<li><a href='login.php' class='nav'>home</a></li>"; 

                     echo"   <li><a href='gallery.php' class='nav'>gallery</a></li>"; 

                  echo"      <li><a href='contact.php' class='nav'>contact</a></li>"; 
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     echo" <li><a href='join.php' 

class='nav'>join</a></li>"; 

} 

?> 

</ul> 

</div> 

 

<div id="main_content"> 

<div id="top_banner"> 

<a href="index.html"><img src="images/logo.jpg" width="230" height="130" 

alt="home" title="logo" border="0" class="logo" /></a> 

</div> 

<div id="page_content"> 

<div class="title"> 

<script> 

 function goToPage(url) 

 { 

 if (url != "") 

 { 

 .open(url); 

 } 

 } 

</script> 

   <FORM > 

<label>Order by</label> 

 <select accesskey="S" onchange="window.open(this.value,'','','','','','','','','','','')"> 

  <option value="popular_photos.php" selected>Popular photos</option> 

 <option value="last_photos.php" >Last photos</option> 

  <option value="abstract_photos.php" >Abstract</option> 

  <option value="people_photos.php" >People</option> 

  <option value="nature_photos.php" >Nature</option> 

  <option value="still_life_photos.php" >Still life</option> 

    <option value="commercial_photos.php" >Commercial</option> 

     <option value="street_photos.php" >Street</option> 
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     <option value="family_photos.php">Family</option> 

     <option value="macro_photos.php" >Macro</option> 

<option value="sport_photos.php" >Sport</option> 

</select> 

</FORM> 

</div>   

<div class="details">                   

 </div> 

<div class="content_text"> 

<?php 

@session_start(); 

$db_conn = mysql_connect("localhost", "root", ""); 

mysql_select_db("photogallery", $db_conn); 

mysql_query('set character set utf8',$db_conn  ); 

mysql_query("SET NAMES 'utf8'",$db_conn ); 

$data = mysql_query("SELECT * FROM upload  order by views DESC") or 

die(mysql_error()); 

$sql = "SELECT * FROM upload  order by views DESC "; 

$result = mysql_query($sql, $db_conn); 

$data1 = mysql_query("SELECT * FROM upload  order by views DESC") or 

die(mysql_error()); 

$rows = mysql_num_fields($result);  

$rows1 = mysql_num_rows($result);  

for ($i = 0; $i < $rows1; $i++)  

{  

$data1 = mysql_fetch_object($result); 

$info = mysql_fetch_array( $data ); 

echo "<table border='0'>\n"; 

echo " <tr>\n"; 

echo "  <td bgcolor='#D4D4D4' align='center'>Φωτογραφία</td>\n"; 

echo "  <td bgcolor='#D4D4D4' align='center'>Όνομα αρχείου</td>\n"; 

echo "  <td bgcolor='#D4D4D4' align='center'>Περιγραφή</td>\n"; 

echo "  <td bgcolor='#D4D4D4' align='center'>Όνομα χρήστη</td>\n"; 

echo "  <td bgcolor='#D4D4D4' align='center'>Ημερομηνία upload</td>\n"; 
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echo "  <td bgcolor='#D4D4D4' align='center'>Views</td>\n"; 

echo "  <td> </td>\n"; 

echo " </tr>\n"; 

echo " <tr>"; 

{  

$valid_photo=$info['id']; 

 echo '<td><a href="details.php?id=' . $valid_photo. '"><img 

src="images/'.$info['content'] .'"width=200" ></td>' ;  

 echo "  <td width=200 bgcolor='#EFEFEF' align='center'>$data1-

>name</td>\n<BR>"; 

 echo "  <td width=200 bgcolor='#EFEFEF' align='center'>$data1-

>description</td>\n<BR>"; 

 echo "  <td width=200 bgcolor='#EFEFEF' align='center'>$data1-

>username</td>\n<BR>"; 

 echo "  <td width=200 bgcolor='#EFEFEF' align='center'>$data1-

>datetime</td>\n<BR>"; 

 echo "  <td width=200 bgcolor='#EFEFEF' align='center'>$data1-

>views</td>\n<BR>"; 

} 

 } 

    echo " </tr>"; 

echo "</table>"; 

 } 

mysql_close($db_conn); 

?> 

        </div> 

     <div class="menu_navigation"> 

            </div> 

        </div> 

      <div class="title"> 

         </div> 

            <div class="content_text"> 

            <BR><BR><BR> 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
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p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n

bsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a 

href="#"><img src="images/s2.jpg" width="125" height="40" alt="s" title="s" 

class="inspiration" /></a> 

             <a href="#"><img src="images/s3.jpg" width="125" height="40" alt="s" 

title="s" class="inspiration" /></a> 

             <a href="#"><img src="images/s4.jpg" width="125" height="40" alt="s" 

title="s" class="inspiration" /></a> 

             <a href="#"><img src="images/s1.jpg" width="125" height="40" alt="s" 

title="s" class="inspiration" /></a> 

          </div> 

 </div>  

</div> 

<div id="footer"> 

<div id="footer_content"> 

<div id="copyrights"> 

</div> 

 <div> 

                    <ul class="footer_menu"> 

                    </ul> 

    </div> 

<div id="madeby"> 

</div> 

</div> 

</div> 

</body> 

</html> 
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abstract.php 

 

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

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

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

<head> 

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

<title>PhotoGallery Template</title> 

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

<style type="text/css">a img {border: none;}</style>  

</head> 

<body> 

<?php 

@session_start(); 

$db_conn = mysql_connect("localhost", "root", ""); 

 mysql_query('set character set utf8',$db_conn  ); 

   mysql_query("SET NAMES 'utf8'",$db_conn ); 

mysql_select_db("photogallery", $db_conn); 

if (@session_is_registered("valid_user") ) 

{ 

$query1 = "select * from users " 

."where username='$valid_user' and users_id='10'" 

; 

$result1 = mysql_query($query1, $db_conn); 

if(mysql_num_rows($result1) >0) 

{ 

$code2='manage'; 

$valid_user8 = $code2; 

@session_register("valid_user8"); 

 

 

} 

else 

{ 
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$code='Διαχείριση'; 

$valid_user9 = $code; 

@session_register("valid_user9"); 

} 

} 

?> 

<div id="top_menu"> 

<ul class="menu"> 

       <?php 

if (@session_is_registered("valid_user9")) 

{ 

echo"<li><a href='login.php' class='nav'>home</a></li>"; 

echo"   <li><a href='gallery.php' class='nav'>gallery</a></li>"; 

echo"      <li><a href='contact.php' class='nav'>contact</a></li>"; 

echo" <li><a href='join.php' class='nav'>join</a></li>"; 

echo" <li><a href='upload.php' class='nav'>upload</a></li>"; 

echo" <li><a href='profil.php' class='nav'>profile</a></li>"; 

echo"   <li><a href='logout.php' class='nav'>log out</a></li>"; 

 

} 

else if (@session_is_registered("valid_user8")) 

{ 

echo"<li><a href='login.php' class='nav'>home</a></li>"; 

echo"   <li><a href='gallery.php' class='nav'>gallery</a></li>"; 

echo"      <li><a href='contact.php' class='nav'>contact</a></li>"; 

echo" <li><a href='join.php' class='nav'>join</a></li>"; 

echo" <li><a href='upload.php' class='nav'>upload</a></li>"; 

echo" <li><a href='profil.php' class='nav'>profile</a></li>"; 

echo" <li><a href='manage.php' class='nav'>manage</a></li>"; 

echo"   <li><a href='logout.php' class='nav'>log out</a></li>"; 

} 

else 

{ 

echo"<li><a href='login.php' class='nav'>home</a></li>"; 
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echo"   <li><a href='gallery.php' class='nav'>gallery</a></li>"; 

echo"      <li><a href='contact.php' class='nav'>contact</a></li>"; 

echo" <li><a href='join.php' class='nav'>join</a></li>"; 

} 

?> 

 </ul> 

</div> 

<div id="main_content"> 

 <div id="top_banner"> 

    <a href="index.html"><img src="images/logo.jpg" width="230" height="130" 

alt="home" title="logo" border="0" class="logo" /></a> 

    </div>    

    <div id="page_content"> 

     <div class="title"> 

<form> 

 <label>Order by</label> 

 <select accesskey="S" onchange="window.open(this.value,'','','','','','','','','','','')"> 

 <option value="popular_photos.php" >Popular photos</option> 

 <option value="last_photos.php" >Last photos</option> 

  <option value="abstract_photos.php" selected>Abstract</option> 

  <option value="people_photos.php" >People</option> 

  <option value="nature_photos.php" >Nature</option> 

  <option value="still_life_photos.php" >Still life</option> 

    <option value="commercial_photos.php" >Commercial</option> 

     <option value="street_photos.php" >Street</option> 

     <option value="family_photos.php" >Family</option> 

     <option value="macro_photos.php" >Macro</option> 

     <option value="sport_photos.php" >Sport</option> 

 </select> 

</form> 

 

 

        </div>   

         <div class="details">        
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        </div> 

        <div class="content_text"> 

<?php 

  @session_start(); 

 $db_conn = mysql_connect("localhost", "root", ""); 

mysql_select_db("photogallery", $db_conn); 

 mysql_query('set character set utf8',$db_conn  ); 

   mysql_query("SET NAMES 'utf8'",$db_conn ); 

$data = mysql_query("SELECT * FROM upload where kind='abstract' order by 

datetime DESC") or die(mysql_error()); 

$sql = "SELECT * FROM upload where kind='abstract'  order by datetime DESC "; 

$result = mysql_query($sql, $db_conn); 

$data1 = mysql_query("SELECT * FROM upload where kind='abstract'  order by 

datetime DESC") or die(mysql_error()); 

$rows = mysql_num_fields($result);  

$rows1 = mysql_num_rows($result);  

for ($i = 0; $i < $rows1; $i++)  

{ 

 

  $data1 = mysql_fetch_object($result); 

 $info = mysql_fetch_array( $data ); 

echo "<table border='0'>\n"; 

echo " <tr>\n"; 

echo "  <td bgcolor='#D4D4D4' align='center'>Φωτογραφία</td>\n"; 

echo "  <td bgcolor='#D4D4D4' align='center'>Όνομα αρχείου</td>\n"; 

echo "  <td bgcolor='#D4D4D4' align='center'>Περιγραφή</td>\n"; 

echo "  <td bgcolor='#D4D4D4' align='center'>Όνομα χρήστη</td>\n"; 

echo "  <td bgcolor='#D4D4D4' align='center'>Ημερομηνία upload</td>\n"; 

echo "  <td bgcolor='#D4D4D4' align='center'>Views</td>\n"; 

echo "  <td> </td>\n"; 

echo " </tr>\n"; 

echo " <tr>"; 

{  

 { 
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$valid_photo=$info['id']; 

echo '<td><a href="details.php?id=' . $valid_photo. '"><img 

src="images/'.$info['content'] .'"width=200" ></td>' ;  

 echo "  <td width=200 bgcolor='#EFEFEF' align='center'>$data1-

>name</td>\n<BR>"; 

echo "  <td width=200 bgcolor='#EFEFEF' align='center'>$data1-

>description</td>\n<BR>"; 

 echo "  <td width=200 bgcolor='#EFEFEF' align='center'>$data1-

>username</td>\n<BR>"; 

echo "  <td width=200 bgcolor='#EFEFEF' align='center'>$data1-

>datetime</td>\n<BR>"; 

 echo "  <td width=200 bgcolor='#EFEFEF' align='center'>$data1-

>views</td>\n<BR>"; 

} 

} 

    echo " </tr>"; 

echo "</table>"; 

 } 

mysql_close($db_conn); 

?> 

        </div>     

     <div class="menu_navigation">          

            </div> 

        </div> 

  <div class="title">  

         </div> 

            <div class="content_text"> 

            <BR><BR><BR> 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs

p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n

bsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a 

href="#"><img src="images/s2.jpg" width="125" height="40" alt="s" title="s" 

class="inspiration" /></a> 
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             <a href="#"><img src="images/s3.jpg" width="125" height="40" alt="s" 

title="s" class="inspiration" /></a> 

             <a href="#"><img src="images/s4.jpg" width="125" height="40" alt="s" 

title="s" class="inspiration" /></a> 

             <a href="#"><img src="images/s1.jpg" width="125" height="40" alt="s" 

title="s" class="inspiration" /></a> 

          </div>             

 </div>   

</div> 

<div id="footer"> 

<div id="footer_content"> 

<div id="copyrights"> 

</div> 

 <div> 

                    <ul class="footer_menu"> 

  </ul> 

</div> 

<div id="madeby"> 

</div> 

</div> 

 

</div> 

</body> 

</html> 
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street_photos.php 

 

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

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

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

<head> 

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

<title>PhotoGallery Template</title> 

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

<style type="text/css">a img {border: none;}</style>  

</head> 

<body> 

<?php 

@session_start(); 

$db_conn = mysql_connect("localhost", "root", ""); 

 mysql_query('set character set utf8',$db_conn  ); 

   mysql_query("SET NAMES 'utf8'",$db_conn ); 

mysql_select_db("photogallery", $db_conn); 

if (@session_is_registered("valid_user") ) 

{ 

$query1 = "select * from users " 

."where username='$valid_user' and users_id='10'" 

; 

$result1 = mysql_query($query1, $db_conn); 

if(mysql_num_rows($result1) >0) 

 { 

$code2='manage'; 

$valid_user8 = $code2; 

@session_register("valid_user8"); 

} 

else 

 { 

$code='Διαχείριση'; 

$valid_user9 = $code; 
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@session_register("valid_user9"); 

} 

} 

?> 

<div id="top_menu"> 

<ul class="menu"> 

<?php 

if (@session_is_registered("valid_user9")) 

{ 

echo"<li><a href='login.php' class='nav'>home</a></li>"; 

 echo"   <li><a href='gallery.php' class='nav'>gallery</a></li>" 

 echo"      <li><a href='contact.php' class='nav'>contact</a></li>"; 

echo" <li><a href='join.php' class='nav'>join</a></li>"; 

echo" <li><a href='upload.php' class='nav'>upload</a></li>"; 

echo" <li><a href='profil.php' class='nav'>profile</a></li>"; 

echo"   <li><a href='logout.php' class='nav'>log out</a></li>"; 

} 

else if (@session_is_registered("valid_user8")) 

{ 

echo"<li><a href='login.php' class='nav'>home</a></li>"; 

echo"   <li><a href='gallery.php' class='nav'>gallery</a></li>"; 

echo"      <li><a href='contact.php' class='nav'>contact</a></li>"; 

echo" <li><a href='join.php' class='nav'>join</a></li>"; 

echo" <li><a href='upload.php' class='nav'>upload</a></li>"; 

echo" <li><a href='profil.php' class='nav'>profile</a></li>"; 

echo" <li><a href='manage.php' class='nav'>manage</a></li>"; 

 echo"   <li><a href='logout.php' class='nav'>log out</a></li>"; 

} 

else 

{ 

echo"<li><a href='login.php' class='nav'>home</a></li>"; 

 echo"   <li><a href='gallery.php' class='nav'>gallery</a></li>"; 

echo"      <li><a href='contact.php' class='nav'>contact</a></li>"; 

echo" <li><a href='join.php' class='nav'>join</a></li>"; 
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} 

?> 

  </ul> 

</div> 

<div id="main_content"> 

 <div id="top_banner"> 

    <a href="index.html"><img src="images/logo.jpg" width="230" height="130" 

alt="home" title="logo" border="0" class="logo" /></a> 

    </div>    

    <div id="page_content"> 

     <div class="title"> 

<form> 

 <label>Order by</label> 

 <select accesskey="S" onchange="window.open(this.value,'','','','','','','','','','','')"> 

 <option value="popular_photos.php" >Popular photos</option> 

 <option value="last_photos.php" >Last photos</option> 

  <option value="abstract_photos.php" >Abstract</option> 

  <option value="people_photos.php" >People</option> 

  <option value="nature_photos.php" >Nature</option> 

  <option value="still_life_photos.php"  >Still life</option> 

    <option value="commercial_photos.php" >Commercial</option> 

     <option value="street_photos.php" selected>Street</option> 

     <option value="family_photos.php" >Family</option> 

     <option value="macro_photos.php" >Macro</option> 

     <option value="sport_photos.php" >Sport</option> 

 </select> 

</form> 

        </div>   

         <div class="details">                             

        </div> 

        <div class="content_text"> 

<?php   

@session_start(); 

 $db_conn = mysql_connect("localhost", "root", ""); 
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mysql_select_db("photogallery", $db_conn); 

 mysql_query('set character set utf8',$db_conn  ); 

 mysql_query("SET NAMES 'utf8'",$db_conn ); 

$data = mysql_query("SELECT * FROM upload where kind='street' order by 

datetime DESC") or die(mysql_error()); 

$sql = "SELECT * FROM upload where kind='street'  order by datetime DESC "; 

$result = mysql_query($sql, $db_conn); 

$data1 = mysql_query("SELECT * FROM upload where kind='street'  order by 

datetime DESC") or die(mysql_error()); 

$rows = mysql_num_fields($result);  

$rows1 = mysql_num_rows($result);  

for ($i = 0; $i < $rows1; $i++)     

{   

  $data1 = mysql_fetch_object($result); 

 $info = mysql_fetch_array( $data ); 

echo "<table border='0'>\n"; 

echo " <tr>\n"; 

echo "  <td bgcolor='#D4D4D4' align='center'>Φωτογραφία</td>\n"; 

echo "  <td bgcolor='#D4D4D4' align='center'>Όνομα αρχείου</td>\n"; 

echo "  <td bgcolor='#D4D4D4' align='center'>Περιγραφή</td>\n"; 

echo "  <td bgcolor='#D4D4D4' align='center'>Όνομα χρήστη</td>\n"; 

echo "  <td bgcolor='#D4D4D4' align='center'>Ημερομηνία upload</td>\n"; 

echo "  <td bgcolor='#D4D4D4' align='center'>Views</td>\n"; 

echo "  <td> </td>\n"; 

echo " </tr>\n";  

echo " <tr>"; 

{  

 {  

     $valid_photo=$info['id'];  

  echo '<td><a href="details.php?id=' . $valid_photo. '"><img 

src="images/'.$info['content'] .'"width=200" ></td>' ;  

  

 echo "  <td width=200 bgcolor='#EFEFEF' align='center'>$data1-

>name</td>\n<BR>"; 
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   echo "  <td width=200 bgcolor='#EFEFEF' align='center'>$data1-

>description</td>\n<BR>"; 

      echo "  <td width=200 bgcolor='#EFEFEF' align='center'>$data1-

>username</td>\n<BR>"; 

       echo "  <td width=200 bgcolor='#EFEFEF' align='center'>$data1-

>datetime</td>\n<BR>"; 

           echo "  <td width=200 bgcolor='#EFEFEF' 

align='center'>$data1->views</td>\n<BR>"; 

} 

 } 

    echo " </tr>"; 

echo "</table>"; 

 } 

mysql_close($db_conn); 

?> 

        </div>    

     <div class="menu_navigation">      

            </div> 

        </div> 

      <div class="title"> 

          

         </div> 

            <div class="content_text"> 

            <BR><BR><BR> 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs

p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n

bsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a 

href="#"><img src="images/s2.jpg" width="125" height="40" alt="s" title="s" 

class="inspiration" /></a> 

             <a href="#"><img src="images/s3.jpg" width="125" height="40" alt="s" 

title="s" class="inspiration" /></a> 

             <a href="#"><img src="images/s4.jpg" width="125" height="40" alt="s" 

title="s" class="inspiration" /></a> 
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             <a href="#"><img src="images/s1.jpg" width="125" height="40" alt="s" 

title="s" class="inspiration" /></a> 

          </div>              

 </div>   

</div> 

<div id="footer"> 

<div id="footer_content"> 

<div id="copyrights"> 

</div> 

 <div> 

                    <ul class="footer_menu">                    

                  </ul> 

    </div> 

<div id="madeby"> 

</div> 

</div> 

</div> 

</body> 

</html> 

 

 

details.php 

 

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

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

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

<head> 

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

<title>PhotoGallery Template</title> 

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

</head> 

<body link="black" > 

<?php 

@session_start(); 
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$db_conn = mysql_connect("localhost", "root", ""); 

 mysql_query('set character set utf8',$db_conn  ); 

   mysql_query("SET NAMES 'utf8'",$db_conn ); 

mysql_select_db("photogallery", $db_conn); 

if (@session_is_registered("valid_user") ) 

{ 

$query1 = "select * from users " 

."where username='$valid_user' and user_register='YES'" 

; 

$result1 = mysql_query($query1, $db_conn); 

if(mysql_num_rows($result1) >0) 

 { 

$code2='manage'; 

$valid_user8 = $code2; 

@session_register("valid_user8"); 

} 

else 

{ 

$code='Διαχείριση'; 

$valid_user9 = $code; 

@session_register("valid_user9"); 

} 

} 

?> 

<div id="top_menu"> 

 <ul class="menu"> 

  <?php 

if (@session_is_registered("valid_user9")) 

{ 

 echo"<li><a href='login.php' class='nav'>home</a></li>"; 

 echo"   <li><a href='gallery.php' class='nav'>gallery</a></li>"; 

 echo"      <li><a href='contact.php' class='nav'>contact</a></li>"; 

 echo" <li><a href='upload.php' class='nav'>upload</a></li>"; 

 echo" <li><a href='profil.php' class='nav'>profile</a></li>"; 
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 echo"   <li><a href='logout.php' class='nav'>log out</a></li>"; 

} 

else if (@session_is_registered("valid_user8")) 

{ 

echo"<li><a href='login.php' class='nav'>home</a></li>"; 

echo"   <li><a href='gallery.php' class='nav'>gallery</a></li>"; 

echo"      <li><a href='contact.php' class='nav'>contact</a></li>"; 

echo" <li><a href='upload.php' class='nav'>upload</a></li>"; 

echo" <li><a href='profil.php' class='nav'>profile</a></li>"; 

echo" <li><a href='manage.php' class='nav'>manage</a></li>"; 

echo"   <li><a href='logout.php' class='nav'>log out</a></li>"; 

} 

else 

{ 

echo"<li><a href='login.php' class='nav'>home</a></li>"; 

echo"   <li><a href='gallery.php' class='nav'>gallery</a></li>"; 

echo"      <li><a href='contact.php' class='nav'>contact</a></li>"; 

echo" <li><a href='join.php' class='nav'>join</a></li>"; 

} 

?> 

</ul> 

</div> 

<div id="main_content"> 

<div id="top_banner"> 

<a href=""><img src="images/logo.jpg" width="230" height="130" alt="home" 

title="logo" border="0" class="logo" /></a> 

 </div> 

 <div class="content_text"> 

<?php 

$db_conn = mysql_connect("localhost", "root", ""); 

mysql_query('set character set utf8',$db_conn  ); 

mysql_query("SET NAMES 'utf8'",$db_conn ); 

mysql_select_db("photogallery", $db_conn); 

$query = mysql_query("select content from upload where id='$id'"); 
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$info = mysql_fetch_array( $query); 

echo '<div style="text-align: center;"><img src="images/'.$info['content'] 

.'"width=550" ></div><BR><BR>' ;  

$valid_photo = ''; 

$name = ''; 

include_once("counter.php"); //do include the actual visitor counter script 

if(isset($_GET['id'])){ 

 $photoID = mysql_real_escape_string($_GET['id']); 

 $sql = mysql_query("SELECT * FROM upload WHERE id='$id' LIMIT 1"); 

 while($row = mysql_fetch_array($sql)){ 

 $photoName = $row['name']; 

 $description = $row['description']; 

    } 

}else{ 

    exit();  

} 

$location = $_SERVER['PHP_SELF']; 

$new_location=$location."?id=".$id; 

initCounter($new_location); //make a log of the current visit 

echo"<TABLE > 

<TR> 

<TD bgcolor='#C0C0C0' align='center'>Views:</TD> 

<TD bgcolor='#E5E5E5' align='center'>".getCounter('hits',$new_location)."</TD> 

</TR> 

</TABLE>"; 

 $views = getCounter('hits',$new_location); 

 $sql2 = mysql_query("UPDATE upload SET views = '$views' WHERE  id = '$id'"); 

$location = $_SERVER['PHP_SELF']; 

$new_location=$location."?id=".$id; 

$db_conn = mysql_connect("localhost", "root", ""); 

mysql_select_db("photogallery", $db_conn); 

mysql_query('set character set utf8',$db_conn  ); 

 mysql_query("SET NAMES 'utf8'",$db_conn ); 
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$query = " SELECT name,description,kind,datetime,username FROM upload 

WHERE id='$id' "; 

$results_id = mysql_query($query, $db_conn); 

if ($results_id )  

 { 

 echo" <TABLE   border='0'  align='center' >"; 

echo" <Th bgcolor='#C0C0C0' align='center'>name of photo</Th> 

<Th bgcolor='#C0C0C0' align='center'>description</Th> 

<Th bgcolor='#C0C0C0' align='center'>kind</Th> 

<Th bgcolor='#C0C0C0' align='center'>datetime</Th>   

 " ; 

echo '<td  bgcolor=#C0C0C0 align=center ><a href="user_album.php?id=' . $id. '" 

style="text-decoration: none">username</td>' ;  

while($row = mysql_fetch_row($results_id))  

{ 

echo "<tr>"; 

foreach ($row as $field) 

{ 

 echo   " <td bgcolor='#E5E5E5' align='center'> $field </td> "; 

} 

} 

echo "</TABLE> "; 

} 

?> 

<img src="images/more.jpg" width="20" height="20" alt="more" title="more" 

border="0" class="more" /> 

<div class="link_more"><a href="gallery.php"> Visit gallery</a></div> 

</div> 

<div class="content_text"> 

</div> 

</div> 

<div id="page_content_right"> 

</div> 

<div id="page_bottom"> 
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<div class="title"> 

</div> 

</div>   

</div> 

<div id="footer"> 

<div id="footer_content"> 

</div> 

<div>                 

</div> 

</div> 

</body> 

</html> 
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validate.egrafi.js 

Το παρακάτω κομμάτι κώδικα javascript μας επιτρέπει να κάνουμε ελέγχους για το 

αν η εγγραφή έχει γίνει σωστά. 

 

function validateForm2() 

{ 

var x=document.forms["myForm"]["email"].value 

 var y=document.forms["myForm"]["username"].value 

  var z=document.forms["myForm"]["password"].value 

 var z1=document.forms["myForm"]["password_2"].value 

   var k=document.forms["myForm"]["firstname"].value 

    var l=document.forms["myForm"]["lastname"].value 

 

 

 

var atpos=x.indexOf("@");  

(Εξετάζω αν στο πεδίο email έχει εισαχθεί το σύμβολο “@”) 

var dotpos=x.lastIndexOf("."); 

(Εξετάζω αν στο πεδίο email έχει εισαχθεί το σύμβολο “.”) 

 

if ( y==null || y=="" || z==null || z=="" || k==null || k=="" || l==null || l=="" ) 

{ 

 alert("Πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα πεδία"); 

  return false; 

} 

(Αν δεν έχουν εισαχθεί όλα τα πεδία τότε εμφανίζεται το μήνυμα ότι πρέπει να 

συμπληρωθούν όλα τα πεδία) 

else if (atpos<1 || dotpos<atpos+2 || dotpos+2>=x.length) 

  { 

  alert("Δώστε έγκυρο e-mail"); 

  return false; 

  } 

 else if (z!=z1) 
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  { 

  alert("Δώστε το σωστό password"); 

  return false; 

(Εξετάζουμε αν έχει συμπληρωθεί και στα δύο πεδία το ίδο password) 

  } 

} 

 

 

check.js 

(Με το παρακάτω κομμάτι κώδικα εμφανίζουμε το μήνυμα αν θέλει ο χρήστης να 

συνεχίσει την επικύρωση κάποιων αλλαγών που έχει κάνει) 

 function check() 

 { 

var a=window.confirm("Θέλετε να συνεχίσετε;"); 

  if (a==true) 

  { 

  return true; 

  } 

  else 

  { 

 return false; 

  } 

 

 } 
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