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Περιεχόμενα

• Αντικείμενο της εργασίας
• Δικαιώματα χρηστών

– Διαχειριστής Συστήματος 
– Εγγεγραμμένος Χρήστης
– Απλός Χρήστης

• Τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε
• Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε
• Σχεδίαση της Βάσης Δεδομένων
• Πίνακας Συσχετίσεων της Βάσης Δεδομένων
• Παρουσίαση της εφαρμογής
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Αντικείμενο της εργασίας 

Αντικείμενο της εργασίας είναι η σχεδίαση και 
ανάπτυξη ενός δικτυακού τόπου που σκοπό έχει την 
δημοσίευση άρθρων από τους χρήστες. 

Πρόσβαση στην εφαρμογή έχουν :
• Διαχειριστής Συστήματος (Administrator) 
• Εγγεγραμμένοι Χρήστες - Αρθρογράφοι
• Απλοί χρήστες – Αναγνώστες 



4 Ιουλίου 2012 4

Αντικείμενο της εργασίας 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάρτηση άρθρων 
στην εφαρμογή είναι η εγγραφή του χρήστη στο 
σύστημα καθώς και η έγκριση του άρθρου από τον 
Διαχειριστή του συστήματος (Administrator). 
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Διαχειριστής Συστήματος (Administrator) 

Οι αρμοδιότητες που έχει ο διαχειριστής συστήματος 
είναι οι πιο πολλές καθώς και οι σημαντικότερες 
συγκριτικά με τους υπόλοιπους χρήστες της εφαρμογής. 

Συγκεκριμένα ο διαχειριστής συστήματος μπορεί να κάνει :
• Προσθήκη νέας κατηγορίας άρθρων 
• Επεξεργασία κατηγορίας άρθρων
• Διαγραφή κατηγορίας άρθρων
• Προσθήκη νέου αρθρογράφου
• Επεξεργασία αρθρογράφου
• Διαγραφή αρθρογράφου
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Διαχειριστής Συστήματος (Administrator) 

Αρμοδιότητες Διαχειριστή (Συνέχεια)

• Εισαγωγή άρθρου

• Επεξεργασία άρθρου (του διαχειριστή)

• Επεξεργασία άρθρου (των αρθρογράφων)

• Διαγραφή άρθρου (του διαχειριστή)

• Διαγραφή άρθρου (των αρθρογράφων)

• Διαγραφή σχολίων άρθρου
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Διαχειριστής Συστήματος (Administrator) 

Αρμοδιότητες Διαχειριστή (Συνέχεια)

• Μαζική διαγραφή άρθρων
• Έγκριση άρθρων (από αρθρογράφους) για δημοσίευση 
• Αναζήτηση άρθρων με βάση κριτήρια
• Αναζήτηση άρθρων ανά χρήστη
• Λίστα μηνυμάτων χρηστών 
• Εμφάνιση λίστας διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρηστών
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Εγγεγραμμένος Χρήστης - Αρθρογράφος  

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες – Αρθρογράφοι της εφαρμογής 
μπορούν να καταχωρούν τα άρθρα τους. Προϋπόθεση όμως για 
να αναρτηθεί ένα άρθρο είναι ο χρήστης να κάνει πρώτα 
εγγραφή στο σύστημα, δηλαδή να γίνει εγγεγραμμένο μέλος.

Οι αρμοδιότητες του αρθρογράφου είναι :

• Εγγραφή νέου χρήστη
• Αποσύνδεση Ενεργού χρήστη
• Αλλαγή (τροποποίηση) στοιχείων χρήστη 
• Αλλαγή κωδικού πρόσβασης
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Εγγεγραμμένος Χρήστης - Αρθρογράφος  

Αρμοδιότητες Αρθρογράφου (Συνέχεια)

• Εισαγωγή νέου άρθρου
• Επεξεργασία άρθρου
• Διαγραφή άρθρου
• Έγκριση άρθρου προς δημοσίευση 
• Αναζήτηση άρθρων (δικών του)
• Εμφάνιση λίστας άρθρων
• Εμφάνιση λίστας άρθρων προς έγκριση 
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Απλός Χρήστης - Αναγνώστης  

Οι Απλοί Χρήστες της εφαρμογής είναι αυτοί που επισκέπτονται 
την ιστοσελίδα μας για να ενημερωθούν και να διαβάζουν τα 
άρθρα που δημοσιεύονται. 

Ο απλός χρήστης μπορεί να κάνει :

• Ανάγνωση άρθρων – Ειδήσεις 
• Ανάγνωση άρθρων με βάση μια κατηγορία 
• Εμφάνιση άρθρων σε μορφή εικόνων  
• Ανάρτηση σχολίων σε ένα ή περισσότερα άρθρα 
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Απλός Χρήστης - Αναγνώστης  

Απλός χρήστης - Αναγνώστης (Συνέχεια)

• Αποστολή μηνύματος στον διαχειριστή
• Αναζήτηση άρθρων στη βάση δεδομένων
• Εγγραφή νέου χρήστη (αρθρογράφου)
• Εγγραφή στη λίστα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
• Εγγραφή στην τροφοδοσία RSS feed
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Τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε 

• Η γλώσσα HTML (HyperText Markup Language) σε 
συνδυασμό με CSS (Cascading Style Sheets) για την δημιουργία 
περισσότερο της εξωτερικής εμφάνισης της σελίδας.

• Η γλώσσα προγραμματισμού PHP (Hypertext reprocessor) σε 
συνδυασμό με την γλώσσα ερωτήσεων SQL (Structured Query
Language) για την διαχείριση και αποθήκευση των δεδομένων. 

• Και τέλος η javascript για τους διάφορους προγραμματιστικούς 

Η τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε για την υλοποίηση της 
εργασίας είναι :

ελέγχους πριν καταχωρηθούν τα δεδομένα στη βάση 
δεδομένων. 
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Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε 

XAMPP 

Το λογισμικό εξυπηρετητή 
δικτύου (web server) και της 
βάσης δεδομένων  που 
χρησιμοποιήθηκαν είναι ο 
Apache Server και η MySQL τα 
οποία συμπεριλαμβάνονται στη
εγκατάσταση του XAMPP.

Τα προγράμματα που χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση της εργασίας 
είναι :
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Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε 

PhpMyAdmin

Η εφαρμογή phpMyAdmin 
περιλαμβάνεται στην 
εγκατάσταση του XAMPP και 
χρησιμοποιήθηκε για την 
δημιουργία και διαχείριση της 
βάσης δεδομένων της 
εφαρμογής.

Τα προγράμματα που χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση της εργασίας 
είναι :
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Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε 

Edit Plus

Πρόκειται για μια εφαρμογή 
(editor) που υποστηρίζει όλες 
τις σύγχρονες γλώσσες 
προγραμματισμού. Το Edit 
plus χρησιμοποιήθηκε για την 
συγγραφή του κώδικα της 
εργασίας κυρίως σε γλώσσα 
php και html.

Τα προγράμματα που χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση της εργασίας 
είναι :
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Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε 

Visual CSS QuickMenu

Με την εφαρμογή αυτή 
δημιουργήθηκαν τρία βασικά 
μενού για τους χρήστες της 
εφαρμογής, δηλαδή ένα μενού 
επιλογών για τους απλούς 
χρήστες, ένα μενού για τον 
εγγεγραμμένο χρήστη, και ένα 
μενού για τον διαχειριστή της 
εφαρμογής. 

Τα προγράμματα που χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση της εργασίας 
είναι :
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Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε 

InnerFade & PrettyPhoto

To plug-in InnerFade
χρησιμοποιήθηκε για την 
εναλλαγή εικόνων στην αρχική 
σελίδα της εφαρμογής με 
σκοπό να βελτιώσει της 
αισθητική παρουσίαση της 
αρχικής σελίδας.

Το εφε PrettyPhoto
χρησιμοποιήθηκε στην σελίδα 
photo gallery για την 

Τα προγράμματα που χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση της εργασίας 
είναι :

ομοιόμορφη μεγέθυνση των 
εικόνων.



4 Ιουλίου 2012 18

Σχεδίαση της Βάσης Δεδομένων

Για τον σχεδιασμό την βάσης δεδομένων Articles
δημιουργήθηκαν οι παρακάτω πίνακες. : 

Authors ( πίνακας που περιέχει τα στοιχεία των συγγραφέων)
Category (πίνακας που περιέχει τις κατηγορίες των άρθρων)
Articles ( πίνακας που περιέχει τα άρθρα του δικτυακού τόπου)
Comments (πίνακας με σχόλια που κάνουν οι χρήστες για κάποιο άρθρο)
Contact (πίνακας για την επικοινωνία των χρηστών με τον διαχειριστή) 
Maillist (πίνακας για την αποθήκευση των e-mail των χρηστών)
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Ο πίνακας Authors

Όνομα Πεδίου Περιγραφή Πεδίου

userID: Αύξων αριθμός ο οποίος αυξάνεται αυτόματα και προσδιορίζει μοναδικά το κάθε συγγραφέα. 

login_name: Το όνομα χρήστη το οποίο χρησιμοποιεί ο κάθε συγγραφέας προκειμένου να έχει πρόσβαση

password: Ο κωδικός του συγγραφέα

lname: Χρησιμοποιείται για το επώνυμο του συγγραφέα

fname: Χρησιμοποιείται για το όνομα του συγγραφέα

address: Χρησιμοποιείται για τη διεύθυνση του συγγραφέα

city: Χρησιμοποιείται για τη πόλη διαμονής του συγγραφέα

zip: Ο Τ.Κ. της πόλης διαμονής του συγγραφέα

phone: Το τηλέφωνο του συγγραφέα

email: Το e_mail του συγγραφέα

Ο πίνακας Authors χρησιμοποιείται για την καταχώριση των εγγεγραμμένων 
αρθρογράφων στη βάση δεδομένων. Ο πίνακας περιλαμβάνει τα πεδία που ακολουθούν: 
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Ο πίνακας Category

Ο πίνακας category χρησιμοποιείται για την καταχώριση των διαφορετικών κατηγοριών 
που μπορεί να ανήκει το κάθε άρθρο.  Ο πίνακας περιλαμβάνει τα πεδία: 

Όνομα Πεδίου Περιγραφή Πεδίου

categoryID: Αύξων αριθμός ο οποίος αυξάνεται αυτόματα και προσδιορίζει μοναδικά την κάθε
κατηγορία. Γι’ αυτό και αποτελεί το κύριο κλειδί του πίνακα.

categor: Σε αυτό το πεδίο αποθηκεύουμε το όνομα της κάθε κατηγορίας π.χ. (Οικονομικά, Κοινωνικά
κλπ)

info: Αυτό το πεδίο περιέχει πληροφορίες για την κάθε κατηγορία άρθρων.

date: Χρησιμοποιείται για την αποθήκευση της ημερομηνίας και της ώρας που καταχωρήθηκε μια
κατηγορία. 
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Ο πίνακας Articles
Ο πίνακας articles χρησιμοποιείται για τη καταχώριση των άρθρων που μπορεί να κάνει ο κάθε 
αρθρογράφος. Ο πίνακας περιλαμβάνει τα πεδία: 

Όνομα Πεδίου Περιγραφή Πεδίου

articleID: Αύξων αριθμός ο οποίος αυξάνεται αυτόματα και προσδιορίζει μοναδικά το κάθε άρθρο. 

userID: Χρησιμοποιείται για την αποθήκευση του κωδικού συγγραφέα.  Είναι ξένο κλειδί για τον πίνακα
authors και χρησιμοποιείται για την συσχέτιση με τον πίνακα authors

categoryID: Χρησιμοποιείται για την αποθήκευση του κωδικού κατηγορίας.  Είναι ξένο κλειδί για τον πίνακα
category και χρησιμοποιείται για την συσχέτιση με τον πίνακα category

Title: Χρησιμοποιείται για την καταχώρηση του τίτλου του κάθε άρθρου

Date: Χρησιμοποιείται αποθήκευση της ημερομηνίας και της ώρας κατά την καταχώρηση άρθρου

quick content: Χρησιμοποιείται την καταχώρηση του υπότιτλου του κάθε άρθρου

content: Το πεδίο αυτό περιέχει το άρθρο που θα καταχωρεί ένας συγγραφέας

imagefile: Το πεδίο αυτό χρησιμοποιείται για την αποθήκευση του ονόματος μιας εικόνας κατά την
καταχώρηση ενός άρθρου

videourl: Το πεδίο αυτό χρησιμοποιείται για την αποθήκευση του ονόματος ενός βίντεο

publish: Το πεδίο αυτό μπορεί να πάρει δύο τιμές, είτε ΝΑΙ είτε ΌΧΙ και χρησιμοποιείται για να δηλώσει
την δημοσίευση ενός άρθρου από τον συγγραφέα.

publisha: Το πεδίο αυτό μπορεί να πάρει δύο τιμές, είτε ΝΑΙ είτε ΌΧΙ και χρησιμοποιείται για να δηλώσει
την δημοσίευση ενός άρθρου από τον διαχειριστή.
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Ο πίνακας Comments

Ο πίνακας Comments χρησιμοποιείται για την καταχώριση σχολίων που μπορεί να 
κάνει ο χρήστης όταν διαβάσει κάποιο άρθρο. Ο πίνακας περιλαμβάνει τα πεδία : 

Όνομα Πεδίου Περιγραφή Πεδίου

commentID: Αύξων αριθμός ο οποίος αυξάνεται αυτόματα και προσδιορίζει μοναδικά το κάθε σχόλιο. 
Αποτελεί το κύριο κλειδί του πίνακα comments.

articleID: Χρησιμοποιείται για την αποθήκευση του κωδικού άρθρου.  Είναι ξένο κλειδί για τον πίνακα
articles και χρησιμοποιείται για την συσχέτιση με τον πίνακα articles

username: Χρησιμοποιείται για την αποθήκευση του ονόματος χρήστη που κάνει το σχόλιο.

email: Χρησιμοποιείται για την αποθήκευση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη
που κάνει το σχόλιο.

Date: Χρησιμοποιείται για την αποθήκευση της ημερομηνίας και της ώρας κατά την καταχώρηση
ενός σχολίου

comment: Χρησιμοποιείται για την καταχώρηση του σχολίου που κάνει ο αναγνώστης του άρθρου. 



4 Ιουλίου 2012 23

Ο πίνακας Contact

Ο πίνακας contact  χρησιμοποιείται για τη καταχώριση των μηνυμάτων επικοινωνίας 
που μπορούν να κάνουν οι χρήστες στον διαχειριστή. Ο πίνακας περιλαμβάνει τα πεδία : 

Όνομα Πεδίου Περιγραφή Πεδίου

contactID: Αύξων αριθμός ο οποίος αυξάνεται αυτόματα και προσδιορίζει μοναδικά το κάθε μήνυμα. 
Αποτελεί το κύριο κλειδί του πίνακα contact.

username: Χρησιμοποιείται για την αποθήκευση του ονόματος χρήστη που στέλνει το μήνυμα.

email: Χρησιμοποιείται για την αποθήκευση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη
που στέλνει το μήνυμα.

Date: Χρησιμοποιείται για την αποθήκευση της ημερομηνίας και της ώρας κατά την καταχώρηση
ενός μηνύματος

comment: Χρησιμοποιείται για την καταχώρηση του μηνύματος που κάνει ο χρήστης. 
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Ο πίνακας Maillist

Ο πίνακας maillist χρησιμοποιείται για την καταχώριση των διευθύνσεων ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου των χρηστών που επιθυμούν να λαμβάνουν ενημερωτικό υλικό. Ο πίνακας 
περιλαμβάνει τα πεδία : 

Όνομα Πεδίου Περιγραφή Πεδίου

listID: Αύξων αριθμός ο οποίος αυξάνεται αυτόματα και προσδιορίζει μοναδικά κάθε αποστολή e-
mail. Αποτελεί το κύριο κλειδί του πίνακα maillist.

email: Χρησιμοποιείται για την αποθήκευση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη
που στέλνει το μήνυμα.

Date: Χρησιμοποιείται για την αποθήκευση της ημερομηνίας και της ώρας κατά την καταχώρηση
ενός μηνύματος
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Σχεδίαση της Βάσης Δεδομένων

Στη διπλανή εικόνα 
μπορούμε να δούμε τον 
πίνακας συσχετίσεων 
της Βάσης Δεδομένων 
καθώς και τα πρωτεύον 
και δευτερεύον κλειδιά 
στους πίνακες για την 
δημιουργία των 
σχέσεων ένα προς 
πολλά και πολλά προς 
πολλά. 

Πίνακας Συσχετίσεων της Βάσης Δεδομένων
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Παρουσίαση της Εφαρμογής

Ακολουθεί παρουσίαση της εφαρμογής
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