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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 

Η παρούσα διπλωματική εργασία υλοποιήθηκε στα πλαίσια των σπουδών μου 

για το μεταπτυχιακό δίπλωμα εξειδίκευσης στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική στο Πα-

νεπιστήμιο Μακεδονίας και πραγματοποιήθηκε κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011 – 2012.  

Η εργασία αυτή ασχολείται με την σχεδίαση και ανάπτυξη ενός δικτυακού τό-

που που σκοπό έχει την δημοσίευση άρθρων από τους χρήστες. Γίνεται διαχωρισμός 

των διαφορετικών ομάδων χρηστών της εφαρμογής δηλαδή των απλών χρηστών, 

των εγγεγραμμένων χρηστών και του διαχειριστή της εφαρμογής. Απαραίτητη προϋ-

πόθεση για την ανάρτηση άρθρων στην εφαρμογή είναι η εγγραφή του χρήστη κα-

θώς και η έγκριση του άρθρου από τον διαχειριστή του συστήματος.   

Στο πρώτο κεφάλαιο της διπλωματικής εργασίας γίνεται αναφορά στη περι-

γραφή της εφαρμογής και στις δυνατότητες της, καθώς και στις διαφορετικές ομάδες 

χρηστών που μπορούν να χρησιμοποιούν την εφαρμογή.   

Το δεύτερο κεφάλαιο πραγματεύεται ζητήματα τεχνικά και τεχνολογικά. Ειδι-

κότερα εδώ παρουσιάζεται το σύνολο των γλωσσών προγραμματισμού που χρησιμο-

ποιήθηκαν όπως η γλώσσα html σε συνδυασμό με  css για την δημιουργία της εξωτε-

ρικής εμφάνισης της σελίδας, η γλώσσα php σε συνδυασμό με την sql για την διαχεί-

ριση και αποθήκευση των δεδομένων και τέλος η javascript για τους διάφορους προ-

γραμματιστικούς ελέγχους. Επιπλέον σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται αναφορά για το 

λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε για την υλοποίηση της εργασίας όπως το Edit Plus 

για την ανάπτυξη του κώδικα της εργασίας, το PhpMyAdmin για την ανάπτυξη της 

βάσης δεδομένων, και το Visual CSS QuickMenu για την δημιουργία των μενού της 

εφαρμογής. 

Το τρίτο κεφάλαιο ασχολείται με την σχεδίαση και ανάπτυξη της βάσης δεδο-

μένων της εφαρμογής με το πρόγραμμα PhpMyAdmin. Περιγράφονται οι εντολές που 

χρησιμοποιήθηκαν για να δημιουργηθούν οι πίνακες της βάση δεδομένων, ενώ γίνεται 

και αναλυτική περιγραφή των πεδίων που απαρτίζουν αυτούς τους πίνακες. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται η αναλυτική περιγραφή λειτουργίας της εφαρμο-

γής με χρήση εικόνων (screenshots) για τις διαφορετικές ομάδες χρηστών, δηλαδή 

για τους απλούς χρήστες (Αναγνώστες), για τους εγγεγραμμένους χρήστες (Αρθρο-

γράφους) και για τον διαχειριστή του συστήματος (Administrator). 
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 Στο πέμπτο κεφάλαιο αναλύονται κάποια από τα πιο βασικά κομμάτια κώδικα 

της εφαρμογής σε γλώσσα προγραμματισμού php και sql, που σκοπό έχουν να συμ-

βάλουν στην διαμόρφωση μιας πιο ξεκάθαρης εικόνας για το σύνολο της εργασίας. 

Τέλος, υπάρχει η βιβλιογραφία, όλες δηλαδή οι έντυπες και ηλεκτρονικές πηγές 

που χρησιμοποιήθηκαν για την περάτωση της διπλωματικής εργασίας καθώς και οι 

οδηγίες εγκατάστασης της εφαρμογής μαζί με τα περιεχόμενα του cd. 
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1Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ  
 

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 

 
1.1 Περιγραφή της εφαρμογής  

 
Σκοπός του δικτυακού τόπου είναι η ανάρτηση άρθρων από συγγραφείς - αρ-

θρογράφους και γενικά από ανθρώπους που επιθυμούν να δημοσιεύσουν τις ιδέες και 

τις απόψεις τους στο Διαδίκτυο. Ο κάθε αρθρογράφος που επιθυμεί να αναρτήσει ένα 

άρθρο θα πρέπει να το εντάξει σε μία κατηγορία όπως, πολιτική, οικονομικά, περιβάλ-

λον κλπ. Η ανάρτηση του άρθρου καθορίζεται από τον αρθρογράφο που κάνει την 

καταχώρηση αλλά και από τον διαχειριστή που θα πρέπει να εγκρίνει και να συμφωνεί 

με την δημοσίευση του άρθρου.    

 
Συγκεκριμένα στην εφαρμογή υπάρχουν τρεις κατηγορίες χρηστών  
 

 Διαχειριστής του Συστήματος (Administrator)  

 Οι συγγραφείς – Αρθρογράφοι και οι  

 Αναγνώστες – Απλοί χρήστες  

 
 
1.2 Διαχειριστής του Συστήματος (Administrator)  

Ο Διαχειριστής του Συστήματος θα μπορεί να επεξεργάζεται, να προσθέτει, να 

οργανώνει και να διαγράφει τις διάφορες κατηγορίες άρθρων που θα αναρτούν ο ί-

διος αλλά και οι αρθρογράφοι.  

Επιπλέον θα μπορεί να επεξεργάζεται και γενικότερα να διαχειρίζεται  όλους 

τους εγγεγραμμένους χρήστες – αρθρογράφους εισάγοντας, τροποποιώντας ή και 

διαγράφοντας τα στοιχεία τους, ενώ θα του δίνεται και η δυνατότητα αναζήτησης ε-

νός χρήστη εισάγοντας κριτήρια αναζήτησης.  

Ο Διαχειριστής θα μπορεί να εισάγει, να διαχειρίζεται και να διαγράφει τα δικά 

του άρθρα ή και τα άρθρα που έχουν αναρτήσει οι αρθρογράφοι που έχουν  κάνει 

εγγραφή στο σύστημα,  ενώ θα είναι ο ίδιος υπεύθυνος εάν ένα άρθρο είναι κατάλ-

ληλο προς δημοσίευση ή όχι. Επίσης ο διαχειριστής θα μπορεί να κάνει μαζική δια-

γραφή άρθρων ή και σχολίων, θα μπορεί να κάνει αναζήτηση άρθρων με βάση το ό-

νομα του αρθρογράφου ή και με βάση την κατηγορία, θα μπορεί να εμφανίζει μια λί-

στα μηνυμάτων που του έχουν στείλει η χρήστες ενώ θα μπορεί και να εμφανίζει ό-
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λους τους χρήστες που επιθυμούν να λαμβάνουν ενημερωτικό υλικό του δικτυακού 

τόπου. 

 

Συγκεκριμένα ο διαχειριστής  του συστήματος θα μπορεί να κάνει : 
 

• Προσθήκη νέας κατηγορίας άρθρων όπως, κοινωνικά, πολιτικά κ.λ.π. 

• Επεξεργασία κατηγορίας άρθρων 

• Διαγραφή κατηγορίας άρθρων 

• Προσθήκη νέου αρθρογράφου 

• Επεξεργασία αρθρογράφου 

• Διαγραφή αρθρογράφου 

• Εισαγωγή άρθρου 

• Επεξεργασία άρθρου (του διαχειριστή) 

• Επεξεργασία άρθρου (των αρθρογράφων) 

• Διαγραφή άρθρου (του διαχειριστή) 

• Διαγραφή άρθρου (των αρθρογράφων) 

• Διαγραφή σχολίων άρθρου 

• Μαζική διαγραφή άρθρων 

• Έγκριση άρθρων (από αρθρογράφους) για δημοσίευση  

• Αναζήτηση άρθρων με βάση κριτήρια 

• Αναζήτηση άρθρων ανά χρήστη 

• Λίστα μηνυμάτων χρηστών  

• Εμφάνιση λίστας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρηστών  

 

 
1.3 Εγγεγραμμένοι Χρήστες  του Συστήματος (Αρθρογράφοι)  

 Οι εγγεγραμμένοι χρήστες – αρθρογράφοι της εφαρμογής θα μπορούν να κα-

ταχωρούν τα άρθρα τους. Προϋπόθεση όμως για να μπορεί κάποιος να καταχωρεί ένα 

άρθρο είναι να κάνει πρώτα εγγραφή στο σύστημα, δηλαδή να γίνει εγγεγραμμένο 

μέλος. Όταν ο αρθρογράφος κάνει εγγραφή στο σύστημα του δίνετε η δυνατότητα 

να επεξεργάζεται τα δικά του προσωπικά στοιχεία όπως όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, 

κωδικό πρόσβασης, όνομα χρήστη και άλλα καθώς επίσης θα μπορεί και να καταχωρεί 

τα δικά του άρθρα.  
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Παράλληλα ο εγγεγραμμένος αρθρογράφος θα μπορεί να επεξεργάζεται και να 

διαγράφει ένα άρθρο που έχει ήδη καταχωρήσει, ενώ θα μπορεί και να ορίζει εάν ένα 

άρθρο του είναι κατάλληλο για δημοσίευση ή όχι. Επίσης ο αρθρογράφος θα μπορεί 

να κάνει αναζήτηση άρθρων με βάση κριτήρια (δίνοντας λέξεις κλειδιά) όπως κατηγο-

ρία, τίτλο, υπότιτλο ή και περιεχόμενο του άρθρου. 

 

Συγκεκριμένα οι εγγεγραμμένοι χρήστες  αρθρογράφοι θα μπορούν να κάνουν : 
 

• Εγγραφή νέου χρήστη 

• Αποσύνδεση Ενεργού χρήστη 

• Τροποποίηση στοιχείων χρήστη  

• Αλλαγή κωδικού πρόσβασης 

• Εισαγωγή νέου άρθρου 

• Επεξεργασία άρθρου 

• Διαγραφή άρθρου 

• Έγκριση άρθρου προς δημοσίευση  

• Εμφάνιση λίστας άρθρων 

• Εμφάνιση λίστας άρθρων προς έγκριση   

 
 

1.4 Απλοί Χρήστες  του Συστήματος (Αναγνώστες)  

Οι Απλοί Χρήστες της εφαρμογής είναι αυτοί που επισκέπτονται τον κόμβο για 

να ενημερωθούν και να διαβάζουν τα άρθρα που δημοσιεύονται. Μπορούν να διαβά-

σουν τα τελευταία ειδησεογραφικά νέα, τοπικά, πανελλαδικά ή διεθνή ενώ μπορούν 

και να διαβάζουν άρθρα από μια κατηγορία όπως, κοινωνικά, πολιτικά, κτλ. Μπορούν 

να δουν τα τελευταία άρθρα με εικόνες από τον σύνδεσμο photo gallery ενώ τους 

δίνεται και η δυνατότητα να κάνουν εγγραφή νέου χρήστη, προκειμένου να μπορούν 

και αυτοί να αναρτούν τα άρθρα τους.  

Πρόσθετα οι απλοί χρήστες – αναγνώστες του δικτυακού τόπου μπορούν να 

κάνουν σχόλια για ένα ή περισσότερα άρθρα που έχουν διαβάσει, να κάνουν αναζή-

τηση άρθρων δίνοντας λέξεις κλειδιά, να χρησιμοποιήσουν την προχωρημένη αναζή-

τηση, να κάνουν μια εγγραφή στην λίστα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου «e-mail list» 

ενώ τέλος μπορούν να κάνουν μια εγγραφή στην τροφοδοσία RSS feed ώστε να ενη-

μερώνονται με όλες τις τελευταίες αναρτήσεις του δικτυακού τόπου.   

    

Συγκεκριμένα οι απλοί χρήστες μπορούν να κάνουν: 
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• Ανάγνωση άρθρων – Ειδήσεις  

• Ανάγνωση άρθρων με βάση μια κατηγορία  

• Ανάγνωσή άρθρων με εικόνες  

• Ανάρτηση σχολίων σε ένα ή περισσότερα άρθρα  

• Αποστολή μηνύματος στον διαχειριστή 

• Εγγραφή νέου χρήστη (αρθρογράφου) 

• Εγγραφή στη λίστα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  

• Εγγραφή στην τροφοδοσία RSS feed 
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2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ  
 
Τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε  

Για την υλοποίηση της εργασίας χρησιμοποιήθηκαν τα βασικά εργαλεία ανά-

πτυξης εφαρμογών διαδικτύου όπως η γλώσσα σήμανσης html και css η php η sql και 

η javascript  οι οποίες σχετίζονται και λειτουργούν συμπληρωματικά μεταξύ τους. 

Σκοπός και στόχος του συνδυασμού των παραπάνω γλωσσών προγραμματισμού είναι 

η καλύτερη οργάνωση, διαχείριση και υλοποίηση του συνόλου της εφαρμογής.  

Στη συνέχεια αναφέρονται περιληπτικά οι βασικές δυνατότητες και λειτουργίες 

των εργαλείων ανάπτυξης ιστοσελίδων που χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση της 

διπλωματικής εργασίας.  

 
2.1 Η γλώσσα σήμανσης Υπερκειμένου Html  

Η HTML (ακρωνύμιο του αγγλικού HyperText Markup Language, Γλώσσα Σή-

μανσης Υπερκειμένου) είναι η κύρια γλώσσα σήμανσης για τις ιστοσελίδες και τα 

στοιχεία της είναι τα βασικά δομικά στοιχεία των ιστοσελίδων. 

Η HTML γράφεται υπό μορφή στοιχείων HTML τα οποία αποτελούνται από ετι-

κέτες, οι οποίες περικλείονται μέσα σε σύμβολα «μεγαλύτερο από» και «μικρότερο 

από» (για παράδειγμα <html>), μέσα στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας. Οι ετικέτες 

HTML συνήθως λειτουργούν ανά ζεύγη (για παράδειγμα <h1> και </h1>), με την 

πρώτη να ονομάζεται ετικέτα έναρξης και τη δεύτερη ετικέτα λήξης (ή σε άλλες περι-

πτώσεις ετικέτα ανοίγματος και ετικέτα κλεισίματος αντίστοιχα). Ανάμεσα στις ετικέ-

τες, οι σχεδιαστές ιστοσελίδων μπορούν να τοποθετήσουν κείμενο, πίνακες, εικόνες 

κλπ. 

Ο σκοπός ενός web browser είναι να διαβάζει τα έγγραφα HTML και τα συνθέ-

τει σε σελίδες που μπορεί κανείς να διαβάσει ή να ακούσει. Ο browser δεν εμφανίζει 

τις ετικέτες HTML, αλλά τις χρησιμοποιεί για να ερμηνεύσει το περιεχόμενο της σελί-

δας. 

Τα στοιχεία της HTML χρησιμοποιούνται για να κτίσουν όλους του ιστότοπους. 

Η HTML επιτρέπει την ενσωμάτωση εικόνων και άλλων αντικειμένων μέσα στη σελί-

δα, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εμφανίσει διαδραστικές φόρμες. Παρέχει τις 

μεθόδους δημιουργίας δομημένων εγγράφων (δηλαδή εγγράφων που αποτελούνται 

από το περιεχόμενο που μεταφέρουν και από τον κώδικα μορφοποίησης του περιεχο-

μένου) καθορίζοντας δομικά σημαντικά στοιχεία για το κείμενο, όπως κεφαλίδες, πα-

ραγράφους, λίστες, συνδέσμους, παραθέσεις και άλλα. Μπορούν επίσης να ενσωμα-
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τώνονται σενάρια εντολών σε γλώσσες όπως η JavaScript, τα οποία επηρεάζουν τη 

συμπεριφορά των ιστοσελίδων HTML. [8] 

Οι Web browsers μπορούν επίσης να αναφέρονται σε στυλ μορφοποίησης CSS 

για να ορίζουν την εμφάνιση και τη διάταξη του κειμένου και του υπόλοιπου υλικού. 

Ο οργανισμός W3C, ο οποίος δημιουργεί και συντηρεί τα πρότυπα για την HTML και 

τα CSS, ενθαρρύνει τη χρήση των CSS αντί διαφόρων στοιχείων της HTML για σκο-

πούς παρουσίασης του περιεχομένου.  

 
2.2 Cascading Style Sheets (CSS) 

Τα CSS είναι μια απλή γλώσσα μορφοποίησης που μας βοηθάει να ορίσουμε με 

σαφήνεια και ευελιξία τον τρόπο με τον οποίο θα εμφανίζονται τα διάφορα στοιχεία 

στην ιστοσελίδας μας είτε πρόκειται για κείμενο, εικόνες, υπεσυνδέσμους ή και άλλα.  

Στα πλεονεκτήματα χρήσης των css συγκαταλέγεται η πολύ μεγάλη ευελιξία 

που προσφέρουν. Με τα css μπορούμε να κάνουμε μορφοποιήσεις οι οποίες ήταν α-

δύνατον να γίνουν με την κλασσική HTML. Επιπλέον καθιστούν ευκολότερη την συ-

ντήρηση ενός δικτυακού τόπου καθώς η εμφάνιση ενός ολόκληρου site μπορεί να ε-

λεγχθεί από ένα μόνο εξωτερικό αρχείο css. Δηλαδή, κάθε αλλαγή στο στυλ μιας ι-

στοσελίδας μπορεί να γίνεται με μια μοναδική αλλαγή σε αυτό το αρχείο, αντί για την 

επεξεργασία πολλών σημείων σε κάθε σελίδα.  

 
2.2.1 Βασικοί κανόνες σύνταξης css 

 Σχόλια   
 

Αν και η ανάγκη για σχόλια στο CSS δεν είναι τόσο επιτακτική όσο σε γλώσσες 

προγραμματισμού, μπορούμε να εισάγουμε σχόλια μέσα σε /*...*/  

Παράδειγμα: /* Αυτό είναι ένα σχόλιο */  
 
2.2.2 CSS rules  

Ένας κανόνας css αποτελείται από δύο μέρη : τον επιλογέα 

(CSS selector) ο οποίος αφορά τι θα μορφοποιηθεί και τις ιδιότητες (CSS properties) 

οι οποίες αφορούν το πώς αυτό θα μορφοποιηθεί. Η σύνταξη είναι η εξής:  

 επιλογέας  
{  
ιδιότητα1: τιμή1;  
ιδιότητα2: τιμή2;  
ιδιότητα3: τιμή3;  
...  
}  
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2.2.3 Απλοί επιλογείς CSS (CSS selectors)  

 Επιλέγουμε ποια στοιχεία θα μορφοποιήσουμε μέσω των επιλογέων CSS (CSS 

selectors) οι οποίοι ουσιαστικά αποτελούν κάποιους κανόνες ώστε να καταλάβει η 

εφαρμογή περιήγησης που θέλουμε να εφαρμόσουμε τα όσα γράφουμε κάθε φορά. 

Υπάρχουν αρκετά περίπλοκοι CSS selectors οι οποίοι προσφέρουν τεράστια ευελιξία, 

ωστόσο εμείς θα κάνουμε μια αναφορά για αυτούς που χρησιμοποιούνται για την υ-

λοποίηση αυτής της εργασίας.  

 

2.2.4 Element - Στοιχείο  

Όταν ο  επιλογέας  αποτελείται  απλά  από  το  όνομα ενός  html tag,  τότε οι 

ιδιότητες που θα γράψουμε σε αυτόν τον κανόνα  CSS  εφαρμόζονται σε  κάθε  τέ-

τοιο στοιχείο html.  

Για παράδειγμα, ο επιλογέας p  θα  εφαρμοστεί  σε  οτιδήποτε στη σελίδα μας 

περιλαμβάνεται εντός των tags <p>...</p>,  ο επιλογέας table  θα εφαρμοστεί 

σε όλους  τους πίνακες  στη σελίδα  μας,  ο επιλογέας img θα αφορά  όλες  τις  εικό-

νες στη σελίδα κοκ. Προφανώς όταν θέλουμε να  εφαρμόσουμε  κάποιες  ιδιότη-

τες CSS σε ολόκληρη τη σελίδα, χρησιμοποιούμε  ως  επιλογέα  body  μιας  και  όλο  

το ορατό τμήμα της σελίδας περιέχεται εντός των  tags  <body> ... </body>.  

 

Στην συνέχεια βλέπουμε τις ιδιότητες του επιλογέα body στο αρχείο index.css που 

βρίσκεται στον φάκελο css του δικτυακού τόπου. Οι ιδιότητες του επιλογέα body ε-

φαρμόζονται σε όλη τη σελίδα του δικτυακού τόπου.  

 

 Body 

{ 

margin:0; 

 padding:0; 

 font-size:12px; 

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

 color:#FFFFFF; 

 background-color:#585C3F; 

} 
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2.2.5 Όνομα κλάσης  

Όταν ο επιλογέας μας περιλαμβάνει μια τελεία (.) στην αρχή του, τότε η εφαρ-

μογή περιήγησης ψάχνει όσα στοιχεία στη σελίδα περιλαμβάνουν την ιδιότητα class 

και εφαρμόζει τις ιδιότητες που θα γράψουμε στον κανόνα css αυτό σε οποιοδήποτε 

στοιχείο περιλαμβάνει την κλάση «όνομα κλάσης» στην ιδιότητα class του. Το όνομα 

της κλάση μπορεί να αποτελείται από γράμματα, αριθμούς, παύλες, και χαρακτήρες 

όπως κάτω πάυλα (_). 

 Αξίζει να σημειωθεί ότι μπορεί το ίδιο στοιχείο να ανήκει σε περισσότερες  από 

 μια κλάσεις, διαχωρισμένες με κενά μέσα στην class html attribute του.  

Πχ <p class = ”emphasis bodytext”>...</p>.   

 

Για παράδειγμα, ο παρακάτω κανόνας CSS:  
.emphasis  
{  
color: red;  
}  

 

θα κάνει κόκκινα τα γράμματα και στο στοιχείο <p class=”emphasis>blah blah 

</p>,  και στο στοιχείο <div class=”emphasis otherclass”>blah blah</div> αλλά όχι 

στο στοιχείο <h1 class=”otherclass”>blah blah</h1>.  

Οι κλάσεις γενικά χρησιμοποιούνται όταν θέλουμε να ομαδοποιήσουμε κάποια 

στοιχεία html για τα οποία δεν μπορούμε να βρούμε κάποιον άλλο επιλογέα που να 

αφορά  όλα αυτά και μόνον αυτά,  οπότε τους προσδίδουμε μια  συγκεκριμένη  κλά-

ση, ώστε να μπορούμε στο CSS μας να αναφερθούμε  μόνο σε αυτά  και  να τα  

μορφοποιήσουμε.  

 
Παράδειγμα δήλωσης της κλάση fl_left, η οποία κάνει αριστερή στοίχιση και έχει δη-

λωθεί στο αρχείο index.css.  

 

.fl_left 

{ 

float:left; 

} 

Για να καλέσουμε τη κλάση fl_left χρησιμοποιούμε μια ετικέτα div. Οτιδήποτε βρίσκε-

ται μεταξύ του div έναρξης και div λήξης θα έχει μορφοποιηθεί με αριστερή στοίχιση.  

 

<div class="fl_left"> … </div> 
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2.2.6 #Όνομα_id  

Όταν ο επιλογέας μας περιλαμβάνει ένα  χαρακτήρα δίεσης (#) στην αρχή του, 

τότε ο browser εφαρμόζει τις ιδιότητες που θα γράψουμε στο στοιχείο το οποίο περι 

λαμβάνει την ιδιότητα id=”όνομα_id”.  

Δεν πρέπει να υπάρχουν δύο (ή περισσότερα) στοιχεία στη σελίδα  μας  με  το  ίδιο 

id. Τα ids διέπονται από τους ίδιους κανόνες ονοματολογίας με τις κλάσεις. Ουσιαστι-

κά, ό,τι μπορούμε να κάνουμε με τα ids μπορούμε να το κάνουμε και με τη χρήση κλ

άσεων, απλά όταν το στοιχείο που θέλουμε να μορφοποιήσουμε  είναι  μοναδικό,  

είναι γενικά καλύτερο να χρησιμοποιούμε ids.  [9] , [10] 

 

Παράδειγμα δήλωσης id με όνομα intro, η οποία καθορίζει τα όρια που θα καταλαμ-

βάνει η επικεφαλίδα της αρχικής σελίδας. 

 

#intro 

{ 

 position:relative; 

 margin:0 auto 0; 

 display:block; 

 width:960px; 

} 

 
Για να χρησιμοποιήσουμε ένα id θα το συμπεριλάβουμε σε μια ετικέτα div. Οτιδήποτε 

υπάρχει μεταξύ του div έναρξης και div λήξης θα περιέχει την μορφοποίηση που έχει 

δηλωθεί στο id intro.  

 

<div id="intro">…</div> 

 
Για την υλοποίηση της διπλωματικής εργασίας δημιουργήθηκαν τέσσερα αρχεία 

css. Τo index.css το οποίο περιέχει όλες τις βασικές ρυθμίσεις εμφάνισης της ιστοσε-

λίδας, το αρχείο navi.css το οποίο περιέχει τις ρυθμίσεις για την δημιουργία των με-

νού που εμφανίζεται στην επικεφαλίδα του δικτυακού τόπου, το forms.css το οποίο 

περιέχει τις μορφοποιήσεις και τον τρόπο εμφάνισης των φορμών και τέλος το αρχείο 

tables.css το οποίο περιέχει ρυθμίσεις για το πώς θα εμφανίζονται οι πίνακες στις σε-

λίδες του δικτυακού τόπου.  
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2.3 Η γλώσσα PHP 

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

reprocessor (προεπεξεργαστής υπερκειμένου) είναι μια ευρύτατα διαδεδομένη γλώσ-

σα προγραμματισμού από την πλευρά του εξυπηρετητή. Η γλώσσα PHP είναι ανοι-

κτού κώδικα και μπορεί να εγκατασταθεί πρακτικά σε όλους τους τύπους εξυπηρετη-

τών, ενώ η εγκατάσταση και χρήση της στις δυναμικές εφαρμογές είναι δωρεάν. 

Η PHP μπορεί να ενσωματωθεί σε μία σελίδα HTML. Αυτό όμως που διαφορο-

ποιεί 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 πε-

λάτης 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 μεταγλωττιστής 

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

ανάλογα με τον τύπο του εξυπηρετητή και το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή 

στον οποίο θα γίνει η εγκατάσταση. 

Η PHP χαρακτηρίζεται από απλότητα, η οποία παρέχει τις προϋποθέσεις γρήγο-

ρης εκμάθησης, σε σχέση με άλλες γλώσσες προγραμματισμού από την πλευρά του 

εξυπηρετητή. Παρόλη την απλότητά της, η PHP προσφέρει προηγμένα χαρακτηριστι-

κά τα οποία συχνά την καθιστούν μια από τις πρώτες επιλογές για επαγγελματικές 

εφαρμογές. Ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό της PHP είναι η υποστήριξη που πα-

ρέχει για ένα μεγάλο εύρος βάσεων δεδομένων, στις οποίες περιλαμβάνονται η 

MySQL, η Oracle, η Informix, η Sybase και πολλές άλλες.[11] 

 
 

2.3.1 Πλεονεκτήματα της ΡΗΡ 

Κάποιοι από τους βασικούς ανταγωνιστές της ΡΗΡ είναι ο Perl, Microsoft Active 

Server Pages (ASP) , Java Server Pages ( JSP ) και Allaire Cold Fusion . 

Σε σύγκριση με αυτά τα προϊόντα, η ΡΗΡ έχει πολλά πλεονεκτήματα όπως : 

 

• Υψηλή απόδοση 

• Διασυνδέσεις με πολλά διαφορετικά συστήματα βάσεων δεδομένων 

•  Ενσωματωμένες βιβλιοθήκες για πολλές συνηθισμένες Web διαδικασίες 

•  Χαμηλό κόστος 

•  Ευκολία μάθησης και χρήσης 
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•  Μεταφερσιμότητα 

•  Διαθεσιμότητα του κώδικα προέλευσης 

 

2.4 Η γλώσσα sql 

H ΜySQL (My Structured Query Language) είναι ένα σύστημα διαχείρισης σχε-

σιακών βάσεων δεδομένων. Είναι ένας εξυπηρετητής βάσεων δεδομένων (database 

server) πολύ γρήγορος, πολυ-νηματικός, υποστηρίζει πολλούς χρήστες με μια δυνατή 

γλώσσα ερωτημάτων SQL (Structured Query Language).  

Αποτελεί το περιβάλλον χρήσης και επικοινωνίας μεταξύ του χρήστη και των 

δεδομένων. Η MySQL είναι ελεύθερο λογισμικό. Αυτό σημαίνει ότι οποιοσδήποτε 

μπορεί να κατεβάσει την εφαρμογή από το Διαδίκτυο χωρίς κόστος. Επιπλέον μπορεί 

να διαβάσει τον κώδικα και να τον τροποποιήσει έτσι ώστε να ταιριάζει στις ανάγκες 

του. 

Η MySQL αρχικά δημιουργήθηκε για το χειρισμό πολύ μεγάλων βάσεων δεδο-

μένων, με γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο. Σήμερα η MySQL προσφέρει ένα 

πλούσιο και πολύ χρήσιμο σύνολο από συναρτήσεις. Η συνδεσιμότητα, η ταχύτητα 

και η ασφάλεια κάνει την MySQL κατάλληλη για την προσπέλαση βάσεων δεδομένων 

από το διαδίκτυο. [17] 

Τα τρία βασικά πράγματα που ελέγχει η MySql  είναι: 

 

• Την θέση από την οποία εισέρχεται ο χρήστης στο σύστημα 

• Την ταυτότητα του χρήστη (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) 

• Ποιες ενέργειες μπορεί να γίνουν και ποιες όχι (δικαιώματα) 

• Όλες αυτές οι πληροφορίες αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων, η οποία δη-

μιουργείται αυτόματα κατά την εγκατάσταση της MySQL.  
 

H SQL (Structured Query Language) είναι η γλώσσα προγραμματισμού για 

σχεσιακές βάσεις δεδομένων. Δεν αποτελεί μια πλήρη γλώσσα προγραμματισμού, αλ-

λά ένα βασικό σύνολο εντολών που μας δίνει την δυνατότητα να ορίσουμε, να τρο-

ποποιήσουμε και να εξετάσουμε μια σχεσιακή βάση δεδομένων. 

Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης έχει τη δυνατότητα, με την εκτέλεση διάφορων 

εντολών και την χρησιμοποίηση σχεσιακών τελεστών (select, join), να ανακτά και να 

διαχειρίζεται δεδομένα. Τα δεδομένα αυτά απεικονίζονται σε δισδιάστατους πίνακες 

(tables), οι οποίοι αποτελούνται από γραμμές (Rows) και στήλες (Columns).  

 

Οι τέσσερις βασικές εντολές της SQL είναι: 
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• SELECT - χρησιμοποιείται για την ανάκτηση εγγραφών από ένα πίνακα. 

• INSERT - χρησιμοποιείται για την προσθήκη εγγραφών σε ένα πίνακα. 

• DELETE - χρησιμοποιείται για την διαγραφή εγγραφών. 

• UPDATE – χρησιμοποιείται για την τροποποίηση του περιεχομένου μιας ή πε-

ρισσότερων στηλών σε μία υπάρχουσα εγγραφή ενός πίνακα 

 
Στο κεφάλαιο που ακολουθεί (Σχεδίαση της βάσης δεδομένων) γίνεται εκτενής 

αναφορά σε εντολές καθώς και δυνατότητες της MySql ενώ αναλύεται και ο κώδικας 

sql που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία της βάσης δεδομένων της εφαρμογής 

«Ψηφιακών Άρθρων».  

 
2.5 H γλώσσα Javascript 

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 υπο-

στηρίζεται 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 προγράμμα-

τα που αλληλεπιδρούν με το φυλλομετρητή και τον κώδικα HTML μιας σελίδας. 

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

σωματώνεται 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 ε-

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

αυτά αποσταλούν στον εξυπηρετητή, τη διεξαγωγή διάφορων υπολογισμών και μετα-

τροπών μεγεθών και την προσθήκη δυναμικών μενού στις ιστοσελίδες.[21] 

 
2.5.1 Ενσωμάτωση της Javascript σε HTML 

To σενάριο Javascript ενσωματώνεται στην ιστοσελίδα, ανάμεσα στις ετικέτες 

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

λά σενάρια Javascript, χρησιμοποιώντας πολλαπλές ετικέτες SCRIPT. Ένα παράδειγμα 

κομματιού κώδικα, μέσα σε μια HTML σελίδα, είναι το ακόλουθο: 
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<html> 

<head> 

<TITLE> Ενσωμάτωση Javascript στην HTML </TITLE> 

</head> 

<body> 

<script language="javascript"> 

document.write("Αυτό είναι ένα απλό πρόγραμμα!"); 

</script> 

</body> 

</html> 

 

Το παραπάνω κομμάτι κώδικα εμφανίζει στην οθόνη του Internet Explorer το 

μήνυμα «Αυτό είναι ένα απλό πρόγραμμα».  

Ένα άλλο παράδειγμα κώδικα Javascript που χρησιμοποιήθηκε για την υλοποί-

ηση της διπλωματικής εργασίας είναι αυτό που ακολουθεί.  

 

<head> 

<script type="text/javascript"> 

Function confirm () 

{ 

 var answer = confirm('Είστε σίγουρος για την διαγραφή;'); 

 if(answer) 

  { 

  form1.submit(); 

  } 

 else 

  { 

  alert("Η διαγραφή ακυρώθηκε!") 

  return false; 

  } 

} 

</script> 

</head>  
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Η συνάρτηση confirm () υλοποιείται με σκοπό να πάρει τον έλεγχο από την 

στιγμή που ο χρήστης θα πατήσει το κουμπί submit σε μια φόρμα. Το συγκεκριμένο 

κομμάτι κώδικα αναφέρεται σε μια φόρμα διαγραφής άρθρου, αν δηλαδή ο χρήστης 

επιλέξει το κουμπί Διαγραφή τότε θα του εμφανιστεί μήνυμα επιβεβαίωσης το οποίο 

θα έχει την επιλογή «Ναι» και «Όχι». Αν επιλέξει «Ναι» θα συνεχιστεί η διαγραφή 

του άρθρου αν επιλέξει «Όχι» θα εμφανιστεί το μήνυμα «Η διαγραφή ακυρώθηκε». 

Με παρόμοιο τρόπο η παραπάνω δομή επαναλαμβάνεται σε αρκετά σημεία και σε άλ-

λες ιστοσελίδες της εργασίας με σκοπό να ελέγχει κάθε φορά την εγκυρότητα των 

δεδομένων και των ενεργειών του χρήστη πριν αυτά αποσταλούν στον εξυπηρετητή. 

[22]  

 
2.6 Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε 

Για την ανάπτυξη της εφαρμογής χρησιμοποιήθηκε λειτουργικό σύστημα 

Windows XP. Για το λογισμικό του εξυπηρετητή δικτύου (web server) και της βάσης 

δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν τα προγράμματα Apache Server και MySQL αντίστοιχα, 

και για την συγγραφή δυναμικών ιστοσελίδων η γλώσσα PHP. 

 

2.6.1 XAMPP 

Ο Apache Server, η MySQL και η PHP εγκαταστάθηκαν τοπικά από την εφαρ-

μογή XAMPP (Μια εφαρμογή ελεύθερου λογισμικού η οποία διατίθεται στους χρήστες 

δωρεάν). Στην εικόνα που ακολουθεί μπορούμε να δούμε τι σημαίνουν τα αρχικά του 

ονόματος XAMPP. 

 

 

Έννοια των αρχικών της λέξης ΧΑΜPP 
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Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί πως το XAMPP συμπεριλαμβάνει κατά την ε-

γκατάσταση του και ένα σύνολο εργαλείων όπως το phpMyAdmin, Mcrypt SQlite 

FileZilla FTP Server και άλλα.  

 

 

Το περιβάλλον διαχείρισης του ΧΑΜPP 

 

2.6.2 PhpMyAdmin 

Η εφαρμογή phpMyAdmin περιλαμβάνεται στην βασική εγκατάσταση του 

XAMPP και παρέχει την δυνατότητα διαχείρισης βάσεων δεδομένων mysql. [18] 

 

Οι βασικές δυνατότητες του PhpMyAdmin είναι :  

• Δημιουργία και διαγραφή βάσης δεδομένων 

• Δημιουργία, τροποποίηση και διαγραφή πίνακα 

• Εκτέλεση ερωτημάτων sql 

• Διαχείριση χρηστών (ανάλογα με τα δικαιώματα που έχουν) 

• Δημιουργία σχέσεων στους πίνακες μέσω του σχεδιαστή  

• Εξαγωγή αρχείων σε μορφή κειμένου txt κτλ.  



 -23-

2.6.3 Edit plus 

Για την ανάπτυξη και δημιουργία στατικών και δυναμικών ιστοσελίδων χρησι-

μοποιήθηκε η εφαρμογή EditPlus.  Πρόκειται για μια εφαρμογή (editor) που υποστη-

ρίζει όλες τις σύγχρονες γλώσσες προγραμματισμού όπως html, php, perl, java, c++ 

και άλλες. Με την εφαρμογή EditPlus μπορούμε να επεξεργαστούμε και να δημιουρ-

γήσουμε έγγραφα html, php και άλλα σχετικά εύκολα ενώ η εφαρμογή μας παρέχει 

και την δυνατότητα αυτόματης καταχώρησης εντολών με χρήση των μενού και των 

γραμμών εργαλείων.    

 

 

Το κύριο παράθυρο της εφαρμογής  

 Η εφαρμογή περιήγησης (web browser) που χρησιμοποιήθηκε για την εμφάνι-

ση και τον έλεγχο των ιστοσελίδων είναι ο Microsoft Internet Explorer. Έτσι για να 

τρέξουμε την ιστοσελίδα τοπικά στον δικό μας server, θα πρέπει στη γραμμή διεύ-

θυνσης να πληκτρολογήσουμε http://localhost/article/ , αφού πρώτα ενεργοποιήσου-

με την λειτουργία του Apache Server και της βάσης δεδομένων MySql.  
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2.6.4 Visual CSS QuickMenu 

Η εφαρμογή που χρησιμοποιήθηκε για την δημιουργία των μενού είναι το 

Visual CSS QuickMenu. Με την εφαρμογή αυτή δημιουργήθηκαν τρία βασικά μενού 

για τους χρήστες της εφαρμογής, δηλαδή ένα μενού επιλογών για τους απλούς χρή-

στες αναγνώστες της εφαρμογής, ένα μενού για τον εγγεγραμμένο χρήστη, και ένα 

μενού για τον διαχειριστή της εφαρμογής. Όπως είναι φυσικό θα έπρεπε να δημιουρ-

γηθούν διαφορετικά μενού επιλογών για την κάθε ομάδα χρηστών καθώς οι λειτουρ-

γίες και οι αρμοδιότητες που έχει η κάθε ομάδα διαφέρει η μια από την άλλη.  

 

 

Το περιβάλλον διαχείρισης του Visual CSS QuickMenu 

Τα διαφορετικά μενού επιλογών για τις ομάδες χρηστών υλοποιούνται στα αρ-

χεία : 

• Απλοί χρήστες της εφαρμογής  Header.php 

• Εγγεγραμμένοι χρήστες        Header_user.php 

• Διαχειριστής          Header_admin.php 

 
Ο κώδικας σε γλώσσα css που παράγεται από την εφαρμογή Visual CSS 

QuickMenu ενσωματώνεται στο αρχείο navi.css που βρίσκεται στον φάκελο css του 

δικτυακού τόπου της εφαρμογής.  
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Για παράδειγμα το παρακάτω τμήμα κώδικα δηλώνει μία ταυτότητα id με όνο-

μα topnav και περιέχει της βασικές ρυθμίσεις για την τοποθέτηση του μενού στη σε-

λίδα, όπως την στοίχιση, το πλάτος, τις αποστάσεις (margin) αριστερά, δεξιά, πάνω, 

κάτω τον τύπο της γραμματοσειρά και το μέγεθος της γραμματοσειράς.  
 

#topnav{ 

 float:right; 

 width:750px; 

 margin:17px 0 0 0; 

 padding:0; 

 font-size:13px; 

 font-weight:bold; 

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

 } 

 

Το τμήμα κώδικα css που ακολουθεί αναφέρεται στις ρυθμίσεις των υπερσυν-

δέσμων (που βρίσκονται στην βασική γραμμή επιλογών μενού) όταν την επιλέγει ο 

χρήστης με το ποντίκι.  
 

#topnav li a:link, #topnav li a:visited, #topnav li a:hover{ 

 display:block; 

 margin:0 10px 0 0; 

 padding:10px 20px; 

 color:#FFFFFF; 

 background-color:#B5BA96; 

 } 

 

Ο τρόπος που θα εμφανίζονται οι υποκατηγορίες (submenu) όταν τις επιλέγει ο 

χρήστης καθορίζεται στο παρακάτω κομμάτι κώδικα css. Οι ρυθμίσεις συμπεριλαμβά-

νουν το πλάτος, τις αποστάσεις (padding), το μέγεθος των γραμμάτων καθώς και το 

χρώμα που θα έχουν οι υποκατηγορίες κατά την επιλογή τους.  

 #topnav li li a:link, #topnav li li a:visited{ 
 width:150px; 

 margin:0; 

 padding:7px 10px; 

 font-size:12px; 

 font-weight:normal; 

 color:#FFFFFF; 

 background-color:#B5BA96; 

 border-left:1px solid #FFFFFF; } 
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Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στο αρχείο header.php στο οποίο θα γίνει περι-

γραφή πως δημιουργούνται στατικά και δυναμικά οι υπερσύνδεσμοι που υπάρχουν 

μέσα στα μενού. [19] 

 
<!-- ------------------------------------Μενου επιλογών ----------------------------------------------- --> 

Δημιουργία div και δήλωση του id topnav  

<div id="topnav"> 

<ul> 

Ακολουθεί η δήλωση των στατικών υπερσυνδέσμων των μενού 

<li class="last"><a href="contact.php">Επικοινωνία</a></li> 

<li><a href="new_user_form.php">Εγγραφή νέου χρήστη</a></li> 

<li><a href="photo_gallery.php">Photo Gallery</a></li> 

<li><a href="#">&nbsp;Επιστήμες&nbsp;</a> 

Οι κατηγορίες που θα εμφανιστούν στον υπερσύνδεσμο «Επιστήμες» αντλούνται δυναμικά από τη βά-

ση δεδομένων με τη χρήση ερωτήματος sql  

<ul> 

 <?PHP 

 // Σύνδεση με τη βάση δεδομένων 

$dbcnx = @mysql_connect('localhost', 'root'); 

// Επιλέγεται η βάση δεδομένων με όνομα article 

 @mysql_select_db("articles"); 

// SOS  SOS   SOS    - for greek characters !!!!! 

 mysql_query('set character set greek',$dbcnx); 

 mysql_query("SET NAMES 'greek'",$dbcnx); 

 

Ακολουθεί ερώτημα sql για την εμφάνιση των υποκατηγοριών στη λίστα επιλογών του συνδέσμου Ε-

πιστήμες. Εμφανίζονται οι επιλογές Φιλοσοφία, Μαθηματικά, Κοινωνικά, Ιατρική, Ψυχολογία και Πλη-

ροφορική.  

 

$strSQL = "SELECT category.categoryID, category.categor FROM category where category.categor 

like '%Φιλοσοφία%' or category.categor like '%Μαθηματικά%' or category.categor like '%Κοινωνικά%' 

or category.categor like '%Ιατρική%' or category.categor like '%Ψυχολογία%' or category.categor like 

'%Πληροφορική%'"; 

 

$sql = mysql_query($strSQL); 

 

// Εμφάνιση κατηγοριών  

while ($categories = mysql_fetch_array($sql))  

{ 

$categoryID = $categories["categoryID"]; 

$categor = $categories["categor"]; 
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Κατά την εμφάνιση της κάθε κατηγορίας δημιουργείται αυτόματα υπερσύνδε-

σμος προς το αρχείο user_display_categories.php ο οποίος περιλαμβάνει και τον κω-

δικό της κατηγορίας έτσι ώστε όταν τον επιλέξει ο χρήστης να τον παραπέμψει στο 

συγκεκριμένο αρχείο και να εμφανίσει τα άρθρα που αντιστοιχούν σε αυτή την κατη-

γορία.  
 

echo("<li><a href='user_display_categories.php?categoryID=$categoryID'>$categor</a></li>"); 

} 

// Κλείσιμο της βάσης δεδομένων 

mysql_close($dbcnx); 

?> 

</ul> 

</li> 

<li><a href="#">Κατηγορίες</a> 

<ul> 

Δυναμικά αντλούνται από τη βάση δεδομένων και οι υπερσύνδεσμοι για την 

κατηγορία «Ειδήσεις» και «Κατηγορίες» οι οποίοι υλοποιούνται με παρόμοιο τρόπο 

που δημιουργήθηκε  και η κατηγορία «Επιστήμες» που αναφέρθηκε παραπάνω.   
 

</ul> 

</li> 

Στατική δήλωση υπερσυνδέσμου για την αρχική σελίδα 

<li class="active"><a href="index.php">Αρχική</a></li> 

</ul> 

Κλείσιμο του div 

</div> 

 

Επίσης θα πρέπει να αναφερθεί πως τα αρχεία header_user.php και 

header_admin.php περιέχουν διαφορετικά μενού επιλογών από το header.php διότι 

αναφέρονται στους εγγεγραμμένους αρθρογράφους και τον διαχειριστή του συστή-

ματος και περιέχουν μόνο στατικούς υπερσυνδέσμους. 
 

2.6.5 Jquery & PrettyPhoto  

Στην αρχική σελίδα της εφαρμογής εμφανίζεται μια σειρά εικόνων οι οποίες ε-

ναλλάσσονται μεταξύ του με ένα εφε κίνησης. Πρόκειται για ένα (plug-in), το 

Innerfade το οποίο έχει κατασκευαστεί με jquery (από javascript) και το οποίο έχει 

σκοπό -προσδίδοντας κίνηση στις εικόνες- να βελτιώσει την αισθητική παρουσίαση 

της αρχικής σελίδας. [26]     
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Επιπλέον στην σελίδα Photo Gallery.php εμφανίζονται όλα τα άρθρα του δι-

κτυακού τόπου σε μορφή εικόνων. Αν επιλεγεί μια εικόνα ενός άρθρου θα εμφανιστεί 

με ένα εφε κίνησης σε μεγέθυνση στον αναγνώστη ενώ ταυτόχρονα θα εμφανιστούν 

και κουμπιά μετάβασης ώστε να περιηγηθεί και στις υπόλοιπες εικόνες. Το συγκεκρι-

μένο (plug-in) ονομάζεται prettyphoto (από Jquery) και χρησιμοποιήθηκε για την με-

γέθυνση των εικόνων στην σελίδα photo_gallery.php.[27] 

 

 

Μεγέθυνση εικόνων με το εφε prettyphoto 
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3Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ  
 
3.1 ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  
 
 

Για τον σχεδιασμό την βάσης δεδομένων Articles δημιουργήθηκαν 6 πίνακες. 

Συγκεκριμένα η βάση δεδομένων αποτελείται από τους πίνακες :  

 

1. Authors -> πίνακας που περιέχει τα στοιχεία των συγγραφέων 

2. Category -> πίνακας που περιέχει τις κατηγορίες των άρθρων 

3. Articles -> πίνακας που περιέχει τα άρθρα του δικτυακού τόπου 

4. Comments -> πίνακας που περιέχει τα σχόλια που θα κάνουν οι χρήστες α-

φού διαβάζουν κάποιο άρθρο.  

5. Contact -> πίνακας για την επικοινωνία των χρηστών – συγγραφέων με τον 

διαχειριστή.  

6. Maillist -> πίνακας για την αποθήκευση των e-mail των χρηστών. 

 

Στη συνέχεια ακολουθεί αναλυτική περιγραφή των πεδίων του κάθε πίνακα. 

   

Ο πίνακας Authors χρησιμοποιείται για την καταχώριση των εγγεγραμμένων 

συγγραφέων στη βάση δεδομένων. Ο πίνακας περιλαμβάνει τα πεδία:  

 

Όνομα Πεδίου Περιγραφή Πεδίου 

userID: 

Αύξων αριθμός ο οποίος αυξάνεται αυτόματα και προσδιορίζει 

μοναδικά το κάθε συγγραφέα. Γι’ αυτό και αποτελεί το κύριο 

κλειδί του πίνακα. 

login_name:  

Το όνομα χρήστη το οποίο χρησιμοποιεί ο κάθε συγγραφέας 

προκειμένου να έχει πρόσβαση στο σύστημα διαχείρισης άρ-

θρων. 

password: 
Ο κωδικός του συγγραφέα – το συνθηματικό για να εισέρχεται 

στο σύστημα διαχείρισης άρθρων. 

lname: Χρησιμοποιείται για το επώνυμο του συγγραφέα 

fname: Χρησιμοποιείται για το όνομα του συγγραφέα 

address: Χρησιμοποιείται για τη διεύθυνση του συγγραφέα 
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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 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 άρ-

θρων. 

date: 
Χρησιμοποιείται για την αποθήκευση της ημερομηνίας και της 

ώρας που καταχωρήθηκε μια κατηγορία.  

 
 

 

Ο πίνακας articles χρησιμοποιείται για την καταχώριση των άρθρων που μπο-

ρεί να κάνει ο κάθε συγγραφέας. Ο πίνακας περιλαμβάνει τα πεδία:   

 

Όνομα Πεδίου Περιγραφή Πεδίου 

articleID: 

Αύξων αριθμός ο οποίος αυξάνεται αυτόματα και προσδιορίζει 

μοναδικά το κάθε άρθρο. Αποτελεί το κύριο κλειδί του πίνακα ar-

ticles. 

userID:  

Χρησιμοποιείται για την αποθήκευση του κωδικού συγγραφέα.  

Είναι ξένο κλειδί για τον πίνακα authors και χρησιμοποιείται για 

την συσχέτιση με τον πίνακα authors 
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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 άρ-

θρου 

Date: 
Χρησιμοποιείται για την αποθήκευση της ημερομηνίας και της 

ώρας κατά την καταχώρηση ενός άρθρου 

quick 

content: 

Χρησιμοποιείται για την καταχώρηση του υπότιτλου του κάθε 

άρθρου 

content: 
Το πεδίο αυτό περιέχει το άρθρο που καταχωρεί ένας συγγραφέ-

ας  

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 (π.χ. από το utube)  

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. 

 
 

Ο πίνακας Comments χρησιμοποιείται για την καταχώριση σχολίων που μπο-

ρεί να κάνει ο χρήστης αφού διαβάσει πρώτα κάποιο άρθρο.  

 
 

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 
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συσχέτιση με τον πίνακα articles 

username: 
Χρησιμοποιείται για την αποθήκευση του ονόματος χρήστη που 

κάνει το σχόλιο. 

email: 
Χρησιμοποιείται για την αποθήκευση της διεύθυνσης ηλεκτρονι-

κού 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.  

 
 

Ο πίνακας contact  χρησιμοποιείται για την καταχώριση των μηνυμάτων επι-

κοινωνίας που μπορούν να κάνουν οι χρήστες.  

 

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 ηλεκτρονι-

κού 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.  

 
 

Ο πίνακας maillist  χρησιμοποιείται για την καταχώριση των διευθύνσεων η-

λεκτρονικού ταχυδρομείου των χρηστών που επιθυμούν να λαμβάνουν ενημερωτικό 

υλικό.  
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Όνομα Πεδίου Περιγραφή Πεδίου 

   listID: 

Αύξων αριθμός ο οποίος αυξάνεται αυτόματα και προσδιορίζει 

μοναδικά κάθε αποστολή e-mail. Αποτελεί το κύριο κλειδί του πί-

νακα maillist. 

email: 
Χρησιμοποιείται για την αποθήκευση της διεύθυνσης ηλεκτρονι-

κού ταχυδρομείου του χρήστη που στέλνει το μήνυμα. 

Date: 
Χρησιμοποιείται για την αποθήκευση της ημερομηνίας και της 

ώρας κατά την καταχώρηση ενός μηνύματος 

 
 
 
3.2 Πίνακας Συσχετίσεων της Βάσης Δεδομένων  

Συσχετισμός των κλειδιών του πίνακα 
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3.3 Δημιουργία της Βάσης Δεδομένων (Articles) 

 
Για την δημιουργία της βάσης δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το περιβάλλον δια-

χείρισης phpMyAdmin και συγκεκριμένα από την καρτέλα κώδικας SQL κάνουμε αντι-

γραφή επικόλληση τον κώδικα που ακολουθεί στις επόμενες σελίδες. [20] 

 

 

Περιβάλλον διαχείρισης phpMyAdmin  

 
3.3.1 Δημιουργία του πίνακα Authors  

Για την δημιουργία του πίνακα authors χρησιμοποιούμε τον κώδικα sql που 

ακολουθεί  : 

 

CREATE TABLE `authors` ( 

  `userID` int(4) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `login_name` varchar(20) CHARACTER SET utf8 NOT NULL, 

  `password` varchar(150) CHARACTER SET utf8 NOT NULL, 

  `lname` varchar(50) CHARACTER SET utf8 DEFAULT NULL, 

  `fname` varchar(50) CHARACTER SET utf8 DEFAULT NULL, 
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  `address` varchar(25) CHARACTER SET utf8 DEFAULT NULL, 

  `city` varchar(25) CHARACTER SET utf8 DEFAULT NULL, 

  `zip` varchar(10) CHARACTER SET utf8 DEFAULT NULL, 

  `phone` varchar(10) CHARACTER SET utf8 DEFAULT NULL, 

  `email` varchar(25) CHARACTER SET utf8 DEFAULT NULL, 

  PRIMARY KEY (`userID`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=13 DEFAULT CHARSET= utf8; 

 

3.3.2 Δημιουργία του πίνακα category  

Για την δημιουργία του πίνακα category χρησιμοποιούμε τον παρακάτω κώδι-

κα sql : 

 

CREATE TABLE `category` ( 

  `categoryID` int(4) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `categor` varchar(30) CHARACTER SET utf8 NOT NULL, 

  `info` varchar(100) CHARACTER SET utf8 DEFAULT NULL, 

  `date` datetime DEFAULT NULL, 

  PRIMARY KEY (`categoryID`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=18 DEFAULT CHARSET= utf8; 

 

 

3.3.3 Δημιουργία του πίνακα articles  

Για την δημιουργία του πίνακα articles χρησιμοποιούμε τον παρακάτω κώδικα 

sql, ο οποίος δηλώνει και τα ξένα κλειδιά που απαιτούνται για την συσχέτιση μεταξύ 

των  πινάκων.  

 

CREATE TABLE `articles` ( 

  `articleID` int(4) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `userID` int(4) NOT NULL, 

  `categoryID` int(4) NOT NULL, 

  `title` varchar(250) DEFAULT NULL, 

  `date` datetime DEFAULT NULL, 

  `content` text, 

  `quickcontent` text, 

  `imagefile` varchar(300) DEFAULT NULL, 
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  `videourl` varchar(300) DEFAULT NULL, 

  `publish` varchar(10) DEFAULT NULL, 

  `publisha` varchar(10) DEFAULT NULL, 

  PRIMARY KEY (`articleID`,`userID`,`categoryID`), 

  KEY `categoryID` (`categoryID`), 

  KEY `userID` (`userID`), 

  CONSTRAINT `articles_ibfk_1` FOREIGN KEY (`categoryID`) REFERENCES 

`category` (`categoryID`) ON DELETE CASCADE, 

  CONSTRAINT `articles_ibfk_2` FOREIGN KEY (`userID`) REFERENCES `au-

thors` (`userID`) ON DELETE CASCADE 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=258 DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

3.3.4 Δημιουργία του πίνακα comments  

Για την δημιουργία του πίνακα comments χρησιμοποιούμε τον παρακάτω κώ-

δικα sql, ο οποίος δηλώνει και το ξένο κλειδί «articleID»  που απαιτείται για την συ-

σχέτιση του με τον πίνακα articles.  

 

CREATE TABLE `comments` ( 

  `commentID` int(4) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `articleID` int(4) NOT NULL, 

  `username` varchar(50) CHARACTER SET utf8 DEFAULT NULL, 

  `email` varchar(40) CHARACTER SET utf8 DEFAULT NULL, 

  `date` datetime DEFAULT NULL, 

  `comment` text CHARACTER SET utf8, 

  PRIMARY KEY (`commentID`), 

  KEY `articleID` (`articleID`), 

  CONSTRAINT `comments_ibfk_1` FOREIGN KEY (`articleID`) REFERENCES 

`articles` (`articleID`) ON DELETE CASCADE 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=8 DEFAULT CHARSET= utf8; 

 

3.3.5 Δημιουργία του πίνακα contact  

Για την δημιουργία του πίνακα contact χρησιμοποιούμε τον παρακάτω κώδικα 

sql : 

 

CREATE TABLE `contact` ( 
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  `contactID` int(4) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `name` varchar(50) CHARACTER SET utf8 DEFAULT NULL, 

  `date` datetime DEFAULT NULL, 

  `comment` text CHARACTER SET utf8, 

  `email` varchar(40) CHARACTER SET utf8 DEFAULT NULL, 

  PRIMARY KEY (`contactID`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=3 DEFAULT CHARSET= utf8; 

 

3.3.6 Δημιουργία του πίνακα maillist  

Για την δημιουργία του πίνακα maillist χρησιμοποιούμε τον παρακάτω κώδικα 

sql : 

 

CREATE TABLE `maillist` ( 

  `listID` int(4) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `date` datetime DEFAULT NULL, 

  `email` varchar(40) CHARACTER SET utf8 DEFAULT NULL, 

  PRIMARY KEY (`listID`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=9 DEFAULT CHARSET= utf8; 
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4Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
4.1 ΑΠΛΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ (Αναγνώστης) 

4.1.1 Η κεντρική σελίδα index.php 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η αρχική σελίδα - index.php 

 
Η σελίδα index.php είναι η κεντρική σελίδα της εφαρμογής στην οποία έχουν 

πρόσβαση και οι τρεις ομάδες χρηστών της εφαρμογής, δηλαδή οι απλοί χρήστες, οι 

εγγεγραμμένοι χρήστες (αρθρογράφοι) και ο διαχειριστής. Ο απλός επισκέπτης του 

δικτυακού τόπου μπορεί να πλοηγηθεί σε έναν μεγάλο αριθμό άρθρων είτε χρησιμο-

ποιώντας τα μενού που εμφανίζονται στο πάνω μέρος του δικτυακού τόπου είτε από 
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τους υπερσυνδέσμους που εμφανίζονται στην δεξιά στήλη της εφαρμογής, και να 

διαβάσει άρθρα από πολλές και διαφορετικές κατηγορίες όπως κοινωνικά, πολιτικά, 

λογοτεχνικά και άλλα.  

 

4.1.2 Ανάγνωση ενός άρθρου 

Η σελίδα – ανάγνωσης άρθρων  
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Στη σελίδα index.php (κεντρική σελίδα εισαγωγής) εμφανίζονται όλα τα άρ-

θρα που έχουν αναρτηθεί είτε από τον διαχειριστή είτε από τους αρθρογράφους του 

δικτυακού τόπου.  

Για να διαβάσει ένας αναγνώστης ένα άρθρο θα πρέπει να επιλέξει τον σύνδε-

σμο «περισσότερα» ώστε μέσω του αρχείου someuser_display _article.php να κάνει 

ανάγνωση το συγκεκριμένο άρθρο.  

Κάθε άρθρο μπορεί να περιέχει βίντεο το οποίο έχει ανεβάσει ο συγγραφέας 

του συγκεκριμένου άρθρου. Στην περίπτωση που κάποιο άρθρο έχει ενσωματωμένο 

βίντεο, εμφανίζεται αυτόματα, σε αντίθετη περίπτωση δεν εμφανίζεται κάποιο βίντεο. 

Τέλος ο κάθε αναγνώστης μπορεί -αν το επιθυμεί- να γράψει κάποιο σχόλιο 

σχετικά με το άρθρο που διάβασε. Για να αναρτηθεί ένα σχόλιο θα πρέπει ο χρήστης 

να καταχωρήσει το όνομα του, το e-mail του, το μήνυμα του και να πατήσει Αποστο-

λή.  Στο ίδιο αρχείο someuser_display_article.php γίνονται και οι έλεγχοι για την σω-

στή εισαγωγή των πεδίων ενός σχολίου. Δηλαδή, γίνεται έλεγχος για το αν ο χρήστης 

έγραψε το όνομα του, αν έγραψε το e-mail του σωστά και αν καταχώρησε το περιε-

χόμενο του σχολίου, σε αντίθετη περίπτωση εμφανίζονται μηνύματα λάθους. Αν ο 

χρήστη πατήσει το κουμπί Διαγραφή, διαγράφονται όλα τα δεδομένα από τα πλαίσια 

κειμένου του σχολίου.  

Μετά την εμφάνιση των σχολίων (εάν υπάρχουν) εμφανίζεται και ένας πίνακας 

ο οποίος περιέχει τα στοιχεία του άρθρου όπως το όνομα του συγγραφέα την κατη-

γορία στην οποία ανήκει και την ημερομηνία που δημοσιεύτηκε.  

 

4.1.3 Γραμμή μενού  - Ειδήσεις 

 

Ο υπερσύνδεσμος ειδήσεις - header. php  
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Από τον υπερσύνδεσμο Ειδήσεις ο επισκέπτης του δικτυακού τόπου μπορεί να 

περιηγηθεί σε άρθρα σχετικά με τοπικές, πανελλαδικές και διεθνής ειδήσεις. 

 

4.1.4 Γραμμή μενού - Κατηγορίες 

 

Ο υπερσύνδεσμος Κατηγορίες - header. php  

 
Από τον υπερσύνδεσμο Κατηγορίες  ο επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί σε άρ-

θρα σχετικά με την Οικονομία την Λογοτεχνία την πολιτική την Μουσική την ιστορία 

και θέματα που αφορούν το περιβάλλον. 

 
 
4.1.5 Γραμμή μενού - Επιστήμες  

 

Ο υπερσύνδεσμος Επιστήμες - header. php  
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Από τον υπερσύνδεσμο Επιστήμες  ο επισκέπτης του δικτυακού τόπου μπορεί 

να περιηγηθεί σε άρθρα σχετικά με την Ψυχολογία την Φιλοσοφία την Πληροφορική 

την Ιατρική τα Μαθηματικά ή και την κοινωνιολογία. 

 

4.1.6 Δεξιά στήλη Περιήγησης   

Όλοι οι επισκέπτες του δικτυακού τόπου μπορούν να έ-

χουν πρόσβαση σε όλους τους υπερσυνδέσμους (Αρχική, Ειδή-

σεις, Κατηγορίες και Επιστήμες κτλ) και από την δεξιά στήλη 

που εμφανίζεται στον δικτυακό τόπο.  

Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε πως στην περίπτωση που 

ο διαχειριστής καταχωρήσει μια νέα κατηγορία άρθρων, αυτή η 

νέα κατηγορία θα εμφανιστεί αυτόματα και στην δεξιά στήλη 

που περιέχει τους υπερσυνδέσμους προκειμένου να έχουν πρό-

σβαση οι αναγνώστες.  Η νέα αυτή κατηγορία θα εμφανιστεί αυ-

τόματα διότι οι υπερσύνδεσμοι εμφανίζονται δυναμικά από την 

τις εγγραφές του πίνακα category της βάσης δεδομένων. Σε ε-

πόμενο κεφάλαιο θα γίνει ανάλυση της σχεδίασης της βάσης δε-

δομένων.     

 

4.1.7 Το υποσέλιδο (footer) της σελίδας 

 

Το υποσέλιδο του δικτυακού τόπου  - footer. php  

 

Στο υποσέλιδο του δικτυακού τόπου μπορούμε να δούμε την αρίθμηση των 

σελίδων (paging) για την εύκολη μετάβαση μας στα άρθρα που έχουν αναρτηθεί πα-

λαιότερα. Μπορούμε να γραφτούμε στην λίστα e-mail (πίνακας maillist στη βάση δε-
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δομένων) ώστε να λαμβάνουμε μηνύματα για όλες τις τελευταίες αναρτήσεις άρ-

θρων, ενώ μπορούμε να μεταβούμε και σε μια από τις κατηγορίες που εμφανίζονται 

στην στήλη «Ειδήσεις» και «Κατηγορίες άρθρων». Επίσης από την στήλη «Τελευταία 

Άρθρα» μπορούμε να δούμε τα τελευταία άρθρα που έχουν αναρτηθεί ποιο πρόσφα-

τα.  

 

4.1.8 Photo Gallery  

 

Ο υπερσύνδεσμος photo_gallery. php  
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Από τον υπερσύνδεσμο Photo Gallery ο επισκέπτης του δικτυακού τόπου μπο-

ρεί να περιηγηθεί στα άρθρα σε μορφή εικόνων, δηλαδή του δίνεται η δυνατότητα να 

δει μόνο τις εικόνες και τους τίτλους των άρθρων. Στην περίπτωση που επιλέξει μια 

εικόνα θα εμφανιστεί σε μεγέθυνση, ενώ αν επιλέξει τον τίτλο του άρθρου θα μεταβεί 

αυτόματα στο αρχείο someuser_display_article.php στο οποίο και θα μπορεί να κάνει 

ανάγνωση όλο το άρθρο.    

 

4.1.9 Εγγραφή Νέου Χρήστη  

 

Ο υπερσύνδεσμος Εγγραφή Νέου Χρήστη  (new_user_form.php) 

 
  

Στην αρχική σελίδα index.php της εφαρμογής ζητούνται το login_name και το 

password του χρήστη, διότι στην περίπτωση που κάποιος χρήστης επιθυμεί να αναρ-

τά άρθρα θα πρέπει πρώτα να έχει πραγματοποιήσει εγγραφή διότι η ανάρτηση άρ-

θρων είναι  διαθέσιμη μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες.  

Αν ο χρήστης έχει πραγματοποιήσει εγγραφή σε προηγούμενη επίσκεψή του 

στην ιστοσελίδα, δεν έχει παρά να δώσει τα στοιχεία του και να εισέλθει στον δικό 

του προσωπικό χώρο. Ο έλεγχος χρήστη πραγματοποιείται στο αρχείο 
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checklogin.php. Αν όμως πρόκειται για καινούριο χρήστη τότε πρέπει να γίνει εγ-

γραφή του και αυτό γίνεται στο αρχείο new_user_form.php μέσω του συνδέσμου 

Εγγραφή Νέου Χρήστη.  

Στη σελίδα new_user_form.php εμφανίζεται η φόρμα συμπλήρωσης των 

στοιχείων ενός νέου χρήστη. Όταν ο χρήστης συμπληρώσει τα στοιχεία του και πα-

τήσει το κουμπί Αποστολή τα δεδομένα μεταβιβάζονται στο αρχείο 

new_user_check.php (όπου πραγματοποιείται και ο έλεγχος των στοιχείων). Το 

κουμπί Διαγραφή καθαρίζει τη φόρμα με τα στοιχεία. 

Εφόσον συμπληρωθούν τα στοιχεία Νέου Χρήστη new_user_form.php και 

πατηθεί το κουμπί  Αποστολή τότε πραγματοποιείται ο έλεγχος αυτών των στοιχεί-

ων στο αρχείο new_user_check.php. 

 

 

Η σελίδα new_user_check.php 

 

Συγκεκριμένα στο αρχείο αυτό γίνονται οι παρακάτω έλεγχοι: 

• Έλεγχος για ύπαρξη άλλου χρήστη με ίδιο login_name στον πίνακα 

authors της βάσης δεδομένων. 
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• Έλεγχος για το αν τα πεδία login_name και password έχουν επτά (7) 

χαρακτήρες ή και περισσότερους.   

• Έλεγχος για σωστή επανάληψη εισαγωγής του password. 

• Έλεγχος για το εάν ο Τ.Κ. περιέχει μόνο αριθμούς και συγκεκριμένα το 

λιγότερο πέντε αριθμητικά ψηφία. 

• Έλεγχος για το εάν το τηλέφωνο περιέχει μόνο αριθμούς και συγκεκρι-

μένα το λιγότερο 10 αριθμητικά ψηφία. 

• Έλεγχος για τα πεδία Όνομα, Επώνυμο, Διεύθυνση, Πόλη, ΤΚ, αν είναι 

κενά. Δηλαδή αν δεν συμπληρωθούν θα εμφανιστεί μήνυμα λάθους.  

• Έλεγχος για το αν το e_mail έχει τη σωστή μορφή. 

 

Σε περίπτωση που παρουσιαστεί κάποιο από τα παραπάνω προβλήματα εμφανί-

ζονται αντίστοιχα μηνύματα και ένας σύνδεσμος επιστροφής στη σελίδα 

new_user_form.php για επανάληψη εισαγωγής των στοιχείων του χρήστη. 

 

 

Επιτυχής εγγραφή χρήστη 



 -47-

Σε αντίθετη περίπτωση δηλαδή όταν δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα εμφανίζεται 

μήνυμα επιτυχούς καταχώρισης του νέου χρήστη - αρθρογράφου και εμφανίζεται 

σύνδεσμος για επιστροφή στην Αρχική Σελίδα για είσοδο  (Login) του νέου χρήστη.  

 

4.1.10 Επικοινωνία   

 

Ο υπερσύνδεσμος Επικοινωνία  

 

Από τον υπερσύνδεσμο Επικοινωνία μπορεί ο κάθε χρήστης - αναγνώστης να 

στείλει ένα μήνυμα επικοινωνίας στον διαχειριστή του δικτυακού τόπου. 

Για την αποστολή μηνύματος στον διαχειριστή θα πρέπει ο χρήστης να συ-

μπληρώσει το πεδίο Όνομα, E-mail και το μήνυμα του, στην περίπτωση που δεν συ-

μπληρώσει το όνομα του η πληκτρολογήσει λανθασμένα το E-mail του  ή εάν δεν 

πληκτρολογήσει το μήνυμα του θα εμφανιστούν αντίστοιχα μηνύματα λάθους.  
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4.1.11 Αναζήτηση Άρθρων 

   Από τον πλαίσιο κειμένου «Αναζήτη-

ση» ο κάθε χρήστης - αναγνώστης μπορεί να 

κάνει αναζήτηση ενός ή περισσοτέρων άρθρων 

πληκτρολογώντας μία ή περισσότερες λέξεις 

κλειδιά. Το αρχείο user_search_article_clik.php 

είναι αυτό που θα κάνει την αναζήτηση στους 

πίνακες της βάσης δεδομένων, ενώ θα εμφανί-

σει και όλα τα σχετικά άρθρα στα αποτελέσμα-

τα αναζήτησης.  

 

4.1.12 Προχωρημένη Αναζήτηση Άρθρων    

 

Η σελίδα Προχωρημένη αναζήτηση - user_search_article.php 

 

Σε περίπτωση που επιλέξουμε  «Προχωρημένη αναζήτηση…» από την κεντρική 

σελίδα θα μεταβούμε στην σελίδα user_search_article.php στην οποία μπορούμε να 

κάνουμε περισσότερο συγκεκριμένα τα κριτήρια αναζήτησης άρθρων. Μπορούμε να 

ορίσουμε την κατηγορία των άρθρων που θέλουμε να αναζητήσουμε τον τίτλο, τον 
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υπότιτλο, να πληκτρολογήσουμε μια λέξη στο πλαίσιο κειμένου «Λέξη αναζήτησης» ή 

και να χρησιμοποιήσουμε συνδυασμό των παραπάνω επιλογών.  Μόλις πληκτρολογή-

σουμε τα κριτήρια αναζήτησης και πατήσουμε «Αναζήτηση» το αρχείο 

user_search_article.php θα μας εμφανίσει και τα αποτελέσματα αναζήτησης. Αν δεν 

πληκτρολογήσουμε σωστά τα κριτήρια αναζήτησης θα εμφανιστεί μήνυμα λάθους. 

Μήνυμα λάθους θα μας εμφανιστεί και σε περίπτωση που δεν δώσουμε κανένα κρι-

τήριο αναζήτησης, ενώ αν δεν βρεθούν αποτελέσματα κατά την αναζήτηση θα εμφα-

νιστεί ανάλογο μήνυμα.  

 

 4.1.13 Τροφοδοσία RSS feed     

 

Η σελίδα RSS feed – feed/index.php 

 

Από το εικονίδιο RSS feed – Articles που 

εμφανίζεται στην κεντρική σελίδα θα μεταβούμε 

στην σελίδα index.php που βρίσκεται στον φάκελο 

feed του δικτυακού τόπου. Από εκεί μπορούμε να 

κάνουμε μια εγγραφή στη τροφοδοσία RSS προ-

κειμένου να ενημερωνόμαστε για όλα τα νέα άρ-

θρα που ανεβαίνουν μέσω της εφαρμογής περιή-



 -50-

γησης π.χ. (Internet Explorer, Firefox, Chrome κλπ).  Ένας άλλος τρόπος να λαμβά-

νουμε αυτόματα όλα τα νέα άρθρα είναι με τη χρήση μιας εφαρμογής ανάγνωσης 

όπως Google Reader,  FeedDemon και άλλα. [23],[24]. 

 
 

4.2 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ  

4.2.1 Είσοδος εγγεγραμμένου χρήστη (Αρθρογράφου) 

Σε περίπτωση που το login_name και το password αντιστοιχούν σε κάποιον 

χρήστη (που ήδη έχει πραγματοποιήσει εγγραφή νέου αρθρογράφου), εμφανίζεται 

αντίστοιχο μήνυμα αναγνώρισης (Καλωσόρισες χρήστη : Όνομα χρήστη) και ο έλεγ-

χος μεταβιβάζεται στο αρχείο user_main.php. Η πρώτη σελίδα που θα εμφανιστεί 

στον εγγεγραμμένο αρθρογράφο περιέχει οδηγίες χρήσης  του δικού του προσωπικού 

χώρου, όπως, πως μπορεί να κάνει αλλαγή των στοιχείων του, να αλλάξει κωδικό 

πρόσβασης, να εισάγει ένα νέο άρθρο κλπ.  

 

 

Η πρώτη σελίδα κατά την είσοδο εγγεγραμμένου αρθρογράφου 
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Σε αντίθεση περίπτωση, δηλαδή στην περίπτωση που ο χρήστης πληκτρολο-

γήσει λανθασμένο όνομα χρήστη ή κωδικό πρόσβασης εμφανίζεται αντίστοιχο μήνυ-

μα. Ο έλεγχος για το εάν το login_name και το password είναι σωστά γίνεται από 

το αρχείο checklogin.php. 

 

 

Μήνυμα λάθους στην περίπτωση λάθους εισαγωγής στοιχείων  

 
Όταν ο χρήστης εισέλθει στο σύστημα με το login_name και το password 

του έχει την δυνατότητα να εισέλθει στο δικό του προσωπικό χώρο, μέσω του οποίου 

μπορεί να διαχειριστεί τα δικά του στοιχεία να εισάγει ένα νέο άρθρο και γενικότερα 

να διαχειριστεί όλα τα άρθρα που έχει αναρτήσει παλαιότερα. 

 

4.2.2 Εισαγωγή  άρθρου από τον Αρθρογράφο 

Ο εγγεγραμμένος χρήστης κατά την εισαγωγή ενός νέου άρθρου θα πρέπει να 

επιλέξει την κατηγορία του άρθρου (π.χ. κοινωνικό, πολιτικό, λογοτεχνικό, κτλ), να 

εισάγει τον τίτλο του άρθρου, έναν υπότιτλο, και το περιεχόμενο του άρθρου. Πρό-

σθετα του δίνεται η δυνατότητα να εισάγει μια φωτογραφία με περιορισμό στο μέγε-

θος αρχείου τα 3Mb και να είναι τύπου gif, jpg ή png.  

Από το πλαίσιο κειμένου «Ανεβάστε ένα βίντεο» ο αρθρογράφος μπορεί να α-

νεβάσει ένα βίντεο (π.χ. από το utube) το οποίο θα συνοδεύει το άρθρο, κάνοντας 

επικόλληση τον ενσωματωμένο κώδικα που παρέχει η ιστοσελίδα πηγής του βίντεο.  

Από την επιλογή «Δημοσίευση άρθρου» ο χρήστης μπορεί να επιλέξει αν το άρθρο 

του είναι έτοιμο προς δημοσίευση ή αν επιθυμεί να το έχει σε ετοιμότητα ώστε να το 

δημοσιεύσει αργότερα. 
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Οι περιορισμοί  που ισχύουν για την καταχώρηση ενός άρθρου είναι :  
 

• Θα πρέπει να επιλεγεί υποχρεωτικά η κατηγορία που ανήκει το άρθρο και 

να καταχωρηθούν, τίτλος, υπότιτλος και περιεχόμενο του άρθρου. 

• η εισαγωγή εικόνας για το άρθρο είναι προαιρετική.  

• η εισαγωγή βίντεο για το άρθρο είναι προαιρετική.  

• για να δημοσιευτεί ένα άρθρο θα πρέπει στην επιλογή Δημοσίευση Άρθρου 

να είναι τσεκαρισμένο το Ναι.  

• για να δημοσιευτεί ένα άρθρο θα πρέπει να εγκριθεί από τον Διαχειριστή  

 

   Εισαγωγή νέου άρθρο από τον αρθρογράφο – user_addarticle.php 
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Το αρχείο user_addarticlecheck.php είναι υπεύθυνο για τους ελέγχους που θα 

γίνουν σε όλα αυτά που αναφέρθηκαν παραπάνω. Στην περίπτωση λάθους εισαγωγής 

δεδομένων για το άρθρο εμφανίζονται μηνύματα λάθους ενώ σε αντίθετη περίπτωση 

εμφανίζεται μήνυμα επιτυχής καταχώρησης άρθρου.  

 

 

   Εμφάνιση μηνύματος λάθους κατά την εισαγωγή άρθρου 

 

 Επιτυχημένη καταχώρηση άρθρου 
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4.2.3 Τα Άρθρα μου 

Από την καρτέλα «Τα Άρθρα μου» ο συγγραφέας μπορεί να εμφανίσει μια λί-

στα με όλα τα άρθρα που έχουν αναρτηθεί παλαιότερα, να τα διαβάσει, να τα επε-

ξεργαστεί καθώς και να διαγράφει κάποιο από τα άρθρα του. (Σημείωση: όλα τα άρ-

θρα που εμφανίζονται εδώ είναι δημοσιευμένα) 

 

 

   Λίστα δημοσιευμένων Άρθρων - user_listarticle.php 

Στην αριστερή πάνω γωνία της ιστοσελίδας μπορούμε να δούμε το σύνολο των 

δημοσιευμένων άρθρων (Λίστα Άρθρων (3) Δημοσιευμένα), ενώ στην δεξιά στήλη 

του κάθε άρθρου μπορούμε να διαγράψουμε ή και να επεξεργαστούμε κάποιο από θα 

άρθρα της λίστας.  

Στην περίπτωση που επιλέξουμε να διαγράψουμε ένα άρθρο θα εμφανιστεί μή-

νυμα επιβεβαίωσης ώστε να επικυρώσουμε την επιλογή μας. 

 

 
 

http://localhost/article/user_listarticle.php
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Αν επιλέξουμε ok στο παραπάνω μήνυμα το αρχείο user_deletearticle.php θα 

αναλάβει (με βάση τον αριθμό μητρώου του άρθρου) να το διαγράψει ενώ αν επιλέ-

ξουμε «Άκυρο» θα ακυρώσουμε την διαγραφή του άρθρου.    

Στην περίπτωση που επιλέξουμε να επεξεργαστούμε ένα άρθρο πατώντας την 

επιλογή «Επεξεργασία» θα μεταφερθούμε στο αρχείο user_editarticle.php μέσω του 

οποίου μπορούμε να κάνουμε αλλαγές σε ένα άρθρο που ήδη έχουμε αναρτήσει.  

 

 

Για την επεξεργασία του άρθρου καλείται το αρχείο user_editarticle.php 

 

Εάν πατήσουμε το κουμπί «Ενημέρωση» το αρχείο user_updatearticle.php θα 

αναλάβει να ενημερώσει την αντίστοιχη εγγραφή στη βάση δεδομένων με τις αλλαγές 

που έχουν γίνει. Εάν επιλέξουμε το κουμπί «Επαναφορά» το αρχείο επανέρχεται στην 

αρχική του μορφή, χωρίς να εφαρμοστούν οι αλλαγές.  
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4.2.4  Άρθρα Προς Έγκριση 

Από την καρτέλα «Άρθρα Προς Έγκριση» ο συγγραφέας μπορεί να δει μια λί-

στα με όλα τα άρθρα που δεν έχουν εγκριθεί, είτε λόγω του ότι ο ίδιος δεν τα έχει 

εγκρίνει (δεν είναι έτοιμα προς δημοσίευση) είτε διότι δεν τα έχει εγκρίνει ο Διαχειρι-

στής του δικτυακού τόπου.  

Όπως και από τον υπερσύνδεσμο «Τα Άρθρα μου» έτσι και από την καρτέλα 

«Άρθρα Προς Έγκριση» παρέχεται η δυνατότητα στο χρήστη, να διαβάσει, να επε-

ξεργαστεί, αλλά και να διαγράψει ένα ή και περισσότερα άρθρα του.  

Να σημειωθεί ότι για να γίνει ανάρτηση ενός άρθρου στον δικτυακό τόπο θα 

πρέπει να εγκριθεί και από τον αρθρογράφο αλλά και από τον διαχειριστή της εφαρ-

μογής. 

 

 

Λίστα μη δημοσιευμένων άρθρων user_listarticle_no.php 
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4.2.5 Αναζήτηση 

Από την καρτέλα «Αναζήτηση» ο συγγραφέας μπορεί να κάνει αναζήτηση άρ-

θρων με βάση την κατηγορία, τον τίτλο, τον υπότιτλο, τα περιεχόμενα ή και σε συν-

δυασμό μεταξύ αυτών των πεδίων.  

Το αρχείο usersearcharticle.php είναι αυτό στο οποίο ο χρήστης καταχωρεί τα 

κριτήρια αναζήτησης ενώ το αρχείο usersearch_articles.php αναλαμβάνει να εμφανί-

σει τα αποτελέσματα ανάλογα με τις λέξεις κλειδιά που έχει καταχωρήσει ο χρήστης. 

Σε περίπτωση που κάνουμε αναζήτηση χωρίς να εισάγουμε κριτήρια εμφανίζεται μή-

νυμα λάθους, ενώ σε περίπτωση που δεν εντοπιστούν εγγραφές με βάση τα κριτήρια 

που πληκτρολογήσαμε εμφανίζεται μήνυμα μη εύρεσης εγγραφών.  

Θα πρέπει επίσης να σημειώσουμε πως ο κάθε χρήστης μέσα από τον δικό του 

προσωπικό χώρο όταν χρησιμοποιεί την δυνατότητα αναζήτησης, η αναζήτηση γίνε-

ται αυτόματα μόνο για τα δικά του άρθρα και όχι για όλη την βάση δεδομένων. Εάν 

κάποιος θέλει να κάνει αναζήτηση σε όλη την βάση δεδομένων θα πρέπει να βρίσκε-

ται στην αρχική σελίδα, διότι αυτή η δυνατότητα παρέχεται σε όλους του χρήστες.  

 

 

Η σελίδα αναζήτησης άρθρων usersearcharticle.php 
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4.2.6 Αλλαγή Στοιχείων 

Από την καρτέλα «Αλλαγή Στοιχείων» ο συγγραφέας μπορεί να τροποποιήσει 

τα δικά του προσωπικά στοιχεία που έχει εισάγει κατά την εγγραφή νέου χρήστη. 

 

 

Η σελίδα αλλαγής στοιχείων  user_edituser.php 

 

Για την αλλαγή των προσωπικών του στοιχείων ο συγγραφέας θα πρέπει να ακολου-

θεί τους παρακάτω περιορισμούς:  

 

• το όνομα εισόδου (Login Name) θα πρέπει να είναι μοναδικό. Σε περίπτωση 

που υπάρχει κάποιος χρήστης με αυτό το όνομα εισόδου, εμφανίζεται μήνυμα 

αλλαγής ονόματος εισόδου.  

• το πεδίο Login Name θα πρέπει να περιέχει 7 χαρακτήρες ή περισσότερους.  

• όλα τα πεδία κατά την εισαγωγή θα πρέπει να καταχωρηθούν υποχρεωτικά (να 

μην είναι κενά)  
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• το πεδίο e-mail θα πρέπει να εισαχθεί με την κατάλληλη μορφή πχ 

(example@mail.com)  

• το πεδίο ΤΚ θα πρέπει να περιέχει μόνο αριθμούς και να είναι 5 ψηφία ή και 

περισσότερα. 

• το πεδίο Τηλέφωνο θα πρέπει να περιέχει μόνο αριθμούς και να περιέχει 10 

ψηφία ή και περισσότερα.   

• Η αλλαγή του κωδικού πρόσβασης γίνεται από τον υπερσύνδεσμο που εμφανί-

ζεται στο κάτω σημείο της σελίδας.   

            

Στην περίπτωση που ο χρήστης κάνει αλλαγές στα στοιχεία του, όταν πατήσει 

το κουμπί «Ενημέρωση» το αρχείο user_updateuser.php αναλαμβάνει να κάνει τον 

έλεγχο αλλαγής στοιχείων χρήστη. Εάν τα στοιχεία δεν έχουν εισαχθεί σωστά εμφα-

νίζονται μηνύματα λάθους, σε αντίθετη περίπτωση εμφανίζεται μήνυμα επιτυχούς αλ-

λαγής στοιχείων.  

 

 

Μηνύματα λάθους σε περίπτωση λάθους εισαγωγής στοιχείων 
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4.2.7  Αλλαγή κωδικού πρόσβασης 

Για να αλλάξει κωδικό πρόσβασης ο χρήστης θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τον 

υπερσύνδεσμο που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της σελίδας αλλαγής στοιχείων χρή-

στη (user_edituser.php). 

 

Σελίδα αλλαγής κωδικού πρόσβασης 

 

Για την αλλαγή του κωδικού πρόσβασης ο χρήστης θα πρέπει πρώτα να εισάγει 

τον παλιό κωδικό πρόσβαση και στη συνέχεια να εισάγει τον νέο κωδικό πρόσβασης 

και την επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης ώστε να επιβεβαιωθεί η σωστή εισαγωγή 

του password.  

  Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθούμε και στη κρυπτογράφηση, η 

οποία χρησιμοποιείται για τον δικτυακό τόπο με την συνάρτηση sha1() της php. Πρό-

κειται για έναν αλγόριθμο κρυπτογράφησης δεδομένων, ο οποίος ανήκει στην κατη-

γορία hash functions, δέχεται σαν είσοδο οποιαδήποτε ποσότητα δεδομένων τα οποία 

επεξεργάζεται και δίνει έναν συνδυασμό κρυπτογραφημένων δεδομένων σταθερού 

μήκους 160 bits.  

Επειδή οι hash functions είναι μονόδρομες, δεν υπάρχει δυνατότητα για την 

αντίστροφη διαδικασία, δηλαδή χάνεται η δυνατότητα ανάκτησης του κωδικού ακόμα 

και από τον διαχειριστή του συστήματος. Σε περίπτωση που ο χρήστης χάσει ή ξεχά-

σει τον κωδικό του, το μόνο που μπορεί να γίνει είναι να οριστεί εκ νέου κωδικός  

πρόσβασης. 
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4.3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Administrator) 

4.3.1 Η πρώτη σελίδα στο περιβάλλον διαχείρισης  

Σε περίπτωση που το login_name και το password αντιστοιχούν σ’ αυτά 

του Διαχειριστή του Συστήματος – Administrator, εμφανίζεται αντίστοιχο μήνυμα α-

ναγνώρισης (Καλωσόρισες χρήστη : admin) και ο έλεγχος μεταβιβάζεται στο αρχείο 

admin.php.  

Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί πως ο έλεγχος για το αν το login_name και 

το password είναι του Διαχειριστή γίνονται το αρχείο checklogin.php.  

Επίσης κάθε φορά που κάνει είσοδο στο σύστημα ο Διαχειριστής αλλάζει και το 

μενού με την επιλογές διότι καλείται το αρχείο header_admin.php. 

 

 

Η πρώτη σελίδα εισαγωγής για τον διαχειριστή (admin)  

Η πρώτη σελίδα εισαγωγής για τον διαχειριστή περιέχει οδηγίες χρήσης προ-

σωπικού χώρου, όπως, πως μπορεί να κάνει αλλαγή των στοιχείων του ή των στοι-

χείων κάποιου αρθρογράφου, να αλλάξει κωδικό πρόσβασης, να εισάγει ένα νέο άρ-

θρο, να εγκρίνει ένα άρθρο κλπ. 
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4.3.2 Προσθήκη Κατηγορίας  

Από την καρτέλα Κατηγορίες --> Προσθήκη Κατηγορίας ο διαχειριστής μπορεί 

να προσθέσει μια νέα κατηγορία άρθρων όπως, κοινωνικά, πολιτικά κ.λ.π. Το αρχείο  

adminaddcategory.php περιέχει τα πλαίσια κειμένου για την εισαγωγή νέας κατηγορί-

ας ενώ όταν πατηθεί το κουμπί «Αποστολή» το αρχείο adminaddcategorycheck.php 

κάνει τον έλεγχο για την σωστή καταχώρηση των στοιχείων.  

 

 

Η σελίδα εισαγωγής νέας κατηγορίας από τον Διαχειριστή  

 

Οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται στο αρχείο adminaddcategorycheck.php  

κατά την εισαγωγή νέας κατηγορίας είναι να εμφανιστούν μηνύματα λάθους στη πε-

ρίπτωση που ήδη υπάρχει η συγκεκριμένη κατηγορία, στη περίπτωση που το πεδίο 

τίτλος κατηγορίας είναι κενό και στη περίπτωση που η περιγραφή της κατηγορίας εί-

ναι επίσης κενή. Δηλαδή για να καταχωρηθεί με επιτυχία μια κατηγορία θα πρέπει να 

συμπληρωθούν και τα δύο πεδία κειμένου και η κατηγορία να μην υπάρχει ήδη ως 

εγγραφή στην βάση δεδομένων.  
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Μηνύματα λάθους κατά την εισαγωγή νέας κατηγορίας 

 
 
4.3.3 Διαχείριση Κατηγορίας  

Από την επιλογή Κατηγορίες --> Διαχείριση Κατηγορίας ο διαχειριστής μπορεί 

να εμφανίσει μια λίστα με όλες τις καταχωρημένες κατηγορίες, μπορεί να τροποποιή-

σει μια κατηγορία άρθρων ενώ του δίνεται και η δυνατότητα να διαγράψει ένα άρθρο. 

Το αρχείο adminlistcategory.php παίρνει τον έλεγχο και εμφανίζει τις κατηγορί-

ες άρθρων και συγκεκριμένα εμφανίζει το όνομα της κατηγορίας, το περιεχόμενο της, 

την ημερομηνία καταχώρησης και δυο υπερσυνδέσμους «Επεξεργασία» και «Διαγρα-

φή», ώστε να είναι δυνατή η επεξεργασία και η διαγραφή μιας κατηγορίας.  

Θα πρέπει να σημειώσουμε πως στη περίπτωση που ο Διαχειριστής επιλέξει να 

διαγράψει μια κατηγορία, θα διαγραφούν και όλες οι αντίστοιχες εγγραφές άρθρων 

που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία, λόγω της ακεραιότητας δεδομένων και της 

συνέπειας της βάσης δεδομένων.  

http://localhost/article/adminlistcategory.php
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Έτσι εάν ο Διαχειριστής πατήσει την επιλογή «Διαγραφή» θα εμφανιστεί προει-

δοποιητικό μήνυμα το οποίο μας ενημερώνει πως αν επιλέξουμε το ok θα καλέσουμε 

το αρχείο admindeletecategory.php το οποίο θα διαγράψει και την κατηγορία και τα 

άρθρα που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία, ενώ αν επιλέξουμε «Άκυρο» θα ακυ-

ρώσουμε την διαγραφή της  συγκεκριμένης κατηγορίας.  

 

 

Η λίστα κατηγοριών από τον Διαχειριστή 

 
Εάν ο Διαχειριστής επιλέξει το κουμπί «Επεξεργασία» σε μια κατηγορία τότε 

καλείτε το αρχείο admineditcategory.php στο οποίο μπορεί να αλλάξει ή να τροπο-

ποιήσει κάτι από τη συγκεκριμένη κατηγορία.  
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Η σελίδα επεξεργασίας μιας κατηγορίας 

 
Στη περίπτωση που κάνουμε αλλαγές στην 

επιλεγμένη κατηγορία και πατήσουμε ενημέρωση 

εμφανίζεται μήνυμα επιβεβαίωσης για την τροπο-

ποίηση της κατηγορίας. Αν επιλέξουμε «Άκυρο» 

ακυρώνεται η ενημέρωση ενώ αν επιλέξουμε ok 

καλείται το αρχείο adminupdatecategory.php το οποίο και αναλαμβάνει να ενημερώ-

σει την αντίστοιχη εγγραφή στην βάση δεδομένων με όλες τις αλλαγές που έκανε ο 

διαχειριστής.  
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4.3.4 Προσθήκη Χρήστη  

Από την καρτέλα Διαχείριση Χρηστών ο Διαχειριστής μπορεί να επεξεργάζεται 

τους αρθρογράφους που έχουν πραγματοποιήσει εγγραφή στο σύστημα όπως να ει-

σάγει έναν νέο χρήστη να αλλάξει τα στοιχεία ενός εγγεγραμμένου χρήστη ή ακόμη 

και να διαγράψει κάποιον χρήστη. Συγκεκριμένα υπάρχουν οι υπερσύνδεσμοι Προ-

σθήκη χρήστη, Διαχείριση χρήστη και Αναζήτηση χρήστη που αναλύονται στην συνέ-

χεια.  

  

 

Η σελίδα προσθήκης νέου χρήστη από τον Διαχειριστή 

 
Από την καρτέλα Διαχείριση Χρηστών --> Προσθήκη Χρήστη ο διαχειριστής 

μπορεί να προσθέσει έναν νέο χρήστη – αρθρογράφο. 
 

Ωστόσο για να καταχωρηθεί ένας νέος χρήστης από τον Διαχειριστή θα πρέπει να 

πληροί κάποιες προϋποθέσεις, συγκεκριμένα :  

 

http://localhost/article/adminadduser.php
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• το όνομα εισόδου (Login Name) θα πρέπει να είναι μοναδικό. Σε περίπτωση 

που υπάρχει κάποιος χρήστης με αυτό το όνομα εισόδου, εμφανίζεται μή-

νυμα αλλαγής ονόματος εισόδου.  

• τα πεδία Login Name και password θα πρέπει να έχουν το λιγότερο 7 χαρα-

κτήρες  

• όλα τα πεδία κατά την εισαγωγή θα πρέπει να καταχωρηθούν υποχρεωτικά 

(να μην είναι κενά)  

• το πεδίο e-mail θα πρέπει να εισαχθεί με την κατάλληλη μορφή πχ 

(example@mail.com)  

• το πεδίο ΤΚ θα πρέπει να περιέχει μόνο αριθμούς και να είναι 5 ψηφία ή και 

περισσότερα  

• το πεδίο Τηλέφωνο θα πρέπει να περιέχει μόνο αριθμούς και να περιέχει 10 

ψηφία ή και περισσότερα  

 

Εάν κατά την προσθήκη ενός νέου χρήστη δεν τηρηθούν οι παραπάνω περιο-

ρισμοί τότε  το αρχείο adminaddusercheck.php αναλαμβάνει να εμφανίσει τα σχετικά 

μηνύματα διόρθωσης στον Διαχειριστή.  

 

 

Μηνύματα διόρθωσης κατά την προσθήκη νέου χρήστη από τον Διαχειριστή 
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4.3.5 Διαχείριση Χρηστών  

 
Από την καρτέλα Διαχείριση Χρηστών --> Διαχείριση Χρηστών ο διαχειριστής 

μπορεί να εμφανίσει μια λίστα με όλους τους εγγεγραμμένους χρήστες να τροπο-

ποιήσει τα στοιχεία ενός χρήστη ενώ του δίνεται η δυνατότητα και να διαγράψει ένα 

χρήστη. 

 

 

Λίστα εγγεγραμμένων αρθρογράφων  

 

Αν ο Διαχειριστής πατήσει την επιλογή «Διαγραφή» για να διαγράψει έναν χρή-

στη - αρθρογράφο θα εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα επιβεβαίωσης. 

 

 

http://localhost/article/adminlistusers.php
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Εάν επιλέξει ο Διαχειριστής  ok το αρχείο admindeleteuser.php θα αναλάβει να 

διαγράψει τον επιλεγμένο αρθρογράφο (με βάση τον κωδικό χρήστη authorID) αλλά 

και όλα τα άρθρα που έχει ανεβάσει παλαιότερα ο συγκεκριμένος χρήστης λόγω συ-

νέπειας της βάσης δεδομένων. Αν ο Διαχειριστής επιλέξει «Άκυρο» ακυρώνεται η δια-

γραφή του χρήστη.  

 
Αν ο Διαχειριστής επιλέξει «Επεξεργασία» από τον υπερσύνδεσμο Διαχείριση 

Χρηστών τότε μεταφέρεται στο αρχείο adminedituser.php όπου του δίνεται η δυνα-

τότητα να αλλάξει και να τροποποιήσει τα στοιχεία ενός ήδη εγγεγραμμένου χρήστη.  

 

 

Σελίδα αλλαγής στοιχείων χρήστη από τον Διαχειριστή  

 
Όταν γίνουν οι αλλαγές στα στοιχεία ενός χρήστη ο Διαχειριστής θα πρέπει να  πατή-

σει τον κουμπί «Ενημέρωση». Αμέσως μετά θα εμφανιστεί μήνυμα επιβεβαίωσης, ενώ 

καλείται και το αρχείο  adminupdateuser.php το οποίο θα αναλάβει να ενημερώσει τα 

στοιχεία του χρήστη στη βάση δεδομένων.  
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Πρόσθετα ο Διαχειριστής από την σελίδα adminedituser.php έχει την δυνατό-

τητα να μεταβεί μέσω του υπερσυνδέσμου «Για αλλαγή του κωδικού πρόσβασης κά-

ντε κλικ εδώ»  στη σελίδα admin_change_pass.php ώστε  αλλάξει τον κωδικό πρό-

σβασης ενός χρήστη.  

 

 

Σελίδα αλλαγής κωδικού πρόσβασης από τον Διαχειριστή  

 
4.3.6 Αναζήτηση χρήστη 
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Από την καρτέλα Διαχείριση Χρηστών --> Αναζήτηση Χρήστη ο διαχειριστής 

μπορεί να αναζητήσει έναν χρήστη που είναι ήδη εγγεγραμμένος στην βάση δεδομέ-

νων είτε καταχωρώντας το όνομα εισόδου (του χρήστη) είτε καταχωρώντας το επί-

θετο του χρήστη είτε και τα δύο. Αφού πληκτρολογήσει τα κριτήρια αναζήτησης θα 

πρέπει να πατήσει το κουμπί «Αναζήτηση» ώστε να εμφανιστούν στην ίδια σελίδα οι 

εγγραφές που βρέθηκαν.  

 

 

Σελίδα Αναζήτησης Χρήστη  

Σε περίπτωση που πατήσουμε το κουμπί «Αναζήτηση» χωρίς να εισάγουμε κρι-

τήρια θα εμφανιστεί μήνυμα λάθους «Αδύνατη η αναζήτηση χωρίς κριτήρια !». Επι-

πρόσθετα από τα αποτελέσματα αναζήτησης που θα εμφανιστούν στον Διαχειριστή 

θα παρέχεται και η δυνατότητα να κάνει επεξεργασία και τροποποίηση στα στοιχεία 

ενός χρήστη ή και να διαγράφει έναν χρήστη.  

 
 
4.3.7 Εισαγωγή  άρθρου από τον Διαχειριστή 

Ο Διαχειριστής κατά την εισαγωγή ενός νέου άρθρου θα πρέπει να επιλέξει την 

κατηγορία του άρθρου (π.χ. κοινωνικό, πολιτικό, λογοτεχνικό, κτλ), να εισάγει τον 

τίτλο του άρθρου, έναν υπότιτλο, και το περιεχόμενο του άρθρου. Πρόσθετα του δί-

νεται η δυνατότητα να εισάγει μια φωτογραφία με περιορισμό στο μέγεθος αρχείου 

τα 3Mb και να είναι τύπου gif, jpg ή png.  
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Σελίδα Εισαγωγής Άρθρου από τον Διαχειριστή  

Από το πλαίσιο κειμένου «Ανεβάστε ένα βίντεο» ο Διαχειριστής μπορεί να ανε-

βάσει ένα βίντεο (π.χ. από το utube) το οποίο θα συνοδεύει το άρθρο, κάνοντας επι-

κόλληση τον ενσωματωμένο κώδικα που παρέχει η ιστοσελίδα πηγής του βίντεο.  

Από την επιλογή «Δημοσίευση άρθρου» ο Διαχειριστής μπορεί να επιλέξει αν το άρ-

θρο του είναι έτοιμο προς δημοσίευση ή αν επιθυμεί να το έχει σε ετοιμότητα ώστε 

να το δημοσιεύσει αργότερα. Σε περίπτωση που ο Διαχειριστής επιλέξει την δημοσί-

ευση ενός άρθρου αυτό θα δημοσιευτεί χωρίς να χρειάζεται την έγκριση κάποιου τρί-

του.  
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Οι περιορισμοί  που ισχύουν για την καταχώρηση ενός άρθρου είναι :  

• Θα πρέπει να επιλεγεί υποχρεωτικά η κατηγορία που ανήκει το άρθρο και 
να καταχωρηθούν, τίτλος, υπότιτλος και περιεχόμενο του άρθρου. 

• η εισαγωγή εικόνας για το άρθρο είναι προαιρετική.  
• η εισαγωγή βίντεο για το άρθρο είναι προαιρετική.  
• για να δημοσιευτεί ένα άρθρο θα πρέπει στην επιλογή Δημοσίευση Άρθρου 

να είναι τσεκαρισμένο το Ναι.  
 

Το αρχείο adminaddarticlecheck.php αναλαμβάνει να κάνει όλους τους ελέγ-

χους που αναφέρθηκαν παραπάνω. Σε περίπτωση λάθους εισαγωγής δεδομένων για 

το άρθρο εμφανίζονται μηνύματα διόρθωσης ενώ σε αντίθετη περίπτωση εμφανίζεται 

μήνυμα επιτυχής καταχώρησης άρθρου.  

 

 

Μηνύματα διόρθωσης σε περίπτωση λάθους εισαγωγής στοιχείων άρθρου 

 

Μήνυμα επιτυχούς καταχώρησης άρθρου 
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4.3.8 Τα Άρθρα μου 

Από τον κεντρικό υπερσύνδεσμο «Τα Άρθρα μου» και τους υπερσυνδέσμους 

που περιέχει : 

• Δημοσιευμένα Άρθρα 

• Άρθρα Προς Δημοσίευση  

• Διαγραφή Πολλών Άρθρων  

ο Διαχειριστής μπορεί να οργανώσει και να διαχειριστεί μόνο τα δικά του άρθρα που 

έχουν αναρτηθεί παλαιότερα. Οι τρεις παραπάνω υπερσύνδεσμοι αναλύονται στην 

συνέχεια.  

Από την καρτέλα Τα Άρθρα μου -->Δημοσιευμένα Άρθρα ο διαχειριστής μπορεί 

να εμφανίσει μια λίστα με άρθρα που έχουν δημοσιευτεί, να βλέπει τα σχόλια που έ-

χουν γραφεί για κάθε άρθρο από τους αναγνώστες,  να επεξεργάζεται ένα άρθρο, κα-

θώς και να διαγράφει κάποιο από τα άρθρα του (Σημείωση: όλα τα άρθρα που εμφα-

νίζονται εδώ είναι δημοσιευμένα). 

 

 

Λίστα Δημοσιευμένων  Άρθρων του Διαχειριστή  
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Αν επιλέξουμε τον σύνδεσμο «Σχόλια» που εμφανίζεται δίπλα από κάθε άρθρο 

μπορούμε να εμφανίσουμε μια λίστα με όλα τα σχόλια που έχουν γραφεί για το συ-

γκεκριμένο άρθρο. Το αρχείο adminlist_comments.php μας εμφανίζει τη λίστα των 

σχολίων του κάθε άρθρου ενώ μας δίνει και την δυνατότητα να διαγράψουμε ένα ή 

περισσότερα σχόλια επιλέγοντας το αντίστοιχο κουτί (που εμφανίζεται δεξιά των 

σχολίων) πατώντας το κουμπί «Διαγραφή Άρθρων» 

 

 

Λίστα σχολίων κάθε δημοσιευμένου άρθρου  

 

Όταν πατήσουμε το κουμπί «Δια-

γραφή Σχολίων» θα εμφανιστεί μήνυμα 

επιβεβαίωσης διαγραφής των σχολίων. 

Αν επιλέξουμε OK καλείται το αρχείο 

admin_remove_comments.php το οποίο 

αναλαμβάνει να διαγράψει τα σχόλια που έχουν επιλεγεί. Σε αντίθετη περίπτωση, δη-

λαδή σε περίπτωση που επιλέξει ο Διαχειριστής το «Άκυρο» θα ακυρωθεί η διαγραφή 

των επιλεγμένων σχολίων.  

Επειδή υπάρχει περίπτωση να μην έχουν γραφεί σχόλια για κάποιο άρθρο, τότε 

εμφανίζεται στον Διαχειριστή αντίστοιχο μήνυμα «Δεν υπάρχουν σχόλια για αυτό το 

άρθρο !» 
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Αν για κάποιο άρθρο δεν υπάρχουν σχόλια εμφανίζεται αντίστοιχο μήνυμα  

 

Από τον σύνδεσμο «Επεξεργασία» ο Διαχειριστής μπορεί να τροποποιήσει και 

να επεξεργαστεί ένα δημοσιευμένο άρθρο, να αλλάξει την φωτογραφία του άρθρου, 

το βίντεο καθώς και να αλλάξει την επιλογή δημοσίευση άρθρου από Ναι σε Όχι και 

το αντίστροφο. Με το κουμπί «Ενημέρωση» θα καλέσουμε το αρχείο 

adminupdatearticle.php το οποίο θα αναλάβει να ενημερώσει τα πεδία της συγκεκρι-

μένης εγγραφής με τις αλλαγές που έγιναν. Με το κουμπί «Επαναφορά» επανέρχεται 

η εγγραφή στην αρχική της μορφή.  

Από τον σύνδεσμο «Διαγραφή» ο Διαχειριστής μπορεί να διαγράψει ένα δημο-

σιευμένο άρθρο ενώ ταυτόχρονα -λόγω της συνέπειας της βάσης δεδομένων- θα δια-

γραφούν και οι αντίστοιχες εγγραφές σχολίων που συνοδεύουν αυτό το άρθρο.  
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4.3.9  Άρθρα Προς Δημοσίευση 

Από την καρτέλα Τα Άρθρα μου -->Άρθρα Προς Δημοσίευση και επιλογή του 

συνδέσμου «Επεξεργασία» ο διαχειριστής μπορεί να επεξεργαστεί το συγκεκριμένο 

άρθρο του. Στη περίπτωση που επιλέξει "Ναι" στην επιλογή Δημοσίευση Άρθρου, τό-

τε μόνο μπορεί να δημοσιευτεί το άρθρο .  

 

Λίστα Άρθρων Προς Δημοσίευση  

 

Τροποποίηση άρθρου προς δημοσίευση  
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Εάν κατά την περιήγηση μας στον υπερσύνδεσμο Τα Άρθρα μου -->Άρθρα 

Προς Δημοσίευση δεν υπάρχουν άρθρα προς δημοσίευση τότε θα εμφανιστεί ανάλο-

γο μήνυμα.  

 

 

Εμφάνιση μηνύματος μη ύπαρξης άρθρων προς δημοσίευση  
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4.3.10 Διαγραφή Πολλών Άρθρων  

Από την καρτέλα Τα Άρθρα μου -->Διαγραφή Πολλών Άρθρων ο διαχειριστής 

μπορεί να διαγράψει επιλεκτικά πολλά δικά του άρθρα (είτε είναι δημοσιευμένα είτε 

όχι).  

 

Η σελίδα διαγραφής πολλών άρθρων  

 

Μέσω του αρχείου adminlistarticle_admindel.php ο διαχειριστής μπορεί να εμ-

φανίσει μια λίστα με όλα τα άρθρα του (δημοσιευμένα ή όχι), ενώ του δίνεται και η 

δυνατότητα να επιλέξει από τη δεξιά στήλη «Διαγραφή» όλα τα άρθρα που επιθυμεί 

να διαγράψει. Πατώντας το κουμπί «Διαγραφή Άρθρων» καλείται το αρχείο 

admin_remove_multiple.php  το οποίο αναλαμβάνει να διαγράψει όλα τα επιλεγμένα 

άρθρα. 
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4.3.11 Άρθρα Συγγραφέων  

Από τον κεντρικό υπερσύνδεσμο «Άρθρα Συγγραφέων» και τους υπερσυνδέ-

σμους που περιέχει : Δημοσιευμένα Άρθρα, Άρθρα Προς Έγκριση και Διαγραφή Πολ-

λών Άρθρων, ο Διαχειριστής μπορεί να οργανώσει και να διαχειριστεί τα άρθρα που 

έχουν αναρτηθεί από τους εγγεγραμμένους χρήστες – αρθρογράφους. 

 

 

Η σελίδα δημοσιευμένων άρθρων από τους χρήστες  

Από την καρτέλα Άρθρα Συγγραφέων -->Δημοσιευμένα Άρθρα ο διαχειριστής 

μπορεί να εμφανίσει μια λίστα με άρθρα που έχουν δημοσιευτεί, να βλέπει τα σχόλια 

που έχουν γραφεί και κάθε άρθρο από τους αναγνώστες, να επεξεργάζεται ένα άρ-

θρο, καθώς και να διαγράφει κάποιο από τα άρθρα (Σημείωση: όλα τα άρθρα που 

εμφανίζονται εδώ είναι δημοσιευμένα). 

 

Αν επιλέξουμε τον σύνδεσμο «Σχόλια» που εμφανίζεται δίπλα από κάθε άρθρο 

μπορούμε να εμφανίσουμε μια λίστα με όλα τα σχόλια που έχουν γραφεί για το συ-

γκεκριμένο άρθρο. Το αρχείο adminlist_comments.php μας εμφανίζει τη λίστα των 

σχολίων του κάθε άρθρου ενώ μας δίνει και την δυνατότητα να διαγράψουμε ένα ή 

περισσότερα σχόλια επιλέγοντας το αντίστοιχο κουτί (που εμφανίζεται δεξιά των 

σχολίων) πατώντας το κουμπί «Διαγραφή Άρθρων» 
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Λίστα σχολίων κάθε άρθρου  

Όταν πατήσουμε το κουμπί «Διαγραφή Σχολίων» θα εμφανιστεί μήνυμα επιβε-

βαίωσης διαγραφής των σχολίων. Αν επιλέξουμε OK καλείται το αρχείο 

admin_remove_comments.php το οποίο αναλαμβάνει να διαγράψει τα σχόλια που 

έχουν επιλεγεί. Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή σε περίπτωση που επιλέξει ο Διαχει-

ριστής το «Άκυρο» θα ακυρωθεί η διαγραφή των επιλεγμένων σχολίων.  

Επειδή υπάρχει περίπτωση να μην έχουν γραφεί σχόλια για κάποιο άρθρο, τότε 

εμφανίζεται στον Διαχειριστή αντίστοιχο μήνυμα «Δεν υπάρχουν σχόλια για αυτό το 

άρθρο !» 

 

Εμφάνιση μηνύματος σε περίπτωση μη ύπαρξης σχολίων  
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Από τον σύνδεσμο «Επεξεργασία» ο Διαχειριστής μπορεί να τροποποιήσει και 

να επεξεργαστεί ένα δημοσιευμένο άρθρο, να αλλάξει την φωτογραφία του άρθρου, 

το βίντεο καθώς και να αλλάξει την επιλογή δημοσίευση άρθρου από Ναι σε Όχι και 

το αντίστροφο. Με το κουμπί «Ενημέρωση» θα καλέσουμε το αρχείο 

adminupdatearticle_user.php το οποίο θα αναλάβει να ενημερώσει τα πεδία της συ-

γκεκριμένης εγγραφής με τις αλλαγές που έγιναν. Με το κουμπί «Επαναφορά» επα-

νέρχεται η εγγραφή στην αρχική της μορφή. 

 

 
 

Από τον σύνδεσμο «Διαγραφή» ο Διαχειριστής μπορεί να διαγράψει ένα δημο-

σιευμένο άρθρο ενώ ταυτόχρονα -λόγω της συνέπειας της βάσης δεδομένων- θα δια-

γραφούν και οι αντίστοιχες εγγραφές σχολίων που συνοδεύουν αυτό το άρθρο.  

 

 
4.3.12 Άρθρα Προς Έγκριση  

Από την καρτέλα Άρθρα Συγγραφέων -->Άρθρα Προς Έγκριση και επιλογή του 

συνδέσμου «Επεξεργασία» ο διαχειριστής μπορεί να επεξεργαστεί το συγκεκριμένο 

άρθρο ενός αρθρογράφου. Στη περίπτωση που επιλέξει "Ναι" στην επιλογή Δημοσί-

ευση Άρθρου (από Admin), τότε μόνο μπορεί να δημοσιευτεί το άρθρο.  

 

 

Τροποποίηση άρθρου προς δημοσίευση  
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Εάν κατά την περιήγηση μας στον υπερσύνδεσμο Άρθρα Συγγραφέων --

>Άρθρα Προς Έγκριση δεν υπάρχουν άρθρα προς δημοσίευση τότε θα εμφανιστεί 

ανάλογο μήνυμα.  

 

 

Εμφάνιση μηνύματος σε περίπτωση που δεν υπάρχουν άρθρα προς έγκριση 

 
4.3.13 Διαγραφή Πολλών Άρθρων  

 

Η σελίδα διαγραφής πολλών άρθρων (των αρθρογράφων) 
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Από την καρτέλα Άρθρα Συγγραφέων -->Διαγραφή Πολλών Άρθρων ο διαχει-

ριστής μπορεί να διαγράψει επιλεκτικά πολλά άρθρα αρθρογράφων (είτε είναι δημο-

σιευμένα είτε όχι).  

Μέσω του αρχείου adminlistarticle_usersdel.php ο διαχειριστής μπορεί να εμ-

φανίσει μια λίστα με όλα τα άρθρα των αρθρογράφων (δημοσιευμένα ή όχι), ενώ του 

δίνεται και η δυνατότητα να επιλέξει από τη δεξιά στήλη «Διαγραφή» όλα τα άρθρα 

που επιθυμεί να διαγράψει. Πατώντας το κουμπί «Διαγραφή Άρθρων» καλείται το αρ-

χείο admin_remove_multiple.php  το οποίο αναλαμβάνει να διαγράψει όλα τα επιλεγ-

μένα άρθρα, καθώς και να εμφανίσει μήνυμα επιτυχημένης διαγραφής ενός ή περισ-

σοτέρων άρθρων.  

 

 

Μήνυμα επιτυχημένης διαγραφής άρθρου 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 -85-

4.3.14 Αναζήτηση Άρθρων 

Από την καρτέλα Αναζήτηση -->Αναζήτηση Άρθρων ο διαχειριστής μπορεί να 

κάνει αναζήτηση άρθρων με βάση την κατηγορία, τον τίτλο, τον υπότιτλο, τα περιε-

χόμενα ή και σε συνδυασμό μεταξύ αυτών των πεδίων.  

 

 

Σελίδα αναζήτησης άρθρων με βάση κριτήρια 

 Όταν πατηθεί το κουμπί «Αναζήτηση» το αρχείο adminsearch_articles.php 

παίρνει τον έλεγχο και εμφανίζει τις εγγραφές που αντιστοιχούν στα κριτήρια που έχει 

θέσει  ο Διαχειριστής. Σε περίπτωση που πατηθεί το κουμπί «Αναζήτηση» χωρίς να 

θέσουμε κριτήρια εμφανίζεται ανάλογο μήνυμα λάθους.  

 

 

Εμφάνιση μηνύματος λάθους σε περίπτωση αναζήτησης χωρίς κριτήρια 

http://localhost/article/adminsearcharticle.php
http://localhost/article/adminsearcharticle.php
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Εάν υπάρχουν εγγραφές στην βάση δεδομένων με βάση τα κριτήρια αναζήτη-

σης, τότε το αρχείο adminsearch_articles.php εμφανίζει τα αποτελέσματα.  

 

 

Λίστα άρθρων μετά την διαδικασία της αναζήτησης 

Από την λίστα των άρθρων που έχουν βρεθεί, μπορούμε να μεταβούμε και να 

διαβάσουμε όλο το άρθρο από τον υπερσύνδεσμο «Εμφάνιση Άρθρου» που εμφανί-

ζεται στην δεξιά στήλη.  

 

 

Εμφάνιση Άρθρου ( admin_display_article.php) 
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Από την καρτέλα Αναζήτηση -->Άρθρα ανά Χρήστη ο διαχειριστής μπορεί να 

κάνει αναζήτηση άρθρων με βάση τα στοιχεία ενός χρήστη, είτε καταχωρώντας το 

login name ή το επίθετο του συγγραφέα και πατώντας «Αναζήτηση».  

 

 

Σελίδα αναζήτησης άρθρων με βάση κριτήρια login name και Επώνυμο 

 

Από την καρτέλα Αναζήτηση -->Μηνύματα χρηστών ο διαχειριστής μπορεί να 

διαβάζει όλα τα μηνύματα που στέλνουν οι χρήστες από την σελίδα επικοινωνία, κα-

θώς και να τα διαγράφει.  

 

 

Λίστα μηνυμάτων που έχουν σταλεί από χρήστες – αναγνώστες  

http://localhost/article/adminsearchuser_articles.php
http://localhost/article/adminlist_contacts.php
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Από την καρτέλα Αναζήτηση -->Λίστα E-mail ο διαχειριστής μπορεί να βλέπει 

όλους τους χρήστες που έχουν κάνει εγγραφή στην λίστα e-mail (στο footer της σε-

λίδας)  

 

Λίστα χρηστών που έχουν κάνει εγγραφή  

Από την καρτέλα Αναζήτηση -->Οδηγίες Χρήσης ο διαχειριστής μπορεί να εμ-

φανίσει την βοήθεια διαχείρισης του admin.  

 

 

Η εισαγωγική σελίδα με οδηγίες χρήσης του Διαχειριστή 

http://localhost/article/adminlist_maillist.php
http://localhost/article/admin.php
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5Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ  
 
ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΩΔΙΚΑ (PHP) ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Η σελίδα «Ψηφιακών Άρθρων» αποτελείται από πολλά αρχεία κυρίως σε γλώσ-

σα html και php τα οποία περιέχουν πολλές εκατοντάδες γραμμές κώδικα. Λόγω του 

ότι είναι αδύνατο να αναλυθεί όλος αυτός ο κώδικας θα αναφερθούμε σε αρχεία που 

παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την υλοποίηση της εργασίας.  

 

5.1 Η αρχική σελίδα index.php 

 Η σελίδα index.php είναι η κεντρική σελίδα της εφαρμογής η οποία είναι και η 

πρώτη σελίδα που εμφανίζεται στον απλό χρήστη - αναγνώστη που επισκέπτεται τον 

δικτυακό τόπο.  

Η σελίδα index.php συμπεριλαμβάνει το αρχείο (header.php) το οποίο βρίσκε-

ται στο επάνω μέρος της σελίδας και περιέχει τον τίτλο, το πλαίσιο αναζήτησης, το 

rss και τα μενού του δικτυακού τόπου.  

Επιπλέον η σελίδα index.php συμπεριλαμβάνει και το αρχείο footer.php στο τέ-

λος της σελίδας το οποίο περιέχει ένα πλαίσιο κειμένου για την καταχώρηση των με-

λών που επιθυμούν να λαμβάνουν με e-mail με όλα τα άρθρα, ενώ περιέχει και συν-

δέσμους στις διάφορες κατηγορίες άρθρων όπως Κοινωνικά, Πολιτικά, Ιστορίας  κ.τ.λ. 

Επίσης υπάρχει και η στήλη «Τελευταία Άρθρα» η οποία εμφανίζει όλα τα άρθρα που 

έχουν αναρτηθεί πιο πρόσφατα.  

Ακολουθεί η ανάλυση του κώδικα της σελίδας index.php ενώ στην συνέχεια θα 

γίνει ανάλυση των αρχείων header.php και footer.php  

 

5.1.1 Η φόρμα εισαγωγής του χρήστη 

Στη κεντρική σελίδα index.php του δικτυακού τόπου γίνονται όλοι οι έλεγχοι 

σχετικά με την πιστοποίηση των χρηστών και την εισαγωγή τους στο σύστημα, κα-

θώς γίνεται έλεγχος για το εάν ο χρήστης είναι εγγεγραμμένος χρήστης αρθρογράφος 

ή ο διαχειριστής του συστήματος. Επίσης εδώ δημιουργούνται και οι βασικές συνε-

δρίες (sessions) οι οποίες ισχύουν μέχρι την έξοδο του χρήστη από το σύστημα (log-

out).  

Για τον έλεγχο των στοιχείων χρήστη ο αναγνώστης εισάγει τα στοιχεία του 

στην φόρμα εισαγωγής στην αρχική σελίδα και στη συνέχεια (αφού πατήσει το κου-

μπί Login) γίνεται έλεγχος για το αν τα στοιχεία που έδωσε ο χρήστης υπάρχουν στη 

βάση δεδομένων, αν πρόκειται για αρθρογράφο ή για τον διαχειριστή του συστήμα-
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τος. Επιπλέον ανάλογα με το αν είναι εγγεγραμμένος χρήστης ή ο διαχειριστής του 

συστήματος παραπέμπεται αυτόματα στον δικό του προσωπικό χώρο καθώς η δυνα-

τότητες που έχει ο Διαχειριστής του συστήματος είναι διαφορετικές και περισσότερες 

από αυτές που έχει ο αρθρογράφος του συστήματος.   

Ακολουθεί η ανάλυση της φόρμας για την εισαγωγή χρήστη στο σύστημα.  

 
<!-- -------------------------- Η φόρμα για είσοδο του χρήστη -------------------------------------- --> 

<H2>Εισοδος Χρήστη</H2> 

<BR> 

 

<!— Δημιουργία φόρμας με όνομα form1, όταν ο χρήστης πατήσει login ο έλεγχος μεταφέρεται στο 

αρχείο checklogin.php --> 

 

<FORM name="form1" method="post" action="checklogin.php"> 

<!— Δημιουργία δύο textbox για την καταχώρηση του ονόματος χρήστη και του password --> 

Username : &nbsp;<input name="myusername" type="text" id="myusername" 

class="formfield"><BR><BR> 

Password : &nbsp;<input name="mypassword" type="text" id="mypassword" 

class="formfield"><BR> 

 <BR><H2> 

 

<!— Δημιουργία του κουμπιού login για την είσοδο χρήστη --> 

<input type="submit" name="Submit" value="Login" class=formbutton></H2> 

<p align="right"> 

 

<!— Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν έχει κάνει εγγραφή εμφανίζεται υπερσύνδεσμος μετάβασης --> 

<A HREF="new_user_form.php">Εγγραφή νέου χρήστη &raquo;</A></p>  

</FORM> <!— Κλείσιμο φόρμας --> 

<!-- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- --> 

 

5.1.2 Εμφάνιση Άρθρων στην index.php 

Στην κεντρική σελίδα της εφαρμογής εμφανίζονται όλα τα άρθρα που έχουν 

αναρτηθεί είτε από τον διαχειριστή είτε από τους αρθρογράφους του δικτυακού τό-

που.  

Επειδή όμως υπάρχουν πολλές εγγραφές (άρθρα) που θα πρέπει να εμφανι-

στούν στους αναγνώστες καλή ιδέα θα ήταν να μην προβάλλονται όλα στην κεντρική 

σελίδα καθώς αυτό θα κουράσει αλλά και θα αποπροσανατολίσει τον αναγνώστη κατά 

την περιήγηση του στον δικτυακό τόπο. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιείται η διαδι-

κασία της σελιδοποίησης (paging) με την οποία δημιουργούμε σελίδες μετάβασης α-
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νάλογα με το πλήθος των εγγραφών. Σε αυτή την εργασία έχει οριστεί να εμφανίζο-

νται 7 εγγραφές ανά σελίδα. Αν δηλαδή έχουν καταχωρηθεί 70 άρθρα θα δημιουργη-

θούν 10 σελίδες από τις οποίες ο αναγνώστης θα μπορεί να μεταβεί σε όποια από τις 

σελίδες επιθυμεί.   

Η δομή της σελιδοποίηση χρησιμοποιείται σε πολλές σελίδες είτε πρόκειται για 

λειτουργίες του Διαχειριστή είτε για λειτουργίες του εγγεγραμμένου χρήστη αρθρο-

γράφου. Για παράδειγμα η δομή της σελιδοποίησης χρησιμοποιείται στο αρχείο 

adminlistarticle.php, adminlistarticle_users_yes.php  του διαχειριστή στο αρχείο 

userlistarticle.php του αρθρογράφου και σε πολλά άλλα. 

Η ανάλυση της σελιδοποίησης θα γίνει μόνο στο index.php που ακολουθεί, αλ-

λά η δομή και οι λειτουργίες τις χρησιμοποιούνται εξίσου και σε άλλες σελίδες του 

δικτυακού τόπου.  

 

<!-- -------------------------- Εμφάνιση Άρθρων στην index.php (αριστερό τμήμα)--------------------- --> 

 

<?PHP 

// Σύνδεση με τη βάση δεδομένων 

$dbcnx = @mysql_connect('localhost', 'root'); 

 

// Σε περίπτωση αποτυχίας σύνδεσης με τη βάση δεδομένων εμφανίζεται αντίστοιχο μήνυμα και δια-

κόπτεται η εφαρμογή. 

if (!$dbcnx) 

{ 

echo "<CENTER>Λάθος: Αδύνατη η σύνδεση με την βάση δεδομένων! <BR> Παρακαλούμε ξαναπρο-

σπαθείστε αργότερα.</CENTER>"; 

exit; 

} 

// Επιλέγεται η βάση δεδομένων με όνομα article 

@mysql_select_db("articles"); 

// SOS  SOS   SOS    - for greek characters !!!!! 

mysql_query('set character set greek',$dbcnx); 

mysql_query("SET NAMES 'greek'",$dbcnx); 

    

// Ερώτημα επιλογής άρθρων απο τη βάση δεδομένων 

// Με το articles.categoryID <>9 and articles.categoryID <>10 δεν εμφανίζονται στην αρχική σελίδα 

άρθρα στη κατηγορία τοπικές ειδήσεις και πανελλήνιες ειδήσεις διότι εμφανίζονται στην δεξιά στήλη με 

επόμενο ερώτημα 

 

$strSQL = "SELECT articles.articleID, articles.userID, articles.categoryID, articles.title, 

DATE_FORMAT(articles.date, '%d/%m/%Y στις %H:%i') AS date, articles.content, arti-
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cles.quickcontent, articles.imagefile, articles.publish, category.categor, authors.login_name FROM arti-

cles inner join category, authors where articles.categoryID = category.categoryID AND authors.userID 

= articles.userID and articles.publish='yes' and articles.publisha='yes' and articles.categoryID <>9 

and articles.categoryID <>10"; 

 

$sql = mysql_query($strSQL); 

// Σε περίπτωση αποτυχίας εκτέλεσης του ερωτήματος εμφανίζεται αντίστοιχο μήνυμα 

if (!$sql)  

{ 

echo("<CENTER><P>Λάθος. Αδύνατη η ανάκτηση των άρθρων από τη βάση δεδομένων! <BR>". 

"Error : " . mysql_error()."</CENTER>"); 

exit(); 

} 

//Ο παρακάτω κώδικας χρησιμοποιείται για την σελιδοποίηση των άρθρων 

// Στη μεταβλητή Num_Rows κρατάμε το σύνολο των αποτελεσμάτων του παραπάνω ερωτήματος 

$Num_Rows=mysql_num_rows($sql); 

$Per_Page = 7;   // αποτελέσματα ανα σελίδα. Ορίζουμε πόσα άρθρα θέλουμε να εμφανίζονται ανά 

σελίδα.  

//Η μεταβλητή page περιέχει τον αριθμό της τρέχουσας σελίδας. 

$Page = (isset($_GET['Page']) && ($p = (int)$_GET['Page']) && $p > 0) ? $p : 1; 

     

$Prev_Page = $Page-1; //μεταβλητή προηγούμενης σελίδας  

$Next_Page = $Page+1; //μεταβλητή επόμενης σελίδας  

 

//Η μεταβλητή Page_Start περιέχει τον αριθμό της σελίδας έναρξης της σελιδοποίησης . 

$Page_Start = (($Per_Page*$Page)-$Per_Page);  

 

//Αν το σύνολο των εγγραφών Num_Rows (πχ5) είναι μικρότερο από το αποτέλεσμα ανα σελίδα (πχ7)  

if($Num_Rows<=$Per_Page) 

{ 

// τότε το σύνολο των σελίδων Num_Pages είναι ίσο με 1. 

$Num_Pages =1; 

} 

//διαφορετικά αν το υπόλοιπο των εγγραφών Num_Rows με το σύνολο των σελίδων είναι ίσο με μη-

δέν 

else if(($Num_Rows % $Per_Page)==0) 

{ 

//τότε το σύνολο των σελίδων Num_Pages είναι ίσο με το σύνολο των εγγραφών δια το αποτελέσμα-

τα ανά σελίδα πχ Num_Pages=15/7= 2,2 περίπου με στρογγυλοποίηση γίνεται 3 στην συνέχεια 

$Num_Pages =($Num_Rows/$Per_Page) ; 

} 

else 

{ 
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//Διαφορετικά το σύνολο των σελίδων Num_Pages είναι ίσο με το (σύνολο των εγγραφών) δια (το 

αποτελέσματα ανά σελίδα) σύν τον αριθμό 1  

$Num_Pages =($Num_Rows/$Per_Page)+1; 

// Η γραμμή που ακολουθεί κάνει στρογγυλοποίηση στον μεγαλύτερο ακέραιο 

$Num_Pages = (int)$Num_Pages;  

} 

 

// συνέχεια του παραπάνω ερωτήματος sql ($strSQL). Καθορίζεται το όριο των εγγραφών που θα εμ-

φανιστούν, δηλαδή 7 εγγραφές κάθε φορά. 

$strSQL .=" order  by articles.articleID desc LIMIT $Page_Start , $Per_Page"; 

$sql = mysql_query($strSQL); 

 

// Εμφάνιση Άρθρων 

echo("<BR>"); 

echo("<H1>Πρόσφατα Αρθρα ($Num_Rows)</H1>"); 

 

//Δημιουργία πίνακα για την εμφάνιση των άρθρων  

echo("<table width='100%' height='150' border='0'>"); 

 

//Όσο η συνθήκη που βρίσκεται μέσα στη δομή επανάληψης while είναι true θα επαναλαμβάνεται ο 

κώδικας που βρίσκεται μέσα στην while. Η συνάρτηση mysql_fetch_array($sql) δέχεται ένα σύνολο 

αποτελεσμάτων (result set) σαν παράμετρο, που είναι αποθηκευμένο στη μεταβλητή $sql (το ερώτη-

μα sql που δημιουργήθηκε παραπάνω) και επιστρέφει την επόμενη γραμμή του result set σαν έναν 

πίνακα (array). Όταν δεν υπάρχουν άλλες γραμμές η συνάρτηση mysql_fetch_array() επιστρέφει την 

τιμή false και σταματά η εκτέλεση της δομής επανάληψης while. 

 

while ($articles = mysql_fetch_array($sql))  

 { 

//Δημιουργία μεταβλητών και μεταφορά τιμών στις μεταβλητές  

$articleID  = $articles["articleID"]; 

$userID = $articles["userID"]; 

$categoryID = $articles["categoryID"]; 

$title = $articles["title"]; 

$date = $articles["date"]; 

$content = $articles["content"]; 

$quickcontent = $articles["quickcontent"]; 

$publish = $articles["publish"]; 

$categor = $articles["categor"]; 

$imagefile = $articles["imagefile"]; 

$login_name = $articles["login_name"]; 

 

//με την συνάρτηση stripslashes αφαιρούμε τις καθέτους που πρόσθεσε η συνάρτηση AddSlashes 

$title=STRIPSLASHES($title); 
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$quickcontent=STRIPSLASHES($quickcontent); 

$content=STRIPSLASHES($content); 

// Εμφάνιση εικόνας (με συγκεκριμένο πλάτος και ύψος) με την μεταβλητή  $imagefile 

echo ("<tr> "); 

echo ("<td width='30%' height='100'><IMG SRC='images/$imagefile' WIDTH='150' 

HEIGHT='120'></td>"); 

 

//Δημιουργία υπερσυνδέσμου για τον τίτλο ($title) για τη μετάβαση του αναγνώστη στο άρθρο. Ο α-

ναγνώστης μεταφέρεται στο αρχέιο someuser_display_article.php ενώ μεταφέρεται ταυτόχρονα και ο 

κωδικός του άρθρου (articleID). 

echo ("<td width='70%'><p><A HREF='someuser_display_article.php?articleID=$articleID'><FONT 

SIZE='5' COLOR='#544205'>$title</FONT></A></p>"); 

//εμφάνιση του υπότιτλου με το πεδίο $quickcontent 

echo ("<p>$quickcontent</p>"); 

//Δημιουργία υπερσυνδέσμου «περισσότερα» για την ανάγνωση του άρθρου από τον αναγνώστη 

echo ("<p align='right'><A HREF='someuser_display_article.php?articleID=$articleID'> περισσότερα 

&raquo;</A></p></td>"); 

echo ("</tr>"); 

echo ("<tr> "); 

//Εμφάνιση της ημερομηνίας και της ώρας με την μεταβλητή $date 

echo ("<td height='5'  colspan='2'>$date &nbsp;&nbsp; <I> αναρτήθηκε από :  

//Εμφάνιση του ονόματος χρήστη που έκανε την ανάρτηση του άρθρου 

</I>&nbsp;$login_name</td>"); 

echo (" </tr>"); 

echo ("<tr> <td height='1' colspan='2'><H1></H1></td> </tr>");  

} 

echo("</TABLE>"); 

// Κλείσιμο της βάσης δεδομένων 

mysql_close($dbcnx); 

?> 

 

5.1.3 Σελιδοποίηση (Paging)  

Το κομμάτι κώδικα της σελιδοποίησης που ακολουθεί εμφανίζει του αριθμούς 

σελίδας «Προηγούμενη 1 2 3 4 Επόμενη» και τους υπερσυνδέσμους προηγούμενη και 

επόμενη στο τέλος της σελίδας index.php για την εύκολη μετάβαση του αναγνώστη 

στη σελίδα που επιθυμεί. [13] 

 
<!-- -------------------------- Σελιδοποίηση ----------------------------------- --> 

<?php 

//Εμφάνιση αριθμών σελίδας στην index.php (στο κάτω σημείο της σελίδας) με σελιδοποίηση 

echo "<FONT SIZE='2' COLOR=''>"; 
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echo "<center>"; 

//εάν υπάρχει προηγούμενη σελίδα εμφάνισε τη λέξη Προηγούμενη 

if($Prev_Page) 

{ 

//Εμφάνιση υπερσυνδέσμου «Προηγούμενη» για μετάβαση στη προηγούμενη σελίδα (αν υπάρχει) 

echo " <a href='$_SERVER[SCRIPT_NAME]?Page=$Prev_Page'>&laquo; Προηγούμενη</a> "; 

} 

//Για το σύνολο των σελίδων εμφάνιση αριθμών 1,2,3  έως τον αριθμό σελίδων Num_Pages 

for($i=1; $i<=$Num_Pages; $i++) 

{ 

//αν το i είναι διαφορετικό από το $page (την τρέχουσα σελίδα) τότε εμφάνισε υπερσυνδέσμους  

if($i != $Page) 

 { 

 echo " <a href='$_SERVER[SCRIPT_NAME]?Page=$i'>$i</a> "; 

 } 

 else 

 { 

//Η τρέχουσα σελίδα i εμφανίζεται με έντονη γραφή για να διαφέρει από τις υπόλοιπες  

 echo "<b> $i </b>"; 

 } 

 } 

//εάν υπάρχει επόμενη σελίδα εμφάνισε τη λέξη επόμενη 

 if($Page!=$Num_Pages) 

  { 

  echo " <a href ='$_SERVER[SCRIPT_NAME]?Page=$Next_Page'>Επόμενη 

&raquo;</a> "; 

  } 

 echo "</center></FONT>"; 

?> [13] 

 

 

5.1.4 Εμφάνιση Κατηγοριών   

Η δικτυακός τόπος «Ψηφιακά Άρθρα» δημιουργήθηκε με σκοπό να προσφέρει 

εύκολη περιήγηση και ξεκούραστη μετάβαση του αναγνώστη στη κατηγορία των άρ-

θρων που τον ενδιαφέρουν. Έτσι στο δεξί τμήμα της κεντρική σελίδας ο αναγνώστης 

μπορεί να μεταβεί με ένα κλικ στη κατηγορία των άρθρων που τον ενδιαφέρουν χω-

ρίς να σπαταλά άσκοπα τον χρόνο του. Ο υπερσύνδεσμος της κατηγορίας που θα ε-

πιλεγεί να εμφανίσει μόνο τα άρθρα που ανήκουν στην συγκεκριμένη κατηγορία.  

Το τμήμα κώδικα που ακολουθεί βρίσκεται στην σελίδα index.php και εμφανίζει 

στο δεξιό τμήμα της κεντρικής σελίδας όλες τις κατηγορίες άρθρων που έχουν κατα-

χωρηθεί από τον διαχειριστή.  
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<!-- -------------------------- Δυναμική Εμφάνιση Κατηγοριών  (Δεξιό τμήμα)---------------------------- --> 

<!-- -Η κλάση subnav συμπεριλαμβάνεται και ορίζεται στο αρχείο navi.css - --> 

<div class="subnav"> 

 <h2>Σύνδεσμοι</h2> 

<ul> 

<!-- -Δήλωση υπερσυνδέσμων - --> 

<li><a href="index.php">Αρχική Σελίδα</a></li>  

<li><a href="#">Όλες οι Κατηγορίες</a> 

<ul> 

<!-- -Δήλωση δυναμικών υπερσυνδέσμων για την κατηγορίες- --> 

<?PHP 

// Σύνδεση με τη βάση δεδομένων 

$dbcnx = @mysql_connect('localhost', 'root'); 

// Επιλέγεται η βάση δεδομένων με όνομα article 

@mysql_select_db("articles"); 

// SOS  SOS   SOS    - for greek characters !!!!! 

mysql_query('set character set greek',$dbcnx); 

mysql_query("SET NAMES 'greek'",$dbcnx); 

//Ερώτημα εμφάνισης των κατηγοριών στον πίνακα category 

$strSQL = "SELECT category.categoryID, category.categor FROM category"; 

$sql = mysql_query($strSQL); 

// Εμφάνιση όλων των κατηγοριών με τη συνάρτηση mysql_fetch_array($sql) και το ερώτημα $sql 

while ($categories = mysql_fetch_array($sql))  

{ 

$categoryID = $categories["categoryID"]; 

$categor = $categories["categor"]; 

echo("<li><a href='user_display_categories.php?categoryID=$categoryID'>$categor</a></li>"); 

} 

// Κλείσιμο της βάσης δεδομένων 

  mysql_close($dbcnx); 

?> 

</ul></li></li> 

<!-- -Συνέχεια δήλωσης στατικών υπερσυνδέσμων - --> 

<li><a href="photo_gallery.php">Photo Gallery</a></li> 

<li><a href="new_user_form.php">Εγγραφή νέου χρήστη</a></li> 

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

</ul> 

</div> 
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5.1.5 Δυναμική Εμφάνιση Άρθρων 

Το τμήμα κώδικα που ακολουθεί βρίσκεται στην σελίδα index.php και εμφανίζει 

στο δεξιό τμήμα (κάτω από τις κατηγορίες άρθρων που αναφέρθηκαν προηγουμένως) 

μόνο μία κατηγορία άρθρων τις «Τοπικές Ειδήσεις». Αξίζει να αναφερθεί εδώ η συ-

νάρτηση RAND() η οποία επιλέγει τυχαία ποια άρθρα θα εμφανιστούν καθώς και ο 

περιορισμός LIMIT 3 με τον οποίο εμφανίζονται μόνο 3 άρθρα κάθε φορά.  

 
<!-- ------------------- Δυναμική Εμφάνιση Άρθρων – Τοπικές Ειδήσεις (Δεξιό τμήμα)----------------- --> 

<!—Ακολουθούν εντολές δημιουργίας πίνακα και την εμφάνιση του τίτλου--> 

<table width="100%" height="27" border="0"> 

<tr> 

<td bgcolor="#EDEDED"><FONT SIZE="2" COLOR="darkred"><B>ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗ-

ΣΕΙΣ</B></FONT></td> 

</tr> 

</table> 

<?PHP 

// Σύνδεση με τη βάση δεδομένων 

$dbcnx = @mysql_connect('localhost', 'root'); 

// Επιλέγεται η βάση δεδομένων με όνομα article 

@mysql_select_db("articles"); 

// SOS  SOS   SOS    - for greek characters !!!!! 

mysql_query('set character set greek',$dbcnx); 

mysql_query("SET NAMES 'greek'",$dbcnx); 

//ερώτημα στην βάση δεδομένων για εμφάνιση άρθρων στην κατηγορία Τοπικές Ειδήσεις – Τυχαία 

εμφάνιση τριών εγγραφών  

$strSQL = "SELECT articles.articleID, articles.userID, articles.categoryID, articles.title, 

DATE_FORMAT(articles.date, '%d/%m/%Y %H:%i') AS date, articles.content, articles.quickcontent, 

articles.imagefile, articles.publish, category.categor, authors.login_name FROM articles inner join 

category, authors where articles.categoryID = category.categoryID AND authors.userID = arti-

cles.userID and articles.publish='yes' and articles.publisha='yes' and category.categor LIKE '%Τοπικές 

Ειδήσεις%'  order by RAND() LIMIT 3"; 

$sql = mysql_query($strSQL); 

// Εμφάνιση αρθρων 

echo("<BR>"); 

//Δημιουργία πίνακα για την εμφάνιση των άρθρων 

echo("<table width='100%' height='100' border='0'>"); 

// Εμφάνιση άρθρων με τη συνάρτηση mysql_fetch_array($sql) και το ερώτημα $sql 

while ($articles = mysql_fetch_array($sql))  

{ 

//Δημιουργία μεταβλητών και μεταφορά τιμών στις μεταβλητές  

$articleID  = $articles["articleID"]; 
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$userID = $articles["userID"]; 

$categoryID = $articles["categoryID"]; 

$title = $articles["title"]; 

$date = $articles["date"]; 

$content = $articles["content"]; 

//$quickcontent = $articles["quickcontent"]; 

 

//εμφανίζουμε μόνο τους 100 πρώτους χαρακτήρες του πεδίου quickcontent για την index με την συ-

νάρτηση substr() 

$quickcontent = substr($articles["quickcontent"],0,120); 

$publish = $articles["publish"]; 

$categor = $articles["categor"]; 

$imagefile = $articles["imagefile"]; 

$login_name = $articles["login_name"]; 

//με την συνάρτηση stripslashes αφαιρούμε τις καθέτους που πρόσθεσε η συνάρτηση AddSlashes 

$title=STRIPSLASHES($title); 

$quickcontent=STRIPSLASHES($quickcontent); 

content=STRIPSLASHES($content); 

 

// Εμφάνιση άρθρων από την κατηγορία Τοπικές Ειδήσεις 

echo("<tr> "); 

//Δημιουργία υπερσυνδέσμου για τον τίτλο ($title) και τη μετάβαση του αναγνώστη στο άρθρο. 

echo("<td height='35' colspan='2'><A HREF='someuser_display_article.php?articleID=$articleID'> 

<FONT SIZE='3' COLOR='#544205'>$title</FONT></A></td>"); 

echo("</tr>"); 

echo("<tr> "); 

 

// Εμφάνιση εικόνας (με συγκεκριμένο πλάτος και ύψος) με την μεταβλητή  $imagefile 

echo("  <td width='28%' height='109'><IMG SRC='images/$imagefile' WIDTH='100' 

HEIGHT='80'></td>"); 

echo("  <td width='72%'><p>$quickcontent</p><p align='right'><A  

//Δημιουργία υπερσυνδέσμου «περισσότερα» για την ανάγνωση του άρθρου από τον αναγνώστη 

HREF='someuser_display_article.php?articleID=$articleID'>περισσότερα &raquo;</A></p></td>"); 

echo("</tr>"); 

echo("<tr>"); 

//Εμφάνιση του ονόματος χρήστη που έκανε την ανάρτηση του άρθρου 

echo(" <td height='13' colspan='2'>$date &nbsp; <I>αναρτήθηκε απο :</I>$login_name  </td>"); 

echo(" </tr>"); 

echo("<tr> "); 

echo("   <td height='2' colspan='2'><hr></td>"); 

echo(" </tr>"); 

} 

echo("</TABLE>"); 
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// Κλείσιμο της βάσης δεδομένων 

mysql_close($dbcnx); 

?> 

 

5.2 Έλεγχος εγγραφής νέου χρήστη  

Στη κεντρική σελίδα της εφαρμογής ζητούνται το login_name και το password 

του χρήστη, διότι η δυνατότητα ανάρτησης άρθρων είναι διαθέσιμη μόνο σε εγγε-

γραμμένους χρήστες.  

Αν ο χρήστης έχει πραγματοποιήσει εγγραφή σε προηγούμενη επίσκεψή του 

στην ιστοσελίδα, δεν έχει παρά να δώσει τα στοιχεία του για να εισέλθει στο σύστη-

μα. Αν όμως θελήσει να κάνει εγγραφή στο σύστημα θα πρέπει να μεταβεί στο αρχείο 

new_user_form.php μέσω του υπερσυνδέσμου «Εγγραφή νέου χρήστη» που βρίσκε-

ται στην αρχική σελίδα της εφαρμογής και να καταχωρήσει τα στοιχεία του. Ο έλεγ-

χος εγγραφής νέου χρήστη πραγματοποιείται στο αρχείο new_user_check.php το ο-

ποίο και αναλύεται στη συνέχεια. 

 
<!-- -------------------------------- Έλεγχος εγγραφής νέου χρήστη------------------------------- --> 

 

<?php 

//Καταχώρηση τιμών στις μεταβλητές για να γίνει η σύνδεση με τη βάση δεδομένων 

$host= 'localhost'; 

$user = 'root'; 

$passwd = ''; 

$database = 'articles'; 

//Σύνδεση με τη βάση δεδομένων 

$connect = mysql_connect($host, $user, $passwd); 

$table_name = 'authors'; 

  

// SOS  SOS   SOS    - for greek characters !!!!!   

mysql_query('set character set greek',$connect); 

mysql_query("SET NAMES 'greek'",$connect); 

 

//Λαμβάνουμε τις τιμές των μεταβλητών από την προηγούμενη σελίδα μετά το submit του χρήστη 

$username=$_POST["user_name"]; 

$password=$_POST["user_password"]; 

$password1=$_POST["user_password1"]; 

$lname =$_POST["lname"]; 

$fname =$_POST["fname"]; 

$address =$_POST["address"]; 

$city =$_POST["city"]; 



 -100-

$zip =$_POST["zip"]; 

$phone =$_POST["phone"]; 

$email =$_POST["email"]; 

 

// Εμφάνιση σε πίνακα όλων των στοιχείων που δήλωσε ο χρήστης 

echo "<BR><BR><H2>Έλεγχος Στοιχείων Χρήστη </H2>"; 

//Δημιουργία του πίνακα για την εμφάνιση των στοιχείων του χρήστη 

echo "<table width='500' height='427' border='0' align='center'>"; 

//Με την εντολή colspan ενώνουμε – συγχωνεύουμε - τα δύο κελιά του πίνακα σε ένα 

echo "<tr> <td colspan='2'><hr></td></tr>"; 

echo "  <tr>"; 

// Το πεδίο login name 

echo "  <td width='320'><font class='formtext1'>Login name: (Έως 10 χαρακτήρες)</font> </td>"; 

echo "  <td width='165'> $username</td>"; 

echo "  </tr>"; 

//Με την εντολή colspan συγχωνεύουμε τα δύο κελιά του πίνακα σε ένα 

echo "<tr> <td colspan='2'><hr></td></tr>"; 

 

// Το πεδίο password 

echo "  <tr>"; 

echo "    <td><font class='formtext1'>Password: (Από 7 χαρακτήρες)</font></td>"; 

echo "    <td> **********</td>"; 

echo "  </tr>"; 

echo "<tr> <td colspan='2'><hr></td></tr>"; 

 

// Επιβεβαίωση καταχώρησης του password 

echo "  <tr>"; 

echo "    <td> <font class='formtext1'>Ξαναγράψτε το Password:</font></td>"; 

echo "    <td> **********</td>"; 

echo "  </tr>"; 

echo "<tr> <td colspan='2'><hr></td></tr>"; 

 

// Το πεδίο έπωνυμο  

echo "  <tr>"; 

echo "    <td><font class='formtext1'>Επώνυμο:</font></td>"; 

echo "    <td>$lname</td>"; 

echo "  </tr>"; 

echo "<tr> <td colspan='2'><hr></td></tr>"; 

 

// Το πεδίο όνομα 

echo "  <tr>"; 

echo "    <td><font class='formtext1'>Όνομα:</font></td>"; 

echo "    <td>$fname</td>"; 
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echo "  </tr>"; 

echo "<tr> <td colspan='2'><hr></td></tr>"; 

 

// Το πεδίο Διεύθυνση  

echo "  <tr>"; 

echo "    <td><font class='formtext1'>Διεύθυνση:</font></td>"; 

echo "    <td>$address</td>"; 

echo "  </tr>"; 

echo "<tr> <td colspan='2'><hr></td></tr>"; 

 

// Το πεδίο  Πόλη 

echo "  <tr>"; 

echo "    <td><font class='formtext1'>Πόλη:</font></td>"; 

echo "    <td>$city</td>"; 

echo "  </tr>"; 

echo "<tr> <td colspan='2'><hr></td></tr>"; 

 

// Το πεδίο ΤΚ  

echo "  <tr>"; 

echo "    <td><font class='formtext1'>Τ.Κ.:</font></td>"; 

echo "    <td>$zip</td>"; 

echo "  </tr>"; 

echo "<tr> <td colspan='2'><hr></td></tr>"; 

 

// Το πεδίο Τηλέφωνο 

echo "  <tr>"; 

echo "    <td><font class='formtext1'>Τηλέφωνο:</font></td>"; 

echo "    <td>$phone</td>"; 

echo "  </tr>"; 

echo "<tr> <td colspan='2'><hr></td></tr>"; 

 

// Το πεδίο e-mail  

echo "  <tr>"; 

echo "    <td><font class='formtext1'> e_mail:</font> </td>"; 

echo "    <td>$email</td>"; 

echo "  </tr>"; 

echo "<tr> <td colspan='2'><hr></td></tr>"; 

 

echo "</table>"; 

 

  

 // Η συνάρτηση που ακολουθεί κάνει έλεγχο για την σωστή καταχώρηση του πεδίου e_mail 
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//Η συνάρτηση check_email_mx() δέχεται ως όρισμα την τιμή που περιέχει η μεταβλητή $email και 

κάνει έλεγχο με τη συνάρτηση preg_match αν το email έχει καταχωρηθεί σωστά.  

function check_email_mx($email)  

{  

if((preg_match('/(@.*@)|(\.\.)|(@\.)|(\.@)|(^\.)/', $email)) ||  

(preg_match('/^.+\@(\[?)[a-zA-Z0-9\-\.]+\.([a-zA-Z]{2,3}|[0-9]{1,3})(\]?)$/',$email)) )  

{  

     return true; 

} 

     return false; 

} 

 

  // Σε περίπτωση αποτυχίας σύνδεσης με τη βάση δεδομένων εμφανίζεται αντίστοιχο μήνυμα και δια-

κόπτεται η εφαρμογή. 

  if ( !$connect ) { die ("Η σύνδεση με τον εξυπηρετητή είναι ανέφικτη."); } 

  // Διαφορετικά 

  else  

  { 

     // Επιλέγεται η βάση δεδομένων  

      @mysql_select_db("articles"); 

    

//  Έλεγχοι για ύπαρξη προβλημάτων στην εισαγωγή Στοιχείων Νέου Χρήστη    

 

// Ερώτημα για το εάν υπάρχει ήδη το login name στη βάση δεδομένων 

    

$query = "SELECT * FROM $table_name WHERE login_name='$username';" ; 

//Η συνάρτηση mysql_query($query) επιστρέφει true η false ανάλογα αν υπάρχει ή όχι εγγραφή χρή-

στη με το ίδιο Login name 

$result = mysql_query($query); 

 

$num_results = 0; 

 

//Η συνάρτηση mysql_num_rows($result) μας επιστρέφει των αριθμό των γραμμών του ερωτήματος 

υπάρξης χρήστη με το ίδιο Login name 

if ($result)   $num_results = mysql_num_rows($result); 

       

// Κλείσιμο της βάσης δεδομένων 

 

mysql_close($connect); 

 

} 
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// Αρχικοποίηση μιας μεταβλητής problem σε false η οποία θα πάρει την τιμή true σε περίπτωση που 

υπάρχει πρόβλημα 

$problem = False;    

       

// Εάν υπάρχει ήδη το login_name στη βάση εμφανίζεται μήνυμα 

if($num_results)     

    { 

 echo "<BR><CENTER><FONT COLOR=\"#362C20\">Υπάρχει ήδη κάποιος άλλος χρήστης με 

το ίδιο Login name!</font></CENTER>";  

 

 $problem = True; // τίθεται το flag στην τιμή true που δηλώνει ότι υπάρχει πρόβλημα 

    }    

//Η συνάρτηση strlen μετράει πόσους χαρακτήρες περιέχει η μεταβλητή username και password. Αν 

μία από τις δύο μεταβλητές έχει λιγότερους από (7) επτά χαρακτήρες εμφανίζεται μήνυμα διόρθωσης.  

 

if (strlen($username) < 7 || strlen($password) < 7)  

  { 

  echo "<BR><BR> <CENTER><FONT COLOR=\"#362C20\">Το Username και το 

Password θα πρέπει να περιέχουν το λιγότερο 7 χαρακτήρες </FONT></CENTER>";  

  $problem = True; // τίθεται το flag στην τιμή true που δηλώνει ότι υπάρχει πρόβλημα 

  } 

 

// Η συνάρτηση check_email_mx() ελέγχει αν η μεταβλητή email έχει καταχωρηθεί σωστά  

if (!check_email_mx($email)) 

 

{ 

echo "<BR><BR> <CENTER><FONT COLOR=\"#362C20\"> Το πεδίο e-mail δεν έχει 

εισαχθεί σωστά !</FONT></CENTER>";  

$problem = True; // τίθεται το flag στην τιμή true που δηλώνει ότι υπάρχει πρόβλημα 

       } 

//Έλεγχος αν το password που καταχώρησε ο χρήστης είναι ίδιο με το password επιβεβαίωσης  

if ($password != $password1)  

     { 

  echo "<BR><BR> <CENTER><FONT COLOR=\"#362C20\">Λάθος εισαγωγή 

password !</FONT></CENTER>";  

  $problem = True; // τίθεται το flag στην τιμή true που δηλώνει ότι υπάρχει πρόβλημα 

     } 

 

//Αν ο χρήστης δεν καταχωρήσει το Επώνυμο εμφανίζεται μήνυμα  

if (! $lname)  

     { 

  echo "<BR><BR> <CENTER><FONT COLOR=\"#362C20\">Το πεδίο Επώνυμο είναι 

κενό !</FONT></CENTER>";  
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  $problem = True; // τίθεται το flag στην τιμή true που δηλώνει ότι υπάρχει πρόβλημα 

     } 

 

//Αν ο χρήστης δεν καταχωρήσει το Όνομα εμφανίζεται μήνυμα  

if (! $fname)  

     { 

  echo "<BR><BR> <CENTER><FONT COLOR=\"#362C20\">Το πεδίο Όνομα είναι 

κενό !</FONT></CENTER>";  

  $problem = True; // τίθεται το flag στην τιμή true που δηλώνει ότι υπάρχει πρόβλημα 

     } 

//Αν ο χρήστης δεν καταχωρήσει την διεύθυνση εμφανίζεται μήνυμα  

if (! $address)  

     { 

  echo "<BR><BR> <CENTER><FONT COLOR=\"#362C20\">Το πεδίο Διέυθυνση εί-

ναι κενό !</FONT></CENTER>";  

  $problem = True; // τίθεται το flag στην τιμή true που δηλώνει ότι υπάρχει πρόβλημα 

     } 

//Αν ο χρήστης δεν καταχωρήσει τη πόλη εμφανίζεται μήνυμα  

if (! $city)  

     { 

  echo "<BR><BR> <CENTER><FONT COLOR=\"#362C20\">Το πεδίο Πόλη είναι κε-

νό !</FONT></CENTER>";  

  $problem = True; // τίθεται το flag στην τιμή true που δηλώνει ότι υπάρχει πρόβλημα 

     } 

 

//για να εισαχθεί το πεδίο zip ΤΚ θα πρέπει να περιέχει 5 ψηφία ή και περισσότερα (αριθμούς) και όχι 

χαρακτήρες   

if (! $zip || ! is_numeric($zip) || strlen($zip)<5)  

     { 

  echo "<BR><BR> <CENTER><FONT COLOR=\"#362C20\">Το πεδίο ΤΚ θα πρέπει 

να περιέχει 5 ψηφία (αριθμούς) ή και περισσότερα !</FONT></CENTER>";  

  $problem = True; // τίθεται το flag στην τιμή true που δηλώνει ότι υπάρχει πρόβλημα 

     } 

//για να εισαχθεί το πεδίο Τηλέφωνο θα πρέπει να περιέχει 10 ψηφία ή και περισσότερα (αριθμούς) και 

όχι χαρακτήρες   

if (! $phone || ! is_numeric($phone) || strlen($phone)<10)  

     { 

  echo "<BR><BR> <CENTER><FONT COLOR=\"#362C20\">Το πεδίο Τηλέφωνο θα 

πρέπει να περιέχει 10 ψηφία (αριθμούς) ή και περισσότερα !</FONT></CENTER>";  

  $problem = True; // τίθεται το flag στην τιμή true που δηλώνει ότι υπάρχει πρόβλημα 

     } 

//εάν η μεταβλητή  problem πάρει την τιμή True σε έναν από τους παραπάνω ελέγχους εμφανίζεται 

μήνυμα διόρθωσης  
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  if ($problem)    

   { 

  echo "<BR><BR><CENTER><B>"; 

  echo "<FORM><INPUT TYPE=button  CLASS=butn1 VALUE='Επιστροφή στη Φόρμα Εισαγω-

γής Στοιχείων Νέου Χρήστη'  id='reset' onClick=history.go(-1);return true;></FORM>" ; 

  echo "</B></CENTER><BR>"; 

   } 

 else 

  { 

// Σύνδεση με τη βάση δεδομένων 

 

   $connect = @mysql_connect('localhost', 'root'); 

   // Επιλέγεται η βάση δεδομένων 

       @mysql_select_db("articles"); 

   $table_name = 'authors'; 

   // SOS  SOS   SOS    - for greek characters !!!!!   

   mysql_query('set character set greek',$connect); 

   mysql_query("SET NAMES 'greek'",$connect); 

  

//Εφαρμογή του αλγόριθμου κρυπτογράφησης sha1 στο πεδίο password. Η συνάρτηση htmlspecial-

chars κωδικοποιεί τους χαρακτήρες εισαγωγικά ‘ ‘’. Η συνάρτηση addslashes προσθέτει \\ σε σημεία 

που υπάρχουν εισαγωγικά για την σωστή αποθήκευση των δεδομένων στη βάση δεδομένων.  

$password = sha1(addslashes(htmlspecialchars($password))); 

//Προσθήκη των στοιχείων ενός χρήστη στη βάση δεδομένων μετά από την εγγραφή του 

$query = " INSERT INTO $table_name VALUES ('', '$username', '$password' , '$lname', '$fname', 

'$address', '$city', '$zip', '$phone', '$email' )"; 

    

    //mysql_query($query); 

   // mysql_select_db($database); 

 

//Εμφάνιση μηνύματος σε περίπτωση επιτυχημένης ή και αποτυχημένης εγγραφής στοιχείων στη βάση 

δεδομένων. 

if (mysql_query($query, $connect)) 

 { 

 print "<BR><BR><CENTER><FONT COLOR=\"blue\">Η εισαγωγή στοιχείων έγινε με επιτυ-

χία!</font></CENTER>"; 

 print "<CENTER><BR>Μεταφερθείτε στην Αρχική Σελίδα για να κάνετε Login </CENTER>"; 

 print "<CENTER><BR> <A HREF='index.php'>Αρχική Σελίδα </A></CENTER>"; 

 }  

 else  

  { 

  print "<CENTER><FONT COLOR=\"red\">Η εισαγωγή στοιχείων απέτυχε!</font>"; 

  }  
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 //Κλείσιμο της βάσης δεδομένων    

  mysql_close ($connect); 

 } 

?>  

 
5.3 Η σελίδα Photo Gallery  

<?php 

 

// Σύνδεση με τη βάση δεδομένων 

$dbcnx = @mysql_connect('localhost', 'root'); 

 

// Σε περίπτωση αποτυχίας σύνδεσης με τη βάση δεδομένων εμφανίζεται αντίστοιχο μήνυμα και δια-

κόπτεται η εφαρμογή. 

 

   if (!$dbcnx) 

   { 

   echo "<CENTER>Λάθος: Αδύνατη η σύνδεση με την βάση δεδομένων! <BR> 

Παρακαλούμε ξαναπροσπαθείστε αργότερα.</CENTER>"; 

   exit; 

   } 

      

   // Επιλέγεται η βάση δεδομένων με όνομα article 

       @mysql_select_db("articles"); 

   // SOS  SOS   SOS    - for greek characters !!!!! 

   mysql_query('set character set greek',$dbcnx); 

   mysql_query("SET NAMES 'greek'",$dbcnx); 

        

// Ερώτημα επιλογής όλων των άρθρων από τη βάση δεδομένων 

 

$strSQL = "SELECT articles.articleID, articles.userID, articles.categoryID, articles.title, 

DATE_FORMAT(articles.date, '%d/%m/%Y στις %T') AS date, articles.content, articles.quickcontent, 

articles.imagefile, articles.publish, category.categor, authors.login_name FROM articles inner join 

category, authors where articles.categoryID = category.categoryID AND authors.userID = arti-

cles.userID and articles.publish='yes' and articles.publisha='yes'"; 

   

  $sql = mysql_query($strSQL); 

 

  // Σε περίπτωση αποτυχίας εκτέλεσης του ερωτήματος εμφανίζεται αντίστοιχο μήνυμα 

  if (!$sql)  

   { 
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                        echo("<CENTER><P>Λάθος. Αδύνατη η ανάκτηση των άρθρων από τη βάση δεδο-

μένων! <BR>". 

                        "Error : " . mysql_error()."</CENTER>"); 

                        exit(); 

             } 

 

//Δημιουργία πίνακα για την εμφάνιση των εικόνων  

echo("<table border=\"0\"  cellspacing=\"1\" cellpadding=\"1\"><tr>"); 

 

//Αρχικοποίηση της μεταβλητής intRows με μηδέν  

$intRows = 0; 

 

//Δομή επανάληψης while για την εμφάνιση των εικόνων. Η συνάρτηση mysql_fetch_array($sql) δέχε-

ται ένα σύνολο αποτελεσμάτων από τη μεταβλητή $sql και επιστρέφει την επόμενη γραμμή του result 

set σαν έναν πίνακα (array). Όταν δεν υπάρχουν άλλες γραμμές η συνάρτηση mysql_fetch_array() 

επιστρέφει την τιμή false και σταματά η εκτέλεση της δομής επανάληψης while. 

while ($articles = mysql_fetch_array($sql))  

     { 

                       $articleID  = $articles["articleID"]; 

  $userID = $articles["userID"]; 

  $categoryID = $articles["categoryID"]; 

  $title = $articles["title"]; 

  $date = $articles["date"]; 

  $content = $articles["content"]; 

  $quickcontent = $articles["quickcontent"]; 

  $publish = $articles["publish"]; 

  $categor = $articles["categor"]; 

  $imagefile = $articles["imagefile"]; 

  $login_name = $articles["login_name"]; 

 

 //με την συνάρτηση stripslashes αφαιρούμε τις καθέτους που πρόσθεσε η συνάρτηση AddSlashes 

    $title=STRIPSLASHES($title); 

    $quickcontent=STRIPSLASHES($quickcontent); 

    $content=STRIPSLASHES($content); 

 

// Εμφάνιση εικόνας στον πίνακα και αύξηση την μεταβλητής intRows κατά ένα για κάθε μία εικόνα 

που εμφανίζεται  

  echo ("<td> "); 

$intRows++; 

//Εμφάνιση της εικόνας μέσω του πεδίου imagefile, και δημιουργία υπερσυνδέσμου στην κάθε εικόνα 

ώστε να μπορεί ο χρήστης επιλέγοντας την να την εμφανίσει σε μεγαλύτερο παράθυρο με χρήση του 

plug-in PrettyPhoto 
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echo ("<CENTER><A HREF='images/$imagefile' rel='prettyPhoto[gallery1]'><IMG 

SRC='images/$imagefile' WIDTH='150' HEIGHT='120'></a><BR>"); 

 

//Εμφάνιση του τίτλου μαζί με την κάθε εικόνα και ταυτόχρονα υπερσύνδεσμος ώστε να μπορεί ο α-

ναγνώστης επιλέγοντας τον να διαβάζει το άρθρο. Μαζί με το υπερσύνδεσμο στο αρχείο 

someuser_display_article.php μεταφέρεται και ο κωδικός του άρθρου μέσω της μεταβλητής articleID. 

    

echo ("<A HREF='someuser_display_article.php?articleID=$articleID'><FONT SIZE='2' 

COLOR='#544205'>$title</FONT></A></CENTER><BR>"); 

       

 echo ("</td>"); 

//Εάν το υπόλοιπο της διαίρεσης της μεταβλητής intRows με τον αριθμό 5  είναι ίσο με 0 τότε να προ-

στίθεται μια νέα γραμμή (tr table row) για την εμφάνιση των υπόλοιπων εικόνων.    

     

 if(($intRows)%5==0)    

 {    

 echo"<tr>";    

 } 

         } 

   

 echo("</tr></TABLE>"); 

 // Κλείσιμο της βάσης δεδομένων 

 mysql_close($dbcnx); 

?> 

//Στη σελίδα photo gallery χρησιμοποιείτε η δομή και η λειτουργία της σελιδοποίησης (paging) με την 

οποία επιτυγχάνεται η αλλαγή σελίδων μετά την ανάρτηση 20 εγγραφών – εικόνων.  

      

5.4 Η σελίδα Προχωρημένη αναζήτηση  

<!------------------------Φόρμα εισαγωγής για τα κριτήρια αναζήτησης------------------------> 

 

//Στην δήλωση της φόρμας που ακολουθεί η ιδιότητα ACTION είναι $PHP_SELF που σημαίνει ότι είναι 

ίση με το URL της τρέχουσας σελίδας, δηλαδή όταν πατηθεί το κουμπί submit της φόρμας  θα φορτώ-

θει η ίδια σελίδα. 

 

<FORM METHOD='POST' ACTION='<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>' NAME='form1'> 

<H1>Αναζήτηση με βάση ...</H1> 

<!-----------Δημιουργία πίνακα για τα κριτήρια αναζήτησης--------------------> 

<table width="100%" height="87" border="0"> 

<tr>  

<td width="16%"><FONT SIZE="2" >Κατηγορία</FONT></td> 

<td width="24%"><SELECT NAME="categoryID" SIZE=1> 

   <OPTION SELECTED VALUE="0">Επιλογή κατηγορίας  



 -109-

   <OPTION VALUE=""> 

    

   <!-----------------------------------------------------------> 

   <!-- Εμφάνιση λίστας επιλογής Κατηγορίας --> 

   <!-----------------------------------------------------------> 

 

   <?php 

//Εμφάνιση όλων των κατηγοριών στον χρήστη. Η συνάρτηση mysql_fetch_array($result) δέχεται ένα 

σύνολο αποτελεσμάτων που είναι αποθηκευμένο στη μεταβλητή $result και επιστέφει την επόμενη 

γραμμή σαν έναν πίνακα με χρήση της δομής επανάληψης while.  

 

   while ($category = mysql_fetch_array($result)) { 

   $categoryID = $category["categoryID"]; 

   $categor = $category["categor"]; 

   //Εμφάνιση όλων των κατηγοριών 

   echo("<OPTION VALUE='$categoryID'>$categor\n"); 

   } 

   ?> 

</SELECT></td> 

<td width="5%"></td> 

<td width="22%">Υπότιτλος</td> 

//πλαίσιο κειμένου στο οποίο καταχωρείται ο υπότιτλος αναζήτησης 

<td width="49%"><INPUT TYPE="text" NAME="quickcontent" class="formfield"></td> 

</tr> 

<tr>  

<td>Τίτλος</td> 

//πλαίσιο κειμένου στο οποίο καταχωρείται ο τίτλος που αναζητούμε 

<td><INPUT TYPE="text" NAME="title"  class="formfield"></td> 

<td>&nbsp;</td> 

<td>Λέξη Αναζήτησης</td> 

//πλαίσιο κειμένου στο οποίο καταχωρείται λέξη αναζήτησης 

<td><INPUT TYPE="text" NAME="content" class="formfield"></td> 

</tr> 

</table> 

<BR><BR> 

<H1></H1> 

 <!-- Εμφάνιση κουμπιών Αποστολής Στοιχείων και Διαγραφής  --> 

 <div id='respond'> 

 <CENTER><INPUT TYPE="submit" VALUE=" ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ " id="submit" name="search"  

>&nbsp;&nbsp; 

 <INPUT TYPE="reset" VALUE=" ΔΙΑΓΡΑΦΗ " id="reset"><BR><BR><BR></CENTER> 

</FORM> 

</div> 
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//Όταν καταχωρηθούν τα κριτήρια αναζήτησης και πατηθεί το κουμπί submit τον έλεγχο αναλαμβάνει 

το τμήμα κώδικα που ακολουθεί. 

<?php  

//Έλεγχος για το εάν πατήθηκε το κουμπί submit. Στην περίπτωση που πατήθηκε το κουμπί εκτελείτε 

ο κώδικας που βρίσκεται μέσα στην δομή ελέγχου if .  

if(isset($_POST['search']))  

{  

//Δήλωση μεταβλητών και αρχικοποίηση τους με τις τιμές που καταχώρησε ο χρήστης ως κριτήρια 

αναζήτησης.   

 $categoryID = $_POST["categoryID"]; 

 $title = $_POST["title"]; 

 $quickcontent = $_POST["quickcontent"]; 

 $content = $_POST["content"]; 

 

//Η συνάρτηση  trim() αφαιρεί τους κενούς χαρακτήρες από τις μεταβλητές 

$categoryID=trim($categoryID); 

 $title=trim($title); 

 $quickcontent=trim($quickcontent); 

 $content=trim($content); 

 

// Σύνδεση με τη βάση δεδομένων 

 

 $dbcnx = @mysql_connect('localhost', 'root'); 

 

// Σε περίπτωση αποτυχίας σύνδεσης με τη βάση δεδομένων εμφανίζεται αντίστοιχο μήνυμα και δια-

κόπτεται η εφαρμογή. 

 

 if (!$dbcnx) 

 { 

 echo "<CENTER>Λάθος: Αδύνατη η σύνδεση με την βάση δεδομένων! <BR> Παρακαλούμε 

ξαναπροσπαθείστε αργότερα.</CENTER>"; 

 exit; 

 } 

      

 // Επιλέγεται η βάση δεδομένων με όνομα article 

 

 @mysql_select_db("articles"); 

 

 // SOS  SOS   SOS    - for greek characters !!!!! 

 mysql_query('set character set greek',$dbcnx); 

 mysql_query("SET NAMES 'greek'",$dbcnx); 
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// Στην περίπτωση που και τα 4 πεδία κριτηρίων είναι κενά εμφάνιση μηνύματος για παραμέτρους.  

 

if ($categoryID==0  && !$title && !$quickcontent && !$content) 

 { 

echo "<BR><BR> <BR><BR><CENTER><FONT size=2>Δεν είναι δυνατή η αναζήτηση χωρίς κριτή-

ρια!</FONT><BR><BR><BR><BR></CENTER>"; 

 /*exit();*/ 

 } 

 

// Στην περίπτωση που επιλεγεί μόνο η κατηγορία (και όχι τα υπόλοιπα) εμφανίζονται αποτελέσματα 

από το  ερώτημα sql. 

elseif ($categoryID && $categoryID<>0 && !$title && !$quickcontent && !$content ) 

{ 

$query = "SELECT * FROM articles inner join category WHERE (articles.categoryID = $categoryID and 

articles.categoryID =category.categoryID) ORDER BY articles.articleID "; 

$sql = mysql_query($query) or die("Couldn't execute query"); 

} 

// Στην περίπτωση που επιλεγεί η κατηγορία και ο τίτλος (και όχι τα υπόλοιπα) εμφανίζονται αποτελέ-

σματα από το  ερώτημα sql. Το σύμβολο % πριν και μετά την δήλωση του πεδίου $title δηλώνει να 

βρεθούν οποιοιδήποτε και οσοιδήποτε χαρακτήρες πριν και μετά του πεδίου title. 

 

elseif ($categoryID && $categoryID<>0 && $title && !$quickcontent && !$content) 

{ 

$query = "SELECT * FROM articles inner join category WHERE articles.categoryID = $categoryID and 

articles.categoryID =category.categoryID and articles.title LIKE '%$title%' ORDER BY articles.articleID 

"; 

$sql = mysql_query($query) or die("Couldn't execute query"); 

} 

// Στην περίπτωση που επιλεγεί η κατηγορία και ο τίτλος και ο υπότιτλος (όχι τα περιεχόμενα) εμφανί-

ζονται αποτελέσματα από το  ερώτημα sql. Το σύμβολο % πριν και μετά την δήλωση του πεδίου $title 

δηλώνει να βρεθούν οποιοιδήποτε και οσοιδήποτε χαρακτήρες πριν και μετά του πεδίου title. 

 

elseif ($categoryID && $categoryID<>0 && $title && $quickcontent && !$content) 

{ 

$query = "SELECT * FROM articles inner join category WHERE articles.categoryID = $categoryID and 

articles.categoryID =category.categoryID and articles.title LIKE '%$title%' and articles.quickcontent 

LIKE '%$quickcontent%' ORDER BY articles.articleID "; 

 

$sql = mysql_query($query) or die("Couldn't execute query"); 

} 

 

// Στην περίπτωση που επιλεγεί η κατηγορία και ο τίτλος και ο υπότιτλος και τα περιεχόμενα εμφανίζο-

νται αποτελέσματα από το  ερώτημα sql. 
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elseif ($categoryID && $categoryID<>0 && $title && $quickcontent && $content) 

{ 

//Το σύμβολο % πριν και μετά την δήλωση του πεδίου $title δηλώνει να βρεθούν οποιοιδήποτε και 

οσοιδήποτε χαρακτήρες πριν και μετά του πεδίου title. Αντίστοιχα το ίδιο συμβαίνει και με τα υπόλοιπα 

πεδία που περιέχουν το σύμβολο % κατά την δήλωση τους.  

$query = "SELECT * FROM articles inner join category WHERE (articles.categoryID = $categoryID and 

articles.categoryID =category.categoryID) and articles.title LIKE '%$title%' and articles.quickcontent 

LIKE '%$quickcontent%' and articles.content LIKE '%$content%' ORDER BY articles.articleID "; 

$sql = mysql_query($query) or die("Couldn't execute query"); 

} 

// Στην περίπτωση που επιλεγεί η κατηγορία και ο υπότιτλος εμφανίζονται αποτελέσματα από το  ερώ-

τημα sql.  

elseif ($categoryID && $categoryID<>0 && !$title && $quickcontent && !$content) 

{ 

//Το σύμβολο % πριν και μετά την δήλωση του πεδίου $quickcontent δηλώνει να βρεθούν οποιοιδή-

ποτε και οσοιδήποτε χαρακτήρες πριν και μετά του πεδίου quickcontent. 

$query = "SELECT * FROM articles inner join category WHERE (articles.categoryID = $categoryID and 

articles.categoryID =category.categoryID) and articles.quickcontent LIKE '%$quickcontent%'  ORDER 

BY articles.articleID "; 

$sql = mysql_query($query) or die("Couldn't execute query"); 

} 

 

// Στην περίπτωση που επιλεγεί η κατηγορία και τα περιεχόμενα εμφανίζονται αποτελέσματα από το  

ερώτημα sql. 

elseif ($categoryID && $categoryID<>0 && !$title && !$quickcontent && $content) 

{ 

$query = "SELECT * FROM articles inner join category WHERE (articles.categoryID = $categoryID and 

articles.categoryID =category.categoryID) and articles.content LIKE '%$content%' ORDER BY arti-

cles.articleID "; 

$sql = mysql_query($query) or die("Couldn't execute query"); 

} 

// Στην περίπτωση που μόνο ο τίτλος καταχωρηθεί ως παράμετρος. 

if ($categoryID==0  && $title && !$quickcontent && !$content) 

{ 

$query =  "SELECT * FROM articles inner join category WHERE articles.categoryID 

=category.categoryID and title LIKE '%$title%' ORDER BY articleID "; 

$sql = mysql_query($query) or die("Couldn't execute query"); 

} 

// Στη περίπτωση που μόνο ο υπότιτλος καταχωρηθεί ως παράμετρος. 

if ($categoryID==0  && !$title && $quickcontent && !$content) 

{ 

 



 -113-

//Το σύμβολο % πριν και μετά την δήλωση του πεδίου $quickcontent δηλώνει να βρεθούν οποιοιδή-

ποτε και οσοιδήποτε χαρακτήρες πριν και μετά του πεδίου quickcontent.  

$query =  "SELECT * FROM articles inner join category WHERE articles.categoryID 

=category.categoryID and quickcontent LIKE '%$quickcontent%' ORDER BY articleID "; 

$sql = mysql_query($query) or die("Couldn't execute query"); 

} 

// Στην περίπτωση που μόνο το περιεχόμενο καταχωρηθεί ως παράμετρος. 

if ($categoryID==0  && !$title && !$quickcontent && $content) 

{ 

$query =  "SELECT * FROM articles inner join category WHERE articles.categoryID 

=category.categoryID and content LIKE '%$content%' ORDER BY articleID "; 

$sql = mysql_query($query) or die("Couldn't execute query"); 

} 

// Στην περίπτωση που ο τίτλος και ο υπότιτλος καταχωρηθεί ως παράμετρος. 

if ($categoryID==0  && $title && $quickcontent && !$content) 

{ 

//Το σύμβολο % πριν και μετά την δήλωση του πεδίου $quickcontent δηλώνει να βρεθούν οποιοιδή-

ποτε και οσοιδήποτε χαρακτήρες πριν και μετά του πεδίου quickcontent. Αντίστοιχα το ίδιο συμβαίνει 

και με τα υπόλοιπα πεδία που περιέχουν το σύμβολο % κατά την δήλωση τους. 

 

$query =  "SELECT * FROM articles inner join category WHERE articles.categoryID 

=category.categoryID and articles.title LIKE '%$title%' and articles.quickcontent LIKE 

'%$quickcontent%' ORDER BY articleID "; 

$sql = mysql_query($query) or die("Couldn't execute query"); 

} 

 

// Στην περίπτωση που ο τίτλος και το περιεχόμενο καταχωρηθεί ως παράμετρος. 

if ($categoryID==0  && $title && !$quickcontent && $content) 

{ 

$query =  "SELECT * FROM articles inner join category WHERE articles.categoryID 

=category.categoryID and articles.title LIKE '%$title%' and articles.content LIKE '%$content%' OR-

DER BY articleID "; 

$sql = mysql_query($query) or die("Couldn't execute query"); 

} 

// Στην περίπτωση που ο υπότιτλος και το περιεχόμενο καταχωρηθεί ως παράμετρος. 

if ($categoryID==0  && !$title && $quickcontent && $content) 

{ 

$query =  "SELECT * FROM articles inner join category WHERE articles.categoryID 

=category.categoryID and articles.quickcontent LIKE '%$quickcontent%' and articles.content LIKE 

'%$content%' ORDER BY articleID "; 

$sql = mysql_query($query) or die("Couldn't execute query"); 

} 

else 
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{ 

echo ""; 

} 

// Η συνάρτηση mysql_num_rows($sql) επιστρέφει στο αριθμό των γραμμών του ερωτήματος $sql 

που δημιουργήθηκε παραπάνω. Ο αριθμός των γραμμών μεταφέρεται στην νέα μεταβλητή με όνομα  

numrows. 

 

$numrows=mysql_num_rows($sql); 

 

//$sql = mysql_query("SELECT * FROM articles inner join category WHERE (articles.categoryID = 

$categoryID and articles.categoryID =category.categoryID) and articles.title LIKE '%$title%' and arti-

cles.quickcontent LIKE '%$quickcontent%' and articles.content LIKE '%$content%' ORDER BY arti-

cles.articleID "); 

 

// Εμφάνιση άρθρων 

//Η συνάρτηση isset ελέγχει αν το ερώτημα $sql έχει τιμή true. Αν η συνάρτηση αληθεύει εκτελείτε το 

το τμήμα κώδικα που συμπεριλαμβάνεται μέσα στην if.  

if (isset($sql)) 

{ 

echo("<BR>"); 

// Η μεταβλητή $numrows περιέχει την τιμή των άρθρων που βρέθηκαν.  

echo("<H1>Βρέθηκαν $numrows άρθρα </H1>"); 

//Δημιουργία του πίνακα αποτελεσμάτων  

echo("<table width='100%' height='150' border='0'>"); 

 

//Όσο η συνθήκη που βρίσκεται μέσα στη δομή επανάληψης while είναι true θα επαναλαμβάνεται ο 

κώδικας που βρίσκεται μέσα στην while. Η συνάρτηση mysql_fetch_array($sql) δέχεται ένα σύνολο 

αποτελεσμάτων που είναι αποθηκευμένο στη μεταβλητή $sql  και επιστρέφει την επόμενη γραμμή σαν 

έναν πίνακα (array). Όταν δεν υπάρχουν άλλες γραμμές η συνάρτηση mysql_fetch_array() επιστρέφει 

την τιμή false και σταματά η εκτέλεση της δομής επανάληψης while. 

     

while ($articles = mysql_fetch_array($sql))  

 { 

//Δημιουργία μεταβλητών και ανάθεση τιμών στις μεταβλητές  

                       $articleID  = $articles["articleID"]; 

  $userID = $articles["userID"]; 

  $categoryID = $articles["categoryID"]; 

  $title = $articles["title"]; 

  $date = $articles["date"]; 

  $content = $articles["content"]; 

  $imagefile = $articles["imagefile"]; 

  $quickcontent = $articles["quickcontent"]; 

  $categor = $articles["categor"]; 
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//με την συνάρτηση stripslashes αφαιρούμε τις καθέτους που πρόσθεσε η συνάρτηση AddSlashes 

  $title=STRIPSLASHES($title); 

  $quickcontent=STRIPSLASHES($quickcontent); 

  $content=STRIPSLASHES($content); 

 

// Εμφάνιση άρθρων 

 

echo ("<tr> "); 

echo ("<td width='30%' height='100'><IMG SRC='images/$imagefile' WIDTH='150' 

HEIGHT='120'></td>"); 

//Δημιουργία υπερσυνδέσμου για τον τίτλο. Αν ο χρήστης επιλέξει τον τίτλο μεταφέρεται μέσω του 

αρχείου 'someuser_display_article.php στη σελίδα ανάγνωσης του άρθρου. Μαζί με το αρχείο μεταφέ-

ρεται και ο κωδικός του άρθρου articleID. 

echo ("<td width='70%'><p><A HREF='someuser_display_article.php?articleID=$articleID'><FONT 

SIZE='5' COLOR='#544205'>$title</FONT></A></p>"); 

//Εμφάνιση του υπότιτλου.  

echo ("<p>$quickcontent</p>"); 

//Δημιουργία υπερσυνδέσμου «περισσότερα» για μετάβαση στο αρχείο 'someuser_display_article.php 

για την ανάγνωση του άρθρου. Μαζί με το αρχείο μεταφέρεται και ο κωδικός του άρθρου articleID. 

echo ("<p align='right'><A HREF='someuser_display_article.php?articleID=$articleID'>περισσότερα 

&raquo;</A></p></td>"); 

echo (" </tr>"); 

echo ("  <tr> "); 

// Η εντολή colspan κάνει συγχώνευση κελιών. Το πεδίο date εμφανίζει την ημερομηνία και την ώρα 

που καταχωθήθηκε το άρθρο.  

echo (" <td height='5'  colspan='2'>$date </td>"); 

echo (" </tr>"); 

echo ("<tr> <td height='1' colspan='2'><H1></H1></td> </tr>");  

} 

//Κλείσιμο του πίνακα. 

echo("</TABLE>"); 

} 

// Κλείσιμο της βάσης δεδομένων 

mysql_close($dbcnx); 

} 

?> 

 

5.5 Σελίδα προσθήκης άρθρου 

<div id="container"> 

<?php 

//Δήλωση μεταβλητών για τη σύνδεση με τη βάση δεδομένων  
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$host= 'localhost'; 

$user = 'root'; 

$passwd = ''; 

$database = 'articles'; 

$connect = mysql_connect($host, $user, $passwd); 

$table_name = 'category'; 

// SOS  SOS   SOS    - for greek characters !!!!!   

mysql_query('set character set greek',$connect); 

mysql_query("SET NAMES 'greek'",$connect); 

 

// Σε περίπτωση αποτυχίας σύνδεσης με τη βάση δεδομένων εμφανίζεται αντίστοιχο μήνυμα και δια-

κόπτεται η εφαρμογή. 

if ( !$connect ) { die ("Η σύνδεση με τον εξυπηρετητή είναι ανέφικτη."); } 

// Διαφορετικά 

else  

{ 

     // Επιλέγεται η βάση δεδομένων  

        @mysql_select_db("articles"); 

        // Ερώτημα για της κατηγορίες στη βάση δεδομένων 

     $query = "SELECT * FROM $table_name;" ; 

              $result = mysql_query($query); 

 

      $num_results = 0; 

      if ($result)   $num_results = mysql_num_rows($result); 

            // Κλείσιμο της βάσης δεδομένων 

     mysql_close($connect); 

} 

?> 

<!------------------------------ Φόρμα εισαγωγής νέου άρθρου -----------------------------------------> 

//Η ιδιότητα ACTION στην αρχική δήλωση της FORM δηλώνει πως το αρχείο 

'adminaddarticlecheck.php θα αναλάβει το έλεγχο της σελίδας όταν πατηθεί το κουμπί submit από τον 

διαχειριστή.  

<FORM METHOD='POST' ACTION='adminaddarticlecheck.php' enctype="multipart/form-data" 

name="uploadImage" id="uploadImage"> 

  

<H1>Εισαγωγή Αρθρου</H1> 

<!----------------- Δημιουργία πίνακα για την εισαγωγή του άρθρου---------------------------------> 

<table width="70%" height="600" border="0" align="center"> 

  <tr> 

  <td>Επιλέξτε Κατηγορία</td> 

    <td height="35"><SELECT NAME="categoryID" SIZE=1> 

   <OPTION SELECTED VALUE="">Επιλογή κατηγορίας  

   <OPTION VALUE=""> 
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   <!-----------------------------------------------------------> 

   <!-- Εμφάνιση λίστας επιλογής Κατηγορίας --> 

   <!-----------------------------------------------------------> 

 

<?php 

//ανάκτηση κατηγοριών από τη βάση δεδομένων με την δομή επανάληψης while για να επιλέξει ο 

χρήστης την κατηγορία του άρθρου. Η συνάρτηση  mysql_fetch_array() επιστέφει όλες τις κατηγορίες 

γραμμή γραμμή από το ερώτημα $result.   

while ($category = mysql_fetch_array($result)) { 

$categoryID = $category["categoryID"]; 

$categor = $category["categor"]; 

echo("<OPTION VALUE='$categoryID'>$categor\n"); 

} 

?> 

</SELECT></td> 

</tr> <tr> 

<td>Εισάγετε τον Τίτλο</td> 

//Δημιουργία του πλαισίου κειμένου για την καταχώρηση του τίτλου του άρθρου. Πρόσθετα με την 

ιδιότητα onfocus κατευθύνουμε τον χρήστη σε πιο σημείο να καταχωρήσει τον τίτλο.  

<td height="35"><INPUT TYPE="text" NAME="title"  size="60" class="formfield" value="Τίτλος Αρ-

θρου" onfocus="this.value=(this.value=='Τίτλος Αρθρου')? '' : this.value ;"></td> 

</tr><tr> 

<td>Εισάγετε τον Υπότιτλο</td> 

//Δημιουργία του πλαισίου κειμένου για την καταχώρηση σύντομης περιγραφής του άρθρου. Πρόσθε-

τα με την ιδιότητα onfocus κατευθύνουμε τον χρήστη σε πιο σημείο να καταχωρήσει τη σύντομη πε-

ριγραφή του άρθρου.  

<td height="35"><TEXTAREA NAME="quickcontent" ROWS="5" COLS="60" class="formfield" 

value="Σύντομη Περιγραφή" onfocus="this.value=(this.value=='Σύντομη Περιγραφή')? '' : this.value 

;">Σύντομη Περιγραφή</TEXTAREA></td> 

</tr><tr> 

<td>Πληκτρολογήστε το άρθρο σας </td> 

//Πλαίσιο κειμένου για την καταχώρηση του άρθρου. 

<td height="40"><TEXTAREA NAME="content" ROWS="15" COLS="60" class="formfield" 

value="Περιγραφή" onfocus="this.value=(this.value=='Περιγραφή')? '' : this.value 

;">Περιγραφή</TEXTAREA></td> 

</tr> 

<tr> 

  <td>Ανεβάστε μια εικόνα </td> 

//Δημιουργία πλαισίου κειμένου για το ανέβασμα εικόνας.  

<td height="40"> <input type="file" name="image" id="image" />  

//Δημιουργία κρυφού πλαισίου κειμένου με όνομα MAX_FILE_SIZE  το οποίο περιέχει το μέγιστο επι-

τρεπτό μέγεθος αρχείου εικόνας που είναι τα 3Mb.    
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<input type="hidden" name="MAX_FILE_SIZE" value="<?php echo MAX_FILE_SIZE; ?>" /> 

</td></tr> 

<tr> 

<td>Ανεβάστε ένα βίντεο </td> 

//Δήλωση πλαισίου κειμένου που περιέχει μέσα σε iframe το όνομα του αρχείου video 

    <td height="40"> <INPUT TYPE="text" NAME="videourl"  size="60"> 

</td></tr> 

 

<td>Δημοσίευση άρθρου</td> 

//Δημιουργία επιλογών ΝΑΙ / ΟΧΙ με radio button για την επιλογή από τον διαχειριστή αν το άρθρο 

είναι κατάλληλο για δημοσίευση ή όχι. Προεπιλεγμένη είναι η επιλογή Ναι.  

<td height="40">   

 Ναι <INPUT TYPE="radio" NAME="publish" value="yes" checked>  

 Όχι <INPUT TYPE="radio" NAME="publish" value="no"> </td> 

</tr> 

<td></td> 

<td height="40"> </td></tr> 

<td>Σημείωση :</td> 

<td height="30"> 

Μπορείτε να ανεβάσετε αρχεία εικόνας με μέγιστο μέγεθος 3Μb και να είναι αρχεία εικόνας τύπου gif, 

jpg, και png. </td> </tr> 

 

<td></td> 

<td height="40">Για να ανεβάσετε ένα βίντεο απο το youtube θα πρέπει (αφού πρώτα το εντοπίσετε)  

να κάνετε κλικ στο κουμπί SΗARE και να επιλέξετε EMBED(ενσωμάτωση). Στην συνέχεια θα πρέπει να 

αντιγράψετε τον κώδικα που θα εμφανιστεί και να τον επικολλήσετε στο πλαίσιο κειμένου.   

</td></tr> 

</table> //Κλείσιμο του πίνακα. 

<H1></H1> 

<!-- Εμφάνιση κουμπιών Αποστολής Στοιχείων και Διαγραφής  --> 

<div id='respond'> 

<CENTER><INPUT TYPE="submit" VALUE=" ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΡΘΡΟΥ " id="submit"  >&nbsp;&nbsp; 

<INPUT TYPE="reset" VALUE=" ΔΙΑΓΡΑΦΗ " id="reset"><BR><BR><BR></CENTER> 

<!-- -----Κλείσιμο της φόρμας  και κλείσιμο του div --> 

</FORM> 

</div> 

 

5.6 Λίστα δημοσιευμένων άρθρων  

<?PHP 

//Αποθηκεύεται στη μεταβλητή user_name (από την συνεδρία) το όνομα του χρήστη που εισάγετε 

κατά την είσοδο του στην αρχική σελίδα   

$user_name=$_SESSION['user_name']; 
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// Σύνδεση με τη βάση δεδομένων 

$dbcnx = @mysql_connect('localhost', 'root'); 

// Σε περίπτωση αποτυχίας σύνδεσης με τη βάση δεδομένων εμφανίζεται αντίστοιχο μήνυμα και δια-

κόπτεται η εφαρμογή. 

if (!$dbcnx) 

{ 

echo "<CENTER>Λάθος: Αδύνατη η σύνδεση με την βάση δεδομένων! <BR> Παρακαλούμε ξαναπρο-

σπαθείστε αργότερα.</CENTER>"; 

exit; 

} 

 

// Επιλέγεται η βάση δεδομένων με όνομα article 

 @mysql_select_db("articles"); 

// SOS  SOS   SOS    - for greek characters !!!!! 

mysql_query('set character set greek',$dbcnx); 

mysql_query("SET NAMES 'greek'",$dbcnx); 

 

//Ερώτημα ανάκτησης άρθρων του διαχειριστή. Το πεδίο publish είναι ίσο με yes για να εμφανίζονται 

τα άρθρα που είναι δημοσιευμένα από τον διαχειριστή.     

$strSQL = "SELECT articles.articleID, articles.userID, articles.categoryID, articles.title, articles.date, 

articles.content, articles.quickcontent, articles.imagefile, articles.publish, category.categor, au-

thors.login_name FROM articles inner join category, authors where articles.categoryID = cate-

gory.categoryID AND authors.userID = articles.userID AND authors.login_name = '$user_name' and 

articles.publish='yes'"; 

   

$sql = mysql_query($strSQL); 

 

// Σε περίπτωση αποτυχίας εκτέλεσης του ερωτήματος εμφανίζεται αντίστοιχο μήνυμα 

if (!$sql)  

{ 

 echo("<CENTER><P>Λάθος. Αδύνατη η ανάκτηση των άρθρων από τη βάση δεδομένων! <BR>". 

"Error : " . mysql_error()."</CENTER>"); 

exit(); 

} 

     

// Εμφάνιση των άρθρων σε πίνακα όπου η πρώτη γραμμή περιέχει τα ονόματα των πεδίων όπως π.χ. 

Κωδικός άρθρου, Όνομα χρήστη, κατηγορία, τίτλος άρθρου, κτλ καθώς και υπερσυνδέσμους  για την 

εμφάνιση σχολίων, επεξεργασία του άρθρου αλλά και διαγραφή του άρθρου.  

 

echo("<BR>"); 

echo("<H1>Λίστα Αρθρων ($Num_Rows)</H1>"); 

echo("<CENTER><TABLE border = 0 cellpading=5 cellspacing=5>"); 
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echo "<tr> <td colspan='10'><hr></td></tr>"; 

echo("<TR>"); 

echo ("<TD><font class=formtext1>Κωδ. Αρθρου</font></TD>"); 

echo ("<TD><font class=formtext1>Ονομα Χρήστη</font></TD>"); 

echo ("<TD><font class=formtext1>Κατηγορία</font></TD>") ; 

echo ("<TD><font class=formtext1>Τίτλος</font></TD>") ; 

echo ("<TD><font class=formtext1>Σύντομη Περιγραφή</font></TD>") ; 

echo ("<TD><font class=formtext1></font></TD>"); 

echo ("<TD><font class=formtext1>Εμφάνιση Σχολίων</font></TD>") ; 

echo ("<TD><font class=formtext1>Επεξεργασία</font></TD>");  

echo ("<TD><font class=formtext1>Διαγραφή</font></TD>");  

   

//Συνθήκη επανάληψης while ώστε να εμφανιστούν όλα τα άρθρα που πληρούν τα κριτήρια του πα-

ραπάνω ερωτήματος sql. Η συνάρτηση mysql_fetch_array επιστρέφει τα αποτελέσματα γραμμή γραμ-

μη σαν έναν πίνακα.  

while ($articles = mysql_fetch_array($sql))  

{ 

//Δημιουργία μεταβλητών και ανάθεση τιμών στις μεταβλητές  

$articleID  = $articles["articleID"]; 

$userID = $articles["userID"]; 

$categoryID = $articles["categoryID"]; 

$title = $articles["title"]; 

$date = $articles["date"]; 

$content = $articles["content"]; 

$quickcontent = $articles["quickcontent"]; 

//Με την συνάρτηση substr() εμφανίζουμε μόνο τους 100 πρώτους χαρακτήρες του πεδίου quick-

content  

$quickcontent = substr($articles["quickcontent"],0,120); 

$publish = $articles["publish"]; 

$categor = $articles["categor"]; 

$imagefile = $articles["imagefile"]; 

$login_name = $articles["login_name"]; 

echo "<tr> <td colspan='10'><hr></td></tr>";  

echo("<TR>"); 

 

// Εμφάνιση των εγγραφών στον πίνακα 

echo ("<TD valign='middle' >$articleID</TD>") ; 

echo ("<TD valign='middle' >$login_name</TD>") ; 

echo ("<TD valign='middle' >$categor </TD>") ; 

echo ("<TD valign='middle' >$title</TD>") ; 

echo ("<TD valign='left' >$quickcontent ... </TD>") ; 

echo ("<TD> </TD>") ; 
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//με την συνάρτηση stripslashes αφαιρούμε τις καθέτους που πρόσθεσε η συνάρτηση AddSlashes 

$title=STRIPSLASHES($title); 

$quickcontent=STRIPSLASHES($quickcontent); 

$content=STRIPSLASHES($content); 

 

// Εμφάνιση συνδέσμου για την εμφάνιση των σχολίων του κάθε άρθρου. Ο υπερσύνδεσμος καλεί το 

αρχείο 'adminlist_comments.php και ταυτόχρονα μεταφέρει τον κωδικό του άρθρου articleID. 

echo("<TD valign='middle'>[<A HREF='adminlist_comments.php?articleID=$articleID & ".SID." 

'>Σχόλια</A> ]</TD>");  

 

// Εμφάνιση συνδέσμου για την Επεξεργασία του κάθε άρθρου. Ο υπερσύνδεσμος καλεί το αρχείο ad-

mineditarticle.php και ταυτόχρονα μεταφέρει τον κωδικό του άρθρου articleID. 

echo("<TD valign='middle'> [<A HREF='admineditarticle.php?articleID=$articleID & ".SID." '> Επε-

ξεργασία </A>]</TD>"); 

 

// Εμφάνιση συνδέσμων για την διαγραφή άρθρου με βάση τον κωδικό του άρθρου. Καλείτε το αρχείο 

'admindeletearticle.php το οποίο περιέχει και τον κωδικό του άρθρου.  

echo("<TD valign='middle'>[<A HREF='admindeletearticle.php?articleID=$articleID & ".SID." ' on-

Click='return confirmation();'> Διαγραφή </A>]</TD>"); 

echo ("<TD> </TD>") ; 

} 

echo "<tr> <td colspan='10'><hr></td></tr>"; 

echo("</TABLE></CENTER>"); 

// Κλείσιμο της βάσης δεδομένων 

   mysql_close($dbcnx); 

?> 

 

5.7 Διαγραφή πολλών άρθρων 

Από την σελίδα adminlistarticle_admindel.php ο διαχειριστής μπορεί να δια-

γράψει πολλά άρθρα, επιλέγοντας κάθε φορά το checkbox που βρίσκεται στην αντί-

στοιχη εγγραφή. Το αρχείο admin_remove_multiple.php αναλαμβάνει να διαγράψει 

όλες τις εγγραφές που έχει επιλέξει ο διαχειριστής μετά και το πάτημα του κουμπιού 

«Διαγραφή Άρθρων».  

Στη συνέχεια αναλύεται το αρχείο adminlistarticle _admindel.php και αμέσως 

μετά το αρχείο admin_remove_multiple.php. 
 

<!-- ----------------------------- adminlistarticle _admindel.php ---------------------------------------- --> 

<?php 

 require("header_admin.php");   // Καλείτε το αρχείο κεφαλίδας του διαχειριστή 

?>  
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<!----------------------Ζητείται επιβεβαίωση πριν την διαγραφή των άρθρων --------------------- --> 

<script type="text/javascript"> 

//Δημιουργία συνάρτησης με όνομα confirmation(). Η συνάρτηση καλείτε να ζητήσει επιβεβαίωση από 

τον χρήστη πριν από την διαγραφή των αρχείων.  

function confirmation() 

{ 

//Δημιουργία μεταβλητής με όνομα answer η οποία περιέχει την επιλογή του χρήστη. Αν ο χρήστης 

επιλέξει ok η συνάρτηση θα επιστρέψει true και θα επιτρέψει την διαγραφή των αρχείων. Σε αντίθετη 

περίπτωση, αν δηλαδή επιλέξει «Άκυρο» θα εμφανιστεί μήνυμα ακύρωσης και θα ακυρωθεί η διαγρα-

φή των αρχείων.   

 var answer = confirm('Είστε σίγουρος για την διαγραφή;'); 

 if(answer) 

  { 

  return true; //form1.submit();  

  } 

 else 

  { 

  alert("Η διαγραφή ακύρωθηκε!") 

  //location.href=this.href;  

  return false; 

  } 

} 

</script> 

<body> 

 

<!-- -----------------------------------Κεντική σελίδα----------------------------------------------- --> 

<div class="wrapper col3"> 

<div id="container"> 

<?PHP 

//Καταχώρηση στην μεταβλητή user_name το όνομα χρήστη κατά την είσοδο του από την αρχική σε-

λίδα 

$user_name=$_SESSION['user_name']; 

 

// Σύνδεση με τη βάση δεδομένων 

$dbcnx = @mysql_connect('localhost', 'root'); 

 

// Σε περίπτωση αποτυχίας σύνδεσης με τη βάση δεδομένων εμφανίζεται αντίστοιχο μήνυμα και δια-

κόπτεται η εφαρμογή. 

 

if (!$dbcnx) 

{ 

echo "<CENTER>Λάθος: Αδύνατη η σύνδεση με την βάση δεδομένων! <BR> Παρακαλούμε ξαναπρο-

σπαθείστε αργότερα.</CENTER>"; 
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exit; 

} 

      

// Επιλέγεται η βάση δεδομένων με όνομα article 

@mysql_select_db("articles"); 

// SOS  SOS   SOS    - for greek characters !!!!! 

mysql_query('set character set greek',$dbcnx); 

mysql_query("SET NAMES 'greek'",$dbcnx); 

        

// Ερώτημα επιλογής άρθρων από τη βάση δεδομένων 

 

$sql = mysql_query("SELECT articles.articleID, articles.userID, articles.categoryID, articles.title, arti-

cles.date, articles.content, articles.quickcontent, articles.imagefile, articles.publish,  articles.publisha, 

category.categor, authors.login_name FROM articles inner join category, authors where arti-

cles.categoryID = category.categoryID AND authors.userID = articles.userID AND authors.login_name 

= '$user_name' order by articles.articleID"); 

 

// Στη μεταβλητή counter κρατάμε το σύνολο των εγγραφών του παραπάνω ερωτήματος. 

$counter=mysql_num_rows($sql); 

// Σε περίπτωση αποτυχίας εκτέλεσης του ερωτήματος εμφανίζεται αντίστοιχο μήνυμα. 

if (!$sql)  

{ 

echo("<CENTER><P>Λάθος. Αδύνατη η ανάκτηση των άρθρων από τη βάση δεδομένων! <BR>". 

"Error : " . mysql_error()."</CENTER>"); 

exit(); 

} 

// Εμφάνιση εγγραφών από το παραπάνω ερώτημα  

echo("<BR>"); 

//Η μεταβλητή counter περιέχει το σύνολο των εγγραφών του ερωτήματος sql  

echo("<H1>Λίστα Αρθρων ($counter)</H1>"); 

 

echo("<CENTER><TABLE border = 0 cellpading=5 cellspacing=5>"); 

 

//Δημιουργία φόρμας. Καλείτε μετά το submit το αρχείο 'admin_remove_multiple.php' το οποίο δια-

γράφει τις εγγραφές αφού πρώτα επιβεβαιώσει ο χρήστης την διαγραφή του στην συνάρτηση confir-

mation(). Η ιδιότητα OnSubmit στη δήλωση της φόρμας καλεί τη συνάρτηση confirmation() και περι-

μένει για την απάντηση (return) η οποία μπορεί να είναι true ή false ανάλογα με την επιλογή του χρή-

στη. 

 

echo ("<form name='form1' method='post' action='admin_remove_multiple.php' OnSubmit='return 

confirmation();'> "); 

 

echo "<tr> <td colspan='10'><hr></td></tr>"; 
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echo("<TR>"); 

//Η πρώτη γραμμή περιέχει τους τίτλους των στηλών του πίνακα για την εμφάνιση των άρθρων.  

echo ("<TD><font class=formtext1>Κωδ. Αρθρου</font></TD>"); 

echo ("<TD><font class=formtext1>Ονομα Χρήστη</font></TD>"); 

echo ("<TD><font class=formtext1>Κατηγορία</font></TD>") ; 

echo ("<TD><font class=formtext1>Τίτλος</font></TD>") ; 

echo ("<TD><font class=formtext1>Σύντομη Περιγραφή</font></TD>") ; 

echo ("<TD><font class=formtext1>Διαγραφή</font></TD>");  

 

//Η δομή επανάληψης while εμφανίζει τα άρθρα ένα ένα με χρήση της συνάρτησης  

mysql_fetch_array($sql). 

        

while ($articles = mysql_fetch_array($sql))  

{ 

//Δημιουργία μεταβλητών και ανάθεση τιμών στις μεταβλητές  

$articleID  = $articles["articleID"]; 

$userID = $articles["userID"]; 

$categoryID = $articles["categoryID"]; 

$title = $articles["title"]; 

$date = $articles["date"]; 

$content = $articles["content"]; 

$quickcontent = $articles["quickcontent"]; 

$publish = $articles["publish"]; 

$publisha = $articles["publisha"]; 

$categor = $articles["categor"]; 

$imagefile = $articles["imagefile"]; 

$login_name = $articles["login_name"]; 

 

echo "<tr> <td colspan='10'><hr></td></tr>";  

echo("<TR>"); 

 

// Εμφάνιση εγγραφών σε γραμμές πίνακα 

 

echo ("<TD valign='middle' >$articleID</TD>") ; 

echo ("<TD valign='middle' >$login_name</TD>") ; 

echo ("<TD valign='middle' >$categor </TD>") ; 

echo ("<TD valign='middle' >$title</TD>") ; 

echo ("<TD valign='left' >$quickcontent </TD>") ; 

//Δημιουργία checkbox έτσί ώστε όταν ο διαχειριστής το επιλέγει να διαγράφεται η συγκεκριμένη εγ-

γραφή  

echo ("<TD><input name='chkDel[]' type='checkbox' id='checkbox[]' 

value='$articles[articleID];'></TD>"); 
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echo ("<TD> </TD>") ; 

} 

echo "<tr> <td colspan='10'><hr></td></tr>"; 

echo("</TABLE></CENTER>"); 

       

echo("<H1><BR><BR></H1><CENTER><div id='respond'><input name='delete' type='submit' 

id='delete' value='Διαγραφή Αρθρων'> </div></CENTER>"); 

 

//echo("<CENTER><INPUT TYPE='submit' VALUE=' ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΡΘΡΩΝ ' 

id='delete'><BR><BR></CENTER>"); 

   

// Κλείσιμο της βάσης δεδομένων 

  mysql_close($dbcnx); 

?> 

//Κλείσιμο της φόρμας 

</form> 

 

<!-- -----------------------------------ο footer της σελίδας----------------------------------------------- --> 

<?php 

//καλείται το αρχείο footer.php για το υποσέλιδο της εφαρμογής  

require("footer.php");  // Φόρτωση αρχείου υποσέλιδου  

?> 

 

5.7.1 Το αρχείο πολλαπλών διαγραφών  

<?php 

   

// Σύνδεση με τη βάση δεδομένων 

$dbcnx = @mysql_connect('localhost', 'root'); 

 

// Σε περίπτωση αποτυχίας σύνδεσης με τη βάση δεδομένων εμφανίζεται αντίστοιχο μήνυμα και δια-

κόπτεται η εφαρμογή. 

 

if (!$dbcnx) 

{ 

echo "<CENTER>Λάθος: Αδύνατη η σύνδεση με την βάση δεδομένων! <BR> Παρακαλούμε ξαναπρο-

σπαθήστε αργότερα.</CENTER>"; 

exit; 

} 

      

// Επιλέγεται η βάση δεδομένων με όνομα article 

@mysql_select_db("articles");  

echo("<H1>Διαγραφή Αρθρου</H1><BR>"); 
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//Δομή επανάληψης for  για την διαγραφή των άρθρων που έχουν επιλεγεί στην προηγούμενη σελίδα. 

Τα άρθρα που έχουν επιλεγεί να διαγραφούν μεταφέρονται με POST μέσω του πεδίου chkDel σε μορ-

φή πίνακα. Η συνάρτηση count μετράει το πλήθος των άρθρων που έχουν επιλεγεί να διαγραφούν, και 

επαναλαμβάνει την εκτέλεση της τόσες φορές όσες είναι το πλήθος των άρθρων αυξάνοντας τον με-

τρητή i κάθε φορά κατά ένα.  Η δομή ελέγχου if ελέγχει την τρέχουσα τιμή (κωδικός άρθρου) του πί-

νακα και αν είναι διάφορη του κενού τότε εκτελείτε το ερώτημα διαγραφής διαφορετικά συνεχίζει 

στους επόμενους κωδικούς μέχρι να ολοκληρωθεί το σύνολο των εγγραφών που περιέχει ο πίνακας.  

   

for($i=0;$i<count($_POST["chkDel"]);$i++)    

{    

if($_POST["chkDel"][$i] != "")    

 { 

 //ερώτημα διαγραφής sql με βάση τον κωδικό του άρθρου και την επιλογή του χρήστη 

 $strSQL = "DELETE FROM articles ";    

 $strSQL .="WHERE articleID = '".$_POST["chkDel"][$i]."' ";    

 $objQuery = mysql_query($strSQL);    

  

 } 

 //εμφάνιση του κωδικού άρθρου που διαγράφηκε από τη βάση δεδομένων 

 $var=$_POST['chkDel'][$i]; 

 echo ("Το αρθρο με κωδικό $var διαγράφηκε με επιτυχία<BR>"); 

}    

echo "<BR><H1></H1><BR><CENTER><div id='respond'><FORM> <INPUT TYPE=button  

CLASS=butn1 VALUE='Επιστροφή'  id='reset' onClick=history.go(-1);return 

true;></FORM></div></CENTER>" ; 

 

mysql_close($dbcnx);    

?> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -127-

5.8 Περιεχόμενα CD  

Στο Cd συμπεριλαμβάνονται όλα τα αρχεία της διπλωματικής εργασίας, όπως 

τα αρχεία ιστοσελίδας php, τα αρχεία css, η βάση δεδομένων, το παρών έγγραφό κα-

θώς και η παρουσίαση της εργασίας.  

 

Συγκεκριμένα το cd περιέχει τους παρακάτω τέσσερις φακέλους  : 

• Articles 

• Database Articles 

• Διπλωματική Εργασία  

• Παρουσίαση  

 
Ο φάκελος articles περιέχει 75 αρχεία php που είναι τα αρχεία όλης της εφαρ-

μογής. Τον φάκελο css ο οποίο περιέχει όλα τα απαραίτητα αρχεία σε γλώσσα css, 

τον φάκελο feed ο οποίος περιέχει το αρχείο rss index.php, τον φάκελο images ο ο-

ποίος περιέχει τις εικόνες του δικτυακού τόπου, και τον φάκελο jquery ο οποίος πε-

ριέχει τα αρχεία από το εφέ innerfade και τα αρχεία για το εφέ εικόνων prettyphoto.  

Ο φάκελος Database Articles περιέχει τη βάση δεδομένων καθώς και τις εγ-

γραφές που έχουν καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων.  

Ο φάκελος Διπλωματική εργασία περιέχει το παρών έγγραφο σε μορφή αρχείου 

κειμένου word (.doc). 

Ο φάκελος Παρουσίαση περιέχει την παρουσίαση της παρούσας διπλωματικής 

εργασίας.  

 
5.9 Εγκατάσταση της εφαρμογής 

Για την εγκατάσταση της εφαρμογής απαιτείται η εφαρμογή xampp, την οποία 

μπορούμε να κατεβάσουμε από την ηλεκτρονική διεύθυνση  http://www.apache 

friends.org/en/xampp.html. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη για διάφορες εκδόσεις όπως 

για λειτουργικό σύστημα linux, windows, Mac os και άλλα.  

Μετά την εγκατάσταση θα πρέπει να ενεργοποιηθεί η λειτουργία του Apache 

Server και της γλώσσας MySql.  

Στη συνέχεια θα πρέπει να αντιγράψουμε τον φάκελο articles από το cd στον 

φάκελο htdocs του φακέλου εγκατάστασης του xampp. Στη συνέχεια ανοίγουμε το 

μια εφαρμογή περιήγησης π.χ. internet explorer και στη γραμμή διεύθυνσης πλη-

κτρολογούμε http://localhost/article και εμφανίζεται η κεντρική σελίδα (index.php) 

της εφαρμογής.  



 -128-

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
Βιβλία 

[1] Julie C. Melonie  «Μάθετε PHP, MySQL & Apache », Γκιούρδας Μ., 2004  

[2] Luke Welling «PHP and MySQL Web Development », Sams Publishing 2001 

[3]David Powers  «PHP Solutions : Dynamic Web Design Made Easy», Apress, 2006 

[4] Julie C. Melonie «PHP Fast & Easy Web Development»,  Premier Press 2002 

[5] Laura Lemay, Rafe Colburn «Sams Teach Yourself Web Publishing with HTML and 
CSS in One Hour a Day», Sams, 2010 

[6] Michael Bowers «Pro CSS and HTML Design Patterns», Apress, 2007 

 

Πηγές από το διαδίκτυο  

[7] Upload file (http://www.w3schools.com/php/php_file_upload.asp) Πρόσβαση 
14/4/2012 

[8] Η γλώσσα html (http://el.wikipedia.org/wiki/HTML) Πρόσβαση 2/6/2012 

[9] CSS (http://pages.cs.aueb.gr/courses/epl131/files/CSS_notes.pdf) Πρόσβαση 
12/3/2012  

[10] CSS (http://icant.co.uk/articles/flexible-css-menu/step2.html) Πρόσβαση 
9/2/2012 

[11] Php (http://www.php.net/) Πρόσβαση 9/3/2012 

[12] Search system (http://php.about.com/od/phpwithmysql/ss/php_search.htm) Πρό-
σβαση 17/4/2012 

[13] Paging (http://www.shotdev.com/php/) Πρόσβαση 27/4/2012 

[14] Sha1 Encryption (http://php.bigresource.com/Logging-in-with-sha1-encryption--
5b0tDbWwi.html) Πρόσβαση 7/5/2012 

[15] Php Login System  (http://www.phpacademy.org/) Πρόσβαση 16/3/2012 

[16] Submit Button (http://www.homeandlearn.co.uk/php/php4p7.html) Πρόσβαση 
17/3/2012 

[17] MySql ( www.mysql.com) Πρόσβαση 11/3/2012 

[18] PhpMyAdmin (http://www.phpmyadmin.net) Πρόσβαση 11/3/2012 

http://www.w3schools.com/php/php_file_upload.asp
http://el.wikipedia.org/wiki/HTML
http://pages.cs.aueb.gr/courses/epl131/files/CSS_notes.pdf
http://icant.co.uk/articles/flexible-css-menu/step2.html
http://www.php.net/
http://php.about.com/od/phpwithmysql/ss/php_search.htm
http://www.shotdev.com/php/
http://php.bigresource.com/Logging-in-with-sha1-encryption--5b0tDbWwi.html
http://php.bigresource.com/Logging-in-with-sha1-encryption--5b0tDbWwi.html
http://www.mysql.com/
http://www.phpmyadmin.net/


 -129-

[19] Databases (http://www.devarticles.com/c/b/MySQL/) Πρόσβαση 2/2/2012 

[20] Database tutorial (http://dev.mysql.com/) Πρόσβαση 2/2/2012 

[21] Java script (http://www.javascriptsource.com/forms/first-form-field.html) Πρόσβαση 
2/4/2012 

[22] Java script Έλεγχοι  (http://www.white-hat-web-design.co.uk/blog/javascript-
validation/) Πρόσβαση 2/4/2012 

[23] RSS – XML (http://www.webreference.com/authoring/languages/xml/rss/ cus-
tom_feeds/index.html) Πρόσβαση 2/5/2012 

[24] RSS http://www.carronmedia.com/create-an-rss-feed-with-php/  Πρόσβαση 
6/5/2012 

[25] Rss (http://www.feedburner.com) Πρόσβαση 8/5/2012 

[26] Jquery (http://computeraxe.com/javascript-plugin-innerfade-with-jquery/) Πρόσβα-
ση 8/5/2012 

[27] PrettyPhoto (http://www.no-margin-for-errors.com/projects/prettyphoto-jquery-
lightbox-clone/#prettyPhoto) Πρόσβαση 14/5/2012 

 

http://www.devarticles.com/c/b/MySQL/
http://dev.mysql.com/
http://www.webreference.com/authoring/languages/xml/rss/ custom_feeds/index.html
http://www.webreference.com/authoring/languages/xml/rss/ custom_feeds/index.html
http://www.carronmedia.com/create-an-rss-feed-with-php/
http://www.feedburner.com/

