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8 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η φοιτητική κοινότητα για την μελέτη των μαθημάτων βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε 

ηλεκτρονικές σημειώσεις οι οποίες είναι διαθέσιμες από τους καθηγητές σε διάφορες 

πλατφόρμες τύπου e-class, ή σε έντυπα μέσα όπως φωτοτυπίες σημειώσεων, βιβλία 

κ.α. Επίσης, είναι σύνηθες φαινόμενο κατά τη διάρκεια της μελέτης, να χρειάζεται η 

αναδρομή σε σημαντικούς ορισμούς, σε ορολογία ή λέξεις-κλειδιά από διαφορετικά 

μαθήματα ή κι από μαθήματα προηγουμένων εξαμήνων. Ο συνδυασμός αυτών των 

δύο, καθιστά πολλές φορές δύσκολη ή και ελλειπή τη σωστή και ποιοτική μελέτη. 

 

Η πλατφόρμα ακαδημαϊκών ορισμών και λημμάτων που παρουσιάζεται στην παρούσα 

διπλωματική, πρόκειται ουσιαστικά για μία υλοποίηση τύπου wiki. Η ιδιαιτερότητα της 

πλατφόρμας αυτής είναι τα περιεχόμενά της, τα οποία εμπλουτίζονται από σπουδαστές 

και απευθύνονται σε σπουδαστές. Η ιδέα πίσω από τον σχεδιασμό μίας τέτοιας 

πλατφόρμας είναι η ανάγκη για την ύπαρξη μίας ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης λημμάτων 

και ορισμών, ταξινομημένων ανά τμήμα ώστε να διευκολύνεται η αναζήτησή τους. 

 

Μία τέτοια ηλεκτρονική βιβλιοθήκη μπορεί να συμβάλλει σημαντικά τόσο στην ποιότητα 

όσο και στην ταχύτητα της μελέτης, η οποία διευκολύνεται σημαντικά αφού οι φοιτητές 

μπορούν να έχουν πρόσβαση ανά πάσα στιγμή σε μία μεγάλη βάση δεδομένων με 

επεξηγηματικό υλικό, ταξινομημένο έτσι ώστε να μην υπάρχει σύγχυση με υλικό 

διαφορετικών σχολών ή τμημάτων, ενώ ταυτόχρονα είναι συγκεντρωμένο με τέτοιο 

τρόπο ώστε να μην υπάρχει διαχωρισμός ανά εξάμηνο ή μάθημα. 

 

Η αξιοπιστία των δεδομένων της πλατφόρμας και η σωστή λειτουργία της γίνεται από 

διαχειριστές οι οποίοι έχουν την ευθύνη για το υλικό που εγκρίνεται, καθώς και για τους 

χρήστες οι οποίοι την χρησιμοποιούν. 

 

 

 

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: λήμματα, ορισμοί, έννοιες, ορολογία, ακαδημαϊκή πλατφόρμα 
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ABSTRACT 

 

For the study of their courses, the student community relies heavily on electronic notes, 

which are available by teachers on various platforms like e-class, or in printed media 

such as photocopies of notes, books etc. It is also commonplace during the study, to 

refer to important definitions in terminology or keywords from different subjects or even 

to courses from previous academic years. The combination of these two, sometimes 

makes the study difficult or even incomplete. 

 

The “Academic Resources” platform which is analyzed in this thesis, is essentially a 

Wiki type of implementation. The peculiarity of this platform is its content, which is 

enriched by students and aimed at the student community. The idea behind the 

development of such a platform, is the need for an electronic library of academic 

definitions, categorized by sections to facilitate their search. 

 

Such an electronic library can significantly contribute in both quality and speed of the 

studying process, which is significantly facilitated since students can have access at any 

time within a large database with explanatory material. This material is also sorted in 

order to avoid confusion with definitions and entries from different schools or 

departments, while being presented in such a way that there is no separation per 

academic year or course. 

 

The reliability of the platform data and other operations is done by administrators who 

are responsible for the posted material and for users who use it. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: definitions, entries, terminology, academic platform, wiki 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: Εισαγωγή στην πλατφόρμα 

 

Η Ακαδημαϊκή Πλατφόρμα Λημμάτων και Ορισμών, είναι ουσιαστικά μία υλοποίηση 

τύπου Wiki, αφού η αρχική ιδέα πίσω από τον σχεδιασμό της ήταν η εφαρμογή των 

λειτουργιών της σε επίπεδο Ιδρυμάτων. Η συγκεκριμένη πλατφόρμα δε προσφέρει το 

ίδιο εύρος επιλογών και υπηρεσιών συγκριτικά με την Wikipedia ή άλλες παρόμοιες 

εφαρμογές, αλλά έχει έναν χαρακτήρα προσαρμοσμένο αποκλειστικά στην ακαδημαϊκή 

κοινότητα και τις ανάγκες της. 

 

Τι είναι λοιπόν ένα wiki σύμφωνα με την ίδια την Wikipedia; “Wiki είναι ένας τύπος 

ιστοτόπου που επιτρέπει σε οποιονδήποτε να δημιουργήσει και να επεξεργαστεί τις 

σελίδες του. Μπορεί επίσης να προσθέσει κάτι νέο στην σελίδα, πράγμα που επιτρέπει 

την συνεχή βελτίωση κι ενημέρωση. Ο σκοπός και οι κανόνες είναι διαφορετικοί σε 

διάφορα wiki. Για παράδειγμα σκοπός της Βικιπαίδειας είναι να γραφούν λήμματα που 

σχηματίζουν μια εγκυκλοπαίδεια. Ο σκοπός δημιουργεί και κανόνες συμπεριφοράς π.χ. 

στην Βικιπαίδεια δεν γίνεται γενική συζήτηση αφού δεν βοηθά στην συγγραφή 

λημμάτων. Τα περισσότερα wikis επιτρέπουν την πρόσβαση των χρηστών χωρίς 

κανέναν απολύτως περιορισμό. Έτσι όλοι έχουν το δικαίωμα να συμβάλουν στη 

συγγραφή του περιεχομένου της ιστοσελίδας χωρίς να υποβληθούν σε διαδικασία 

εγγραφής/σύνδεσης όπως συνήθως επιβάλλεται σε σελίδες συζητήσεων π.χ. στα 

περισσότερα forum. Αυτό σημαίνει ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι δυνατό να 

ελεγχθεί η εγκυρότητα των πληροφοριών των wiki σελίδων.”. (Wiki, 2013) 

 

Στην περίπτωση της συγκεκριμένης πλατφόρμας, η πρόσβαση των χρηστών 

επιτρέπεται για την αναζήτηση και εμφάνιση του διαθέσιμου υλικού αλλά δεν 

επιτρέπεται η ανάρτηση νέου υλικού χωρίς πρώτα να έχει δημιουργηθεί λογαριασμός. 

Επιπλέον, κάθε νέο λήμμα που εισάγεται, για να εμφανιστεί στους επισκέπτες θα 

πρέπει πρώτα να περάσει από τον έλεγχο της διαχείρισης κι εφόσον κριθεί ότι είναι 

κατάλληλο για ανάρτηση, μόνο τότε εγκρίνεται και γίνεται διαθέσιμο. 

 

Έτσι, αποφεύγεται ένα ακόμη φαινόμενο το οποίο ονομάζεται “βανδαλισμός” και 

σύμφωνα πάλι με την Wikipedia, εμφανίζεται γιατί “η ανοικτή φιλοσοφία των 

περισσότερων wiki -το να επιτρέπεται στον καθένα να τροποποιεί το περιεχόμενο- δεν 

εξασφαλίζει ότι όλοι οι συντάκτες έχουν καλές προθέσεις. Ο βανδαλισμός είναι ένα 

σταθερό πρόβλημα για τα wiki, αν και μερικές πηγές με λίγη σχετική εμπειρία με wiki 
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τείνουν να υπερβάλουν τον κίνδυνο του βανδαλισμού. Μελέτες της IBM ισχυρίζονται ότι 

το μεγαλύτερο μέρος του βανδαλισμού στη Wikipedia αφαιρείται σε 5 λεπτά ή λιγότερο. 

Εντούτοις, σε μερικές περιπτώσεις παίρνει περισσότερο. Σε μερικές περιπτώσεις, 

προκειμένου να αποφευχθεί ο παραπέρα βανδαλισμός αποκλείονται από τη δυνατότητα 

συγγραφής λογαριασμοί χρηστών ή διευθύνσεις ΙΡ.”. (Wiki, 2013) 

 

Πότε όμως εμφανίστηκε ο όρος “Wiki” και πως εξελίχθηκε μέσα στα χρόνια για να 

φτάσει να είναι σήμερα ένα από τα πολυτιμότερα εργαλεία του Ίντερνετ; Το πρώτο wiki 

δημιουργήθηκε το 1994 και εγκαταστάθηκε στον Ιστό στις 25 Μαρτίου του 1995 από τον 

Γουώρντ Κάνινγχαμ. Αυτός εφηύρε το όνομα και την έννοια wiki και κατασκεύασε την 

πρώτη μηχανή wiki. Δημιουργήθηκε στην κοινότητα των design pattern ως ένα 

συμπλήρωμα του Portland Pattern Repository για να διευκολύνει τη συνεργασία 

πολλών προγραμματιστών. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι μόνο το αρχικό wiki πρέπει να 

λέγεται Wiki (με κεφαλαίο) ή WikiWikiWeb. (Wiki, 2013) 

 

Προς το τέλος της δεκαετίας του '90, η ιδέα της χρήσης των wiki σε ιδιωτικές και 

δημόσιες βάσεις γνώσεων άρχισε να βρίσκει μεγάλη αποδοχή. Αυτό το γεγονός 

ενέπνευσε τους ιδρυτές του έργου Nupedia Τζίμι Γουέιλς και Λάρι Σάνγκερ να 

χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία wiki ως βάση για μια ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια, τη 

γνωστή σε όλους μας σήμερα Wikipedia, η οποία ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2001 και 

αρχικά βασίστηκε στο λογισμικό UseMod. Αργότερα μεταπήδησε στον δικό της ανοικτό 

κώδικα codebase, που υιοθετήθηκε στη συνέχεια από πολλά άλλα wikis. (Wiki, 2013) 

 

Στις αρχές του 2000, τα wikis άρχισαν να υιοθετούνται όλο και περισσότερο στις 

επιχειρήσεις ως λογισμικό που επιτρέπει τη συνεργασία πολλών χρηστών. Οι πιο 

συνηθισμένες χρήσεις του ήταν στις επικοινωνίες, σε intranets και στη συλλογική 

τεκμηρίωση προγραμμάτων, αρχικά από τεχνικούς χρήστες. Το Δεκέμβριο του 2002, η 

Socialtext προώθησε την πρώτη εμπορική ανοικτή λύση wiki: Wiki ανοικτού κώδικα 

όπως τα MediaWiki, Kwiki και TWiki που ξεπέρασαν το 1 εκατομμύριο downloads στα 

repos του Sourceforge μέχρι και το 2004. (Wiki, 2013) 

 

Το MediaWiki θεωρείται ό,τι πιο κοντινό στην Wikipedia καθώς πάνω σε αυτό βασίζεται 

η δημοφιλής ψηφιακή εγκυκλοπαίδεια και φυσικά οι δυνατότητες που προσφέρει είναι 

πολλές κι εντυπωσιακές. Φυσικά, δε μπορεί μία τέτοια πλατφόρμα να θεωρηθεί κριτήριο 

σύγκρισης, αλλά παρ’ όλα αυτά η Ακαδημαϊκή Πλατφόρμα που παρουσιάζεται στη 
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διπλωματική εργασία, έχει ενσωματωμένες λειτουργίες και χαρακτηριστικά που δε 

προσφέρονται από πολλά άλλα έτοιμα script τύπου Wiki που μπορεί να βρει κάποιος 

διαθέσιμα και δωρεάν στο internet. Επίσης, η ιδιαιτερότητα στη χρήση της και στο κοινό 

που απευθύνεται, την κάνουν μοναδική προς το παρόν, τουλάχιστον για τα ελληνικά 

δεδομένα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: Τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: Τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν 

 

2.1 PHP και MySQL 

 

Την δεκαετία του 1990 ξεκίνησε η εξάπλωση των ιστοσελίδων HTML με την χρήση του 

πρωτοκόλλου HTML και η εξάπλωση των φυλλομετρητών. Ένας από τους πρώτους 

φυλλομετρητές ήταν ο Mosaic και η πρώτη μορφή ιστοσελίδων ήταν στατικές 

ιστοσελίδες τις οποίες το περιεχόμενο ήταν αποθηκευμένο σε ένα εξυπηρετητή 

ιστοσελίδων. Ο διαχειριστής των στατικών ιστοσελίδων χρησιμοποιούσε χειροκίνητα 

εργαλεία για την μορφοποίηση των σελίδων (χρησιμοποιώντας τη γλώσσα σήμανσης 

υπερκειμένου HTML). Η σελίδα δημοσιευόταν στον εξυπηρετητή ιστοσελίδων και το 

περιεχόμενο παρέμενε στατικό. Η διαχείριση των στατικών ιστοσελίδων δεν ήταν 

εύκολη υπόθεση ιδιαίτερα όταν ο αριθμός των ιστοσελίδων γινόταν πολύ μεγάλος. Για 

παράδειγμα εάν ο διαχειριστής των ιστοσελίδων ήθελε να αλλάξει την γραφική 

παρουσίαση της ιστοσελίδας θα έπρεπε να κάνει αλλαγές σε όλες τις αποθηκευμένες 

HTML σελίδες. (Βασικές γνώσεις PHP και MySQL, 2012) 

 

Οι πρώτες δυναμικές ιστοσελίδες ξεκίνησαν χρησιμοποιώντας σενάρια εντολών σε 

γλώσσα προγραμματισμού C ή Perl τα οποία καλούνταν από την ιστοσελίδα μέσω 

σεναρίων εντολών CGI (Common Gateway Interface). Ο σχεδιασμός δυναμικών 

ιστοσελίδων με τη μορφή αυτή δεν ήταν εύκολη υπόθεση και για αυτό το λόγο 

αναπτύχθηκαν τεχνολογίες ανάπτυξης ιστοσελίδων όπως για παράδειγμα η εμπορική 

τεχνολογία ASP.NET (της Microsoft) ή τεχνολογίες ανοικτού κώδικα όπως της γλώσσας 

PHP & MySQL που παρουσιάζονται στον οδηγό αυτό. Η ιδέα είναι ότι ο διαχειριστής 

της ιστοσελίδας χρησιμοποιεί σενάρια εντολών σε γλώσσα PHP τα οποία αποθηκεύουν 

το περιεχόμενο της ιστοσελίδας σε μια βάση δεδομένων MySQL. Ο χρήστης όταν 

συνδέεται στον απομακρυσμένο διακομιστή ιστοσελίδων καλεί ένα σενάριο εντολών 

PHP το οποίο χρησιμοποιώντας δεδομένα από τον σκληρό δίσκο (συνήθως 

πολυμεσικά αρχεία - εικόνες - ήχους) και την βάση MySQL δημιουργεί την σελίδα 

δυναμικά. Στις δυναμικές ιστοσελίδες αν ο διαχειριστής θέλει να αλλάξει την γενική 

γραφική παρουσίαση, απλά τροποποιεί το κώδικα PHP και όλη η ιστοσελίδα αποκτά 

διαφορετική εμφάνιση (σε αντίθεση με τις στατικές ιστοσελίδες όπου πρέπει να 

αλλάξουν όλες οι τοπικά αποθηκευμένες σελίδες HTML). (Βασικές γνώσεις PHP και 

MySQL, 2012) 
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2.1.1 Η PHP 

 

Η γλώσσα PHP (είναι ανοικτό-ελεύθερο λογισμικό) μπορεί να εγκατασταθεί σχεδόν σε 

όλα τα λειτουργικά συστήματα όπως Windows, Linux, Mac OS X, Risc OS κλπ αλλά και 

υποστηρίζεται και από τα περισσότερους εξυπηρετητές ιστοσελίδων όπως ο Apache ή 

ο IIS. Η php μπορεί να λειτουργήσει είτε ως εγκατεστημένη μονάδα (module) στον 

εξυπηρετητή ιστοσελίδων είτε μέσω ενός επεξεργαστή CGI σεναρίων. Η PHP μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για εκτέλεση σεναρίων (scripts) από την πλευρά του απομακρυσμένου 

εξυπηρετητή ιστοσελίδων όπως γίνεται και με τα σενάρια CGI. Επίσης η php μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για είσοδο/έξοδο δεδομένων από τον χρήστη ή για την δυναμική 

δημιουργία σελίδων. (Βασικές γνώσεις PHP και MySQL/Εισαγωγή στην PHP, 2013) 

 

 

 Σενάρια PHP σε ένα απομακρυσμένο εξυπηρετητή ιστοσελίδων: Αυτή είναι η 

κύρια χρήση της γλώσσας PHP. Η γλώσσα PHP βρίσκεται εγκαταστημένη είτε 

ως module στο εξυπηρετητή ιστοσελίδων είτε εκτελείται μέσω ενός CGI σεναρίου 

και χρησιμοποιείται δια μέσου ενός φυλλομετρητή από τον υπολογιστή του 

πελάτη-χρήστη. 

 Χρήση της PHP σε επίπεδο γραμμής εντολών (command line): Ένα σενάριο 

PHP μπορεί να εκτελεστεί μέσω του διερμηνέα PHP τοπικά στον υπολογιστή 

χωρίς να χρειάζεται να μεσολαβήσει ένας εξυπηρετητής ιστοσελίδων. 

 Εφαρμογές με την γλώσσα PHP: Αν και δεν συνηθίζεται, μπορούν να φτιαχτούν 

προγράμματα με γραφικό περιβάλλον (π.χ. χρησιμοποιώντας το PHP-GTK) που 

να τρέχουν κατευθείαν στον υπολογιστή πελάτη τα οποία είναι ανεξάρτητα 

πλατφόρμας. 

 

Το συντακτικό της PHP είναι βασισμένο στην σύνταξη της γλώσσας C, Java και Perl και 

είναι εύκολη στην εκμάθηση. (Βασικές γνώσεις PHP και MySQL/Εισαγωγή στην PHP, 

2013) 

 

Η ιστορία της PHP ξεκινά από το 1994, όταν ένας φοιτητής, ο Rasmus Lerdorf 

δημιούργησε χρησιμοποιώντας τη γλώσσα προγραμματισμού Perl ένα απλό script με 

όνομα php.cgi, για προσωπική χρήση. Το script αυτό είχε σαν σκοπό να διατηρεί μια 

λίστα στατιστικών για τα άτομα που έβλεπαν το online βιογραφικό του σημείωμα. 

Αργότερα αυτό το script το διέθεσε και σε φίλους του, οι οποίοι άρχισαν να του ζητούν 



 
16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: Τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν 

να προσθέσει περισσότερες δυνατότητες. Η γλώσσα τότε ονομαζόταν PHP/FI από τα 

αρχικά Personal Home Page/Form Interpreter. (PHP, 2013) 

 

Το 1997 η PHP/FI έφθασε στην έκδοση 2.0, βασιζόμενη αυτή τη φορά στη γλώσσα C 

και αριθμώντας περισσότερους από 50.000 ιστότοπους που τη χρησιμοποιούσαν, ενώ 

αργότερα την ίδια χρονιά οι Andi Gutmans και Zeev Suraski ξαναέγραψαν τη γλώσσα 

από την αρχή, βασιζόμενοι όμως αρκετά στην PHP/FI 2.0. Έτσι η PHP έφθασε στην 

έκδοση 3.0 η οποία θύμιζε περισσότερο τη σημερινή μορφή της. Στη συνέχεια, οι Zeev 

και Andi δημιούργησαν την εταιρεία Zend (από τα αρχικά των ονομάτων τους), η οποία 

συνεχίζει μέχρι και σήμερα την ανάπτυξη και εξέλιξη της γλώσσας PHP. Ακολούθησε το 

1998 η έκδοση 4 της PHP, τον Ιούλιο του 2004 διατέθηκε η έκδοση 5, ενώ αυτή τη 

στιγμή έχουν ήδη διατεθεί και οι πρώτες δοκιμαστικές εκδόσεις της επερχόμενης PHP 6, 

για οποιονδήποτε προγραμματιστή θέλει να τη χρησιμοποιήσει. Οι περισσότεροι 

ιστότοποι επί του παρόντος χρησιμοποιούν κυρίως τις εκδόσεις 4 και 5 της PHP. (PHP, 

2013) 

 

Ένα αρχείο με κώδικα PHP θα πρέπει να έχει την κατάλληλη επέκταση (π.χ. *.php, 

*.php4, *.phtml κ.ά.). Η ενσωμάτωση κώδικα σε ένα αρχείο επέκτασης .html δεν θα 

λειτουργήσει και θα εμφανίσει στον browser τον κώδικα χωρίς καμία επεξεργασία, εκτός 

αν έχει γίνει η κατάλληλη ρύθμιση στα MIME types του server. Επίσης ακόμη κι όταν 

ένα αρχείο έχει την επέκταση .php, θα πρέπει ο server να είναι ρυθμισμένος για να 

επεξεργάζεται και να μεταγλωτίζει τον κώδικα PHP σε HTML που καταλαβαίνει το 

πρόγραμμα πελάτη. Ο διακομιστής Apache, που χρησιμοποιείται σήμερα ευρέως σε 

συστήματα με τα λειτουργικά συστήματα GNU/Linux, Microsoft Windows, Mac OS X 

υποστηρίζει εξ ορισμού την εκτέλεση κώδικα PHP, είτε με την χρήση ενός πρόσθετου 

(mod_php) ή με την αποστολή του κώδικα προς εκτέλεση σε εξωτερική διεργασία CGI ή 

FCGI ή με την έλευση της php5.4 υποστηρίζονται η εκτέλεση σε πολυάσχολους 

ιστοχώρους, FastCGI Process Manager (FPM). (PHP, 2013) 

 

Ο συνδυασμός Linux/Apache/PHP/MySQL, που είναι η πιο δημοφιλής πλατφόρμα 

εκτέλεσης ιστοσελίδων είναι γνωστός και με το ακρωνύμιο LAMP. Παρόμοια, ο 

συνδυασμός */Apache/PHP/MySQL ονομάζεται *AMP, όπου το πρώτο αρχικό 

αντιστοιχεί στην πλατφόρμα, στην οποία εγκαθίστανται ο Apache, η PHP και η MySQL 

(π.χ. Windows, Mac OS X). (PHP, 2013) 

 



 
17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: Τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν 

Ο LAMP συνήθως εγκαθίσταται και ρυθμίζεται στο Linux με τη βοήθεια του διαχειριστή 

πακέτων της εκάστοτε διανομής. Στην περίπτωση άλλων λειτουργικών συστημάτων, 

επειδή το κατέβασμα και η ρύθμιση των ξεχωριστών προγραμμάτων μπορεί να είναι 

πολύπλοκη, υπάρχουν έτοιμα πακέτα προς εγκατάσταση, όπως το XAMPP και το 

WAMP για τα Windows και το MAMP για το Mac OS X. (PHP, 2013) Στη περίπτωση της 

πλατφόρμας της διπλωματικής εργασίας χρησιμοποιήθηκε το XAMPP, το οποίο 

περιγράφεται παρακάτω. 

 

Στο Παράρτημα Α’ υπάρχουν διαθέσιμα ολόκληρα τα αρχεία .php τα οποία αναλύονται 

στο 4ο Κεφάλαιο. 

 

 

2.1.2 Η MySQL 

 

Η MySQL είναι ένα σύστημα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων της οποίας ο 

πηγαίος κώδικας είναι διαθέσιμος με ελεύθερη άδεια χρήσης. Η ονομασία MySQL 

περιέχει δύο στοιχεία. Το My είναι το όνομα της κόρης του συνιδρυτή του συστήματος 

Μόντι Βιδένιους (Monty Widenius) και το SQL αναφέρεται στη γλώσσα SQL (Structured 

Query Languag), μια γλώσσα υπολογιστών που σχεδιάστηκε ανεξάρτητα από την 

MySQL για τη διαχείριση δεδομένων, σε ένα σύστημα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων 

δεδομένων (MySQL, PostgreSQL, Oracle κλπ). Το πρότυπο της γλώσσας SQL 

αναπτύχθηκε ξεχωριστά από τις υλοποιήσεις συστημάτων διαχείρισης βάσεων 

δεδομένων (όπως της MySQL, της PostgreSQL, της Oracle κλπ). (Βασικές γνώσεις 

PHP και MySQL/Εισαγωγή στην MySQL, 2013) 

 

Θεωρητικά ένας κώδικας SQL θα πρέπει να τρέχει με τον ίδιο τρόπο και σε μια βάση 

MySQL όπως και σε μια βάση PostgreSQL. Κάθε υλοποίηση ενός συστήματος 

διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων μπορεί να διαφέρει με κάποιο άλλο 

παρέχοντας επιπλέον δυνατότητες, βελτιωμένα χαρακτηριστικά. Στην πράξη η 

μετακόμιση ενός κώδικα SQL από μια βάση σε μια διαφορετική υλοποίηση μπορεί να 

παρουσιάσει ασυμβατότητες ή θα πρέπει να γίνουν τροποποιήσεις στον κώδικα. 

Παραπάτω θα παρουσιάσουμε τις βασικές εντολές διαχείρισης μιας βάσης MySQL. Οι 

εντολές αυτές μπορούν να κληθούν μέσα από το περιβάλλον της PHP και οι δυναμικές 

ιστοσελίδες χρησιμοποιούν βάσεις δεδομένων στις οποίες αποθηκεύουν και ανακτούν 
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το περιεχόμενο της ιστοσελίδας η οποία δημιουργείται δυναμικά στο χρήστη πελάτη. 

(Βασικές γνώσεις PHP και MySQL/Εισαγωγή στην MySQL, 2013) 

 

Στο Παράρτημα Β’ υπάρχει διαθέσιμη ολόκληρη η Βάση Δεδομένων που 

χρησιμοποιείται στην πλατφόρμα με τη μορφή εντολών που ενσωματώνονται στο 

αρχείο του install_data_wrap.php 

 

 

2.2 HTML και CSS 

 

Όταν ψάχνετε σε ένα website, το πιθανότερο είναι ότι browser σας θα πρέπει να 

λαμβάνει HTML και CSS από τον διακομιστή που φιλοξενεί το site. Το πρόγραμμα 

περιήγησης ερμηνεύει τον HTML και CSS κώδικα για να δημιουργηθεί η σελίδα που 

βλέπετε (Duckett, 2011). 

 

 

2.2.1 Η HTML 

 

Τι είναι όμως η HTML; H HTML είναι το ακρωνύμιο των λέξεων HyperText Markup 

Language (γλώσσα μορφοποίησης υπερκειμένου) και είναι η βασική “γλώσσα 

προγραμματισμου” για τη δόμηση σελίδων του World Wide Web. Χρησιμοποιείται για 

να σημαίνει ένα τμήμα κειμένου και να το κάνει να εμφανίζεται καλύτερα, ενώ επιτρέπει 

την ενσωμάτωση ήχου και εικόνων στις web σελίδες. Αρχικά είχε κατασκευασθεί με 

σκοπό μόνο την μορφοποίηση κειμένου, αλλά στην πορεία εξελίχθηκε κι ενσωμάτωσε 

σχεδιαστικές τεχνικές κ.α. (Τι είναι η HTML, χ.η.) 

 

Η γλώσσα χρησιμοποιεί ένα αριθμό από tags για την μορφοποίηση κειμένου, για την 

δημιουργία συνδέσμων (links) μετάβασης ανάμεσα των σελίδα, για την εισαγωγή 

εικόνων, ήχου κ.α. Όταν ένας Web Browser ανοίγει ένα αρχείο HTML τα στοιχεία (tags) 

μεταφράζονται σε κατάλληλα χαρακτηριστικά με αποτελέσματα στην εμφάνιση και στην 

λειτουργικότητα της συγκεκριμένης σελίδας. (Τι είναι η HTML, χ.η.) 

 

Όσον αφορά τις εκδόσεις HTML, το 1990 ο Tim Berners-Lee από το Cern, το 

εργαστήριο φυσικής της Γενεύης, δημιούργησε ένα νέο πρωτόκολλο με το οποίο θα 

μπορούσαν να μεταφέρονται κάθε είδος αρχείων και αντικειμένων μέσα από το Internet. 
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Το πρωτόκολλο αυτό ονομάστηκε HTTP (HyperText Transfer Protocol) και 

σηματοδότησε την αρχή του WWW όπως το ξέρουμε σήμερα. Οι σελίδες που ήταν η 

βάση του WWW ήτας γραμμένες στην πρώτη έκδοση της γλώσσα HTML. (Τι είναι η 

HTML, χ.η.) 

 

Το 1994 αναπτύσσεται το πρότυπο HTML 2.0 από ένα διεθνή οργανισμό (Internet 

Engineering Task Forse). H επόμενη έκδοση η 3.0 δεν έγινε αποδεκτή από τις Microsoft 

και Netscape οπότε γρήγορα αντικαταστάθηκε από την έκδοση 3.2 (1996). Η τελευταία, 

περιελάμβανε πολλές από τις σημάνσεις (tags) που είχαν εισάγει οι δύο εταιρίες. Η 

έκδοση 4.0 παρουσιάστηκε τον Ιούνιο του 1997 ενώ σήμερα πλέον άρχισε να 

χρησιμοποιείται η έκδοση 5 ή HTML5. (Τι είναι η HTML, χ.η.) 

  

Οι ενδογενείς αδυναμίες της HTML, μιας κατεξοχήν γλώσσας μορφοποίησης 

υπερκειμένου, σύντομα οδήγησαν στην ανάπτυξη γλωσσών προγραμματισμού στο 

Internet. Η χρήση των γλωσσών προγραμματισμού κρίθηκε απαραίτητη αφού η 

εξάπλωση του Internet και η χρήση των σελίδων HTML για αλληλεπίδραση με τους 

χρήστες (δυναμική αποστολή και λήψη δεδομένων) δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί 

μέσω της HTML. Αρχικά, αναπτύχθηκε από την εταιρεία Netscape η γλώσσα JavaScript 

η οποία, όπως και η ΗTML μεταφράζεται από τον Web Browser κατά την εμφάνιση της 

σελίδας. H Microsoft ανέπτυξε απ' την πλευρά της μια δική της έκδοση της γλώσσας 

JavaScript την οποία ονόμασε JScript και μια έκδοση της γλώσσας Basic ειδικά για το 

Internet που ονόμασε VBScript. (Τι είναι η HTML, χ.η.) 

 

Έτσι πλέον με την χρήση των παραπάνω γλωσσών είναι δυνατό να ελεγχθούν και να 

προγραμματιστούν όλα σχεδόν τα αντικείμενα που μπορεί να περιέχει μία ιστοσελίδα 

και με τη χρήση είτε εντολών διαδικαστικού χαρακτήρα, είτε εντολών διακλάδωσης, 

όπως για παράδειγμα η δομή [if … then… else…]. Η χρήση τέτοιου είδους 

"προγραμμάτων" ή όπως ονομάζονται "scripts" είναι διαδικασία που έχει μεγάλες 

απαιτήσεις σε προγραμματισμό και απευθύνεται σε προγραμματιστές και μόνο. (Τι είναι 

η HTML, χ.η.) 

 

Η δημιουργία αρχείων HTML είναι πολύ απλή. Αρκεί να “τρέξουμε” έναν οποιοδήποτε 

διορθωτή κειμένου text, όπως το Notepad των Windows, να γράψουμε τον κώδικα 

HTML που επιθυμούμε και να το αποθηκεύσουμε (σώσουμε) σε ένα αρχείο με κατάληξη 

.htm ή .html. Συνήθως αποθηκεύουμε με επέκταση .html όταν θα δημοσιεύσουμε τα 
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αρχεία μας σε διακομιστή Unix. Αντίθετα ο εξυπηρετητής Windows NT καταλαβαίνει τα 

αρχεία και σαν .htm και σαν .html. (Τι είναι η HTML, χ.η.) 

 

Μία απλή δομή σελίδας γραμμένη σε HTML είναι η ακόλουθη: 

<HEAD>: Η εντολή αυτή μπαίνει στην αρχή της σελίδας ώστε να περικλείει εντολές που 

περιέχουν πληροφορίες προς τον browser αλλά δεν είναι μέρος της σελίδας. 

Παράδειγμα: <HEAD> .... </HEAD> 

<BODY>: Η εντολή αυτή δηλώνει στο πρόγραμμα που χρησιμοποιούμε για την 

περιήγηση ότι ο παρακάτω κώδικας και τα δεδομένα που γράφουμε ανήκουν στο 

κυρίως μέρος της ιστοσελίδας. Πρακτικά μετά την εντολή <HTML> και την HEAD με ό,τι 

περικλείει, μπαίνει η <BODY> ενώ κλείνει συνήθως αμέσως πριν από την </HTML> (η 

εντολή κλεισίματος όπως αναμέναμε είναι: </BODY>). 

<TITLE>: Η εντολή αυτή δηλώνει στον web browser τι τίτλο επιθυμούμε να έχει η 

ιστοσελίδα. Ο τίτλος εμφανίζεται στην επάνω λωρίδα του παραθύρου του web browser 

(εκεί όπου εμφανίζεται ο τίτλος της εφαρμογής / προγράμματος που χρησιμοποιούμε). 

Η TITLE είναι απαραίτητο να μπει μέσα στην HEAD. Παράδειγμα: <HEAD> <TITLE>Η 

Πλατφόρμα μου</TITLE> </HEAD>. (Εισαγωγή στην HTML, 2012) 

 

Πολλές φορές σε μία ιστοσελίδα θα πρέπει να απεικονίσουμε δεδομένα σε μορφή 

πίνακα για καλύτερη ταξινόμηση ή για ευκολότερη παρουσίαση. Πέρα από την 

απεικόνιση δεδομένων όμως οι πίνακες μπορεί να χρησιμοποιηθούν και για κομψότερη 

εμφάνιση της ιστοσελίδας μας. (Εισαγωγή στην HTML, 2012) 

 

Η εντολή για να δώσουμε στον περιηγητή να καταλάβει ότι σκοπεύουμε να 

απεικονίσουμε τα επόμενα δεδομένα σε πίνακα είναι: <TABLE>. Η εντολή φυσικά 

κλείνει (</TABLE>) μόλις τελειώσουμε με τον πίνακα. Ωστόσο μόνο η εντολή table δεν 

εξηγεί στο πρόγραμμα πόσες στήλες και γραμμές θέλουμε να συμπεριλάβουμε στον 

πίνακα μας. Οι εντολές για την δημιουργία γραμμών είναι <TR> και για τη δημιουργία 

στηλών <TD>. Πρέπει πάντα στον κώδικα να ξεκινάμε με τις γραμμές και μετά με τις 

στήλες. Το επόμενο παράδειγμα θα μας εξηγήσει αναλυτικά πως φτιάχνουμε έναν 

πίνακα σε html: 

<TABLE> 

<TR> 

<TD>1</TD> <TD>2</TD> 

</TR> 
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<TR> 

<TD>3</TD> <TD>4</TD> 

</TR> 

</TABLE> 

Ο πίνακας του παραδείγματος εξηγεί στον περιηγητή ιστοσελίδων να κατασκευάσει 

έναν πίνακα με τη πρώτη σειρά/γραμμή (<TR>) να περιέχει δύο στήλες (<TD>): στην 

πρώτη να γράφει τα δεδομένα "1" και στην δεύτερη τα δεδομένα "2". Ο πίνακας όμως 

συνεχίζει με δεύτερη γραμμή (<TR>) η οποία επίσης έχει δύο στήλες (<TD>) με τα 

δεδομένα "3" και "4" αντίστοιχα. Παρατηρούμε επίσης ότι μόλις τελειώσουν τα δεδομένα 

σε μία στήλη μας, την κλείνουμε με την εντολή </TD> για να αρχίσουμε καινούργια 

στήλη (<TD>) -εφόσον επιθυμούμε-. Ομοίως μόλις τελειώσουμε με την πρώτη γραμμή 

θα πρέπει να την κλείσουμε με το αντίστοιχο κλείσιμο της <TR> δηλαδή την: </TR>. 

Σημείωση: Τα κενά δεν παίζουν κανένα ρόλο στην απεικόνιση της σελίδας απλώς 

διευκολύνουν την ανάγνωση από τον χρήστη. (Εισαγωγή στην HTML, 2012) 

 

Για να κάνουμε την ιστοσελίδα μας περισσότερο ευπαρουσίαστη πολλές φορές βάζουμε 

χρώμα για φόντο. Η εντολή είναι: <body bgcolor="#######">. Η εντολή δεν κλείνει 

όπως είναι λογικό. Οι χαρακτήρες ###### υποδηλώνουν ότι πρέπει να 

αντικατασταθούν από τα κατάλληλους χαρακτήρες που υποδηλώνουν το χρώμα όμως 

ο πρώτος χαρακτήρας διατηρείται σταθερός. Το χρώμα στην html βγαίνει βάσει του 

τρόπου που απεικονίζεται το χρώμα σε συσκευές όπως η οθόνη, δηλαδή RGB (red-

green-blue). Η οθόνη του υπολογιστή (όπως άλλωστε και η τηλεόραση αλλά και οι 

υπόλοιπες παρόμοιες συσκευές) συνθέτουν το χρώμα από τα τρία βασικά χρώματα: 

κόκκινο-πράσινο-μπλε. Οι χαρακτήρες ###### αναφέρονται σε αυτά τα χρώματα. Τα 

δύο πρώτα # αναφέρονται στο κόκκινο, τα επόμενα δύο # στο πράσινο και τέλος τα 

τελευταία δύο # στο μπλε (όπως και η σειρά RGB). Οι τιμές που παίρνουν είναι 

σύμφωνες με το δεκαεξαδικό σύστημα δηλαδή από 0 έως F (0 είναι η μικρότερη τιμή και 

F η μεγαλύτερη). Η σειρά είναι 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F. Αν θέλουμε να έχουμε 

π.χ. άσπρο χρώμα θα πρέπει να βάλουμε τις τιμές "FFFFFF" (αφού το άσπρο αποτελεί 

την σύνθεση όλων των χρωμάτων). Αντίστροφα για το μαύρο "000000". Δείτε και 

κάποια άλλα παραδείγματα χρωμάτων εδώ. Εναλλακτικά σε τελευταίες εκδόσεις της 

html μπορούμε να βάλουμε τα ονόματα των χρωμάτων στα αγγλικά (π.χ. green, red, 

κ.λ.π.) αντί για τα ορίσματα στο δεκαεξαδικό σύστημα, ωστόσο αυτό δεν μας δίνει 

πολλές επιλογές όπως για παράδειγμα όλες τις αποχρώσεις του πράσινου ή του 

κόκκινου κ.λ.π. Ομοίως μπορούμε να αλλάζουμε και τα χρώματα της γραμματοσειράς 
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μας για κομψότερες ιστοσελίδες. Η εντολή είναι <font color="#######"> και κλείνει με 

απλό </font>. Εδώ ισχύουν ακριβώς ότι και παραπάνω για το φόντο όσον αφορά το 

ορίσματα για τα #######. Εναλλακτικά αντί για χρώμα, μπορούμε να βάλουμε εικόνα 

για φόντο. Η εντολή είναι: <body background=”eikona.gif”>. Η εντολή όπως είναι λογικό 

δεν κλείνει. (Εισαγωγή στην HTML, 2012) 

 

 

2.2.2 Η CSS 

 

Όσον αφορά το πρότυπο CSS, αυτό χρησιμοποιείται για την εύκολη μαζική 

μορφοποίηση μια ιστοσελίδας ή ολόκληρου ιστοτόπου. Η CSS (Cascading Style 

Sheets-Διαδοχικά Φύλλα Στυλ) είναι μια γλώσσα υπολογιστή που ανήκει στην 

κατηγορία των γλωσσών φύλλων στυλ που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της 

εμφάνισης ενός εγγράφου που έχει γραφτεί με μια γλώσσα σήμανσης. Χρησιμοποιείται 

δηλαδή για τον έλεγχο της εμφάνισης ενός εγγράφου που γράφτηκε στις γλώσσες 

HTML και XHTML, δηλαδή για τον έλεγχο της εμφάνισης μιας ιστοσελίδας και 

γενικότερα ενός ιστοτόπου. Η CSS είναι μια γλώσσα υπολογιστή προορισμένη να 

αναπτύσσει στυλιστικά μια ιστοσελίδα δηλαδή να διαμορφώνει περισσότερα 

χαρακτηριστικά, χρώμματα, στοίχιση και δίνει περισσότερες δυνατότητες σε σχέση με 

την html. Για μια όμορφη και καλοσχεδιασμένη ιστοσελίδα η χρήση της CSS κρίνεται ως 

απαραίτητη. (CSS, 2013) 

 

Υπάρχουν δύο τρόποι να εισάγουμε αυτό το πρότυπο. Στον πρώτο τρόπο οι εντολές 

CSS ενσωματώνονται στο HTML αρχείο. Οι κατάλληλες εντολές περιλαμβάνονται 

ανάμεσα στους κωδικούς: 

 

<STYLE TYPE="TEXT/CSS">  

και 

</STYLE>.  

 

Όλο αυτό το τμήμα θα πρέπει να περιλαμβάνεται μεταξύ των κωδικών <HEAD> και 

</HEAD> του αρχείου html. Στο δεύτερο τρόπο, δημιουργούμε ένα ξεχωριστό αρχείο με 

τις κατάλληλες εντολές, το οποίο και καλείται από τα αρχεία html. (Επάλληλα Φύλλα 

Στυλ (Cascading Style Sheets): Μια σύντομη εισαγωγή, χ.η.) 
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Ξεκινούμε από την πρώτη περίπτωση. Ο γενικός κανόνας είναι η δήλωση του κωδικού, 

για παράδειγμα <P>, <UL>, <H1> κ.λπ., που ακολουθείται από τα ορίσματα που 

θέλουμε να επιβάλλουμε στον συγκεκριμένο κωδικό. Τα τελευταία αυτά πρέπει να 

βρίσκονται μέσα σε { }. Βέβαια, έχουμε και εισαγωγή νέας ονοματολογίας σε γνωστούς 

κωδικούς που δίνουν μεγαλύτερη ευχέρεια στη μορφοποίηση (π.χ.το όρισμα border του 

κωδικού <td> μπορεί να αναχθεί σε border-left-width, border-right-width κτλ. 

επιτρέποντας να ορίσουμε διαφορετικό πάχος για κάθε πλευρά του κελιού). (Επάλληλα 

Φύλλα Στυλ (Cascading Style Sheets): Μια σύντομη εισαγωγή, χ.η.) 

 

Ας αρχίσουμε με ένα απλό παράδειγμα. Θέλουμε οι επικεφαλίδες H1 να γράφονται με 

πλάγια γράμματα (italics), επιπλέον του ότι ορίζει ήδη ο κωδικός <H1>. Γράφουμε:  

 

<HEAD> 

................... 

<STYLE TYPE="TEXT/CSS"> 

H1 {font-style:italic} 

................... 

</style> 

................... 

</HEAD>  

 

Μπορούμε να ορίσουμε περισσότερα από ένα ορίσματα για τον κωδικό <H1>. Τα 

ορίσματα χωρίζονται με το σύμβολο ;. Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να γράφαμε: 

 

H1 {font-style:italic; 

       text-align: center; 

       color: red; 

       font-size: 12pt}  

 

οπότε οι επικεφαλίδες H1 θα γράφονται κεντραρισμένες, με κόκκινα γράμματα και με 

μέγεθος γραμμάτων 12pt. Έχουμε, όμως, ακόμα μεγαλύτερες δυνατότητες: μπορούμε 

να εφαρμόσουμε τα νέα ορίσματα σε ορισμένες περιπτώσεις. Συνεχίζοντας το 

παραπάνω απαράδειγμα, γράφουμε:  

 

H1.myh1 {font-style:italic; 
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       text-align: center; 

       color: red; 

       font-size: 12pt} 

 

Σ' αυτή την περίπτωση, χρησιμοποιώντας τον κωδικό <H1> θα έχουμε τον κλασικό 

τρόπο γραφής της επικεφαλίδας. Αν όμως γράψουμε: 

 

<H1 class="myh1">  

............ 

</H1> 

 

τότε θα εφαρμοσθούν όλα τα ορίσματα της κλάσης myh1 που ορίσαμε. Μπορούμε 

ακόμα να ορίσουμε δικές μας ανεξάρτητες κλάσεις. Έτσι, αν γράψουμε (πάντα μεταξύ 

των <STYLE TYPE="TEXT/CSS"> και </STYLE>): 

 

.mycolor {color:red}  

 

(προσέξτε την τελεία που χρησιμοποιείται στην αρχή οριμού της κλάσης) τότε, αν 

γράψουμε: 

 

<H1 class="mycolor"> ...... </H1>  

 

η συγκεκριμένη επικεφαλίδα θα είναι με κόκκινα γράμματα. Αλλά ακόμα γράφοντας:  

 

<p class="mycolor"> ......  

 

η συγκεκριμένη παράγραφος θα είναι με κόκκινα γράμματα. (Επάλληλα Φύλλα Στυλ 

(Cascading Style Sheets): Μια σύντομη εισαγωγή, χ.η.) 

 

Οι δυνατότητες που παρουσιάζουν τα CSS είναι πράγματι πολλές. Θα αναφέρουμε εδώ 

μόνο ορισμένες που θεωρούμε πολύ χρήσιμες. Αν θέλουμε να καθορίσουμε τα ίδια 

ορίσματα σε δύο κωδικούς, απλά χωρίζουμε τους κωδικούς με κόμμα (,):  

 

H1,I {color:red}  

 



 
25 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: Τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν 

οπότε όλες οι επικεφαλίδες H1 και τα πλάγια γράμματα (italic) θα γράφονται με κόκκινα 

γράμματα. Μπορούμε να προσδιορίσουμε πλήρως που ακριβώς θέλουμε να 

εφαρμοστεί μια επιλογή μας. Γράφοντας: 

 

ol ul {text-decoration:underline}  

 

όλα τα στοιχεία μιας λίστας <UL> που είναι με τη σειρά της υπολίστα μιας άλλης λίστας 

<OL> παρουσιάζονται υπογραμμισμένα. Αν δεν μας αρέσει η υπογράμμιση και το μπλε 

χρώμα ως ένδειξη συνδέσμου (link) μπορούμε να το αλλάξουμε (και μάλιστα 

επιλεκτικά):  

 

a.mydec {colour:red; 

                text-decoration:none; 

                font-style:italic}  

 

τότε η εντολή <a href="...">...<a> θα δείχνει το σύνδεσμο ως συνήθως (μπλε και 

υπογραμμισμένο), ενώ η <a class="mydec" href="...">...<a> θα δείχνει το σύνδεσμο 

κόκκινο, δίχως υπογράμμιση και σε italic. (Επάλληλα Φύλλα Στυλ (Cascading Style 

Sheets): Μια σύντομη εισαγωγή, χ.η.) 

 

Όπως αναφέρθηκε στην αρχή μπορούμε να δηλώσουμε όλες τις εντολές css σε 

ξεχωριστό αρχείο το οποίο καλείται από το αρχείο html. Σ' αυτήν την περίπτωση, στο 

αρχείο html εισάγουμε, πάλι μεταξύ <HEAD> και </HEAD>, την εντολή: 

 

<LINK REL="stylesheet" TYPE="TEXT/CSS" href="filename.css"> 

 

όπου τώρα το αρχείο filename.css περιέχει απλά τις εντολές, με την ίδια μορφή που 

έχουν όταν ενσωματώνονται στο html αρχείο. 

 

Παρακάτω δίνεται μια σειρά κωδικών και ορισμάτων: 

 

font-weight: bold (ή bolder ή lighter) 

font-style: normal (ή italic ή oblique) 

text-decoration: none (ήunderline ή overline ή line-through) 

text-indent: αριθμός σε px, cm, mm, in, pt, % 
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font-family:"Arial" (ή άλλες γραμματοσειρές) 

font-size: small ή medium ή large ή x-small ή xx-small ή x-large ή xx-large ή 

αριθμός σε px, cm, mm, in, pt 

text-align: left ή center ή righ ή justify  

color: red ή τα άλλα βασικά χρώματα ή τη δεκαεξαδική μορφή του χρώματος 

 

Μπορεί να υπάρχει συνδυασμός δήλωσης ενσωματωμένου CSS και σύνδεση με 

εξωτερικό αρχείο CSS αρχείου. Σ' αυτή την περίπτωση υπερισχύουν οι ενσωματωμένες 

δηλώσεις. Επίσης, αν σε οποιοδήποτε σημείο του αρχείου HTML δοθεί κάποιο όρισμα 

σε κα΄ποιο κωδικό, υπερισχύει όλων των άλλων ορισμάτων. Για παράδειγμα, αν μια 

παράγραφος ξεκινά με <p align="right"> θα υπερισχύσει, στην συγκεκριμένη 

παράγραφο, οποιουδήποτε άλλου ορίσματος εμφανίζεται σε εξωτερικό αρχείο CSS ή σε 

ενσωματομένες εντολές CSS. Επίσης, πολύ συχνά χρησιμοποιούνται ενσωματωμένα 

CSS ως επέκταση η ιδιαιτεροποίηση του γενικού θέματος (εξωτερικό αρχείο) για 

συγκεκριμένες σελίδες του δυκτιακού τόπου. (Επάλληλα Φύλλα Στυλ (Cascading Style 

Sheets): Μια σύντομη εισαγωγή, χ.η.) 

 

Στο Παράρτημα Γ’ υπάρχει διαθέσιμος ολόκληρος ο κώδικας του αρχείου CSS που 

δημιουργήθηκε για να υποστηρίξει την εμφάνιση του template της πλατφόρμας. 

 

 

2.3 Η JavaScript 

 

Η γλώσσα προγραμματισμού JavaScript δημιουργήθηκε αρχικά από τον Brendan Eich 

της εταιρείας Netscape με την επωνυμία Mocha. Αργότερα, μετονομάστηκε σε 

LiveScript και τελικά σε JavaScript, κυρίως επειδή η ανάπτυξή της επηρεάστηκε 

περισσότερο από τη γλώσσα προγραμματισμού Java. Η JavaScript απέκτησε μεγάλη 

επιτυχία ως γλώσσα στην πλευρά του πελάτη (client-side) για εκτέλεση κώδικα σε 

ιστοσελίδες και περιλήφθηκε σε διάφορα προγράμματα περιήγησης στον ιστό. 

(JavaScript, 2013) 

 

Τον Νοέμβριο του 1996, η Netscape ανακοίνωσε ότι είχε υποβάλει τη γλώσσα 

JavaScript στο Ecma International (μια οργάνωση της τυποποίησης των γλωσσών 

προγραμματισμού) για εξέταση ως βιομηχανικό πρότυπο, και στη συνέχεια το έργο είχε 
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ως αποτέλεσμα την τυποποιημένη μορφή που ονομάζεται ECMAScript. (JavaScript, 

2013) 

 

Η JavaScript έχει γίνει μία από τις πιο δημοφιλείς γλώσσες προγραμματισμού 

ηλεκτρονικών υπολογιστών στον Παγκόσμιο Ιστό. Αρχικά, όμως, πολλοί επαγγελματίες 

προγραμματιστές υποτίμησαν τη γλώσσα διότι το κοινό της ήταν ερασιτέχνες 

συγγραφείς ιστοσελίδων και όχι επαγγελματίες προγραμματιστές. Με τη χρήση της 

τεχνολογίας Ajax, η JavaScript επέστρεψε στο προσκήνιο και το αποτέλεσμα ήταν ένα 

καινοτόμο αντίκτυπο στην εξάπλωση των πλαισίων και των βιβλιοθηκών. (JavaScript, 

2013) 

 

Η αρχική έκδοση της Javascript βασίστηκε στη σύνταξη στη γλώσσα προγραμματισμού 

C, αν και έχει εξελιχθεί, ενσωματώνοντας πια χαρακτηριστικά από νεότερες γλώσσες. 

Αρχικά χρησιμοποιήθηκε για προγραμματισμό από την πλευρά του πελάτη (client), που 

ήταν ο φυλλομετρητής (browser) του χρήστη, και χαρακτηρίστηκε σαν client-side 

γλώσσα προγραμματισμού. Αυτό σημαίνει ότι η επεξεργασία του κώδικα Javascript και 

η παραγωγή του τελικού περιεχομένου HTML δεν πραγματοποιείται στο διακομιστή, 

αλλά στο πρόγραμμα περιήγησης των επισκεπτών, ενώ μπορεί να ενσωματωθεί σε 

στατικές σελίδες HTML. Αντίθετα, άλλες γλώσσες όπως η PHP εκτελούνται στο 

διακομιστή (server-side γλώσσες προγραμματισμού). (JavaScript, 2013) 

 

Παρά την ευρεία χρήση της Javascript για συγγραφή προγραμμάτων σε περιβάλλον 

φυλλομετρητή, αξίζει να σημειωθεί ότι από την αρχή χρησιμοποιήθηκε και για τη 

συγγραφή κώδικα από την πλευρά του διακομιστή, από την ίδια τη Netscape στο 

προϊόν LiveWire, με μικρή επιτυχία. Η χρήση της Javascript στο διακομιστή εμφανίζεται 

πάλι σήμερα, με τη διάδοση του Node.js, ενός μοντέλου προγραμματισμού βασισμένο 

στα γεγονότα (events). (JavaScript, 2013) 

 

Με τη JavaScript μπορούν να γίνουν σενάρια που να εκτελούν αυτόματες εργασίες, π.χ 

όταν μια σελίδα του Web ανοίγει ή κλείνει. Επίσης μπορούμε να κάνουμε την JavaScript 

να εκτελεί ενέργειες ανταποκρινόμενη σε ένα συγκεκριμένο γεγονός. Για παράδειγμα 

όταν ο χρήστης επιλέγει ένα κουμπί ή ένα σύνδεσμο, όταν εστιάζει από ένα στοιχείο 

μιας φόρμας σε ένα άλλο στοιχείο της κ.ο.κ. (Που μπορείτε να βρείτε τη JavaScript, χ.η.) 
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Οι ενέργειες αυτές μπορεί να είναι απλές. Τα σενάρια μπορεί να ανοίγουν νέα 

παράθυρα στον browser και να εμφανίζουν συγκεκριμένα HTML έγγραφα ή να 

παρουσιάζουν μια σελίδα επιλεγμένη από τον κατάλογο ιστορικού του browser. Μπορεί 

επίσης να είναι και περίπλοκες, δηλαδή ένα σενάριο μπορεί να ελέγχει τα περιεχόμενα 

μιας φόρμας που θέλει να υποβάλει ένας χρήστης και στη συνέχεια να προειδοποιεί τον 

χρήστη αν τα δεδομένα είναι λάθος. Το σενάριο μπορεί να ψάξει για πληροφορίες σε 

μια μικρή βάση δεδομένων ή να κάνει πολύπλοκους υπολογισμούς οικονομικών 

στοιχείων. (Που μπορείτε να βρείτε τη JavaScript, χ.η.) 

 

Υπάρχουν δύο περιπτώσεις στις οποίες ο browser εκτελεί τις εντολές που βρίσκει σε 

ένα σενάριο JavaScript. Κάποια τμήματα του σεναρίου εκτελούνται με το φόρτωμα της 

ιστοσελίδας από τον browser, ή κάποια τμήματα του σεναρίου εκτελούνται επειδή ο 

χρήστης πυροδότησε κάποια ενέργεια. Υπάρχουν δύο πράγματα που ίσως πρέπει να 

γίνουν όταν ο browser φορτώνει μια σελίδα. Πρώτον, μπορεί να θέλει ο χρήστης να 

κάνει κάτι που θα δει αμέσως, πχ. ένα πλαίσιο διαλόγου με ένα καλωσόρισμα προς 

αυτόν. Δεύτερον, μπορεί να θέλει να κάνει κάτι που δεν θα είναι ορατό από αυτόν, κάτι 

που θα ετοιμάζει ουσιαστικά το έδαφος για κάτι που άλλο που θα γίνει αργότερα. 

Μπορεί π.χ να προσδιορίσει λειτουργίες που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν αργότερα. 

Όπως έχουμε δύο περιπτώσεις εκτέλεσης σεναρίων, έτσι έχουμε και δύο τρόπους για 

να γράψουμε σενάρια. Μπορούμε να τα βάλουμε ανάμεσα σε ετικέτες <SCRIPT> ή 

</SCRIPT>, ή να τα τοποθετήσουμε μέσα σε ετικέτες HTML. (Που μπορείτε να βρείτε τη 

JavaScript, χ.η.) 

 

Για να βάλουμε τον browser να εκτελέσει τις οδηγίες ενός σεναρίου αυτόματα, χωρίς 

είσοδο στοιχείων από το χρήστη, θα πρέπει να εισάγουμε το σενάριο ανάμεσα στις 

ετικέτες <SCRIPT LANGUAGE = "JAVASCRIPT''> και </SCRIPT>, όπως παρακάτω: 

 

<SCRIPT LANGUAGE ="JAVASCRIPT''>  

Εδώ μπαίνει το σενάριο της JavaScript.  

</SCRIPT> 

 

Τα σενάρια τοποθετούνται οπουδήποτε στο HEAD ή στο BODY του HTML εγγράφου. 

Μπορούμε να βάλουμε πολλαπλά σενάρια στις σελίδες μας κι έτσι δε χρειάζεται να τα 

στριμώξουμε όλα σε ένα μεγάλο σενάριο. Μπορούμε επίσης να έχουμε ένα σενάριο στο 

HEAD και μερικά άλλα στο BODY. Ένας άλλος τρόπος, είναι να βάλουμε τα σενάρια 
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μέσα σε μια ετικέτα HTML. Αυτό παρέχει ένα τρόπο απόκρισης του σεναρίου σε 

πράγματα που κάνουν οι χρήστες στη σελίδα. Τα σενάρια αυτά εκτελούνται όταν ο 

χρήστης κάνει κάποια ενέργεια, όπως το πάτημα ενός κουμπιού ή ενός συνδέσμου. 

Δηλαδή τα σενάρια εκτελούνται σαν αντίδραση σε ένα γεγονός και βασίζονται σε 

ειδικούς χειριστές γεγονότων. Εδώ βρίσκεται η αληθινή δύναμη της JavaScript. Το 

σενάριο αντιδρά σε μια ενέργεια του χρήστη χωρίς να υπάρχει επικοινωνία μεταξύ του 

Web Server και του browser του χρήστη. (Που μπορείτε να βρείτε τη JavaScript, χ.η.) 

 

Παρακάτω παρατίθεται μία περίληψη των χειριστών γεγονότων (event handlers) που 

είναι διαθέσιμοι στη JavaScript. Τα γεγονότα είναι πράξεις που μπορεί να κάνει ο 

χρήστης, όπως το πάτημα σε ένα κουμπί ή δεσμό, το άνοιγμα και το κλείσιμο ενός 

εγγράφου και η μετατόπιση της εστίας προς και από στοιχεία φόρμας. Οι χειριστές 

συμβάντων βρίσκονται μέσα σε ετικέτες HTML. 

 

onabort - Το σενάριο της JavaScript εκτελείται όταν ο χρήστης σταματάει τη φόρτωση 

μιας εικόνας. 

 

onblur - Το σενάριο της JavaScript εκτελείται όταν ένα συγκεκριμένο συστατικό φόρμας 

χάνει την εστία, αν δηλαδή το συστατικό είχε επιλεχθεί και ο χρήστης μετατόπισε την 

εστία σε ένα άλλο συστατικό πατώντας αλλού ή πατώντας το Tab. 

 

onchange - Το ίδιο με το onblur με εξαίρεση ότι κάτι πρέπει να έχει αλλάξει στα 

συστατικά φόρμας για να τρέξει το σενάριο της JanaScript. 

 

onclick - Το σενάριο της JavaScript εκτελείται όταν ο χρήστης πατάει ένα κουμπί, ένα 

τετράγωνο επιλογής, ένα κουμπί επιλογής ράδιο, ένα κουμπί συνδέσμου, ένα κουμπί 

επαναφοράς ή ένα κουμπί υποβολής. 

 

onerror - Το σενάριο της JavaScript εκτελείται όταν δεν μπορεί να φορτωθεί μια εικόνα. 

 

onload - Το σενάριο της JavaScript τρέχει όταν φορτώνεται μια σελίδα στον browser ή 

όταν φορτώνεται μια εικόνα σε ένα έγγραφο. 

 

onmouseover - Το σενάριο της JavaScript εκτελείται όταν ο χρήστης απλά δείχνει με το 

ποντίκι ένα σύνδεσμο. 
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onselect - Το σενάριο της JavaScript εκτελείται όταν ο χρήστης επιλέγει κείμενο μέσα 

σε ένα κείμενο ή ένα συστατικό φόρμας πεδίου κειμένου. 

 

onsubmit - Το σενάριο της JavaScript εκτελείται όταν ο χρήστης υποβάλλει μια φόρμα. 

 

onunload - Το σενάριο της JavaScript τρέχει όταν ο χρήστης κάνει κάτι για να φορτώσει 

μια άλλη σελίδα στο browser με αποτέλεσμα την εκφόρτωση της τρέχουσας σελίδας. 

(Που μπορείτε να βρείτε τη JavaScript, χ.η.) 

 

 

2.4 Το XAMPP 

 

Για την εγκατάσταση της πλατφόρμας και καθ’ όλη την περίοδο δοκιμών και 

προγραμματισμού, χρησιμοποιήθηκε το πολύ γνωστό εργαλείο XAMPP. Το όνομα του 

XAMPP είναι ένα ακρωνύμιο των: 

 

 Χ (cross-platform) 

 Apache HTTP Server 

 MySQL 

 PHP 

 Perl 

 

Είναι ένα ελεύθερο λογισμικό το οποίο περιέχει ένα εξυπηρετητή ιστοσελίδων, το οποίο 

μπορεί να εξυπηρετεί και δυναμικές ιστοσελίδες τεχνολογίας PHP/MySQL όπως 

φαίνεται εξάλλου κι από την ονομασία του. Είναι ανεξάρτητο πλατφόρμας (εξ’ ου και το 

cross-platform), τρέχει σε Microsoft Windows, Linux, Solaris, Mac OS X και 

χρησιμοποιείται ως πλατφόρμα για την σχεδίαση και ανάπτυξη ιστοσελίδων με την 

τεχνολογίες όπως PHP, JSP και Servlets. 

 

To XAMPP αποτελεί στην ουσία ένα πακέτο, το οποίο περιλαμβάνει τις τελευταίες 

εκδόσεις του Apache, της PHP και της MySQL, ενώ περιλαμβάνει επίσης και αλλα τρία 

χρήσιμα εργαλεία, τα PhpMyAdmin, Filezilla Server και Mercury Mail. To XAMPP 

διατίθεται δωρεάν από την σελίδα http://www.apachefriends.org για διάφορα 
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λειτουργικά συστήματα (Linux, Windows ,Solaris ,Mac). (Εγκατάσταση XAMPP στο 

περιβάλλον των WINDOWS, χ.η.) 

 

Επίσημα οι σχεδιαστές του XAMPP προόριζαν το λογισμικό ως εργαλείο ανάπτυξης και 

δοκιμής ιστοσελίδων τοπικά στον υπολογιστή χωρίς να είναι απαραίτητη η σύνδεση στο 

διαδίκτυο. Για να είναι δυνατή η χρήση του, πολλές σημαντικές λειτουργίες ασφάλειας 

έχουν απενεργοποιηθεί. Στην πράξη το XAMPP ορισμένες φορές χρησιμοποιείται και 

για την φιλοξενία ιστοσελίδων, ενώ υποστηρίζει την δημιουργία και διαχείριση βάσεων 

δεδομένων τύπου MySQL και SQLite. (XAMPP, 2013) 

 

Όταν το XAMPP εγκατασταθεί στον τοπικό υπολογιστή διαχειρίζεται τον localhost ως 

ένα απομακρυσμένο κόμβο, ο οποίος συνδέεται με το πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων 

FTP. Η σύνδεση στον localhost μέσω του FTP μπορεί να γίνει με το όνομα χρήστη 

«newuser» και το κωδικό «wampp». Για την βάση δεδομένων MySQL υπάρχει ο 

χρήστης «root» χωρίς κωδικό πρόσβασης. (XAMPP, 2013) 

 

 

2.5 Ο nicEdit 

 

Ως επεξεργαστής κειμένου χρησιμοποιήθηκε ύστερα από αρκετή αναζήτηση ο nicEdit 

και είναι το μοναδικό κομμάτι του κώδικα το οποίο δημιουργήθηκε από τρίτους και 

χρησιμοποιήθηκε ως έχει. Πρόκειται για έναν ελαφρύ, δωρεάν, cross platform 

επεξεργαστή περιεχομένου ο οποίος επιτρέπει την εύκολη επεξεργασία του 

περιεχομένου της ιστοσελίδας όπως εισαγωγή κειμένου, σχολίων, άρθρων κ.α.. 

 

Η javaScript του NicEdit ενσωματώνεται σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα σε λίγα λεπτά για 

να κάνει οποιοδήποτε στοιχείο επεξεργάσιμο ή να μετατρέψει τα τυπικά textareas σε 

επεξεργασία εμπλουτισμένου κειμένου. Είναι πολύ απλός στη χρήση του, 

προσαρμόζεται πολύ εύκολα στον κώδικα και το αποτέλεσμα είναι μία σελίδα 

εισαγωγής επαγγελματικού επιπέδου. Ειδικά στην περίπτωση της πλατφόρμας όπου οι 

απαιτήσεις στο format του κειμένου δεν είναι πολλές, οι επιλογές του είναι αρκετές ώστε 

το κείμενο τόσο των λημμάτων όσο και των ανακοινώσεων και των κειμένων να φαίνεται 

πιο προσεγμένο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: Ανάλυση της πλατφόρμας 

 

Η ανάλυση της πλατφόρμας χωρίζεται σε δύο διαφορετικά μέρη. Το πρώτο μέρος 

περιλαμβάνει τη δομή του κώδικα και της βάσης δεδομένων όπου αναλύεται ο τρόπος 

σκέψης πίσω από τον προγραμματισμό της. Στο δεύτερο μέρος αναλύεται η χρήση της 

και οι λειτουργίες που αυτή προσφέρει, τόσο στην περιοχή επισκεπτών-μελών όσο και 

στους διαχειριστές της. 

 

 

3.1 Δομή πλατφόρμας 

 

Η δομή της πλατφόρμα χωρίζεται σε δύο μέρη, όπως και κάθε CMS, στο κομμάτι του 

κώδικα ο οποίος είναι γραμμένος κυρίως με PHP και στη βάση δεδομένων MySQL 

όπου αποθηκεύονται όλα τα δεδομένα. 

 

 

3.1.1 Δομή βάσης δεδομένων 

 

Η βάση δεδομένων χωρίζεται σε 8 πίνακες, όπως φαίνεται και στην Εικόνα 1: 

 

 

Εικόνα 1 - Γράφημα πινάκων βάσης δεδομένων 



 
33 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: Ανάλυση της πλατφόρμας 

Στον πίνακα entries (Εικόνα 2) αποθηκεύονται όλα τα λήμματα (word), οι ορισμοί τους 

(definition), το id του τμήματος για το οποίο εισάγεται το λήμμα (department_id), το id 

του χρήστη που το εισάγει (user_id), η μεταβλητή έγκρισης ή απόρριψης του από τη 

διαχείριση (approve), η ημερομηνία εισαγωγής του (date), μαζί με ένα id (definition_id) 

που είναι μοναδικό για κάθε λήμμα και αποτελεί ταυτόχρονα και το μοναδικό κλειδί του 

πίνακα. 

 

 

Εικόνα 2 - Πίνακας λημμάτων 

 

Ο τύπος σύνθεσης του λήμματος και του ορισμού είναι UTF-8 ώστε να μην υπάρχει 

πρόβλμα απεικόνισης με τους ελληνικούς χαρακτήρες και το μοναδικό κλειδί έχει την 

ιδιότητα auto increment ώστε να αυξάνεται αυτόματα κάθε φορά που εισάγεται νέος 

χρήστης. 

 

Στον πίνακα users (Εικόνα 3) αποθηκεύονται οι χρήστες της πλατφόρμας, όπου για 

κάθε έναν αποθηκεύονται ξεχωριστά το όνομά του (first_name), το επίθετό του 

(last_name), το username του (username), ο κωδικός του (pass), το id του τμήματος 

στο οποίο ανήκει (department_id), το e-mail του (email), καθώς και το user id το οποίο 

είναι μοναδικό για κάθε χρήστη και όπως και στον πίνακα των λημμάτων, αποτελεί 

ταυτόχρονα και το μοναδικό κλειδί του πίνακα. 

 



 
34 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: Ανάλυση της πλατφόρμας 

 

Εικόνα 3 - Πίνακας χρηστών 

 

Όπως φαίνεται και στην εικόνα, όλα τα πεδία στα οποία εισάγονται χαρακτήρες έχουν 

ως προεπιλεγμένη ρύθμιση κωδικοποίησης UTF-8, ενώ κι εδώ το user id ως μοναδικό 

κλειδί έχει την ιδιότητα αυτόματης αύξησης. 

 

Στον πίνακα schools (Εικόνα 4) είναι αποθηκευμένες οι σχολές στις οποίες θα 

“συνδεθούν” τα τμήματα. Τα πεδία του συγκεκριμένου πίνακα είναι δύο, το name στο 

οποίο αποθηκεύεται το όνομα της σχολής και το school_id το οποίο αποτελεί το 

μοναδικό κλειδί του πίνακα. 

 

 

Εικόνα 4 - Πίνακας σχολών 
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Το πεδίο όπου αποθηκεύονται τα ονόματα έχει κωδικοποίηση UTF-8 ενώ το πεδίο 

school_id έχει την ιδιότητα auto_increment ώστε να είναι μονάδικό για κάθε σχολή. 

 

Στον πίνακα news (Εικόνα 5) είναι αποθηκευμένες οι ανακοινώσεις που αναρτά ο 

διαχειριστής της πλατφόρμας. Τα πεδία του πίνακα είναι τέσσερα, αυτό του τίτλου της 

ανακοίνωνσης (title), η ημερομηνία εισαγωγής της ανακοίνωσης (date), το σώμα της 

ανακοίνωσης (body) και τέλος το news_id το οποίο αποτελεί το μοναδικό κλειδί του 

πίνακα. 

 

 

Εικόνα 5 - Πίνακας ανακοινώσεων 

 

Όλα τα πεδία στα οποία εισάγονται χαρακτήρες έχουν ως προεπιλεγμένη ρύθμιση 

κωδικοποίησης UTF-8, το news id ως μοναδικό κλειδί έχει την ιδιότητα αυτόματης 

αύξησης ενώ η ημερομηνία είναι τύπου timestamp με ιδιαίτερο χαρακτηριστικό την 

αυτόματη εισαγωγή της τρέχουσας κάθε φορά ημερομηνίας. Έτσι, διευκολύνεται η 

ταξινόμηση των ανακοινώσεων ανά χρονολογική σειρά χωρίς να χρειάζεται να την 

προσθέτει ο διαχειριστής και η εμφάνισή της στους επισκέπτες ώστε να ενημερώνονται 

για την παλαιότητά της. 

 

Στον πίνακα departments (Εικόνα 6) είναι αποθηκευμένα τα τμήματα της κάθε σχολής. 

Τα πεδία του πίνακα είναι τρία, αυτό του κωδικού της σχολής στην οποία ανήκει 

(general_department), το όνομα του τμήματος (name) και ο κωδικός του τμήματος 

(department_id) ο οποίος αποτελεί και το μοναδικό κλειδί του πίνακα. 
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Εικόνα 6 - Πίνακας τμημάτων 

 

Το πεδίο στο οποίο αποθηκεύονται τα ονόματα των τμημάτων έχει κωδικοποίηση UTF-

8 ενώ το πεδίο department_id έχει την ιδιότητα auto_increment ώστε να είναι μονάδικό 

για κάθε τμήμα. 

 

Στον πίνακα contact (Εικόνα 7) είναι αποθηκευμένα όλα τα μηνύματα επικοινωνίας που 

αποστέλλονται προς τους διαχειριστές. Τα πεδία του πίνακα είναι αυτό του ονόματος 

χρήστη (full_name), του e-mail του (email), του θέματος του μηνύματος (subject), του 

μηνύματος (message) και του μοναδικού κλειδιού που είναι το contact_id. 

 

 

Εικόνα 7 - Πίνακας μηνυμάτων επικοινωνίας 
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Όλα τα πεδία στα οποία εισάγονται χαρακτήρες έχουν ως προεπιλεγμένη ρύθμιση 

κωδικοποίησης UTF-8, ενώ το contact id ως μοναδικό κλειδί έχει την ιδιότητα auto 

increment. 

 

Στον πίνακα admin_users (Εικόνα 8) αποθηκεύονται οι διαχειριστές της πλατφόρμας, 

όπου για κάθε έναν όπως και στον πίνακα των απλών χρηστών, αποθηκεύονται 

ξεχωριστά το όνομά του (first_name), το επίθετό του (last_name), το username του 

(username), ο κωδικός του (pass), το e-mail του (email), καθώς και το admin_id το 

οποίο είναι μοναδικό για κάθε διαχειριστή και όπως και στην πλειοψηφία των πινάκων, 

αποτελεί ταυτόχρονα και το μοναδικό κλειδί του πίνακα. 

 

 

Εικόνα 8 - Πίνακας διαχειριστών 

 

Όπως φαίνεται και παραπάνω, όλα τα πεδία στα οποία εισάγονται χαρακτήρες έχουν 

ως προεπιλεγμένη ρύθμιση κωδικοποίησης UTF-8, ενώ το admin id ως μοναδικό κλειδί 

έχει την ιδιότητα αυτόματης αύξησης. 

 

Τέλος, στον πίνακα static_text (Εικόνα 9) είναι αποθηκευμένα τα κείμενα (welcome 

texts) που δεν αλλάζουν συχνά και βρίσκονται στις αρχικές σελίδες επισκεπτών και 

διαχείρισης. Τα πεδία του πίνακα είναι τρία, αυτό του τίτλου του κειμένου (title), το 

κυρίως κείμενο (body) και ο κωδικός του κειμένου (static_id) ο οποίος αποτελεί και το 

μοναδικό κλειδί του πίνακα. 
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Εικόνα 9 - Πίνακας στατικού κειμένου 

 

 

3.1.2 Δομή κώδικα 

 

Ο κώδικας είναι χωρισμένος σε διάφορα κομμάτια και κάθε αρχείο είναι ταξινομημένο με 

βάση τις λειτουργίες του σε διαφορετικούς φακέλους. Έτσι, είναι ευκολότερη η 

περιήγηση και η εργασία πάνω σε αυτόν, αφού τα αρχεία  δε βρίσκονται όλα μαζί στο 

root του server στον οποίο θα ανέβουν (Εικόνα 10). 

 

 

Εικόνα 10 - Φάκελοι αρχείων πλατφόρμας 

 



 
39 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: Ανάλυση της πλατφόρμας 

Στον φάκελο account (Εικόνα 11) βρίσκονται τα αρχεία τα οποία είναι υπεύθυνα για τις 

λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στους χρήστες οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι και 

συνδεδεμένοι στην πλατφόρμα: 

 

 

Εικόνα 11 - Αρχεία φακέλου account 

 

Στον φάκελο browse (Εικόνα 12) βρίσκονται τα αρχεία τα οποία είναι υπεύθυνα για την 

εμφάνιση των λημμάτων στην αναζήτηση και στα τμήματα: 

 

 

Εικόνα 12 - Αρχεία εμφάνισης λημμάτων 

 

Στον φάκελο images (Εικόνα 13) βρίσκονται οι εικόνες (σήμα, background κ.α.) που 

χρησιμοποιούνται στην πλατφόρμα: 

 

 

Εικόνα 13 - Εικόνες της πλατφόρμας 
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Στον φάκελο includes (Εικόνα 14) βρίσκεται το configuration file το οποίο χρησιμοποιεί 

η πλειοψηφία των αρχείων ώστε να μη χρειάζεται να γράφεται συνεχώς ο ίδιος κώδικας 

σύνδεσης στη βάση δεδομένων κ.α.: 

 

 

Εικόνα 14 - Configuration file 

 

Στον φάκελο install (Εικόνα 15) βρίσκονται τα αρχεία εγκατάστασης τα οποία 

χρησιμοποιούνται ουσιαστικά μόνο μία φορά στην αρχή της εγκατάστασης της 

πλατφόρμας και στη συνέχεια αυτός ο φάκελος θα πρέπει να διαγραφεί για να μην 

υπάρξει κάποιο κενό ασφαλείας: 

 

 

Εικόνα 15 - Αρχεία εγκατάστασης 

 

Στον φάκελο js (Εικόνα 16) βρίσκεται το μοναδικό κομμάτι έτοιμου κώδικα που έχει 

χρησιμοποιηθεί στην πλατφόρμα και αφορά τον text editor nicEdit: 

 

 

Εικόνα 16 - nicEdit 

 

Στον φάκελο main (Εικόνα 17) βρίσκονται τα αρχεία της αρχικής σελίδας, τόσο των 

επισκεπτών όσο και ενός εγγεγραμμένου χρήστη: 
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Εικόνα 17 - Αρχεία αρχικής σελίδας 

 

Στον φάκελο mainmenu (Εικόνα 18) υπάρχουν όλα τα αρχεία τα οποία είναι υπεύθυνα 

για τις λειτουργίες που είναι διαθέσιμες από το κεντρικό μενού επιλογών, όταν ένας 

χρήστης δεν έχει συνδεθεί ακόμη στον λογαριασμό του: 

 

 

Εικόνα 18 - Αρχεία κεντρικού μενού επιλογών 

 

Στον φάκελο templates (Εικόνα 19) υπάρχουν τα διαθέσιμα θέματα εμφάνισης της 

πλατφόρμας, όπου στην προκειμένη περίπτωση το θέμα είναι μόνο ένα, το default: 

 

 

Εικόνα 19 - Template πλατφόρμας 

 

Μέσα στον φάκελο του θέματος (Εικόνα 20) υπάρχουν τρεις υποφάκελοι με τις εικόνες 

(images), τα αρχεία css (css) και τα αρχεία HTML (common): 

 

 



 
42 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: Ανάλυση της πλατφόρμας 

 

Εικόνα 20 - Φάκελοι του template 

 

Στον φάκελο common (Εικόνα 21) υπάρχουν δύο αρχεία, ένα για το header κι ένα για το 

footer, ώστε να διευκολύνεται η αλλαγή της εμφάνισης της πλατφόρμας με αρκετή 

ευκολία: 

 

 

Εικόνα 21 - Footer και Header 

 

Τέλος, υπάρχει και ο φάκελος admin_panel του διαχειριστή (Εικόνα 22), ο οποίος έχει 

ακριβώς την ίδια δομή με αυτή που παρουσιάστηκε, με τη μόνη διαφορά ότι τα αρχεία 

που περιλαμβάνονται είναι διαφορετικά λόγω των διαφορετικών λειτουργιών: 

 

 

Εικόνα 22 - Περιεχόμενα φακέλου διαχειριστή 
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3.2 Χρήση πλατφόρμας 

 

Η εμπειρία χρήσης της πλατφόρμας χωρίζεται σε δύο μέρη, αυτό του χρήστη και αυτό 

του διαχειριστή. Κάθε ένας έχει τις δικές του διαθέσιμες λειτουργίες και δικαιώματα, 

όπως αυτά παρουσιάζονται στη συνέχεια του κεφαλαίου. 

 

 

3.2.1 Λειτουργίες χρήστη 

 

Ένας επισκέπτης της πλατφόρμας έχει τη δυνατότητα να επιλέξει αρχικά μία από τις 

διαθέσιμες σχολές του Ιδρύματος όπως φαίνεται στην Εικόνα 23... 

 

 

Εικόνα 23 - Σχολές 

 

... και να περιηγηθεί μεταξύ των διαθέσιμων τμημάτων που έχουν προστεθεί από τους 

διαχειριστές. Τα τμήματα προσθαφαιρούνται δυναμικά στο μενού επιλογών, ανάλογα με 

τις ενέργειες του διαχειριστή. Επιλέγοντας κάποιο από αυτά του εμφανίζονται όλα τα 

διαθέσιμα λήμματα που έχουν καταχωρηθεί σε αυτό (Εικόνα 24). 
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Εικόνα 24 - Επιλογή τμημάτων σχολών 

 

Στη συνέχεια, μπορεί να διαβάσει όλες τις ενεργές ανακοινώσεις που αναρτώνται, ενώ η 

κατάταξή τους να γίνεται με βάση την ημερομηνία που αναρτήθηκαν, με τις πιο 

πρόσφατες να εμφανίζονται στην κορυφή της λίστας (Εικόνα 25). 

 

 

Εικόνα 25 - Ανακοινώσεις 
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Υπάρχει επίσης η δυνατότητα επικοινωνίας με τους διαχειριστές της πλατφόρμας μέσω 

φόρμας αποστολής e-mail, στην οποία συμπληρώνονται τα βασικά στοιχεία όπως 

ονοματεπώνυμο, email, το θέμα και το κυρίως μήνυμα (Εικόνα 26). 

 

 

Εικόνα 26 - Επικοινωνία 

 

Του δίνεται η δυνατότητα να πραγματοποιήσει αναζήτηση μεταξύ των διαθέσιμων 

λημμάτων και με διαθέσιμα κριτήρια αναζήτησης το τμήμα στο οποίο “ανήκει” το λήμμα 

ή ελεύθερο κείμενο, σε περίπτωση που αναζητά κάτι πιο γενικό (Εικόνα 27). 

 

 

Εικόνα 27 - Επιλογή αναζήτησης λήμματος 
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Τέλος, μπορεί να επιλέξει, είτε να συνδεθεί στην πλατφόρμα εφόσον έχει ήδη 

δημιουργήσει έναν λογαριασμό (Εικόνα 28)... 

 

 

Εικόνα 28 - Επιλογή εισόδου στην πλατφόρμα 

 

... είτε να δημιουργήσει έναν νέο λογαριασμό, όπως φαίνεται στην Εικόνα 29, 

εισάγοντας βασικές του πληροφορίες όπως ονοματεπώνυμο, email, ένα username, τον 

κωδικό του και το τμήμα στο οποίο ανήκει. 

 

 

Εικόνα 29 - Επιλογή δημιουργίας λογαριασμού 
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Από τη στιγμή που θα συνδεθεί στον λογαριασμό του, οι επιπλέον δυνατότητες που του 

δίνονται συγκριτικά με αυτές του επισκέπτη, είναι αρχικά η καταχώρηση λήμματος 

(Εικόνα 30). 

 

 

Εικόνα 30 - Επιλογή εισαγωγής λήμματος 

 

Επίσης, μπορεί ανά πάσα στιγμή να δει ποια είναι τα λήμματα τα οποία έχει 

καταχωρήσει (Εικόνα 31). 

 

 

Εικόνα 31 - Τα λήμματα του χρήστη 
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Μπορεί επίσης να επεξεργαστεί οποιαδήποτε στιγμή θέλει τον λογαριασμό του για να 

αλλάξει κάποιο από τα στοιχεία που έχει καταχωρήσει (Εικόνα 32), να τον διαγράψει ή 

τέλος να αποσυνδεθεί από το σύστημα. 

 

 

Εικόνα 32 - Επιλογή επεξεργασίας λογαριασμού 

 

 

3.2.2 Λειτουργίες διαχειριστή 

 

Ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να επεξεργάζεται σχεδόν όλα τα δεδομένα της 

πλατφόρμας, συμπεριλαμβανομένων των χρηστών, των λημμάτων, των ανακοινώσεων 

και φυσικά του προσωπικού του λογαριασμού. Τα μόνα δεδομένα που δε μπορεί να 

τροποποιήσει είναι η προσθαφαίρεση Σχολών, η προσθήκη νέου διαχειριστή και η 

διαγραφή του δικού του λογαριασμού. 

 

Το περιβάλλον διαχείρισης είναι πανομοιότυπο με αυτό της σελίδας των επισκεπτών, 

μόνο που στο μενού επιλογών βρίσκονται τοποθετημένες όλες οι διαθέσιμες λειτουργίες 

κάτω από την επιλογή “Διαχείριση”. Όπως φαίνεται και στην Εικόνα 33, η πρώτη από 

τις διαθέσιμες λειτουργίες είναι η εμφάνιση και επεξεργασία των Τμημάτων που έχουν 

ήδη προστεθεί από τον ίδιο, ή η προσθήκη ενός νέου Τμήματος. 
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Εικόνα 33 - Επιλογή επεξεργασίας τμημάτων 

 

Η δεύτερη στη σειρά δυνατότητα, είναι αυτή της επεργασίας των χρηστών που είναι 

εγγεγραμμένοι (Εικόνα 34). 

 

 

Εικόνα 34 - Επιλογή επεργασίας χρηστών 
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Στη συνέχεια, υπάρχει η σημαντικότερη δυνατότητα του διαχειριστή, αυτή της 

επεξεργασίας όλων των διαθέσιμων λημμάτων που έχου εισαχθεί στην πλατφόρμα από 

τους χρήστες (Εικόνα 35). Πιο συγκεκριμένα, μπορεί πέρα από την επεξεργασία, να 

εγκρίνει ή και να διαγράφει με ένα απλό κλικ λήμματα που θεωρεί ότι δεν είναι 

κατάλληλα για εμφάνιση στους επισκέπτες, κάτι που αποτελεί μία δικλείδα ασφαλείας 

στο φαινόμενο του βανδαλισμού που αναφέρθηκε στο 1ο εισαγωγικό Κεφάλαιο. 

 

 

Εικόνα 35 - Επιλογή επεξεργασίας λημμάτων 

 

Στη επιλογή “Άρθρα”, έχει δύο υποεπιλογές, αυτή της επεξεργασίας των στατικών 

άρθρων (Εικόνα 36) και αυτή της επεξεργασίας των ανακοινώσεων της πλατφόρμας. Τα 

στατικά άρθρα είναι δύο και είναι αυτά που βρίσκονται στην αρχική σελίδα, τόσο των 

επισκεπτών όσο και του διαχειριστή. 

 

Για το στατικό κείμενο από την πλευρά της διαχείρισης δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη 

χρησιμότητα, αλλά σε αυτό από την πλευρά των επισκεπτών, μπορούν να αναρτώνται 

σημαντικές ενημερώσεις και θέματα που πιθανόν να να εδιαφέρουν τους χρήστες, 

καθώς η τοποθέτησή του στην αρχική σελίδα το κάνει άμεσα αναγνώσιμο από όλους, 

ανεξάρτητα από το εάν έχουν εγγραφεί ή όχι. 
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Εικόνα 36 - Επιλογή επεξεργασίας στατικών άρθρων 

 

Εκτός από την επεξεργασία των στατικών κειμένων, όπως προαναφέρθηκε υπάρχει η 

δυνατότητα δημιουργίας ανακοινώσεων ή επεξεργασίας των ήδη υπαρχουσών, οι 

οποίες θα είναι ορατές σε όλους τους χρήστες της πλατφόρμας, εγγεγραμμένους ή μη 

(Εικόνα 37). 

 

 

Εικόνα 37 - Επιλογή επεξεργασίας ανακοινώσεων 
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Τέλος, όπως συμβαίνει και με τους απλούς χρήστες, υπάρχει η επιλογή επεξεργασίας 

του λογαριασμού του διαχειριστή χωρίς όμως τη δυνατότητα διαγραφής του (Εικόνα 

38)... 

 

 

Εικόνα 38 - Επεξεργασία λογαριασμού διαχειριστή 

 

... και η αποσύνδεσή του από το σύστημα, με το κλασικό pop-up παράθυρο ερώτησης 

για να αποφευχθεί τυχόν λανθασμένη επιλογή της (Εικόνα 39). 

 

 

Εικόνα 39 - Αποσύνδεση διαχειριστή 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: Ανάλυση του κώδικα 

 

Ο κώδικας της πλατφόρμας αποτελείται από 92 συνολικά αρχεία, μέσα στα οποία 

συμπεριλαμβάνονται και αυτά της διαχείρισης, της εμφάνισης των σελίδων αλλά και ο 

μοναδικός έτοιμος κώδικας που είναι αυτός του text-editor. Επειδή η ανάλυση όλων 

αυτών των αρχείων μέσα από τη διπλωματική είναι αδύνατη, επιλέχθηκαν για 

παρουσίαση στο κεφάλαιο αυτό τα δέκα σημαντικότερα σημεία του κώδικα, τα οποία 

καλύπτουν σε μεγάλο βαθμό το σύνολο των διαθέσιμων λειτουργιών. 

 

 

4.1 O Installer 

 

Στα πρότυπα δημοφιλών CMS όπως το Joomla, το Wordpress κ.α. στο αρχικό 

συμπιεσμένο αρχείο της πλατφόρμας περιλαμβάνεται ένας installer, ο οποίος θα πρέπει 

να τρέξει στην αρχή ώστε να γίνει η εγκατάσταση της βάσης δεδομένων αλλά και του 

αρχικού διαχειριστή. Στην Εικόνα 40 φαίνεται η διαδρομή που θα πρέπει να 

ακολουθήσει ο χρήστης, καθώς και οι βασικές ρυθμίσεις για την εισαγωγή διαχειριστή. 

 

 

Εικόνα 40 - Ρυθμίσεις διαχειριστή πλατφόρμας 
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Στην Εικόνα 41 φαίνονται οι ρυθμίσεις που θα πρέπει να εισαχθούν για τη βάση 

δεδομένων, η οποία θα πρέπει πρώτα να έχει δημιουργηθεί μέσα από τη διαχείριση της 

MySQL, όπως επίσης και ο χρήστης-διαχειριστής της. 

 

 

Εικόνα 41 - Ρυθμίσεις βάσης δεδομένων 

 

Με τη συμπλήρωση των ρυθμίσεων κι εφόσον αυτές έχουν εισαχθεί σωστά, γίνεται η 

εγκατάσταση της βάσης δεδομένων αλλά και η εγγραφή του πρώτου χρήστη με 

δικαιώματα διαχειριστή. 

 

Στο κομμάτι του κώδικα, το αρχείο το οποίο είναι υπεύθυνο για την εμφάνιση της 

φόρμας όπως φαίνεται στις παραπάνω εικόνες, είναι το install/installer.php. Στις 

γραμμές κώδικα που ακολουθούν, παρουσιάζεται η δομή της φόρμας των παραπάνω 

εικόνων σε μορφή HTML, καθώς και τα ονόματα (names) των πεδίων από τα οποία το 

αρχείο install/install_data_wrap.php αμέσως μετά την υποβολή της φόρμας, θα αντλήσει 

τα δεδομένα για να τα εισάγει στη βάση δεδομένων. 
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             <p align="center">ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ<br/><br/> 

             <table width="460px" align="center"> 

                <tr> 

                    <td valign="top"> 

                        <label for="first_name" style="color: #0fa1e0"><span 

class="small">Το όνομά διαχειριστή</span>Όνομα:</label> 

                    </td> 

                    <td valign="top"> 

                        <input  type="text" name="first_name" maxlength="20" 

size="40"><br /><br /> 

                    </td> 

                </tr> 

                <tr> 

                    <td valign="top"> 

                        <label for="last_name" style="color: #0fa1e0"><span 

class="small">Το επίθετό διαχειριστή</span>Επίθετο:</label> 

                    </td> 

                    <td valign="top"> 

                        <input  type="text" name="last_name" maxlength="20" 

size="40"><br /><br /> 

                    </td> 

                </tr> 

                <tr> 

                    <td valign="top"> 

                        <label for="email" style="color: #0fa1e0"><span 

class="small">Το email διαχειριστή</span>E-mail:</label> 

                    </td> 

                    <td valign="top"> 

                        <input  type="text" name="email" maxlength="60" 

size="40"><br /><br /> 

                    </td> 

                </tr> 

                <tr> 

                    <td valign="top"> 

                        <label for="username" style="color: #0fa1e0"><span 

class="small">Το username διαχειριστή</span>Username:</label> 

                    </td> 

                    <td valign="top"> 

                        <input  type="text" name="username" maxlength="20" 

size="40"><br /><br /> 

                    </td> 

                </tr> 

                <tr> 

                    <td valign="top"> 

                        <label for="password" style="color: #0fa1e0"><span 

class="small">Ο κωδικός διαχειριστή</span>Κωδικός:</label> 

                    </td> 

                    <td valign="top"> 

                        <input  type="password" name="password" 

maxlength="20" size="40"><br /><br /> 

                    </td> 

                </tr> 

                <tr> 

                    <td valign="top"> 

                        <label for="repeat_password" style="color: 

#0fa1e0"><span class="small">Επαληθεύστε τον κωδικό</span>Επαλήθευση 

Κωδικού:</label> 

                    </td> 

                    <td valign="top"> 

                        <input  type="password" name="repeat_password" 

maxlength="20" size="40"><br /><br /> 

                    </td> 
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                </tr> 

Στον παραπάνω κώδικα, οι μεταβλητές για τον διαχειριστή θα χρησιμοποιηθούν από τα 

πεδία first_name, last_name, email και username, ενώ δε φαίνεται το πεδίο password 

στο οποίο θα εισαχθεί ο κωδικός του διαχειριστή. 

 

<p align="center">ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ<br/><br/> 

            <table width="460px" align="center"> 

                <tr> 

                    <td valign="top"> 

                        <label for="db_host" style="color: #0fa1e0"><span 

class="small">Host βάσης δεδομένων</span>Host:</label> 

                    </td> 

                    <td valign="top"> 

                        <input  type="text" name="db_host" maxlength="20" 

size="40"><br /><br /> 

                    </td> 

                </tr> 

                <tr> 

                    <td valign="top"> 

                        <label for="db_database" style="color: #0fa1e0"><span 

class="small">Όνομα βάσης δεδομένων</span>Όνομα βάσης:</label> 

                    </td> 

                    <td valign="top"> 

                        <input  type="text" name="db_database" maxlength="20" 

size="40"><br /><br /> 

                    </td> 

                </tr> 

                <tr> 

                    <td valign="top"> 

                        <label for="db_username" style="color: #0fa1e0"><span 

class="small">Το username χρήστη</span>Username:</label> 

                    </td> 

                    <td valign="top"> 

                        <input  type="text" name="db_username" maxlength="20" 

size="40"><br /><br /> 

                    </td> 

                </tr> 

                <tr> 

                    <td valign="top"> 

                        <label for="db_password" style="color: #0fa1e0"><span 

class="small">Ο κωδικός χρήστη</span>Κωδικός:</label> 

                    </td> 

                    <td valign="top"> 

                        <input  type="password" name="db_password" 

maxlength="20" size="40"><br /><br /> 

                    </td> 

                </tr> 

                 <tr> 

                    <td colspan="2" align="center"> 

                        <button type="submit" 

name="submit">Εγκατάσταση</button><button type="reset" 

name="reset">Καθαρισμός</button> 

                    </td> 

                </tr> 

 

Εδώ, οι μεταβλητές που θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία της βάσης δεδομένων 

βρίσκονται στα πεδία db_host, db_database, db_username και db_password. Αφού 

γίνει η εισαγωγή των στοιχείων και η επιλογή του κουμπιού “Εγκατάσταση”, όπως 
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προαναφέρθηκε, είναι η σειρά του αρχείου install/install_data_wrap.php να πάρει τα 

δεδομένα που εισήχθησαν και να τα επεξεργαστεί. Αυτό μπορεί να φανεί και στην αρχή 

της φόρμας με το action: 

 

<form method="post" action="install_data_wrap.php"> 

 

Στη συνέχεια της λειτουργίας εγκατάστασης, πρώτα θα πρέπει να δημιουργηθεί η βάση 

δεδομένων: 

 

$db_host = $_POST['db_host'];  

    $db_username = $_POST['db_username'];  

    $db_password = $_POST['db_password']; 

    $db_database = $_POST['db_database']; 

 

    $dbc = mysqli_connect($db_host, $db_username, $db_password, $db_database) 

        or die('Σφάλμα κατά τη σύνδεση με τη βάση δεδομένων'); 

 

και στη συνέχεια να γίνει η εγγραφή του νέου χρήστη με κωδικοποίηση UTF-8: 

 

mysqli_set_charset($dbc, "utf8"); 

      

    $first_name = $_POST['first_name']; 

    $last_name = $_POST['last_name']; 

    $email = $_POST['email']; 

    $username = $_POST['username']; 

    $password = $_POST['password']; 

    $repeat_password = $_POST['repeat_password']; 

 

Επίσης, θα πρέπει να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι βασικοί έλεγχοι για τα 

δεδομένα που έχουν εισαχθεί στις φόρμες και να σημανθούν τα errors: 

 

$error_message = ""; 

 

  if(empty($first_name)){ 

      $error_message .= "Δεν έχετε συμπληρώσει το όνομά σας. "; 

  } 

   

  if(empty($last_name)){ 

      $error_message .= "Δεν έχετε συμπληρώσει το επίθετό σας. "; 

  } 

   

  if(empty($email)){ 

      $error_message .= "Δεν έχετε συμπληρώσει το email σας. "; 

  } 

   

  if(empty($username)){ 

      $error_message .= "Δεν έχετε συμπληρώσει το username σας. "; 

  } 

   

  if(empty($password)){ 

      $error_message .= "Δεν έχετε συμπληρώσει τον κωδικό σας. "; 
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  } 

   

  if(empty($repeat_password)){ 

      $error_message .= "Δεν έχετε συμπληρώσει την επιβεβαίωση του κωδικού 

σας. "; 

  } 

 

  if(!preg_match("/^[a-zA-Z0-9_.-]+@[a-zA-Z0-9-]+.[a-zA-Z0-9-.]+$/", $email)) 

{ 

    $error_message .= 'Η διεύθυνση e-mail που συμπληρώστε δεν φαίνεται να 

είναι σωστή. '; 

  } 

 

   if(strlen($username) > 20) { 

    $error_message .= 'Το username δε πρέπει να υπερβαίνει τους 20 

χαρακτήρες. '; 

  } 

   

   if(strlen($password) > 20) { 

    $error_message .= 'Ο κωδικός δε πρέπει να υπερβαίνει τους 20 χαρακτήρες. 

'; 

  } 

   

  if($password != $repeat_password) { 

    $error_message .= 'Δεν έχετε επιβεβαιώσει σωστά τον κωδικό σας. 

Παρακαλούμε προσπαθήστε πάλι. ';    

  } 

   

  if(strlen($error_message) > 0) { 

    died($error_message); 

 

Οι βασικοί έλεγχοι είναι η μη συμπλήρωση κάποιου πεδίου, το μέγεθος του username 

και του password, ο σωστός τύπος του e-mail και η ορθή επανάληψη του κωδικού. 

Εφόσον δε υπάρξει κάποιο πρόβλημα ή παράλειψη και τα δεδομένα εισαχθούν όπως 

πρέπει, ακολουθεί το τελευταίο βήμα των εντολών δημιουργίας της βάσης δεδομένων 

και των πινάκων της: 

 

$table1 = "CREATE TABLE IF NOT EXISTS admin_users ( 

  admin_id INT(10) AUTO_INCREMENT, 

  first_name VARCHAR(20), 

  last_name VARCHAR(20), 

  username VARCHAR(20), 

  pass VARCHAR(40), 

  email VARCHAR(60), 

  PRIMARY KEY(admin_id)) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci"; 

 

  mysqli_query($dbc, $table1) 

  or die('Σφάλμα κατά τη δημιουργία πίνακα'); 

 

  $table2 = "CREATE TABLE IF NOT EXISTS contact ( 

  contact_id INT(10) AUTO_INCREMENT, 

  full_name VARCHAR(50), 

  email VARCHAR(60), 

  subject VARCHAR(60), 

  message TEXT, 

  PRIMARY KEY(contact_id)) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci"; 

 

  mysqli_query($dbc, $table2) 



 
59 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: Ανάλυση του κώδικα 

  or die('Σφάλμα κατά τη δημιουργία πίνακα'); 

 

  $table3 = "CREATE TABLE IF NOT EXISTS departments ( 

  department_id INT(10) AUTO_INCREMENT, 

  general_department VARCHAR(40), 

  name VARCHAR(60), 

  PRIMARY KEY(department_id)) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci"; 

 

  mysqli_query($dbc, $table3) 

  or die('Σφάλμα κατά τη δημιουργία πίνακα'); 

 

  $table4 = "CREATE TABLE IF NOT EXISTS entries ( 

  definition_id INT(10) AUTO_INCREMENT, 

  word VARCHAR(60), 

  definition TEXT, 

  department_id INT(10), 

  user_id INT(10), 

  approve INT(11), 

  PRIMARY KEY(definition_id)) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci"; 

 

  mysqli_query($dbc, $table4) 

  or die('Σφάλμα κατά τη δημιουργία πίνακα'); 

 

  $table5 = "CREATE TABLE IF NOT EXISTS news ( 

  news_id INT(11) AUTO_INCREMENT, 

  title VARCHAR(60), 

  date TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP, 

  body TEXT, 

  PRIMARY KEY(news_id)) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci"; 

 

  mysqli_query($dbc, $table5) 

  or die('Σφάλμα κατά τη δημιουργία πίνακα'); 

 

  $table6 = "CREATE TABLE IF NOT EXISTS schools ( 

  school_id INT(11) AUTO_INCREMENT, 

  name VARCHAR(60), 

  PRIMARY KEY(school_id)) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci"; 

 

  mysqli_query($dbc, $table6) 

  or die('Σφάλμα κατά τη δημιουργία πίνακα'); 

 

  $table7 = "CREATE TABLE IF NOT EXISTS static_text ( 

  static_id INT(11) AUTO_INCREMENT, 

  title VARCHAR(60), 

  body TEXT, 

  PRIMARY KEY(static_id)) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci"; 

 

  $table1 = "CREATE TABLE IF NOT EXISTS users ( 

  user_id INT(10) AUTO_INCREMENT, 

  first_name VARCHAR(20), 

  last_name VARCHAR(20), 

  username VARCHAR(20), 

  pass VARCHAR(40), 

  department_id INT(10), 

  email VARCHAR(60), 

  PRIMARY KEY(user_id)) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci"; 

 

  mysqli_query($dbc, $table1) 

  or die('Σφάλμα κατά τη δημιουργία πίνακα'); 

 

  mysqli_query($dbc, $table7) 

  or die('Σφάλμα κατά τη δημιουργία πίνακα'); 
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  $query = "INSERT INTO admin_users (first_name, last_name, email, username, 

pass)" . "VALUES ('$first_name', '$last_name', '$email', '$username', 

SHA1('$password'))"; 

 

  mysqli_query($dbc, $query) 

    or die('Σφάλμα ερωτήματος στη βάση'); 

 

Τέλος, δημιουργείται το αρχείο ρυθμίσεων -configuration file- το οποίο περιλαμβάνει 

μεταβλητές που χρησιμοποιούνται σε πολλά σημεία του κώδικα της πλατφόρμας: 

 

    $create_config_file = fopen("../includes/config.php", "x"); 

    fwrite($create_config_file, '<?php '); 

    fwrite($create_config_file, chr(13)); 

    fwrite($create_config_file, chr(13)); 

    $host = '$db_host = "'. $_POST['db_host'] .'";'; 

    fwrite($create_config_file, $host); 

    fwrite($create_config_file, chr(13)); 

    $username = '$db_username = "'. $_POST['db_username'] .'";'; 

    fwrite($create_config_file, $username); 

    fwrite($create_config_file, chr(13)); 

    $password = '$db_password = "'. $db_password = $_POST['db_password'] 

.'";'; 

    fwrite($create_config_file, $password); 

    fwrite($create_config_file, chr(13)); 

    $database = '$db_database = "'. $_POST['db_database'] .'";'; 

    fwrite($create_config_file, $database); 

    fwrite($create_config_file, chr(13)); 

    fwrite($create_config_file, chr(13)); 

    $connection = '$dbc = mysqli_connect($db_host, $db_username, 

$db_password, $db_database)'; 

    fwrite($create_config_file, $connection); 

    fwrite($create_config_file, chr(13)); 

    $ordie = 'or die("Σφάλμα σύνδεσης στη βάση δεδομένων");'; 

    fwrite($create_config_file, $ordie); 

    fwrite($create_config_file, chr(13)); 

    fwrite($create_config_file, chr(13)); 

    $chars = 'mysqli_set_charset($dbc, "utf8");'; 

    fwrite($create_config_file, $chars); 

    fwrite($create_config_file, chr(13)); 

    fwrite($create_config_file, chr(13)); 

    fwrite($create_config_file, '?>'); 

    fclose($create_config_file); 

 

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνει το configuration file είναι τα στοιχεία της βάσης 

δεδομένων και τα ερωτήματα για τη σύνδεση σε αυτή, ώστε να μη χρειάζεται η 

εισαγωγή του ίδιου κώδικα συνέχεια σε κάθε αρχείο που θα πρέπει να ανταλλάξει 

δεδομένα με αυτή. Το αρχείο που δημιουργείται τελικά είναι το εξής: 

 

<?php  

 

$db_host = "localhost"; 

$db_username = "****"; 

$db_password = "********"; 

$db_database = "****"; 

 

$dbc = mysqli_connect($db_host, $db_username, $db_password, $db_database) 
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or die("Σφάλμα σύνδεσης στη βάση δεδομένων"); 

 

mysqli_set_charset($dbc, "utf8"); 

 

?> 

 

 

4.2 Εγγραφή Χρήστη 

 

Κατά την εγγραφή ενός νέου χρήστη, αρχικά θα πρέπει να συμπληρωθεί η κλασική 

φόρμα της Εικόνας 42 με τα βασικά στοιχεία Όνομα, Επίθετο, E-mail, Username, 

Κωδικό και Τμήμα. Ο κωδικός θα πρέπει να επιβεβαιωθεί δεύτερη φορά ώστε να 

αποφευχθεί η λανθασμένη εισαγωγή του από τον χρήστη. 

 

 

 

Εικόνα 42 - Φόρμα εγγραφής νέου χρήστη 
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 Το αντίστοιχο κομμάτι του κώδικα που δημιουργεί τη φόρμα εγγραφής βρίσκεται στο 

αρχείο mainmenu/signup.php και είναι το εξής: 

 

<table width="460px" align="center"> 

                <tr> 

                    <td valign="top"> 

                        <label for="first_name" style="color: #0fa1e0"><span 

class="small">Το όνομά σας</span>Όνομα:</label> 

                    </td> 

                    <td valign="top"> 

                        <input  type="text" name="first_name" maxlength="20" 

size="40"><br /><br /> 

                    </td> 

                </tr> 

                <tr> 

                    <td valign="top"> 

                        <label for="last_name" style="color: #0fa1e0"><span 

class="small">Το επίθετό σας</span>Επίθετο:</label> 

                    </td> 

                    <td valign="top"> 

                        <input  type="text" name="last_name" maxlength="20" 

size="40"><br /><br /> 

                    </td> 

                </tr> 

                <tr> 

                    <td valign="top"> 

                        <label for="email" style="color: #0fa1e0"><span 

class="small">Το email σας</span>E-mail:</label> 

                    </td> 

                    <td valign="top"> 

                        <input  type="text" name="email" maxlength="60" 

size="40"><br /><br /> 

                    </td> 

                </tr> 

                <tr> 

                    <td valign="top"> 

                        <label for="username" style="color: #0fa1e0"><span 

class="small">Το username σας</span>Username:</label> 

                    </td> 

                    <td valign="top"> 

                        <input  type="text" name="username" maxlength="20" 

size="40"><br /><br /> 

                    </td> 

                </tr> 

                <tr> 

                    <td valign="top"> 

                        <label for="password" style="color: #0fa1e0"><span 

class="small">Ο κωδικός σας</span>Κωδικός:</label> 

                    </td> 

                    <td valign="top"> 

                        <input  type="password" name="password" 

maxlength="20" size="40"><br /><br /> 

                    </td> 

                </tr> 

                <tr> 

                    <td valign="top"> 

                        <label for="repeat_password" style="color: 

#0fa1e0"><span class="small">Επαληθεύστε τον κωδικό</span>Επαλήθευση 

Κωδικού:</label> 

                    </td> 

                    <td valign="top"> 
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                        <input  type="password" name="repeat_password" 

maxlength="20" size="40"><br /><br /> 

                    </td> 

                </tr> 

                <tr> 

                    <td valign="top"> 

                        <label for="department" style="color: #0fa1e0"><span 

class="small">Το τμήμα σας</span>Τμήμα:</label> 

                        <td valign="top"> 

                        <select name="department"> 

                            <option value=''>--Επιλογή--</option> 

                            <?php while ($row = 

mysqli_fetch_array($search_depts)) { 

                                  echo "<option value='" . 

$row['department_id'] . "'>" . $row['name'] . "</option>";} ?> 

                        </select><br /><br /><br /> 

                        </td>  

                    </td> 

                </tr> 

                 <tr> 

                    <td colspan="2" align="center"> 

                        <button type="submit" 

name="submit">Εγγραφή</button><button type="reset" 

name="reset">Καθαρισμός</button> 

                    </td> 

                </tr> 

            </table> 

 

Για να γίνει η επεξεργασία των στοιχείων θα σταλούν τα δεδομένα από τη φόρμα στο 

αρχείο mainmenu/signup_data_wrap.php. Αρχικά γίνεται έλεγχος εάν υπάρχει cookie 

στον browser του χρήστη, κάτι που θα αναλυθεί στο αμέσως επόμενο κεφάλαιο (4.3): 

 

<?php 

          if(empty($_COOKIE['user_id'])) { 

  ?> 

    <h1 align="center">ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ<br /><br /> 

    <?php 

 

    function died($error) { 

        $error_msg = "Υπάρχουν λάθη στη φόρμα που έχετε συμπληρώσει: " . 

$error; 

             echo '<script type=\'text/javascript\'>';  

             echo 'alert("'.$error_msg.'");  window.location.href = 

"signup.php";'; 

             echo '</script>'; 

        die(); 

    } 

      

Στη συνέχεια με τη μέθοδο $_POST λαμβάνονται τα δεδομένα από τη φόρμα και τα 

πεδία της και γίνονται οι τυπικοί έλεγχοι για σφάλματα όπως άδεια πεδία και 

λανθασμένο e-mail, όπως έγινε και στο προηγούμενο αρχείο κατά την εγκατάσταση της 

πλατφόρμας: 

 

    $first_name = $_POST['first_name']; 

    $last_name = $_POST['last_name']; 
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    $email = $_POST['email']; 

    $username = $_POST['username']; 

    $password = $_POST['password']; 

    $repeat_password = $_POST['repeat_password']; 

    $department = $_POST['department']; 

      

    $error_message = ""; 

 

  if(empty($first_name)){ 

      $error_message .= "Δεν έχετε συμπληρώσει το όνομά σας. "; 

  } 

   

  if(empty($last_name)){ 

      $error_message .= "Δεν έχετε συμπληρώσει το επίθετό σας. "; 

  } 

   

  if(empty($email)){ 

      $error_message .= "Δεν έχετε συμπληρώσει το email σας. "; 

  } 

   

  if(empty($username)){ 

      $error_message .= "Δεν έχετε συμπληρώσει το username σας. "; 

  } 

   

  if(empty($password)){ 

      $error_message .= "Δεν έχετε συμπληρώσει τον κωδικό σας. "; 

  } 

   

  if(empty($repeat_password)){ 

      $error_message .= "Δεν έχετε συμπληρώσει την επιβεβαίωση του κωδικού 

σας. "; 

  } 

   

  if(empty($department)){ 

      $error_message .= "Δεν έχετε συμπληρώσει το τμήμα σας. "; 

  } 

 

  if(!preg_match("/^[_a-z0-9-]+(\.[_a-z0-9-]+)*@[a-z0-9-]+(\.[a-z0-9-

]+)*(\.[a-z]{2,3})$/", $email)) { 

    $error_message .= 'Η διεύθυνση e-mail που συμπληρώστε δεν φαίνεται να 

είναι σωστή. '; 

  } 

 

   if(strlen($username) > 20) { 

    $error_message .= 'Το username δε πρέπει να υπερβαίνει τους 20 

χαρακτήρες. '; 

  } 

   

   if(strlen($password) > 20) { 

    $error_message .= 'Ο κωδικός δε πρέπει να υπερβαίνει τους 20 χαρακτήρες. 

'; 

  } 

   

  if($password!=$repeat_password) { 

    $error_message .= 'Δεν έχετε επιβεβαιώσει σωστά τον κωδικό σας. 

Παρακαλούμε προσπαθήστε πάλι. ';    

  } 

   

  if(strlen($error_message) > 0) { 

    died($error_message); 

  } 
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Επίσης, γίνεται έλεγχος εάν υπάρχουν ήδη στη βάση δεδομένων το e-mail και το 

username που προσπαθεί να εισάγει ο χρήστης, επομένως θα πρέπει να επιλέξει 

κάποια άλλα για να ολοκληρώσει την εγγραφή του: 

 

  $check_username_query = "SELECT * FROM users WHERE username = '". $username 

."'"; 

  $check_username = mysqli_query($dbc, $check_username_query); 

 

  $check_email_query = "SELECT * FROM users WHERE email = '". $email ."'"; 

  $check_email = mysqli_query($dbc, $check_email_query); 

 

  if(mysqli_num_rows($check_email) > 0) { 

        echo '<script type=\'text/javascript\'>';  

        echo 'alert("Το e-mail που επιλέξατε χρησιμοποιείται ήδη. Παρακαλούμε 

εισάγετε ένα διαφορετικό.");  window.location.href = "signup.php";'; 

        echo '</script>'; 

  } 

     

  else if(mysqli_num_rows($check_username) > 0) { 

        echo '<script type=\'text/javascript\'>';  

        echo 'alert("Το username που επιλέξατε χρησιμοποιείται ήδη. 

Παρακαλούμε επιλέξτε ένα άλλο.");  window.location.href = "signup.php";'; 

        echo '</script>'; 

  } 

 

  else {  

 

Αφού γίνουν όλοι οι έλεγχοι και δεν υπάρξει κανένα πρόβλημα που να αποτρέπει τη 

σωστή εγγραφή, γίνεται το ερώτημα στη βάση δεδομένων και εισάγονται τα στοιχεία το 

χρήστη στους πίνακες της, ενώ αποστέλλεται κι ένα e-mail επιβεβαίωσης: 

 

  $query = "INSERT INTO users (first_name, last_name, email, username, pass, 

department_id)" . "VALUES ('$first_name', '$last_name', '$email', 

'$username', SHA1('$password'), '$department')"; 

  } 

 

  mysqli_query($dbc, $query) 

    or die('Σφάλμα ερωτήματος στη βάση'); 

   

  mysqli_close($dbc); 

   

  echo '<script type=\'text/javascript\'>';  

  echo 'alert("Η εγγραφή σας ήταν επιτυχής! Σας έχει σταλεί ένα email 

επιβεβαίωσης στη διεύθυνση που δηλώσατε κατά την εγγραφή σας. Τώρα μπορείτε 

να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας.");  window.location.href = 

"/wiki/index.php";'; 

  echo '</script>'; 

 

  $to = "$email"; 

  $subject = "ARES - Email επιβεβαίωσης"; 

  $message = "Ευχαριστούμε για την εγγραφή σας στην ακαδημαϊκή πλατφόρμα 

ARES! Αυτό είναι ένα email επιβεβαίωσης της δημιουργίας του λογαριασμού σας. 

Πλέον θα μπορείτε να συνδέεστε στην πλατφόρα μέσω του συνδέσμου: 

http://wiki.mywebspot.gr."; 

  $from = "wiki@mywebspot.gr"; 

  $headers = "Από: $from"; 
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  mail($to,$subject,$message,$headers); 

 

?> 

 

Εφόσον εντοπιστεί ότι υπάρχει cookie από τη μεριά του χρήστη, του εμφανίζει ένα 

μήνυμα ενημέρωσης: 

 

<?php 

          } 

          else { 

              echo('<h1 style="color: #0fa1e0">Είστε ήδη συνδεδεμένος/η σαν: 

' . $_COOKIE['username'] . '.</h1>'); 

               

              } 

?> 

 

 

4.3 Cookies 

 

Η πρόσβαση ή μη των χρηστών σε όλες τις σελίδες της πλατφόρμας βασίζεται στην 

τεχνολογία των Cookies, κομμάτια δηλαδή πληροφορίας που αποθηκεύονται τοπικά 

στον browser τους και ταυτοποιούν την ταυτότητά τους. Κατά τη σύνδεσή ενός χρήστη, 

δημιουργείται ένα cookie το οποίο παραμένει ενεργό μέχρι την αποσύνδεσή του και 

αποτελείται από το username και το user id, τα οποία είναι μοναδικά για κάθε χρήστη. 

 

if(!isset($_COOKIE['user_id'])){ 

      if(isset($_POST['submit'])){ 

 

  $query = "SELECT * FROM users WHERE username = '$username' AND pass = 

SHA1('$password')"; 

  $login = mysqli_query($dbc, $query); 

   

  if(mysqli_num_rows($login) == 1){ 

 

        $row = mysqli_fetch_array($login); 

        $hour = time() + 86400;   

        setcookie('user_id', $row['user_id'], $hour, '/');  

        setcookie('username', $row['username'], $hour, '/'); 

 

Με βάση αυτό το cookie και ύστερα από έλεγχο εάν υπάρχει αντίστοιχο ενεργό με το 

συγκεκριμένο user id, ο χρήστης αποκτά τη δυνατότητα πρόσβασης σε σελίδες όπως: 

 

Προσθήκη ορισμού... 

 

      <?php  

            if(isset($_COOKIE['user_id'])) { 

                $search_depts_query = "SELECT * FROM departments"; 
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                $search_depts = mysqli_query($dbc, $search_depts_query); 

      ?> 

 

... και απόρριψή του εφόσον δεν έχει συνδεθεί: 

 

else { 

              echo '<h1>Για να εισάγετε λήμμα θα πρέπει πρώτα να <a 

href="/wiki/mainmenu/login.php">συνδεθείτε στον λογαριασμό σας.</a></h1><br 

/>'; 

              echo '<h1>Δεν έχετε λογαριασμό; <a 

href="/wiki/mainmenu/login.php">Δημιουργήστε έναν εδώ!</a></h1>'; 

          } 

 

Επεξεργασία λογαριασμού του χρήστη, χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα το user id του για 

ανάκτηση των στοιχείων του... 

 

<?php  

            if(isset($_COOKIE['user_id'])) { 

             

            $cookie_id = $_COOKIE['user_id']; 

            $query = "SELECT * FROM users WHERE user_id = '$cookie_id'"; 

            $check_query = mysqli_query($dbc, $query) 

                or die('Σφάλμα ερωτήματος στη βάση'); 

 

            if(mysqli_num_rows($check_query) == 1) { 

                $row = mysqli_fetch_array($check_query); 

 

?> 

 

... ή απόρριψή του εφόσον δε βρεθεί ενεργό cookie και προτροπή για εγγραφή: 

 

else { 

              echo '<h1>Για να επεξεργαστείτε τον λογαριασμό σας θα πρέπει 

πρώτα να <a href="/wiki/mainmenu/login.php">συνδεθείτε.</a></h1><br />'; 

 

              echo '<h1>Δεν έχετε λογαριασμό; <a 

href="/wiki/mainmenu/login.php">Δημιουργήστε έναν εδώ!</a></h1>'; 

 

} 

 

Αναζήτηση των λημμάτων που έχει προσθέσει ο χρήστης στην πλατφόρμα με βάση το 

cookie... 

 

<?php 

  

        if(isset($_COOKIE['user_id'])) { 

 

        $cookieid = $_COOKIE['user_id'];         

        $my_definitions_query = "SELECT * FROM entries WHERE user_id = '". 

$cookieid ."' AND approve = 1 ORDER BY word ASC"; 

 

        $my_definitions = mysqli_query($dbc, $my_definitions_query); 
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        if(mysqli_num_rows($my_definitions) == 0){ 

 

?> 

 

... ή ειδοποίηση ότι για να έχει πρόσβαση σε αυτή τη σελίδα θα πρέπει να πρώτα να 

έχει συνδεθεί: 

 

<?php 

        } 

    } 

        else { 

            echo '<h1>Για να δείτε τα λήμματά σας Θα πρέπει πρώτα να <a 

href="/wiki/mainmenu/login.php">συνδεθείτε.</a></h1><br />'; 

 

            echo '<h1>Δεν έχετε λογαριασμό; <a 

href="/wiki/mainmenu/login.php">Δημιουργήστε έναν εδώ!</a></h1>'; 

        } 

?> 

 

Τέλος, η διαπίστευση του διαχειριστή γίνεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, μόνο που τα 

cookie του διαχειριστή περιλαμβάνουν το admin id, το οποίο βρίσκεται αποθηκευμένο 

στον πίνακα με τους διαχειριστές, ο οποίος είναι διαφορετικός από αυτός των απλών 

χρηστών. Σε περίπτωση που κάποιος απλός χρήστης δεν έχει cookie διαχειριστή, δε 

μπορεί να έχει πρόσβαση σε σελίδες διαχείρισης, ακόμη κι αν εισάγει απ’ ευθείας το url 

στη μπάρα διευθύνσεων. Παράδειγμα του κώδικα ελέγχου του cookie ενός διαχειριστή 

είναι το ακόλουθο, από το αρχείο add_news.php, το οποίο βρίσκεται στη διαχείριση και 

είναι υπεύθυνο για την προσθήκη ανακοινώσεων: 

 

<?php  

            if(isset($_COOKIE['admin_id'])) { 

?> 

 

Και... 

 

<?php 

          } 

          else { 

         ?> 

            <h2 align="center">Δεν έχετε δικαίωμα πρόσβασης.<br /><br /> 

<?php 

                    } 

?> 

 

... εφόσον ύστερα από τον αρχικό έλεγχο δεν εντοπιστεί το αντίστοιχο cookie που 

περιλαμβάνει έγκυρο admin id. 
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4.4 Προσθήκη Λήμματος 

 

Για να είναι εφικτή η προσθήκη ενός λήμματος, θα πρέπει πρώτα να υπάρχει χρήστης 

εγγεγραμμένος και συνδεδεμένος στον λογαριασμό του, ειδάλλως και σύμφωνα με το 

αμέσως προηγούμενο κεφάλαιο που περιγράφει τα cookies, δεν επιτρέπεται η 

πρόσβαση στην επιλογή αυτή. Εφόσον ο χρήστης είναι συνδεδεμένος, η φόρμα 

εισαγωγής νέου λήμματος είναι αυτή που φαίνεται στην Εικόνα 43. 

 

 

Εικόνα 43 - Εισαγωγή νέου λήμματος 

 

Ο χρήστης επιλέγει το τμήμα στο οποίο θέλει να προσθέσει το λήμμα, εισάγει το λήμμα 

και τον ορισμό του. Το αρχείο που είναι υπεύθυνο για τη φόρμα αυτή είναι το 

account/add_definition.php και ο κώδικάς του είναι: 
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<table width="550px" align="center"> 

                <tr> 

                    <td valign="top"> 

                        <label for="department" style="color: #0fa1e0"><span 

class="small">Το τμήμα</span>Τμήμα:</label> 

                        <td valign="top"> 

                        <select name="department"> 

                            <option value=''>--Επιλογή--</option> 

                            <?php while ($row = 

mysqli_fetch_array($search_depts)) { 

                                  echo "<option value='" . 

$row['department_id'] . "'>" . $row['name'] . "</option>";} ?> 

                        </select><br /><br /> 

                        </td> 

                </tr> 

                <tr> 

                    <td valign="top"> 

                        <label for="word" style="color: #0fa1e0"><span 

class="small">Το λήμμα</span>Λήμμα:</label> 

                    </td> 

                    <td valign="top"> 

                        <input  type="text" name="word" maxlength="100" 

size="66"><br /><br /> 

                    </td> 

                </tr> 

                <tr> 

                    <td valign="top"> 

                        <label for="definition" style="color: #0fa1e0"><span 

class="small">Ο ορισμός</span>Ορισμός:</label> 

                    </td> 

                    <td valign="top"> 

                        <textarea  id="area1" name="definition" 

maxlength="10000" cols="70" rows="15"></textarea><br /><br /> 

                    </td> 

                </tr> 

                <tr> 

                    <td colspan="2" style="text-align: right"> 

                        <button type="submit">Προσθήκη</button> 

                    </td> 

                </tr> 

            </table> 

 

Όπως φαίνεται από την επιλογή select στην αρχή του πίνακα, η φόρμα εμφανίζει με 

δυναμικό τρόπο το μενού επιλογών τμήματος, με βάση τα τμήματα που κάθε φορά είναι 

διαθέσιμα. Αυτό γίνεται με ένα μικρό κομμάτι κώδικα που φροντίζει για την αναζήτηση 

των τμημάτων, πριν την έναρξη του πίνακα και είναι το εξής: 

 

<?php  

            if(isset($_COOKIE['user_id'])) { 

                $search_depts_query = "SELECT * FROM departments"; 

                $search_depts = mysqli_query($dbc, $search_depts_query); 

?> 

 

Επίσης, σε αυτή τη φόρμα όπως και σε κάθε φόρμα στην οποία θα πρέπει να 

συμπληρωθεί κάποιο κείμενο, χρησιμοποιείται το μοναδικό κομμάτι έτοιμου κώδικα που 

έχει προστεθεί στην πλατφόρμα και είναι αυτό του text editor σε javascript: 
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<script src="../js/nicEdit/nicEdit.js" type="text/javascript"></script> 

      <script type="text/javascript"> 

      bkLib.onDomLoaded(function() { 

    new nicEditor().panelInstance('area1'); 

      }); 

</script> 

Στη συνέχεια, με τον κώδικα... 

 

<form method="post" action="definitions_data_wrap.php"> 

 

... το αρχείο account/definitions_data_wrap.php παίρνει τα στοιχεία από τη φόρμα και τα 

επεξεργάζεται: 

 

<?php 

 

    function died($error) { 

        $error_msg = $error; 

             echo '<script type=\'text/javascript\'>';  

             echo 'alert("'.$error_msg.'");  window.location.href = 

"add_definition.php";'; 

             echo '</script>'; 

        die(); 

    } 

 

    $department = $_POST['department']; 

    $word = $_POST['word']; 

    $definition = $_POST['definition']; 

      

    $error_message = ""; 

   

  if(empty($department)){ 

    $error_message .= 'Δεν έχετε επιλέξει τμήμα. '; 

  } 

   

  if(empty($word)){ 

    $error_message .= 'Δεν έχετε συμπληρώσει το λήμμα. '; 

  } 

   

  if(empty($definition)){ 

    $error_message .= 'Δεν έχετε συμπληρώσει τον ορισμό του λήμματος. '; 

  } 

 

  if(!empty($word) && strlen($word) < 1) { 

    $error_message .= 'Το λήμμα θα πρέπει να ξεπερνά τον 1 χαρακτήρα. '; 

  } 

   

  if(!empty($definition) && strlen($definition) < 10) { 

    $error_message .= 'Ο ορισμός του λήμματος είναι πολύ μικρός. '; 

  } 

 

  if(strlen($error_message) > 0) { 

    died($error_message); 

  } 

 

Εφόσον τα δεδομένα περάσουν από τον έλεγχο όπως κενά πεδία, πολύ μικροί ορισμοί 

ή λήμματα, ακολουθεί το δεύτερο στάδιο ελέγχου: 
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$check_word_query = "SELECT * FROM entries WHERE word = '". $word ."' AND 

department_id = '". $department ."'"; 

  $check_word = mysqli_query($dbc, $check_word_query); 

   

  if(mysqli_num_rows($check_word) > 0) { 

?> 

           

          <h1>Το λήμμα που θέλετε να εισάγετε στο τμήμα υπάρχει ήδη. Ελέγξτε 

το και προσπαθήστε ξανά.</h1><br /><br /> 

          <hr width="900" size="1" noshade align="center"> 

          <h1 align="right"><a href="add_definition.php">Πίσω στην εισαγωγή 

λήμματος >></h1> 

           

<?php 

  } 

  else { 

   

  $query = "INSERT INTO entries (department_id, word, definition, user_id)" . 

" VALUES ('". $department ."', '". $word ."', '". $definition ."', '". 

$cookieid ."')"; 

 

  mysqli_query($dbc, $query) 

    or die('Σφάλμα ερωτήματος στη βάση'); 

 

Ένα παράδειγμα ελέγχου κατά τον οποίο, κατά την εισαγωγή λήμματος δε 

συμπληρώθηκε το τμήμα, φαίνεται στην Εικόνα 44: 

 

 

Εικόνα 44 - Ειδοποίηση κενού πεδίου 

 

Πριν την οριστική εισαγωγή τους γίνεται έλεγχος εάν το λήμμα ήδη υπάρχει στη βάση. 

Εφόσον υπάρχει, ο χρήστης προειδοποιείται με ένα μήνυμα, αλλιώς γίνεται η τελική 

εισαγωγή. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, αποστέλλεται ένα ενημερωτικό email 

στον διαχειριστή... 

 

$to = "wiki@mywebspot.gr"; 

  $subject = "ARES - Νέα καταχώρηση για έγκριση"; 
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  $message = "Ένα νέο λήμμα μόλις έχει καταχωρηθεί από κάποιον χρήστη της 

πλατφόρμας. Το λήμμα είναι: '$word' και βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής προς 

έγκριση. Για να το δείτε συνδεθείτε στη διαχείριση."; 

  $from = "wiki@mywebspot.gr"; 

  $headers = "Από: $from"; 

  mail($to,$subject,$message,$headers); 

   

  mysqli_close($dbc); 

?> 

           

          <h1>Η καταχώρηση του λήμματος έγινε επιτυχώς και σύντομα θα 

ελεγχθεί από κάποιον διαχειριστή. Εφόσον εγκριθεί, θα εμφανιστεί άμεσα στην 

πλατφόρμα. Ευχαριστούμε για τη συνεισφορά σας!</h1><br /><br /> 

          <hr width="900" size="1" noshade align="center"> 

          <h1 align="right"><a href="/wiki/index.php">Πίσω στην αρχική 

>></h1> 

 

<?php 

          } 

      } 

          else { 

?> 

 

... ενώ στον χρήστη εμφανίζεται ένα μήνυμα επιτυχούς εισαγωγής (Εικόνα 45), με την 

προϋπόθεση ότι η εμφάνιση του λήμματος θα γίνει αφού εγκριθεί πρώτα από τη 

διαχείριση. 

 

 

Εικόνα 45 - Μήνυμα επιτυχούς εισαγωγής λήμματος 
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4.5 Αναζήτηση 

 

Η αναζήτηση (Εικόνα 46) είναι μία λειτουργία στην οποία έχουν όλοι οι επισκέπτες της 

πλατφόρμας πρόσβαση ανεξαρτήτως εάν είναι εγγεγραμμένοι ή όχι. Με αυτή, ο 

καθένας μπορεί να ψάξει το λήμμα που θέλει στη βάση δεδομένων.  

 

 

Εικόνα 46 - Φόρμα αναζήτησης λήμματος 

 

Ο κώδικας της φόρμας αναζήτησης βρίσκεται στο αρχείο mainmenu/search.php και 

είναι ο εξής: 

 

<?php 

 

        $search_depts_query = "SELECT * FROM departments"; 

        $search_depts = mysqli_query($dbc, $search_depts_query); 

         

        ?> 

      <h1 align="center">ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΛΗΜΜΑΤΟΣ<br /><br /> 

          <div id="stylized" class="myform"> 

          <form method="post" action="search_results.php"> 

             <table width="550px" align="center"> 

                <tr> 

                    <td valign="top"> 

                        <label for="department" style="color: #0fa1e0"><span 

class="small">Επιλέξτε το τμήμα</span>Επιλογή τμήματος:</label> 

                        <td valign="top"> 

                        <select name="department"> 

                            <option value=''>--Επιλογή--</option> 

                            <?php while ($row = 

mysqli_fetch_array($search_depts)) { 

                                  echo "<option value='" . 

$row['department_id'] . "'>" . $row['name'] . "</option>";} ?> 

                        </select><br /><br /> 
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                        </td>  

                    </td> 

                </tr> 

                <tr> 

                    <td valign="top"> 

                        <label for="word" style="color: #0fa1e0"><span 

class="small">Εισάγετε το λήμμα</span>Λήμμα:</label> 

                    </td> 

                    <td valign="top"> 

                        <input  type="text" name="word" maxlength="100" 

size="50"><br /><br /> 

                    </td> 

                </tr> 

                <tr> 

                    <td colspan="2" style="text-align: center"> 

                        <button type="submit" 

name="search">Αναζήτηση</button><button type="reset" 

name="reset">Καθαρισμός</button> 

                    </td> 

                </tr> 

            </table> 

         </form> 

         </div> 

    <div class="clr"></div> 

  </div> 

 

Αρχικά, γίνεται μία αναζήτηση σε όλα τα τμήματα της βάσης δεδομένων, ώστε το drop 

down μενού του τμήματος να είναι δυναμικό με βάση τα τμήματα που είναι κάθε φορά 

ενεργά. Αφού εισαχθούν τα επιθυμητά δεδομένα αναζήτησης και επιλεχθεί το κουμπί 

“Αναζήτηση”, όπως ορίζεται και από τον κώδικα της φόρμας... 

 

<form method="post" action="search_results.php"> 

 

... το αρχείο mainmenu/search_results.php αναλαμβάνει να επεξεργαστεί τα δεδομένα. 

Εάν ο χρήστης έχει εισάγει τμήμα, δεν έχει εισάγει ορισμό και δεν υπάρχουν 

αποτελέσματα, θα του εμφανιστεί το αντίστοιχο μήνυμα: 

 

if(!empty($department) && empty($word)){ 

 

    $search_word_query1 = "SELECT * FROM entries WHERE department_id = '". 

$department ."' AND approve = 1 ORDER BY word ASC"; 

    $search_word1 = mysqli_query($dbc, $search_word_query1); 

 

    if(mysqli_num_rows($search_word1) == 0){ 

?> 

           

        <h1>ΔΕ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΘΕΣΑΤΕ.</h1> 

        <h1>ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ <a href="search.php">ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΞΑΝΑ.</a></h1> 

 

Εάν όμως υπάρχουν αποτελέσματα, ο κώδικας που είναι υπεύθυνος για την εμφάνισή 

τους είναι ο εξής: 
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<?php 

        } else { 

?> 

 

        <table id="table" style="float:center"> 

        <thead> 

        <tr> 

            <th scope="col">ID Λήμματος</th> 

            <th scope="col">Λήμμα</th> 

            <th scope="col">Τμήμα</th> 

            <th scope="col">Χρήστης</th> 

        </tr> 

        </thead> 

        <tbody> 

 

<?php 

        while ($row = mysqli_fetch_assoc($search_word1)){ 

            $department_id = $row['department_id']; 

            $search_department_query = "SELECT name FROM departments WHERE 

department_id = '". $department_id ."'"; 

            $search_department = mysqli_query($dbc, 

$search_department_query); 

            $row2 = mysqli_fetch_assoc($search_department); 

 

            $user_id = $row['user_id']; 

            $search_user_query = "SELECT username FROM users WHERE user_id = 

'". $user_id ."'"; 

            $search_user = mysqli_query($dbc, $search_user_query); 

            $row3 = mysqli_fetch_assoc($search_user); 

?> 

 

        <tr> 

        <td><?php echo $row['definition_id'];?></td> 

        <td><a href="/wiki/browse/detailed_definition.php?definition_id=<?php 

echo $row['definition_id'];?>"><?php echo $row['word'];?></td> 

        <td><?php echo $row2['name'];?></td> 

        <td><?php if ($user_id!=0){ 

                        echo $row3['username']; 

                            } 

                        else { 

                            echo 'Administrator'; 

                            } 

                          ?></td> 

        </tr> 

         

<?php 

    } 

?> 

 

Εάν ο χρήστης έχει εισάγει ορισμό αλλά δεν έχει επιλέξει κάποιο συγκεκριμένο τμήμα, 

τότε, σε περίπτωση μη εύρεσης κάποιου λήμματος, ο κώδικας είναι ο εξής: 

 

if(!empty($department) && !empty($word)){ 

 

    $search_word_query2 = "SELECT * FROM entries WHERE department_id = '". 

$department ."' AND word LIKE '%" . $word . "%' AND approve = 1 ORDER BY word 

ASC LIMIT 0,10"; 

    $search_word2 = mysqli_query($dbc, $search_word_query2); 

 

      if(mysqli_num_rows($search_word2) == 0){ 

?> 
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        <h1>ΔΕ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΘΕΣΑΤΕ.</h1> 

        <h1>ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ <a href="search.php">ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΞΑΝΑ.</a></h1> 

 

Σε περίπτωση ύπαρξης αποτελεσμάτων, ο κώδικας δε διαφοροποιείται συγκριτικά με 

την προηγούμενη περίπτωση αναζήτησης. Στην περίπτωση που είναι συμπληρωμένα 

και τα δύο πεδία (τμήμα και κείμενο), τότε ο κώδικας που αναλαμβάνει την αναζήτηση 

στη βάση δεδομένων είναι... 

 

if(empty($department) && !empty($word)){ 

 

    $search_word_query3 = "SELECT * FROM entries WHERE word LIKE '%" . $word 

. "%' AND approve = 1 ORDER BY word ASC LIMIT 0,10"; 

    $search_word3 = mysqli_query($dbc, $search_word_query3); 

 

... ενώ και πάλι η εμφάνιση των αποτελεσμάτων γίνεται με τον ίδιο τρόπο. Τέλος, σε 

περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί κανένα πεδίο αναζήτησης, τότε τα αποτελέσματα 

που θα εμφανιστούν θα είναι ουσιαστικά όλα τα λήμματα που υπάρχουν: 

 

if(empty($department) && empty($word)){ 

 

    $search_word_query4 = "SELECT * FROM entries ORDER BY word ASC LIMIT 

0,10"; 

    $search_word4 = mysqli_query($dbc, $search_word_query4); 

 

Στην Εικόνα 47 φαίνεται το αποτέλεσμα της αναζήτησης ενός λήμματος. 

 

 

Εικόνα 47 - Αποτελέσματα αναζήτησης λήμματος 
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Εκτός από το λήμμα, εμφανίζεται το ID του, το οποίο είναι μοναδικό για κάθε λήμμα, το 

τμήμα στο οποίο έχει εισαχθεί, καθώς και ο χρήστης που το έχει προσθέσει. Σε 

περίπτωση που την αναζήτηση την έχει κάνει ο χρήστης που έχει εισάγει το λήμμα και 

με τη βοήθεια του cookie, είναι διαθέσιμη η επιλογή εκ νέου επεξεργασίας του, όπως 

φαίνεται και στην Εικόνα 48: 

 

 

Εικόνα 48 - Επεξεργασία λήμματος 

 

Εάν την αναζήτηση την έχει κάνει οποιοσδήποτε άλλος χρήστης ή επισκέπτης, δε θα 

εμφανιστεί η επιλογή επεξεργασίας του, παρά μόνο ο ορισμός του. Να σημειωθεί ότι 

μετά την επεξεργασία του λήμματος, θα πρέπει να εγκριθεί ξανά από τη διαχείριση πριν 

εμφανιστεί και πάλι ανανεωμένο στους επισκέπτες της πλατφόρμας. 

 

 

4.6 Αποστολή E-mail 

 

Η επικοινωνία μέσω της φόρμας αποστολής e-mail είναι δυνατή και προσβάσιμη από 

όλους τους επισκέπτες. Η φόρμα επικοινωνίας είναι αυτή που φαίνεται στην Εικόνα 

49... 
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Εικόνα 49 - Η φόρμα επικοινωνίας 

 

... ενώ ο κώδικας της βρίσκεται στο αρχείο mainmenu/contact.php και είναι μία απλή 

φόρμα HTML: 

 

<div class="main_center"> 

      <h1 align="center">ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ<br/><br/> 

          <div id="stylized" class="myform"> 

          <form method="post" action="contact_data_wrap.php"> 

             <table width="550px" align="center"> 

                <tr> 

                    <td valign="top"> 

                        <label for="name" style="color: #0fa1e0"><span 

class="small">Το ονοματεπώνυμό σας</span>Ονοματεπώνυμο:</label> 

                    </td> 

                    <td valign="top"> 

                        <input  type="text" name="name" maxlength="50" 

size="66"><br /><br /> 

                    </td> 

                </tr> 

                <tr> 

                    <td valign="top"> 
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                        <label for="email" style="color: #0fa1e0"><span 

class="small">Το email σας</span>E-mail:</label> 

                    </td> 

                    <td valign="top"> 

                        <input  type="text" name="email" maxlength="80" 

size="66"><br /><br /> 

                    </td> 

                </tr> 

                <tr> 

                    <td valign="top"> 

                        <label for="subject" style="color: #0fa1e0"><span 

class="small">Το θέμα σας</span>Θέμα:</label> 

                    </td> 

                    <td valign="top"> 

                        <input  type="text" name="subject" maxlength="100" 

size="66"><br /><br /> 

                    </td> 

                </tr> 

                <tr> 

                    <td valign="top"> 

                        <label for="message" style="color: #0fa1e0"><span 

class="small">Το μήνυμά σας</span>Μήνυμα:</label> 

                    </td> 

                    <td valign="top"> 

                        <textarea  name="message" maxlength="10000" cols="53" 

rows="10"></textarea><br /><br /> 

                    </td> 

                </tr> 

                <tr> 

                    <td colspan="2" style="text-align: right"> 

                        <button type="submit" 

name="submit">Αποστολή</button><button type="reset" 

name="reset">Καθαρισμός</button><br /> 

                    </td> 

                </tr> 

            </table> 

            <table width="600px" align="center"> 

                <tr> 

                    <td valign="top"> 

                        <p style="color: #0fa1e0">* Τα πεδία με μπλε χρώμα 

είναι υποχρεωτικά.</p><br /> 

                    </td> 

                </tr> 

            </table> 

         </form> 

         </div> 

    <div class="clr"></div> 

  </div> 

 

Η φόρμα αποστέλλει τα δεδομένα στο αρχείο mainmenu/contact_data_wrap.php, το 

οποίο αναλαμβάνει τον έλεγχο των δεδομένων, την αποστολή του e-mail και την 

αποθήκευση ενός αντιγράφου στη βάση δεδομένων. Αρχικά, γίνονται όλοι οι 

απαραίτητοι έλεγχοι για την ορθότητα των στοιχείων και τη σωστή συμπλήρωση όλων 

των απαιτούμενων πεδίων: 

 

<?php 

   

$to = '************@*****.com'; 
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$sbj = 'E-mail επικοινωνίας | Πλατφόρμα ARES'; 

 

    function died($error) { 

        $error_msg = $error; 

             echo '<script type=\'text/javascript\'>';  

             echo 'alert("'.$error_msg.'");  window.location.href = 

"contact.php";'; 

             echo '</script>'; 

        die(); 

    } 

 

    $name = $_POST['name']; 

    $email = $_POST['email']; 

    $subject = $_POST['subject']; 

    $message = $_POST['message']; 

      

    $error_message = ""; 

 

  if(empty($_POST['name'])){ 

    $error_message .= 'Δεν έχετε συμπληρώσει το ονοματεπώνυμό σας. '; 

  } 

   

  if(empty($_POST['email'])){ 

    $error_message .= 'Δεν έχετε συμπληρώσει το e-mail σας. '; 

  } 

   

  if(empty($_POST['subject'])){ 

    $error_message .= 'Δεν έχετε συμπληρώσει το θέμα του μηνύματος. '; 

  } 

   

  if(empty($_POST['message'])){ 

    $error_message .= 'Δεν έχετε συμπληρώσει το μήνυμα σας. '; 

  } 

     

  if(!preg_match("/^[a-zA-Z0-9_.-]+@[a-zA-Z0-9-]+.[a-zA-Z0-9-.]+$/", $email)) 

{ 

    $error_message .= 'Η διεύθυνση e-mail που συμπληρώστε δεν φαίνεται να 

είναι σωστή. '; 

  } 

 

  if(strlen($name) < 3) { 

    $error_message .= 'Το όνομα θα πρέπει να ξεπερνά τους 3 χαρακτήρες. '; 

  } 

   

  if(strlen($subject) < 3) { 

    $error_message .= 'Το θέμα θα πρέπει να ξεπερνά τους 3 χαρακτήρες. '; 

  } 

   

  if(strlen($message) < 5) { 

    $error_message .= 'Το μήνυμα θα πρέπει να ξεπερνά τους 5 χαρακτήρες. '; 

  } 

   

  if(strlen($error_message) > 0) { 

    died($error_message); 

  } 

 

Εφόσον δεν υπάρξει κανένα σφάλμα, αποθηκεύεται ένα αντίγραφο στη βάση 

δεδομένων και αποστέλλεται το μήνυμα στο e-mail που έχει οριστεί στην αρχή και είναι 

αυτό του διαχειριστή... 
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$query = "INSERT INTO contact (full_name, email, subject, message)" . "VALUES 

('$name', '$email', '$subject', '$message')"; 

 

  mysqli_query($dbc, $query) 

    or die('Σφάλμα ερωτήματος στη βάση'); 

   

  mysqli_close($dbc); 

   

  $header = "Από: $email\n". 

  "MIME-Version: 1.0\r\n".  

  "Content-Type: text/html; charset=\"UTF-8\"\r\n".  

  "Content-Transfer-Encoding: 8bit\r\n".  

  trim($header); 

  @mail($to, $sbj, $message, $header); 

?> 

           

          <h1>ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΑΣ ΣΤΑΛΘΗΚΕ ΕΠΙΤΥΧΩΣ</h1><br /><br /> 

          <h1><a href="/wiki/index.php"><br />Πίσω στην αρχική >></h1> 

 

<div class="clr"></div> 

 

... ενώ εμφανίζεται κι ένα μήνυμα επιτυχούς αποστολής στον χρήστη (Εικόνα 50): 

 

 

Εικόνα 50 - Μήνυμα επιτυχούς αποστολής μηνύματος 

 

 

4.7 Διαχείριση – Αποδοχή Λημμάτων 

 

Όπως προαναφέρθηκε και παραπάνω, τα λήμματα δεν εμφανίζονται αυτόματα στην 

πλατφόρμα αλλά θα πρέπει αρχικά να περνάνε από την έγκριση του διαχειριστή. Αυτό 

το χαρακτηριστικό προστέθηκε ως μία δικλείδα ασφαλείας ώστε να αποφευχθεί η 

εισαγωγή λημμάτων με ακατάλληλο ή άλλου είδους περιεχόμενο, το οποίο θα επηρέαζε 

τη σωστή λειτουργία της πλατφόρμας. 

 

Η έγκριση ενός νέου λήμματος ή η απόσυρση ενός εγκεκριμένου λήμματος γίνεται με το 

πάτημα ενός κουμπιού, όπως φαίνεται στην Εικόνα 51: 
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Εικόνα 51 - Εμφάνιση λημμάτων πλατφόρμας 

 

Το λήμμα Test 1 για παράδειγμα, όπως φαίνεται είναι σε κατάσταση “Ενεργό”. Με ένα 

κλικ πάνω στην κατάσταση του λήμματος, αυτομάτως αυτή αλλάζει σε “Προς Έγκριση” 

ή το αντίστροφο, όπως φαίνεται στην Εικόνα 52: 

 

 

Εικόνα 52 - Εικονίδια επεξεργασίας λημμάτων 
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Το ίδιο μπορεί να γίνει και μέσα από την επεξεργασία του λήμματος, όπου επιλέγεται η 

επιθυμητή κατάσταση (Εικόνα 53): 

 

 

Εικόνα 53 - Επεξεργασία λήμματος 

 

Ο κώδικας που είναι υπεύθυνος για την εναλλαγή των καταστάσεων του λήμματος στη 

φόρμα της παραπάνω εικόνας, είναι ο εξής: 

 

<td valign="top"> 

                        <label for="approve" style="color: #0fa1e0"><span 

class="small">Κατάσταση</span>Κατάσταση:</label> 

                        <td valign="top"> 

                        <select name="approve"> 

                            <option value='1'>Ενεργό</option> 

                            <option value='0'>Σε αναμονή</option> 

                        </select><br /><br /> 

</td> 
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Σε περίπτωση που η τιμή (value) είναι μηδέν, δηλαδή “Σε αναμονή”, το λήμμα δεν 

εμφανίζεται στα αποτελέσματα στην περιοχή επισκεπτών και μελών. Ένα παράδειγμα 

κώδικα που φιλτράρει τις καταστάσεις αυτές είναι ο παρακάτω: 

 

$search_word_query1 = "SELECT * FROM entries WHERE department_id = '". 

$department ."' AND approve = 1 ORDER BY word ASC"; 

    $search_word1 = mysqli_query($dbc, $search_word_query1); 

 

Το φιλτράρισμα γίνεται με το approve = 1 και το παράδειγμα είναι από το αρχείο 

αναζήτησης admin_panel/mainmenu/search_results.php στην περιοχή των επισκεπτών. 

Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και στο αρχείο admin_panel/browse/browse_definitions.php, 

όπου εμφανίζονται τα αποτελέσματα ανά τμήμα: 

 

<?php 

         

        $department_id = $_GET['department_id']; 

         

        $search_department_query = "SELECT * FROM entries WHERE department_id 

= '". $department_id ."' AND approve = 1 ORDER BY word ASC LIMIT 0,10"; 

        $search_department = mysqli_query($dbc, $search_department_query); 

 

        if(mysqli_num_rows($search_department) == 0){ 

        ?> 

       

        <h1 align="center"><font color="#0fa1e0">ΔΕ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΟ 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ</h1><br /><br /> 

        <hr width="900" size="1" noshade align="center"> 

         

        <?php 

        } else { 

        ?> 

 

Για να γίνει τέλος η εναλλαγή των καταστάσεων από τη μεριά της διαχείρισης με ένα 

μόνο κλικ, ο κώδικας που αναλαμβάνει να φέρει σε πέρας αυτή τη λειτουργία είναι ένας 

συνδυασμός javascript... 

 

echo "<script type=\'text/javascript\'>"; 

echo "function alter0() {"; 

echo "$.get('alter_approval.php');"; 

echo "return false; }"; 

echo "</script>"; 

 

echo "<script type=\'text/javascript\'>"; 

echo "function alter1() {"; 

echo "$.get('alter_approval.php');"; 

echo "return false; }"; 

echo "</script>"; 

 

... και php: 
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<tr> 

            <td><?php echo $row['definition_id'];?></td> 

            <td><?php echo '<a href="edit_word.php?definition_id='. 

$row['definition_id'] .'">'. $row['word'] .'';?></td> 

            <td><?php echo '<a href="edit_depts.php?department_id='. 

$row2['department_id'] .'">'. $row2['name'] .'';?></td> 

            <td><?php if ($user_id!=0){ 

                        echo '<a href="edit_user.php?user_id='. 

$row3['user_id'] .'">'. $row3['username'] .''; 

                            } 

                        else { 

                            echo 'Administrator'; 

                            } 

                          ?></td> 

            <td><?php if($row['approve'] == 1){ 

                              echo '<a 

href="alter_approval.php?definition_id='. $row['definition_id'] .'">Ενεργό'; 

                              } else { 

                                  echo '<a 

href="alter_approval.php?definition_id='. $row['definition_id'] .'">Προς 

Έγκριση'; 

                              };?></td> 

            <td><a href="edit_word.php?definition_id=<?php echo 

$row['definition_id'];?>"><img src="../images/edit.png" /></td> 

            <td><a href="delete_word.php?definition_id=<?php echo 

$row['definition_id'];?>" onclick="return confirm('Είστε σίγουρος/η ότι 

θέλετε να διαγραφεί το λήμμα;')"><img src="../images/delete.png" /></td> 

        </tr> 

 

Με την javascript καλείται η function alter0() ή alter1(), ώστε να σταλεί με GET το id του 

λήμματος στο αρχείο alter_approval.php ενώ με την php δίνεται το id του ορισμού σε 

αυτήν ώστε να λειτουργήσει μόνο για το συγκεκριμένο λήμμα. Στο αρχείο 

admin_panel/mainmenu/alter_approval.php γίνεται η τελική αλλαγή της συγκεκριμένης 

εγγραφής στη βάση δεδομένων: 

 

$definition_id = $_GET['definition_id']; 

 

    $alter0_approval_query = "SELECT * FROM entries WHERE definition_id = '". 

$definition_id ."'"; 

    $alter0_approval = mysqli_query($dbc, $alter0_approval_query); 

    $result = mysqli_fetch_array($alter0_approval); 

     

    if($result['approve'] == 1){ 

         

    $alter1_approval_query = "UPDATE entries SET approve = 0 WHERE 

definition_id = '". $definition_id ."'"; 

    $alter1_approval = mysqli_query($dbc, $alter1_approval_query); 

 

    } else { 

 

    $alter2_approval_query = "UPDATE entries SET approve = 1 WHERE 

definition_id = '". $definition_id ."'"; 

    $alter2_approval = mysqli_query($dbc, $alter2_approval_query); 

 

    } 
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4.8 Διαχείριση – Προσθήκη κι Επεξεργασία Τμημάτων 

 

Μία από τις λειτουργίες του διαχειριστή, είναι η προσθήκη Τμημάτων σε μία από τις 

σχολές που είναι διαθέσιμες, όπου στην περίπτωση της διπλωματικής εργασίας, είναι 

αυτές του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής Μακεδονίας. Επιλέχθηκε η 

επεξεργασία τμημάτων καθώς αυτά έχουν περισσότερες πιθανότητες αλλαγής παρά οι 

σχολές ενός ιδρύματος. Στην Εικόνα 54 φαίνεται η σελίδα παρουσίασης των ενεργών 

τμημάτων. 

 

 

Εικόνα 54 - Κατάλογος ενεργών τμημάτων 

 

Ο κώδικας της σελίδας εμφάνισης των τμημάτων βρίσκεται στο αρχείο 

admin_panel/mainmenu/show_depts.php και είναι ο παρακάτω: 

 

<?php 

 

        if(isset($_COOKIE['admin_id'])) { 

         

        $search_depts_query = "SELECT * FROM departments"; 

        $search_depts = mysqli_query($dbc, $search_depts_query); 

 

        $search_schools_query = "SELECT * FROM schools"; 

        $search_schools = mysqli_query($dbc, $search_schools_query); 

         

        ?> 

 

        <form method="post" action="search_depts_results.php"> 

             <table width="700px" align="center"> 

                <tr> 
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                    <td valign="top"> 

                        <label for="school" style="color: 

#0fa1e0"><p>Σχολή:</p></label> 

                        <td valign="top"> 

                        <select name="school"> 

                            <option value=''>--Επιλογή--</option> 

                            <?php while ($row = 

mysqli_fetch_array($search_schools)) { 

                                  echo "<option value='" . $row['school_id'] 

. "'>" . $row['name'] . "</option>";} ?> 

                        </select> 

                        <td valign="top"> 

                        <label for="department"><p>Τμήμα:</p></label> 

                    </td> 

                    <td valign="top"> 

                        <input  type="text" name="department" maxlength="100" 

size="30"><input type="submit" name="search" value="Αναζήτηση"> 

                    </td> 

                    <td colspan="2" style="text-align: right"> 

                         

                    </td> 

                </tr> 

            </table> 

        </form> 

 

        <?php 

 

        if(mysqli_num_rows($search_depts) == 0){ 

        ?> 

       

        <br /><br /><h1 align="center"><font color="#0fa1e0">ΔΕ ΒΡΕΘΗΚΑΝ 

ΤΜΗΜΑΤΑ</h1><br /><br /><br /><br /> 

        <h1 align="right"><font color="#0fa1e0"><a 

href="add_depts.php">ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ</h1> 

        <hr width="900" size="1" noshade align="center"> 

        <h1 align="right"><a href="<?php echo $_SERVER['HTTP_REFERER'] 

?>">Πίσω >></a> 

         

        <?php 

        } else { 

        ?> 

         

        <br /><br /><h1 align="center">ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ</h1> 

        <table id="table" style="float:center"> 

        <thead> 

        <tr> 

            <th scope="col">ID Τμήματος</th> 

            <th scope="col">Τμήμα</th> 

            <th scope="col"></th> 

            <th scope="col"></th> 

        </tr> 

        </thead> 

        <tbody> 

 

        <?php 

        while ($row = mysqli_fetch_assoc($search_depts)){ 

        ?> 

 

        <tr> 

            <td><?php echo $row['department_id'];?></td> 

            <td><?php echo $row['name'];?></td> 

            <td><a href="edit_depts.php?department_id=<?php echo 

$row['department_id'];?>"><img src="../images/edit.png" /></td> 
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            <td><a href="delete_depts.php?department_id=<?php echo 

$row['department_id'];?>" onclick="return confirm('Είστε σίγουρος/η ότι 

θέλετε να διαγραφεί το τμήμα;')"><img src="../images/delete.png" /></td> 

        </tr> 

         

        <?php 

            } 

        ?> 

         

        </tbody> 

        </table> 

        <br /><br /><br /><br /><br /><br /><h1 align="right"><font 

color="#0fa1e0"><a href="add_depts.php">ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ</h1> 

 

Αρχικά εντοπίζεται το cookie του διαχειριστή ώστε να συνεχιστεί η εμφάνιση της 

σελίδας, ενώ στη συνέχεια γίνονται τα ερωτήματα στη βάση δεδομένων και 

εμφανίζονται τα αποτελέσματά τους, αλλιώς, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν 

διαθέσιμα τμήματα ο διαχειριστής ενημερώνεται με αντίστοιχο μήνυμα. 

 

Με την επιλογή του εικονιδίου επεξεργασίας, γίνεται η επεξεργασία του τμήματος ενώ 

με το εικονίδιο διαγραφής του τμήματος γίνεται η διαγραφή του. Για την επεξεργασία 

ενός υπάρχοντος τμήματος, το υπεύθυνο αρχείο είναι το 

admin_panel/mainmenu/edit_depts.php κι ο κώδικας είναι... 

 

<?php  

            if(isset($_COOKIE['admin_id'])) { 

             

            $department_id = $_GET['department_id']; 

            $query = "SELECT * FROM departments WHERE department_id = 

'$department_id'"; 

            $check_query = mysqli_query($dbc, $query) 

                or die('Σφάλμα ερωτήματος στη βάση'); 

 

            $search_schools_query = "SELECT * FROM schools"; 

            $search_schools = mysqli_query($dbc, $search_schools_query); 

 

            if(mysqli_num_rows($check_query) == 1) { 

                $row = mysqli_fetch_array($check_query); 

 

      ?> 

      <h1 align="center">ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: <font 

color="#0fa1e0"><?php echo $row['name']?><br/><br/> 

          <div id="stylized" class="myform"> 

             <form method="post" action="edit_depts_data_wrap.php"> 

             <table width="500px" align="center"> 

                        <input type="hidden" name="department_id" 

value="<?php echo $row['department_id']?>"> 

                <tr> 

                    <td valign="top"> 

                        <label for="name" style="color: #0fa1e0"><span 

class="small">Το όνομά του τμήματος</span>Όνομα:</label> 

                    </td> 

                    <td valign="top"> 

                        <input  type="text" name="name" maxlength="20" 

size="40" value="<?php echo $row['name']?>"> 
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                    </td> 

                </tr> 

                <tr> 

                    <td valign="top"> 

                        <label for="department" style="color: #0fa1e0"><span 

class="small">Η σχολή του τμήματος</span>Σχολή:</label> 

                        <td valign="top"> 

                        <select name="school"> 

                            <option value=''>--Επιλογή--</option> 

                            <?php while ($results = 

mysqli_fetch_array($search_schools)) { 

                                  echo "<option value='" . 

$results['school_id'] . "'>" . $results['name'] . "</option>";} ?> 

                        </select><br /><br /><br /> 

                        </td>  

                    </td> 

                </tr> 

 

... και το οπτικό αποτέλεσμα του κώδικα είναι αυτό της Εικόνας 55: 

 

 

Εικόνα 55 - Επεξεργασία τμήματος 

 

Με την επιλογή της Προσθήκης Τμήματος, ο διαχειριστής μπορεί να προσθέσει νέο 

τμήμα, ο κώδικας της οποίας είναι ο ακόλουθος... 

 

<table width="500px" align="center"> 

                <tr> 

                    <td valign="top"> 

                        <label for="name" style="color: #0fa1e0"><span 

class="small">Το όνομά του τμήματος</span>Όνομα:</label> 

                    </td> 

                    <td valign="top"> 

                        <input  type="text" name="name" maxlength="20" 

size="40"> 

                    </td> 
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                </tr> 

                <tr> 

                    <td valign="top"> 

                        <label for="school" style="color: #0fa1e0"><span 

class="small">Η σχολή του τμήματος</span>Σχολή:</label> 

                        <td valign="top"> 

                        <select name="school"> 

                            <option value=''>--Επιλογή--</option> 

                            <?php while ($row = 

mysqli_fetch_array($search_schools)) { 

                                  echo "<option value='" . $row['school_id'] 

. "'>" . $row['name'] . "</option>";} ?> 

                        </select><br /><br /><br /> 

                        </td>  

                    </td> 

                </tr> 

                 <tr> 

                    <td colspan="2" align="center"> 

                        <button type="submit">Προσθήκη</button> 

                    </td> 

                </tr> 

            </table> 

            <table width="485px" align="center"> 

                <tr> 

                    <td valign="top"> 

                        <p style="color: #0fa1e0">* Τα πεδία με μπλε χρώμα 

είναι υποχρεωτικά.</p> 

                    </td> 

                </tr> 

            </table> 

 

... και το αποτέλεσμα είναι αυτό της Εικόνας 56: 

 

 

Εικόνα 56 - Προσθήκη νέου τμήματος 

 

Τα δεδομένα της φόρμας αποστέλλονται στο αρχείο 

admin_panel/mainmenu/add_depts_data_wrap.php με τη γραμμή του κώδικα... 
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<form method="post" action="add_depts_data_wrap.php"> 

 

... ενώ ο κώδικας του συγκεκριμένου αρχείου είναι ο εξής: 

 

<?php  

            if(isset($_COOKIE['admin_id'])) { 

      ?> 

      <h1 align="center">ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ<br /><br /> 

    <?php 

 

    function died($error) { 

        $error_msg = "Υπάρχουν λάθη στη φόρμα που έχετε συμπληρώσει: " . 

$error; 

             echo '<script type=\'text/javascript\'>';  

             echo 'alert("'.$error_msg.'");  window.location.href = 

"add_depts.php";'; 

             echo '</script>'; 

        die(); 

    } 

  

    if(!isset($_POST['name']) || 

        !isset($_POST['school'])) { 

        $error_message = "Φαίνεται να υπάρχει κάποιο πρόβλημα στη φόρμα που 

συμπληρώσατε. Ελέγξτε εάν όλα τα απαραίτητα πεδία είναι συμπληρωμένα."; 

    } 

      

    $name = $_POST['name']; 

    $school = $_POST['school']; 

      

    $error_message = ""; 

   

  if(strlen($error_message) > 0) { 

    died($error_message); 

  } 

   

  $check_department_query = "SELECT * FROM departments WHERE name = '". $name 

."'"; 

  $check_department = mysqli_query($dbc, $check_department_query); 

     

  if(mysqli_num_rows($check_department) > 0) { 

        echo '<script type=\'text/javascript\'>';  

        echo 'alert("Το τμήμα που θέλετε να εισάγετε υπάρχει ήδη.");  

window.location.href = "add_depts.php";'; 

        echo '</script>'; 

  } 

 

  $query = "INSERT INTO departments (name, general_department)" . "VALUES 

('$name', '$school')"; 

 

  mysqli_query($dbc, $query) 

    or die('Σφάλμα ερωτήματος στη βάση'); 

   

  mysqli_close($dbc); 

   

  echo '<script type=\'text/javascript\'>';  

  echo 'alert("Η προσθήκη ήταν επιτυχής!");  window.location.href = 

"/wiki/admin_panel/mainmenu/show_depts.php";'; 

  echo '</script>'; 

 

?> 
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Σε περίπτωση που το τμήμα που θα εισαχθεί υπάρχει ήδη, δίνεται η κατάλληλη 

προειδοποίηση, ενώ σε περίπτωση που κάποιο από τα δύο πεδία δεν είναι 

συμπληρωμένα, υπάρχει πάλι αντίστοιχο μήνυμα. 

 

 

4.9 Επεξεργασία Χρηστών 

 

Για την επεξεργασία ενός χρήστη, αρχικά θα πρέπει να γίνει η επιλογή του μέσα από 

μία λίστα (Εικόνα 57): 

 

 

Εικόνα 57 - Λίστα χρηστών πλατφόρμας 

 

Ο κώδικας με τον οποίο γίνεται η εμφάνιση των χρηστών με τα πεδία ID Χρήση, Όνομα, 

Επώνυμο και Username καθώς και τις επιλογές επεξεργασίας και διαγραφής, είναι του 

αρχείου admin_panel/mainmenu/show_users.php και είναι ο παρακάτω: 

 

<?php 

 

        if(isset($_COOKIE['admin_id'])) { 

         

        $search_users_query = "SELECT * FROM users"; 

        $search_users = mysqli_query($dbc, $search_users_query); 

 

        $search_depts_query = "SELECT * FROM departments"; 

        $search_depts = mysqli_query($dbc, $search_depts_query); 
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        ?> 

 

        <form method="post" action="search_user_results.php"> 

             <table width="700px" align="center"> 

                <tr> 

                    <td valign="top"> 

                        <label for="department" style="color: 

#0fa1e0"><p>Tμήμα:</p></label> 

                        <td valign="top"> 

                        <select name="department"> 

                            <option value=''>--Επιλογή--</option> 

                            <?php while ($row = 

mysqli_fetch_array($search_depts)) { 

                                  echo "<option value='" . 

$row['department_id'] . "'>" . $row['name'] . "</option>";} ?> 

                        </select> 

                        <td valign="top"> 

                        <label for="user"><p>Χρήστης:</p></label> 

                    </td> 

                    <td valign="top"> 

                        <input  type="text" name="user" maxlength="100" 

size="30"><input type="submit" name="search" value="Αναζήτηση"> 

                    </td> 

                    <td colspan="2" style="text-align: right"> 

                         

                    </td> 

                </tr> 

            </table> 

        </form> 

 

Με την επιλογή του μπλε εικονιδίου επεξεργασίας χρήστη, μεταφερόμαστε στο αρχείο 

admin_panel/mainmenu/edit_user.php όπου γίνεται η επεξεργασία του αντίστοιχου 

χρήστη μεταφέροντας το user id του με τη μέθοδο GET από το προηγούμενο αρχείο: 

 

<?php  

            if(isset($_COOKIE['admin_id'])) { 

             

            $user_id = $_GET['user_id']; 

            $query = "SELECT * FROM users WHERE user_id = '". $user_id ."'"; 

            $check_query = mysqli_query($dbc, $query) 

                or die('Σφάλμα ερωτήματος στη βάση'); 

 

            $search_depts_query = "SELECT * FROM departments"; 

            $search_depts = mysqli_query($dbc, $search_depts_query); 

 

            if(mysqli_num_rows($check_query) == 1) { 

                $row = mysqli_fetch_array($check_query); 

 

?> 

 

Στη συνέχεια γίνεται η επεξεργασία του χρήστη... 

 

<table width="500px" align="center"> 

                        <input type="hidden" name="user_id" value="<?php echo 

$row['user_id']?>"> 

                <tr> 

                    <td valign="top"> 
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                        <label for="first_name" style="color: #0fa1e0"><span 

class="small">Το όνομά του χρήστη</span>Όνομα:</label> 

                    </td> 

                    <td valign="top"> 

                        <input  type="text" name="first_name" maxlength="20" 

size="40" value="<?php echo $row['first_name']?>"> 

                    </td> 

                </tr> 

                <tr> 

                    <td valign="top"> 

                        <label for="last_name" style="color: #0fa1e0"><span 

class="small">Το επίθετό του χρήστη</span>Επίθετο:</label> 

                    </td> 

                    <td valign="top"> 

                        <input  type="text" name="last_name" maxlength="20" 

size="40" value="<?php echo $row['last_name']?>"> 

                    </td> 

                </tr> 

                <tr> 

                    <td valign="top"> 

                        <label for="email" style="color: #0fa1e0"><span 

class="small">ΤΟ email του χρήστη</span>E-mail:</label> 

                    </td> 

                    <td valign="top"> 

                        <input  type="text" name="email" maxlength="60" 

size="40" value="<?php echo $row['email']?>"> 

                    </td> 

                </tr> 

                <tr> 

                    <td valign="top"> 

                        <label for="username" style="color: #0fa1e0"><span 

class="small">Το username του χρήστη</span>Username:</label> 

                    </td> 

                    <td valign="top"> 

                        <input  type="text" name="username" maxlength="20" 

size="40" value="<?php echo $row['username']?>"> 

                    </td> 

                </tr> 

                <tr> 

                    <td valign="top"> 

                        <label for="password" style="color: #0fa1e0"><span 

class="small">Ο κωδικός του χρήστη</span>Κωδικός:</label> 

                    </td> 

                    <td valign="top"> 

                        <input  type="password" name="password" 

maxlength="20" size="40" value="<?php echo $row['pass']?>"> 

                    </td> 

                </tr> 

                <tr> 

                    <td valign="top"> 

                        <label for="repeat_password" style="color: 

#0fa1e0"><span class="small">Επαληθεύστε τον κωδικό</span>Επαλήθευση 

Κωδικού:</label> 

                    </td> 

                    <td valign="top"> 

                        <input  type="password" name="repeat_password" 

maxlength="20" size="40" value="<?php echo $row['pass']?>"> 

                    </td> 

                </tr> 

                <tr> 

                    <td valign="top"> 

                        <label for="department" style="color: #0fa1e0"><span 

class="small">Το τμήμα του χρήστη</span>Τμήμα:</label> 

                        <td valign="top"> 
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                        <select name="department"> 

                            <option value=''>--Επιλογή--</option> 

                            <?php while ($row = 

mysqli_fetch_array($search_depts)) { 

                                  echo "<option value='" . 

$row['department_id'] . "'>" . $row['name'] . "</option>";} ?> 

                        </select><br /><br /><br /> 

                        </td>  

                    </td> 

                </tr> 

                 <tr> 

                    <td colspan="2" align="center"> 

                        <button type="submit" onclick="return confirm('Είστε 

σίγουροι για τις αλλαγές;')">Επεξεργασία</button> 

                    </td> 

                </tr> 

            </table> 

 

... με τις επιλογές να πειρλαμβάνουν αλλαγή Ονόματος, Επιθέτου, e-mail, Username, 

Κωδικού και Τμήματος, όπως φαίνεται στην Εικόνα 58: 

 

 

Εικόνα 58 - Φόρμα επεξεργασίας χρήστη 
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Τα δεδομένα του χρήστη υπάρχουν ήδη συμπληρωμένα στα πεδία ώστε να 

διευκολύνεται η επεξεργασία τους. Αυτό επιτυγχάνεται με την εισαγωγή της τρέχουσας 

μεταβλητής στο κάθε πεδίο. Για παράδειγμα, στο επίθετο... 

 

<td valign="top"> 

                        <label for="last_name" style="color: #0fa1e0"><span 

class="small">Το επίθετό του χρήστη</span>Επίθετο:</label> 

                    </td> 

                    <td valign="top"> 

                        <input  type="text" name="last_name" maxlength="20" 

size="40" value="<?php echo $row['last_name']?>"> 

</td> 

 

... η μεταβλητή $row[‘last_name’] εισάγει το επίθετο του χρήστη. Τέλος, αυτή η φόρμα 

με αυτή τη γραμμή κώδικα... 

 

<form method="post" action="edit_user_data_wrap.php"> 

 

... στέλνει τα δεδομένα στο αρχείο admin_panel/mainmenu/edit_user_data_wrap.php 

όπου εκεί γίνεται η τελική επεξεργασία τους. Αρχικά γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι των 

πεδίων, των δεδομένων τους, η ύπαρξη ή μη των ίδιων δεδομένων (username, e-mail) 

που εισήχθησαν κατά την επεξεργασία, σε άλλους χρήστες... 

 

<?php 

          if(isset($_COOKIE['admin_id'])) { 

  ?> 

      <h1 align="center">ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ<br /><br /> 

    <?php 

 

    function died($error) { 

        $error_msg = "Υπάρχουν λάθη στη φόρμα που έχετε συμπληρώσει: " . 

$error; 

             echo '<script type=\'text/javascript\'>';  

             echo 'alert("'.$error_msg.'");  window.location.href = 

"show_users.php";'; 

             echo '</script>'; 

        die(); 

    } 

     

    $user_id = $_POST['user_id']; 

    $first_name = $_POST['first_name']; 

    $last_name = $_POST['last_name']; 

    $email = $_POST['email']; 

    $username = $_POST['username']; 

    $password = $_POST['password']; 

    $repeat_password = $_POST['repeat_password']; 

    $department = $_POST['department']; 

      

    $error_message = ""; 

     

  if(empty($first_name)){ 

      $error_message .= "Δεν έχετε συμπληρώσει το όνομά. "; 
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  } 

   

  if(empty($last_name)){ 

      $error_message .= "Δεν έχετε συμπληρώσει το επίθετό. "; 

  } 

   

  if(empty($email)){ 

      $error_message .= "Δεν έχετε συμπληρώσει το email. "; 

  } 

   

  if(empty($username)){ 

      $error_message .= "Δεν έχετε συμπληρώσει το username. "; 

  } 

   

  if(empty($password)){ 

      $error_message .= "Δεν έχετε συμπληρώσει τον κωδικό. "; 

  } 

   

  if(empty($repeat_password)){ 

      $error_message .= "Δεν έχετε συμπληρώσει την επιβεβαίωση του κωδικού. 

"; 

  } 

   

  if(empty($department)){ 

      $error_message .= "Δεν έχετε συμπληρώσει το τμήμα. "; 

  } 

     

  if(!preg_match("/^[a-zA-Z0-9_.-]+@[a-zA-Z0-9-]+.[a-zA-Z0-9-.]+$/", $email)) 

{ 

    $error_message .= 'Η διεύθυνση e-mail που συμπληρώστε δεν φαίνεται να 

είναι σωστή. '; 

  } 

 

   if(strlen($username) > 20) { 

    $error_message .= 'Το username δε πρέπει να υπερβαίνει τους 20 

χαρακτήρες. '; 

  } 

   

   if(strlen($password) > 50) { 

    $error_message .= 'Ο κωδικός δε πρέπει να υπερβαίνει τους 50 χαρακτήρες. 

'; 

  } 

   

  if($password!=$repeat_password) { 

    $error_message .= 'Δεν έχετε επιβεβαιώσει σωστά τον κωδικό. Παρακαλούμε 

προσπαθήστε πάλι. ';    

  } 

   

  if(strlen($error_message) > 0) { 

    died($error_message); 

  } 

 

$check_username_query = "SELECT user_id FROM users WHERE username = '". 

$username ."'"; 

  $check_username = mysqli_query($dbc, $check_username_query); 

   

  $check_username_query_authentication = "SELECT user_id FROM users WHERE 

user_id = '". $user_id ."'"; 

  $check_username_authentication = mysqli_query($dbc, 

$check_username_query_authentication); 

 

  $check_email_query = "SELECT user_id FROM users WHERE email = '". $email 

."'"; 

  $check_email = mysqli_query($dbc, $check_email_query); 
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  $check_email_query_authentication = "SELECT user_id FROM users WHERE 

user_id = '". $user_id ."'"; 

  $check_email_authentication = mysqli_query($dbc, 

$check_email_query_authentication); 

 

  if($check_email!=$check_email_authentication) { 

        echo '<script type=\'text/javascript\'>';  

        echo 'alert("Το e-mail που επιλέξατε χρησιμοποιείται ήδη. Παρακαλούμε 

εισάγετε ένα διαφορετικό.");  window.location.href = "edit_account.php";'; 

        echo '</script>'; 

  } else if($check_username!=$check_username_authentication) { 

        echo '<script type=\'text/javascript\'>';  

        echo 'alert("Το username που επιλέξατε χρησιμοποιείται ήδη. 

Παρακαλούμε επιλέξτε ένα άλλο.");  window.location.href = 

"edit_account.php";'; 

        echo '</script>'; 

  } 

 

... και στη συνέχεια η αλλαγή των δεδομένων με τα νέα: 

 

$query = "UPDATE users SET first_name = '". $first_name ."', last_name = '". 

$last_name ."', email = '". $email ."', username = '". $username ."', pass = 

SHA1('$password'), department_id = '". $department ."' WHERE user_id = '". 

$user_id ."'"; 

} 

 

  mysqli_query($dbc, $query) 

    or die('Σφάλμα ερωτήματος στη βάση'); 

   

  mysqli_close($dbc); 

   

  echo '<script type=\'text/javascript\'>';  

  echo 'alert("Η επεξεργασία των στοιχείων ήταν επιτυχής!");  

window.location.href = "/wiki/admin_panel/mainmenu/show_users.php";'; 

  echo '</script>'; 

 

?> 

 

 

4.10 Δημιουργία ανακοινώσεων 

 

Ένα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό που έχει ως δυνατότητα ο διαχειριστής, είναι η 

ανάρτηση ανακοινώσεων ή η επεξεργασία στατικών κειμένων όπως αυτό της αρχικής 

σελίδας. Όλες οι ανακοινώσεις ταξινομούνται με βάση την ημερομηνία που έχουν 

δημιουργηθεί ή επεξεργαστεί τελευταία φορά. Η ρύθμιση που προσθέτει αυτόματα την 

τρέχουσα ημερομηνία, βρίσκεται στον πίνακα news όπου αποθηκεύονται οι 

ανακοινώσεις και πιο συγκεκριμένα στο πεδίο date, όπως βλέπουμε στην Εικόνα 59: 

 

 

 



 
100 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: Ανάλυση του κώδικα 

 

Εικόνα 59 - Ρυθμίσεις του πίνακα news 

  

Η εισαγωγή μιας νέας ανακοίνωσης γίνεται από τη φόρμα του αρχείου 

admin_panel/mainmenu/add_news.php και από τον ακόλουθο κώδικα... 

 

<table width="550px" align="center"> 

                <tr> 

                    <td valign="top"> 

                        <label for="title" style="color: #0fa1e0"><span 

class="small">Τίτλος</span>Τίτλος:</label> 

                    </td> 

                    <td valign="top"> 

                        <input  type="text" name="title" maxlength="100" 

size="66"><br /><br /> 

                    </td> 

                </tr> 

                <tr> 

                    <td valign="top"> 

                        <label for="body" style="color: #0fa1e0"><span 

class="small">Ανακοίνωση</span>Ανακοίνωση:</label> 

                    </td> 

                    <td valign="top"> 

                        <textarea  id="area1" name="body" maxlength="10000" 

cols="70" rows="15"></textarea><br /><br /> 

                    </td> 

                </tr> 

                <tr> 

                    <td colspan="2" style="text-align: right"> 

                        <button type="submit">Προσθήκη</button> 

                    </td> 

                </tr> 

            </table> 

 

... ενώ τα δεδομένα της φόρμας μεταφέρονται για επεξεργασία στο αρχείο 

admin_panel/mainmenu/news_data_wrap.php με τον κώδικα: 

 

<form method="post" action="news_data_wrap.php"> 

 

Η σελίδα εισαγωγής ανακοίνωσης φαίνεται στην Εικόνα 60... 
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Εικόνα 60 - Εισαγωγή νέας ανακοίνωσης 

 

... ενώ η σελίδα εμφάνισης όλων των ανακοινώσεων παρουσιάζεται στην Εικόνα 61: 

 

 

Εικόνα 61 - Λίστα ανακοινώσεων 
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Το αρχείο admin_panel/mainmenu/news_data_wrap.php που προαναφέρθηκε πιο 

πάνω, πραγματοποιεί όλους τους απαραίτητους ελέγχους των δεδομένων που 

εισήχθησαν και τελικά εισάγει τη νέα ανακοίνωση στη βάση δεδομένων. Ο κώδικας είναι 

ο παρακάτω: 

 

<?php 

 

    function died($error) { 

        $error_msg = $error; 

             echo '<script type=\'text/javascript\'>';  

             echo 'alert("'.$error_msg.'");  window.location.href = 

"add_definition.php";'; 

             echo '</script>'; 

        die(); 

    } 

 

    $title = $_POST['title']; 

    $body = $_POST['body']; 

      

    $error_message = ""; 

   

  if(empty($title)){ 

    $error_message .= 'Δεν έχετε συμπληρώσει τον τίτλο. '; 

  } 

   

  if(empty($body)){ 

    $error_message .= 'Δεν έχετε συμπληρώσει την ανακοίνωση. '; 

  } 

 

  if(!empty($title) && strlen($title) < 1) { 

    $error_message .= 'Ο τίτλος θα πρέπει να ξεπερνά τον 1 χαρακτήρα. '; 

  } 

   

  if(!empty($body) && strlen($body) < 10) { 

    $error_message .= 'Η ανακοίνωση είναι πολύ μικρή. '; 

  } 

 

  if(strlen($error_message) > 0) { 

    died($error_message); 

  } 

 

  $query = "INSERT INTO news (title, body)" . "VALUES ('$title', '$body')"; 

 

  mysqli_query($dbc, $query) 

    or die('Σφάλμα ερωτήματος στη βάση'); 

   

  mysqli_close($dbc); 

?> 

 

Το τελικό αποτέλεσμα που βλέπει κι ο χρήστης όταν επιλέγει τις “Ανακοινώσεις” από το 

μενού επιλογών του, είναι αυτό της Εικόνας 62: 
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Εικόνα 62 - Εμφάνιση ανακοινώσεων 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο: Συμπεράσματα 

 

Για τη δημιουργία της πλατφόρμας επιλέχθηκε και χρησιμοποιήθηκε η PHP, όπως 

αναφέρθηκε και στο 2ο Κεφάλαιο. Παρά το γεγονός ότι μετράει σχεδόν 20 χρόνια από το 

έτος που σχεδιάστηκε πρώτη φορά, οι συνεχείς αναβαθμίσεις της, η ευκολία στην 

εκμάθησή της συγκριτικά με άλλες γλώσσες προγραμματισμού (π.χ. Java), καθώς και 

το πλήθος των δυνατοτήτων της, δίνει την ευκαιρία στους προγραμματιστές να 

δημιουργούν αξιόπιστες και σύγχρονες δυναμικές σελίδες. Οι λειτουργίες της 

πλατφόρμας δε φτάνουν τα επίπεδα πολύπλοκων σύγχρονων CMS όπως το Joomla ή 

το Wordpress, αλλά καλύπτουν πλήρως τον σκοπό της δημιουργίας της. 

 

Οι επισκέπτες της έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν με τους διαχειριστές, να 

αναζητούν τα λήμματα που επιθυμούν με βάση κριτήρια όπως Τμήμα ή Λήμμα, να 

κάνουν εγγραφή εφόσον δεν έχουν λογαριασμό ή να εισέρχονται στο σύστημα με το 

Username και τον Κωδικό τους. Επίσης, μπορούν να περιηγούνται στις Ανακοινώσεις 

που αναρτούν οι διαχειριστές και να ενημερώνονται για οτιδήποτε αφορά την 

πλατφόρμα και την χρήση της. 

 

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες της πλατφόρμας έχουν επιπλέον των επισκεπτών, τη 

δυνατότητα να καταχωρούν λήμματα, να επεξεργάζονται τον λογαριασμό τους και να 

διατηρούν αρχείο των λημμάτων που έχουν καταχωρήσει στο παρελθόν, με τη 

δυνατότητα επεξεργασίας τους. 

 

Οι διαχειριστές τέλος, έχουν τη δυνατότητα να επεξεργάζονται όλα τα υπάρχοντα 

δεδομένα της πλατφόρμας, όπως χρήστες, λήμματα και ανακοινώσεις αλλά επιπλέον 

μπορούν να προσθέτουν νέα δεδομένα ή να τα αφαιρούν. Ο πίνακας των διαχειριστών 

στη βάση δεδομένων είναι διαφορετικός από αυτόν των χρηστών κι αυτό διευκολύνει τη 

χρήση των Cookies και τον έλεγχο πρόσβασης. 

 

Η βάση δεδομένων έχει απλή και ξεκάθαρη δομή, καθώς τα δεδομένα της πλατφόρμας 

λόγω της εξειδίκευσής της, είναι περιορισμένα και συγκεκριμένα. Υπάρχουν πίνακες για 

την αποθήκευση των λημμάτων, των χρηστών, των διαχειριστών, των τμημάτων και 

των ανακοινώσεων. Έτσι, εφόσον υπάρχει πρόσβαση στο phpmyadmin, μπορούν να 

γίνουν με μεγάλη ευκολία τροποποιήσεις και αλλαγές. 
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Το θέμα-template, βρίσκεται σε ξεχωριστό φάκελο και περιλαμβάνει τόσο τα CSS 

αρχεία με τις ρυθμίσεις του στυλ και των χρωμάτων, όσο και τα HTML αρχεία. Αυτά, 

είναι έτσι δομημένα ώστε να διευκολύνουν την αλλαγή του τρέχοντος θέματος με 

οποιοδήποτε άλλο, αφού τα δύο HTML αρχεία header.html και footer.html, όσο και τα 

stylesheets, με μικρές τροποποιήσεις μπορούν να δώσουν εντελώς διαφορετική εικόνα 

από την υπάρχουσα που έχει επιλεγεί. 

 

Τέλος, η πλατφόρμα, παρά το γεγονός ότι είναι γραμμένη σε PHP είναι γρήγορη, δεν 

αργεί κατά τη φόρτωσή της και σε αυτό βοηθάει ο κώδικας, πάνω στον οποίο έγιναν 

προσπάθειες ώστε να περιοριστούν στο ελάχιστο τα ερωτημάτα στη βάση δεδομένων 

και να μη περιλαμβάνονται περιττές γραμμές. Η δομή και η ταξινόμηση του κώδικα είναι 

τέτοια ώστε να διευκολύνεται η περιήγηση σε αυτόν, καθώς κάθε βασική λειτουργία 

χωρίζεται με βάση το μενού επιλογών. Ο κώδικας που περιλαμβάνει τις λειτουργίες των 

μελών βρίσκεται σε διαφορετικό φάκελο από τις υπόλοιπες λειτουργίες, όπως και αυτός 

του θέματος-template της πλατφόρμας και του διαχειριστή. Με αυτόν τον τρόπο, είναι 

εύκολο για οποιονδήποτε έχει πρόσβαση στον κώδικα να μπορεί να εντοπίσει γρήγορα 

το αρχείο που θέλει να τροποποιήσει. 

 

 

5.1 Επεκτάσεις 

 

Οι λειτουργίες που μπορούν να προστεθούν στην πλατφόρμα είναι πολλές και μπορούν 

να επεκτείνουν τις δυνατότητές της με τέτοιο τρόπο ώστε να εξελιχθεί σε ένα 

απαραίτητο εργαλείο, τόσο αναζήτησης όσο και επικοινωνίας μεταξύ των σπουδαστών 

ενός Ιδρύματος. Για παράδειγμα, μπορούν να προστεθούν λειτουργίες βαθμολόγησης 

των λημμάτων και σχολιασμού τους από άλλους χρήστες, δημιουργία προφίλ χρηστών 

αλλά κι εκπαιδευτικών, ενσωμάτωση forum ή ζωντανής συνομιλίας για ανταλλαγή 

απόψεων και υλικού, επέκταση των επιλογών καταχώρησης ενός λήμματος σε 

συνδυασμό με δημιουργία σελίδων για κάθε διαθέσιμο μάθημα ξεχωριστά, κ.α. 

 

Κάτι τέτοιο απαιτεί πολλαπλάσιο χρόνο εντατικού προγραμματισμού, αλλά το τελικό 

αποτέλεσμα μπορεί να είναι ένα καινούριο και σύγχρονο CMS τύπου wiki, το οποίο θα 

προσφέρει μεγάλο πλήθος διαθέσιμων λειτουργιών αλλά και δυνατότητες ακόμη 

μεγαλύτερης επέκτασης του, ώστε να προσφέρει στην ακαδημαϊκή κοινότητα υπηρεσίες 

που μέχρι σήμερα δεν είναι διαθέσιμες. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ – Αρχεία 4ου Κεφαλαίου 

 

Κεφάλαιο 4.2 - mainmenu/signup_data_wrap.php: 

 

<?php require_once('../includes/config.php'); ?> 

<?php include ("../templates/default/common/header.php") ?> 

  <div class="main_center"> 

 

  <?php 

          if(empty($_COOKIE['user_id'])) { 

  ?> 

 

    <h1 align="center">ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ<br /><br /> 

 

    <?php 

 

    function died($error) { 

        $error_msg = "Υπάρχουν λάθη στη φόρμα που έχετε συμπληρώσει: " . $error; 

             echo '<script type=\'text/javascript\'>';  

             echo 'alert("'.$error_msg.'");  window.location.href = "signup.php";'; 

             echo '</script>'; 

        die(); 

    } 

      

    $first_name = $_POST['first_name']; 

    $last_name = $_POST['last_name']; 

    $email = $_POST['email']; 

    $username = $_POST['username']; 

    $password = $_POST['password']; 

    $repeat_password = $_POST['repeat_password']; 

    $department = $_POST['department']; 

      

    $error_message = ""; 

 

  if(empty($first_name)){ 

      $error_message .= "Δεν έχετε συμπληρώσει το όνομά σας. "; 

  } 

   

  if(empty($last_name)){ 

      $error_message .= "Δεν έχετε συμπληρώσει το επίθετό σας. "; 

  } 

   

  if(empty($email)){ 

      $error_message .= "Δεν έχετε συμπληρώσει το email σας. "; 

  } 

   

  if(empty($username)){ 

      $error_message .= "Δεν έχετε συμπληρώσει το username σας. "; 

  } 

   

  if(empty($password)){ 

      $error_message .= "Δεν έχετε συμπληρώσει τον κωδικό σας. "; 

  } 

   

  if(empty($repeat_password)){ 

      $error_message .= "Δεν έχετε συμπληρώσει την επιβεβαίωση του κωδικού σας. "; 

  } 

   

  if(empty($department)){ 

      $error_message .= "Δεν έχετε συμπληρώσει το τμήμα σας. "; 

  } 

 

  if(!preg_match("/^[_a-z0-9-]+(\.[_a-z0-9-]+)*@[a-z0-9-]+(\.[a-z0-9-]+)*(\.[a-z]{2,3})$/", 

$email)) { 

    $error_message .= 'Η διεύθυνση e-mail που συμπληρώστε δεν φαίνεται να είναι σωστή. '; 

  } 

 

   if(strlen($username) > 20) { 

    $error_message .= 'Το username δε πρέπει να υπερβαίνει τους 20 χαρακτήρες. '; 

  } 

   

   if(strlen($password) > 20) { 

    $error_message .= 'Ο κωδικός δε πρέπει να υπερβαίνει τους 20 χαρακτήρες. '; 

  } 
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  if($password!=$repeat_password) { 

    $error_message .= 'Δεν έχετε επιβεβαιώσει σωστά τον κωδικό σας. Παρακαλούμε προσπαθήστε πάλι. 

';    

  } 

   

  if(strlen($error_message) > 0) { 

    died($error_message); 

  } 

   

  $check_username_query = "SELECT * FROM users WHERE username = '". $username ."'"; 

  $check_username = mysqli_query($dbc, $check_username_query); 

 

  $check_email_query = "SELECT * FROM users WHERE email = '". $email ."'"; 

  $check_email = mysqli_query($dbc, $check_email_query); 

 

  if(mysqli_num_rows($check_email) > 0) { 

        echo '<script type=\'text/javascript\'>';  

        echo 'alert("Το e-mail που επιλέξατε χρησιμοποιείται ήδη. Παρακαλούμε εισάγετε ένα 

διαφορετικό.");  window.location.href = "signup.php";'; 

        echo '</script>'; 

  } 

     

  else if(mysqli_num_rows($check_username) > 0) { 

        echo '<script type=\'text/javascript\'>';  

        echo 'alert("Το username που επιλέξατε χρησιμοποιείται ήδη. Παρακαλούμε επιλέξτε ένα 

άλλο.");  window.location.href = "signup.php";'; 

        echo '</script>'; 

  } 

 

  else {  

  $query = "INSERT INTO users (first_name, last_name, email, username, pass, department_id)" . 

"VALUES ('$first_name', '$last_name', '$email', '$username', SHA1('$password'), '$department')"; 

  } 

 

  mysqli_query($dbc, $query) 

    or die('Σφάλμα ερωτήματος στη βάση'); 

   

  mysqli_close($dbc); 

   

  echo '<script type=\'text/javascript\'>';  

  echo 'alert("Η εγγραφή σας ήταν επιτυχής! Σας έχει σταλεί ένα email επιβεβαίωσης στη διεύθυνση 

που δηλώσατε κατά την εγγραφή σας. Τώρα μπορείτε να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας.");  

window.location.href = "/wiki/index.php";'; 

  echo '</script>'; 

 

  $to = "$email"; 

  $subject = "ARES - Email επιβεβαίωσης"; 

  $message = "Ευχαριστούμε για την εγγραφή σας στην ακαδημαϊκή πλατφόρμα ARES! Αυτό είναι ένα 

email επιβεβαίωσης της δημιουργίας του λογαριασμού σας. Πλέον θα μπορείτε να συνδέεστε στην 

πλατφόρα μέσω του συνδέσμου: http://wiki.mywebspot.gr."; 

  $from = "wiki@mywebspot.gr"; 

  $headers = "Από: $from"; 

  mail($to,$subject,$message,$headers); 

 

?> 

 

<?php 

          } 

          else { 

              echo('<h1 style="color: #0fa1e0">Είστε ήδη συνδεδεμένος/η σαν: ' . 

$_COOKIE['username'] . '.</h1>'); 

               

              } 

?> 

 

<div class="clr"></div> 

  </div> 

  <div class="footer"> 

    <div class="footer_resize" text-align="center"> 

 

        <?php include ("../templates/default/common/footer.php") ?> 

 

    </div> 

  </div> 

</div> 

</body> 

</html> 
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Κεφάλαιο 4.3 - account/definitions_data_wrap.php: 

 

<?php require_once('../includes/config.php') ?> 

<?php include ("../templates/default/common/header.php") ?> 

  <div class="main_center"> 

<?php  

    if(isset($_COOKIE['user_id'])) { 

        $cookieid = $_COOKIE['user_id']; 

?> 

    <h1 align="center">ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΟΥ ΛΗΜΜΑΤΟΣ<br /><br /> 

<?php 

 

    function died($error) { 

        $error_msg = $error; 

             echo '<script type=\'text/javascript\'>';  

             echo 'alert("'.$error_msg.'");  window.location.href = "add_definition.php";'; 

             echo '</script>'; 

        die(); 

    } 

 

    $department = $_POST['department']; 

    $word = $_POST['word']; 

    $definition = $_POST['definition']; 

      

    $error_message = ""; 

   

  if(empty($department)){ 

    $error_message .= 'Δεν έχετε επιλέξει τμήμα. '; 

  } 

   

  if(empty($word)){ 

    $error_message .= 'Δεν έχετε συμπληρώσει το λήμμα. '; 

  } 

   

  if(empty($definition)){ 

    $error_message .= 'Δεν έχετε συμπληρώσει τον ορισμό του λήμματος. '; 

  } 

 

  if(!empty($word) && strlen($word) < 1) { 

    $error_message .= 'Το λήμμα θα πρέπει να ξεπερνά τον 1 χαρακτήρα. '; 

  } 

   

  if(!empty($definition) && strlen($definition) < 10) { 

    $error_message .= 'Ο ορισμός του λήμματος είναι πολύ μικρός. '; 

  } 

 

  if(strlen($error_message) > 0) { 

    died($error_message); 

  } 

   

  $check_word_query = "SELECT * FROM entries WHERE word = '". $word ."' AND department_id = '". 

$department ."'"; 

  $check_word = mysqli_query($dbc, $check_word_query); 

   

  if(mysqli_num_rows($check_word) > 0) { 

?> 

           

          <h1>Το λήμμα που θέλετε να εισάγετε στο τμήμα υπάρχει ήδη. Ελέγξτε το και προσπαθήστε 

ξανά.</h1><br /><br /> 

          <hr width="900" size="1" noshade align="center"> 

          <h1 align="right"><a href="add_definition.php">Πίσω στην εισαγωγή λήμματος >></h1> 

           

<?php 

  } 

  else { 

   

  $query = "INSERT INTO entries (department_id, word, definition, user_id)" . " VALUES ('". 

$department ."', '". $word ."', '". $definition ."', '". $cookieid ."')"; 

 

  mysqli_query($dbc, $query) 

    or die('Σφάλμα ερωτήματος στη βάση'); 

 

  $to = "wiki@mywebspot.gr"; 

  $subject = "ARES - Νέα καταχώρηση για έγκριση"; 

  $message = "Ένα νέο λήμμα μόλις έχει καταχωρηθεί από κάποιον χρήστη της πλατφόρμας. Το λήμμα 

είναι: '$word' και βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής προς έγκριση. Για να το δείτε συνδεθείτε στη 

διαχείριση."; 
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  $from = "wiki@mywebspot.gr"; 

  $headers = "Από: $from"; 

  mail($to,$subject,$message,$headers); 

   

  mysqli_close($dbc); 

?> 

           

          <h1>Η καταχώρηση του λήμματος έγινε επιτυχώς και σύντομα θα ελεγχθεί από κάποιον 

διαχειριστή. Εφόσον εγκριθεί, θα εμφανιστεί άμεσα στην πλατφόρμα. Ευχαριστούμε για τη συνεισφορά 

σας!</h1><br /><br /> 

          <hr width="900" size="1" noshade align="center"> 

          <h1 align="right"><a href="/wiki/index.php">Πίσω στην αρχική >></h1> 

 

<?php 

          } 

      } 

          else { 

?> 

           

          <h1>Για να εισάγετε λήμμα θα πρέπει πρώτα να <a 

href="/wiki/mainmenu/login.php">συνδεθείτε στον λογαριασμό σας.</a></h1><br /> 

          <h1>Δεν έχετε λογαριασμό; <a href="/wiki/mainmenu/signup.php">Δημιουργήστε έναν 

εδώ!</a></h1> 

           

<?php 

 

          } 

?> 

<div class="clr"></div> 

  </div> 

  <div class="footer"> 

    <div class="footer_resize" text-align="center"> 

        <?php include ("../templates/default/common/footer.php") ?> 

    </div> 

  </div> 

</div> 

</body> 

</html> 

 

 

Κεφάλαιο 4.4 - mainmenu/search_results.php: 

 

<?php require_once('../includes/config.php'); ?> 

<?php include ("../templates/default/common/header.php") ?> 

  <div class="main_center"> 

      <h1 align="center">ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ<br /><br /> 

<?php 

    function died($error) { 

        $error_msg = $error; 

             echo '<script type=\'text/javascript\'>';  

             echo 'alert("'.$error_msg.'");  window.location.href = "search.php";'; 

             echo '</script>'; 

        die(); 

    } 

 

    $department = $_POST['department']; 

    $word = $_POST['word']; 

     

    if ($_POST['word'] === '') { 

        $_POST['word'] = NULL; 

    } 

 

    $error_message = ""; 

 

  if(strlen($error_message) > 0) { 

    died($error_message); 

  } 

   

  if(!empty($department) && empty($word)){ 

 

    $search_word_query1 = "SELECT * FROM entries WHERE department_id = '". $department ."' AND 

approve = 1 ORDER BY word ASC"; 

    $search_word1 = mysqli_query($dbc, $search_word_query1); 

 

    if(mysqli_num_rows($search_word1) == 0){ 
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?>   

        <h1>ΔΕ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΘΕΣΑΤΕ.</h1> 

        <h1>ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ <a href="search.php">ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΞΑΝΑ.</a></h1>   

<?php 

        } else { 

?> 

        <table id="table" style="float:center"> 

        <thead> 

        <tr> 

            <th scope="col">ID Λήμματος</th> 

            <th scope="col">Λήμμα</th> 

            <th scope="col">Τμήμα</th> 

            <th scope="col">Χρήστης</th> 

        </tr> 

        </thead> 

        <tbody> 

<?php 

        while ($row = mysqli_fetch_assoc($search_word1)){ 

            $department_id = $row['department_id']; 

            $search_department_query = "SELECT name FROM departments WHERE department_id = '". 

$department_id ."'"; 

            $search_department = mysqli_query($dbc, $search_department_query); 

            $row2 = mysqli_fetch_assoc($search_department); 

 

            $user_id = $row['user_id']; 

            $search_user_query = "SELECT username FROM users WHERE user_id = '". $user_id ."'"; 

            $search_user = mysqli_query($dbc, $search_user_query); 

            $row3 = mysqli_fetch_assoc($search_user); 

?> 

        <tr> 

        <td><?php echo $row['definition_id'];?></td> 

        <td><a href="/wiki/browse/detailed_definition.php?definition_id=<?php echo 

$row['definition_id'];?>"><?php echo $row['word'];?></td> 

        <td><?php echo $row2['name'];?></td> 

        <td><?php if ($user_id!=0){ 

                        echo $row3['username']; 

                            } 

                        else { 

                            echo 'Administrator'; 

                            } 

                          ?></td> 

        </tr>         

<?php 

    } 

?> 

        </tbody> 

        </table><br /><br /> 

        <hr width="900" size="1" noshade align="center"> 

        <h1 align="right"><a href="/wiki/mainmenu/search.php"><br />Πίσω στην αναζήτηση >></h1> 

<?php 

  } 

} 

  if(!empty($department) && !empty($word)){ 

 

    $search_word_query2 = "SELECT * FROM entries WHERE department_id = '". $department ."' AND 

word LIKE '%" . $word . "%' AND approve = 1 ORDER BY word ASC LIMIT 0,10"; 

    $search_word2 = mysqli_query($dbc, $search_word_query2); 

 

      if(mysqli_num_rows($search_word2) == 0){ 

?>           

        <h1>ΔΕ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΘΕΣΑΤΕ.</h1> 

        <h1>ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ <a href="search.php">ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΞΑΝΑ.</a></h1>         

<?php 

        } else { 

?> 

        <table id="table" style="float:center"> 

        <thead> 

        <tr> 

            <th scope="col">ID Λήμματος</th> 

            <th scope="col">Λήμμα</th> 

            <th scope="col">Τμήμα</th> 

            <th scope="col">Χρήστης</th> 

        </tr> 

        </thead> 

        <tbody>        

<?php 

        while ($row = mysqli_fetch_assoc($search_word2)){ 

            $department_id = $row['department_id']; 

            $search_department_query = "SELECT name FROM departments WHERE department_id = '". 

$department_id ."'"; 
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            $search_department = mysqli_query($dbc, $search_department_query); 

            $row2 = mysqli_fetch_assoc($search_department); 

 

            $user_id = $row['user_id']; 

            $search_user_query = "SELECT username FROM users WHERE user_id = '". $user_id ."'"; 

            $search_user = mysqli_query($dbc, $search_user_query); 

            $row3 = mysqli_fetch_assoc($search_user); 

?> 

        <tr> 

        <td><?php echo $row['definition_id'];?></td> 

        <td><a href="/wiki/browse/detailed_definition.php?definition_id=<?php echo 

$row['definition_id'];?>"><?php echo $row['word'];?></td> 

        <td><?php echo $row2['name'];?></td> 

        <td><?php if ($user_id!=0){ 

                        echo $row3['username']; 

                            } 

                        else { 

                            echo 'Administrator'; 

                            } 

                          ?></td> 

        </tr>         

<?php 

    } 

?> 

        </tbody> 

        </table><br /><br /> 

        <hr width="900" size="1" noshade align="center"> 

        <h1 align="right"><a href="/wiki/mainmenu/search.php"><br />Πίσω στην αναζήτηση >></h1> 

<?php 

  } 

} 

if(empty($department) && !empty($word)){ 

 

    $search_word_query3 = "SELECT * FROM entries WHERE word LIKE '%" . $word . "%' AND approve = 

1 ORDER BY word ASC LIMIT 0,10"; 

    $search_word3 = mysqli_query($dbc, $search_word_query3); 

 

      if(mysqli_num_rows($search_word3) == 0){ 

?>           

        <h1>ΔΕ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΘΕΣΑΤΕ.</h1> 

        <h1>ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ <a href="search.php">ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΞΑΝΑ.</a></h1>         

<?php 

        } else { 

?> 

        <table id="table" style="float:center"> 

        <thead> 

        <tr> 

            <th scope="col">ID Λήμματος</th> 

            <th scope="col">Λήμμα</th> 

            <th scope="col">Τμήμα</th> 

            <th scope="col">Χρήστης</th> 

        </tr> 

        </thead> 

        <tbody>        

<?php 

        while ($row = mysqli_fetch_assoc($search_word3)){ 

            $department_id = $row['department_id']; 

            $search_department_query = "SELECT name FROM departments WHERE department_id = '". 

$department_id ."'"; 

            $search_department = mysqli_query($dbc, $search_department_query); 

            $row2 = mysqli_fetch_assoc($search_department); 

 

            $user_id = $row['user_id']; 

            $search_user_query = "SELECT username FROM users WHERE user_id = '". $user_id ."'"; 

            $search_user = mysqli_query($dbc, $search_user_query); 

            $row3 = mysqli_fetch_assoc($search_user); 

?> 

        <tr> 

        <td><?php echo $row['definition_id'];?></td> 

        <td><a href="/wiki/browse/detailed_definition.php?definition_id=<?php echo 

$row['definition_id'];?>"><?php echo $row['word'];?></td> 

        <td><?php echo $row2['name'];?></td> 

        <td><?php if ($user_id!=0){ 

                        echo $row3['username']; 

                            } 

                        else { 

                            echo 'Administrator'; 

                            } 

                          ?> 

</td></tr>         
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<?php 

    } 

?> 

        </tbody> 

        </table><br /><br /> 

        <hr width="900" size="1" noshade align="center"> 

        <h1 align="right"><a href="/wiki/mainmenu/search.php"><br />Πίσω στην αναζήτηση >></h1> 

<?php 

  } 

} 

if(empty($department) && empty($word)){ 

 

    $search_word_query4 = "SELECT * FROM entries ORDER BY word ASC LIMIT 0,10"; 

    $search_word4 = mysqli_query($dbc, $search_word_query4); 

 

      if(mysqli_num_rows($search_word4) == 0){ 

?>           

        <h1>ΔΕ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΘΕΣΑΤΕ.</h1> 

        <h1>ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ <a href="search.php">ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΞΑΝΑ.</a></h1>         

<?php 

        } else { 

?> 

        <table id="table" style="float:center"> 

        <thead> 

        <tr> 

            <th scope="col">ID Λήμματος</th> 

            <th scope="col">Λήμμα</th> 

            <th scope="col">Τμήμα</th> 

            <th scope="col">Χρήστης</th> 

        </tr> 

        </thead> 

        <tbody>        

<?php 

        while ($row = mysqli_fetch_assoc($search_word4)){ 

            $department_id = $row['department_id']; 

            $search_department_query = "SELECT name FROM departments WHERE department_id = '". 

$department_id ."'"; 

            $search_department = mysqli_query($dbc, $search_department_query); 

            $row2 = mysqli_fetch_assoc($search_department); 

 

            $user_id = $row['user_id']; 

            $search_user_query = "SELECT username FROM users WHERE user_id = '". $user_id ."'"; 

            $search_user = mysqli_query($dbc, $search_user_query); 

            $row3 = mysqli_fetch_assoc($search_user); 

?> 

        <tr> 

        <td><?php echo $row['definition_id'];?></td> 

        <td><a href="/wiki/browse/detailed_definition.php?definition_id=<?php echo 

$row['definition_id'];?>"><?php echo $row['word'];?></td> 

        <td><?php echo $row2['name'];?></td> 

        <td><?php if ($user_id!=0){ 

                        echo $row3['username']; 

                            } 

                        else { 

                            echo 'Administrator'; 

                            } 

                          ?> 

</td></tr>         

<?php 

    } 

?> 

        </tbody> 

        </table><br /><br /> 

        <hr width="900" size="1" noshade align="center"> 

        <h1 align="right"><a href="/wiki/mainmenu/search.php"><br />Πίσω στην αναζήτηση >></h1> 

<?php 

  } 

} 

  mysqli_close($dbc); 

?> 

<div class="clr"></div> 

  </div> 

  <div class="footer"> 

    <div class="footer_resize" text-align="center"> 

        <?php include ("../templates/default/common/footer.php") ?> 

    </div> 

  </div> 

</div> 

</body> 

</html> 
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Κεφάλαιο 4.5 - mainmenu/contact_data_wrap.php: 

 

<?php require_once('../includes/config.php'); ?> 

<?php include ("../templates/default/common/header.php") ?> 

  <div class="main_center"> 

      <h1 align="center">ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ<br /><br /> 

<?php   

$to = 'panosgeorganakis@gmail.com'; 

$sbj = 'E-mail επικοινωνίας | Πλατφόρμα ARES'; 

 

    function died($error) { 

        $error_msg = $error; 

             echo '<script type=\'text/javascript\'>';  

             echo 'alert("'.$error_msg.'");  window.location.href = "contact.php";'; 

             echo '</script>'; 

        die(); 

    } 

 

    $name = $_POST['name']; 

    $email = $_POST['email']; 

    $subject = $_POST['subject']; 

    $message = $_POST['message'];      

    $error_message = ""; 

 

  if(empty($_POST['name'])){ 

    $error_message .= 'Δεν έχετε συμπληρώσει το ονοματεπώνυμό σας. ';  } 

   

  if(empty($_POST['email'])){ 

    $error_message .= 'Δεν έχετε συμπληρώσει το e-mail σας. ';  } 

   

  if(empty($_POST['subject'])){ 

    $error_message .= 'Δεν έχετε συμπληρώσει το θέμα του μηνύματος. ';  } 

   

  if(empty($_POST['message'])){ 

    $error_message .= 'Δεν έχετε συμπληρώσει το μήνυμα σας. ';  } 

     

  if(!preg_match("/^[a-zA-Z0-9_.-]+@[a-zA-Z0-9-]+.[a-zA-Z0-9-.]+$/", $email)) { 

    $error_message .= 'Η διεύθυνση e-mail που συμπληρώστε δεν φαίνεται να είναι σωστή. ';  } 

 

  if(strlen($name) < 3) { 

    $error_message .= 'Το όνομα θα πρέπει να ξεπερνά τους 3 χαρακτήρες. ';  } 

   

  if(strlen($subject) < 3) { 

    $error_message .= 'Το θέμα θα πρέπει να ξεπερνά τους 3 χαρακτήρες. ';  } 

   

  if(strlen($message) < 5) { 

    $error_message .= 'Το μήνυμα θα πρέπει να ξεπερνά τους 5 χαρακτήρες. ';  } 

   

  if(strlen($error_message) > 0) { 

    died($error_message);  } 

 

  $query = "INSERT INTO contact (full_name, email, subject, message)" . "VALUES ('$name', 

'$email', '$subject', '$message')"; 

 

  mysqli_query($dbc, $query) 

    or die('Σφάλμα ερωτήματος στη βάση');   

  mysqli_close($dbc); 

   

  $header = "Από: $email\n". 

  "MIME-Version: 1.0\r\n".  

  "Content-Type: text/html; charset=\"UTF-8\"\r\n".  

  "Content-Transfer-Encoding: 8bit\r\n".   

  @mail($to, $sbj, $message, $header); 

 

?>           

          <h1>ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΑΣ ΣΤΑΛΘΗΚΕ ΕΠΙΤΥΧΩΣ</h1><br /><br /> 

          <h1><a href="/wiki/index.php"><br />Πίσω στην αρχική >></h1> 

<div class="clr"></div> 

  </div> 

  <div class="footer"> 

    <div class="footer_resize" text-align="center"> 

        <?php include ("../templates/default/common/footer.php") ?> 

    </div> 

  </div> 

</div> 

</body> 

</html> 
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Κεφάλαιο 4.7 – admin_panel/mainmenu/alter_approval.php: 

 

<?php require_once('../includes/config.php'); ?> 

<?php include ("../templates/default/common/header.php") ?> 

 

  <div class="main_center"> 

 

  <?php 

          if(isset($_COOKIE['admin_id'])) { 

  ?> 

 

    <h1 align="center">ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ<br /><br /> 

 

    <?php 

 

    function died($error) { 

        $error_msg = "Υπάρχουν λάθη στη φόρμα που έχετε συμπληρώσει: " . $error; 

             echo '<script type=\'text/javascript\'>';  

             echo 'alert("'.$error_msg.'");  window.location.href = "show_words.php";'; 

             echo '</script>'; 

        die(); 

    } 

 

    $definition_id = $_GET['definition_id']; 

 

    $alter0_approval_query = "SELECT * FROM entries WHERE definition_id = '". $definition_id 

."'"; 

    $alter0_approval = mysqli_query($dbc, $alter0_approval_query); 

    $result = mysqli_fetch_array($alter0_approval); 

     

    if($result['approve'] == 1){ 

         

    $alter1_approval_query = "UPDATE entries SET approve = 0 WHERE definition_id = '". 

$definition_id ."'"; 

    $alter1_approval = mysqli_query($dbc, $alter1_approval_query); 

 

    } else { 

 

    $alter2_approval_query = "UPDATE entries SET approve = 1 WHERE definition_id = '". 

$definition_id ."'"; 

    $alter2_approval = mysqli_query($dbc, $alter2_approval_query); 

 

    } 

   

  mysqli_close($dbc); 

   

  echo '<script type=\'text/javascript\'>';  

  echo 'alert("Η επεξεργασία του λήμματος ήταν επιτυχής!");  window.location.href = 

"/wiki/admin_panel/mainmenu/show_words.php";'; 

  echo '</script>'; 

 

?> 

 

<?php 

          } 

          else { 

?> 

 

        <h1>Δεν έχετε δικαίωμα πρόσβασης.</h1>'; 

 

<?php             

              } 

?> 

 

<div class="clr"></div> 

  </div> 

  <div class="footer"> 

    <div class="footer_resize" text-align="center"> 

 

        <?php include ("../templates/default/common/footer.php") ?> 

 

    </div> 

  </div> 

</div> 

</body> 

</html> 
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Κεφάλαιο 4.8 – admin_panel/mainmenu/add_depts_data_wrap.php: 

 

<?php  require_once("../includes/config.php") ?> 

<?php include ("../templates/default/common/header.php") ?> 

  <div class="main_center"> 

      <?php  

            if(isset($_COOKIE['admin_id'])) { 

      ?> 

      <h1 align="center">ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ<br /><br /> 

    <?php 

 

    function died($error) { 

        $error_msg = "Υπάρχουν λάθη στη φόρμα που έχετε συμπληρώσει: " . $error; 

             echo '<script type=\'text/javascript\'>';  

             echo 'alert("'.$error_msg.'");  window.location.href = "add_depts.php";'; 

             echo '</script>'; 

        die(); 

    } 

  

    if(!isset($_POST['name']) || 

        !isset($_POST['school'])) { 

        $error_message = "Φαίνεται να υπάρχει κάποιο πρόβλημα στη φόρμα που συμπληρώσατε. Ελέγξτε 

εάν όλα τα απαραίτητα πεδία είναι συμπληρωμένα."; 

    } 

      

    $name = $_POST['name']; 

    $school = $_POST['school']; 

      

    $error_message = ""; 

   

  if(strlen($error_message) > 0) { 

    died($error_message); 

  } 

   

  $check_department_query = "SELECT * FROM departments WHERE name = '". $name ."'"; 

  $check_department = mysqli_query($dbc, $check_department_query); 

     

  if(mysqli_num_rows($check_department) > 0) { 

        echo '<script type=\'text/javascript\'>';  

        echo 'alert("Το τμήμα που θέλετε να εισάγετε υπάρχει ήδη.");  window.location.href = 

"add_depts.php";'; 

        echo '</script>'; 

  } 

 

  $query = "INSERT INTO departments (name, general_department)" . "VALUES ('$name', '$school')"; 

 

  mysqli_query($dbc, $query) 

    or die('Σφάλμα ερωτήματος στη βάση'); 

   

  mysqli_close($dbc); 

   

  echo '<script type=\'text/javascript\'>';  

  echo 'alert("Η προσθήκη ήταν επιτυχής!");  window.location.href = 

"/wiki/admin_panel/mainmenu/show_depts.php";'; 

  echo '</script>'; 

 

?> 

<?php 

        } 

        else { 

    ?> 

 

    <h2 align="center">Δεν έχετε δικαίωμα πρόσβασης.<br /><br /> 

 

    <?php 

        } 

?> 

<div class="clr"></div> 

  </div> 

  <div class="footer"> 

    <div class="footer_resize" text-align="center"> 

        <?php include ("../templates/default/common/footer.php") ?> 

    </div> 

  </div> 

</div> 

</body> 

</html> 
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Κεφάλαιο 4.9 – admin_panel/mainmenu/edit_user_data_wrap.php: 

 

<?php require_once('../includes/config.php'); ?> 

<?php include ("../templates/default/common/header.php") ?> 

 

  <div class="main_center"> 

 

  <?php 

          if(isset($_COOKIE['admin_id'])) { 

  ?> 

      <h1 align="center">ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ<br /><br /> 

 

    <?php 

 

    function died($error) { 

        $error_msg = "Υπάρχουν λάθη στη φόρμα που έχετε συμπληρώσει: " . $error; 

             echo '<script type=\'text/javascript\'>';  

             echo 'alert("'.$error_msg.'");  window.location.href = "show_users.php";'; 

             echo '</script>'; 

        die(); 

    } 

     

    $user_id = $_POST['user_id']; 

    $first_name = $_POST['first_name']; 

    $last_name = $_POST['last_name']; 

    $email = $_POST['email']; 

    $username = $_POST['username']; 

    $password = $_POST['password']; 

    $repeat_password = $_POST['repeat_password']; 

    $department = $_POST['department']; 

      

    $error_message = ""; 

     

  if(empty($first_name)){ 

      $error_message .= "Δεν έχετε συμπληρώσει το όνομά. "; 

  } 

   

  if(empty($last_name)){ 

      $error_message .= "Δεν έχετε συμπληρώσει το επίθετό. "; 

  } 

   

  if(empty($email)){ 

      $error_message .= "Δεν έχετε συμπληρώσει το email. "; 

  } 

   

  if(empty($username)){ 

      $error_message .= "Δεν έχετε συμπληρώσει το username. "; 

  } 

   

  if(empty($password)){ 

      $error_message .= "Δεν έχετε συμπληρώσει τον κωδικό. "; 

  } 

   

  if(empty($repeat_password)){ 

      $error_message .= "Δεν έχετε συμπληρώσει την επιβεβαίωση του κωδικού. "; 

  } 

   

  if(empty($department)){ 

      $error_message .= "Δεν έχετε συμπληρώσει το τμήμα. "; 

  } 

     

  if(!preg_match("/^[a-zA-Z0-9_.-]+@[a-zA-Z0-9-]+.[a-zA-Z0-9-.]+$/", $email)) { 

    $error_message .= 'Η διεύθυνση e-mail που συμπληρώστε δεν φαίνεται να είναι σωστή. '; 

  } 

 

   if(strlen($username) > 20) { 

    $error_message .= 'Το username δε πρέπει να υπερβαίνει τους 20 χαρακτήρες. '; 

  } 

   

   if(strlen($password) > 50) { 

    $error_message .= 'Ο κωδικός δε πρέπει να υπερβαίνει τους 50 χαρακτήρες. '; 

  } 

   

  if($password!=$repeat_password) { 

    $error_message .= 'Δεν έχετε επιβεβαιώσει σωστά τον κωδικό. Παρακαλούμε προσπαθήστε πάλι. ';    

  } 
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  if(strlen($error_message) > 0) { 

    died($error_message); 

  } 

   

  $check_username_query = "SELECT user_id FROM users WHERE username = '". $username ."'"; 

  $check_username = mysqli_query($dbc, $check_username_query); 

   

  $check_username_query_authentication = "SELECT user_id FROM users WHERE user_id = '". $user_id 

."'"; 

  $check_username_authentication = mysqli_query($dbc, $check_username_query_authentication); 

 

  $check_email_query = "SELECT user_id FROM users WHERE email = '". $email ."'"; 

  $check_email = mysqli_query($dbc, $check_email_query); 

   

  $check_email_query_authentication = "SELECT user_id FROM users WHERE user_id = '". $user_id 

."'"; 

  $check_email_authentication = mysqli_query($dbc, $check_email_query_authentication); 

 

  if($check_email!=$check_email_authentication) { 

        echo '<script type=\'text/javascript\'>';  

        echo 'alert("Το e-mail που επιλέξατε χρησιμοποιείται ήδη. Παρακαλούμε εισάγετε ένα 

διαφορετικό.");  window.location.href = "edit_account.php";'; 

        echo '</script>'; 

  }  

 

else if($check_username!=$check_username_authentication) { 

        echo '<script type=\'text/javascript\'>';  

        echo 'alert("Το username που επιλέξατε χρησιμοποιείται ήδη. Παρακαλούμε επιλέξτε ένα 

άλλο.");  window.location.href = "edit_account.php";'; 

        echo '</script>'; 

  }  

 

else { 

 

  $query = "UPDATE users SET first_name = '". $first_name ."', last_name = '". $last_name ."', 

email = '". $email ."', username = '". $username ."', pass = SHA1('$password'), department_id = 

'". $department ."' WHERE user_id = '". $user_id ."'"; 

} 

 

  mysqli_query($dbc, $query) 

    or die('Σφάλμα ερωτήματος στη βάση'); 

   

  mysqli_close($dbc); 

   

  echo '<script type=\'text/javascript\'>';  

  echo 'alert("Η επεξεργασία των στοιχείων ήταν επιτυχής!");  window.location.href = 

"/wiki/admin_panel/mainmenu/show_users.php";'; 

  echo '</script>'; 

 

?> 

 

<?php 

          } 

          else { 

?> 

 

          <h1>Δεν έχετε δικαίωμα πρόσβασης.</h1>'; 

 

<?php             

              } 

?> 

 

<div class="clr"></div> 

  </div> 

  <div class="footer"> 

    <div class="footer_resize" text-align="center"> 

 

        <?php include ("../templates/default/common/footer.php") ?> 

 

    </div> 

  </div> 

</div> 

</body> 

</html> 
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Κεφάλαιο 4.10 – admin_panel/mainmenu/news_data_wrap.php: 

 

<?php  require_once("../includes/config.php") ?> 

<?php include ("../templates/default/common/header.php") ?> 

  <div class="main_center"> 

      <?php  

            if(isset($_COOKIE['admin_id'])) { 

      ?> 

      <h1 align="center">ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ<br /><br /> 

<?php 

 

    function died($error) { 

        $error_msg = $error; 

             echo '<script type=\'text/javascript\'>';  

             echo 'alert("'.$error_msg.'");  window.location.href = "add_definition.php";'; 

             echo '</script>'; 

        die(); 

    } 

 

    $title = $_POST['title']; 

    $body = $_POST['body']; 

      

    $error_message = ""; 

   

  if(empty($title)){ 

    $error_message .= 'Δεν έχετε συμπληρώσει τον τίτλο. '; 

  } 

   

  if(empty($body)){ 

    $error_message .= 'Δεν έχετε συμπληρώσει την ανακοίνωση. '; 

  } 

 

  if(!empty($title) && strlen($title) < 1) { 

    $error_message .= 'Ο τίτλος θα πρέπει να ξεπερνά τον 1 χαρακτήρα. '; 

  } 

   

  if(!empty($body) && strlen($body) < 10) { 

    $error_message .= 'Η ανακοίνωση είναι πολύ μικρή. '; 

  } 

 

  if(strlen($error_message) > 0) { 

    died($error_message); 

  } 

 

  $query = "INSERT INTO news (title, body)" . "VALUES ('$title', '$body')"; 

 

  mysqli_query($dbc, $query) 

    or die('Σφάλμα ερωτήματος στη βάση'); 

   

  mysqli_close($dbc); 

?> 

           

          <h1>Η καταχώρηση της ανακοίνωσης έγινε επιτυχώς!</h1><br /><br /> 

          <hr width="900" size="1" noshade align="center"> 

          <h1 align="right"><a href="show_news.php">Πίσω στις ανακοινώσεις >></h1> 

 

<?php 

    } 

          else { 

?> 

     <h2 align="center">Δεν έχετε δικαίωμα πρόσβασης.<br /><br />      

<?php 

 

          } 

?> 

<div class="clr"></div> 

  </div> 

  <div class="footer"> 

    <div class="footer_resize" text-align="center"> 

        <?php include ("../templates/default/common/footer.php") ?> 

    </div> 

  </div> 

</div> 

</body> 

</html> 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ – Βάση Δεδομένων 

 

To αρχείο δημιουργίας της βάσης, install/install_data_wrap.php: 

 

<html> 

<head> 

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

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

<link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="/wiki/images/favicon.ico"> 

<!--[if IE]> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/wiki/templates/default/css/ie_style.css" /> 

<![endif]--> 

<title>ARES | Ακαδημαϊκή Πλατφόρμα Λημμάτων και Ορισμών</title> 

</head> 

<body> 

<div class="main"> 

<div class="header"> 

<div class="logo"><a href="/wiki/index.php"><img src="/wiki/images/logo.png" width="400" 

height="44" border="0" alt="Αρχική" title="Αρχική"/></a></div> 

<div id='horizontal_menu'></div> 

<div class="clr"></div> 

</div> 

<div class="main_center"> 

    <h1 align="center">ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ARES<br/><br/><br/> 

 

    <?php 

    function died($error) { 

        $error_msg = "Υπάρχουν λάθη στη φόρμα που έχετε συμπληρώσει: " . $error; 

             echo '<script type=\'text/javascript\'>';  

             echo 'alert("'.$error_msg.'");  window.location.href = "signup.php";'; 

             echo '</script>'; 

        die(); 

    } 

 

    $db_host = $_POST['db_host'];  

    $db_username = $_POST['db_username'];  

    $db_password = $_POST['db_password']; 

    $db_database = $_POST['db_database']; 

 

    $dbc = mysqli_connect($db_host, $db_username, $db_password, $db_database) 

        or die('Σφάλμα κατά τη σύνδεση με τη βάση δεδομένων'); 

 

    mysqli_set_charset($dbc, "utf8"); 

      

    $first_name = $_POST['first_name']; 

    $last_name = $_POST['last_name']; 

    $email = $_POST['email']; 

    $username = $_POST['username']; 

    $password = $_POST['password']; 

    $repeat_password = $_POST['repeat_password']; 

      

    $error_message = ""; 

 

  if(empty($first_name)){ 

      $error_message .= "Δεν έχετε συμπληρώσει το όνομά σας. "; } 

   

  if(empty($last_name)){ 

      $error_message .= "Δεν έχετε συμπληρώσει το επίθετό σας. ";} 

   

  if(empty($email)){ 

      $error_message .= "Δεν έχετε συμπληρώσει το email σας. "; } 

   

  if(empty($username)){ 

      $error_message .= "Δεν έχετε συμπληρώσει το username σας. "; } 

   

  if(empty($password)){ 

      $error_message .= "Δεν έχετε συμπληρώσει τον κωδικό σας. "; } 

   

  if(empty($repeat_password)){ 

      $error_message .= "Δεν έχετε συμπληρώσει την επιβεβαίωση του κωδικού σας. "; } 

  if(!preg_match("/^[a-zA-Z0-9_.-]+@[a-zA-Z0-9-]+.[a-zA-Z0-9-.]+$/", $email)) { 

    $error_message .= 'Η διεύθυνση e-mail που συμπληρώστε δεν φαίνεται να είναι σωστή. '; } 

 

   if(strlen($username) > 20) { 
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    $error_message .= 'Το username δε πρέπει να υπερβαίνει τους 20 χαρακτήρες. '; } 

   

   if(strlen($password) > 20) { 

    $error_message .= 'Ο κωδικός δε πρέπει να υπερβαίνει τους 20 χαρακτήρες. '; } 

   

  if($password != $repeat_password) { 

    $error_message .= 'Δεν έχετε επιβεβαιώσει σωστά τον κωδικό σας. Παρακαλούμε προσπαθήστε πάλι. 

'; } 

   

  if(strlen($error_message) > 0) { 

    died($error_message); } 

 

  $table1 = "CREATE TABLE IF NOT EXISTS admin_users ( 

  admin_id INT(10) AUTO_INCREMENT, 

  first_name VARCHAR(20), 

  last_name VARCHAR(20), 

  username VARCHAR(20), 

  pass VARCHAR(40), 

  email VARCHAR(60), 

  PRIMARY KEY(admin_id)) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci"; 

 

  mysqli_query($dbc, $table1) 

  or die('Σφάλμα κατά τη δημιουργία πίνακα'); 

 

  $table2 = "CREATE TABLE IF NOT EXISTS contact ( 

  contact_id INT(10) AUTO_INCREMENT, 

  full_name VARCHAR(50), 

  email VARCHAR(60), 

  subject VARCHAR(60), 

  message TEXT, 

  PRIMARY KEY(contact_id)) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci"; 

 

  mysqli_query($dbc, $table2) 

  or die('Σφάλμα κατά τη δημιουργία πίνακα'); 

 

  $table3 = "CREATE TABLE IF NOT EXISTS departments ( 

  department_id INT(10) AUTO_INCREMENT, 

  general_department INT(40), 

  name VARCHAR(60), 

  PRIMARY KEY(department_id)) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci"; 

 

  mysqli_query($dbc, $table3) 

  or die('Σφάλμα κατά τη δημιουργία πίνακα'); 

 

  $table4 = "CREATE TABLE IF NOT EXISTS entries ( 

  definition_id INT(10) AUTO_INCREMENT, 

  word VARCHAR(60), 

  definition TEXT, 

  department_id INT(10), 

  user_id INT(10), 

  approve INT(11), 

  PRIMARY KEY(definition_id)) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci"; 

 

  mysqli_query($dbc, $table4) 

  or die('Σφάλμα κατά τη δημιουργία πίνακα'); 

 

  $table5 = "CREATE TABLE IF NOT EXISTS news ( 

  news_id INT(11) AUTO_INCREMENT, 

  title VARCHAR(60), 

  date TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP, 

  body TEXT, 

  PRIMARY KEY(news_id)) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci"; 

 

  mysqli_query($dbc, $table5) 

  or die('Σφάλμα κατά τη δημιουργία πίνακα'); 

 

  $table6 = "CREATE TABLE IF NOT EXISTS schools ( 

  school_id INT(11) AUTO_INCREMENT, 

  name VARCHAR(60), 

  PRIMARY KEY(school_id)) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci"; 

 

  mysqli_query($dbc, $table6) 

  or die('Σφάλμα κατά τη δημιουργία πίνακα'); 

 

  $table7 = "CREATE TABLE IF NOT EXISTS static_text ( 

  static_id INT(11) AUTO_INCREMENT, 

  title VARCHAR(60), 

  body TEXT, 

  PRIMARY KEY(static_id)) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci"; 
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  $table1 = "CREATE TABLE IF NOT EXISTS users ( 

  user_id INT(10) AUTO_INCREMENT, 

  first_name VARCHAR(20), 

  last_name VARCHAR(20), 

  username VARCHAR(20), 

  pass VARCHAR(40), 

  department_id INT(10), 

  email VARCHAR(60), 

  PRIMARY KEY(user_id)) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci"; 

 

  mysqli_query($dbc, $table1) 

  or die('Σφάλμα κατά τη δημιουργία πίνακα'); 

 

  mysqli_query($dbc, $table7) 

  or die('Σφάλμα κατά τη δημιουργία πίνακα'); 

 

  $query = "INSERT INTO admin_users (first_name, last_name, email, username, pass)" . "VALUES 

('$first_name', '$last_name', '$email', '$username', SHA1('$password'))"; 

 

  mysqli_query($dbc, $query) 

    or die('Σφάλμα ερωτήματος στη βάση'); 

 

    $create_config_file = fopen("../includes/config.php", "x"); 

    fwrite($create_config_file, '<?php '); 

    fwrite($create_config_file, chr(13)); 

    fwrite($create_config_file, chr(13)); 

    $host = '$db_host = "'. $_POST['db_host'] .'";'; 

    fwrite($create_config_file, $host); 

    fwrite($create_config_file, chr(13)); 

    $username = '$db_username = "'. $_POST['db_username'] .'";'; 

    fwrite($create_config_file, $username); 

    fwrite($create_config_file, chr(13)); 

    $password = '$db_password = "'. $db_password = $_POST['db_password'] .'";'; 

    fwrite($create_config_file, $password); 

    fwrite($create_config_file, chr(13)); 

    $database = '$db_database = "'. $_POST['db_database'] .'";'; 

    fwrite($create_config_file, $database); 

    fwrite($create_config_file, chr(13)); 

    fwrite($create_config_file, chr(13)); 

    $connection = '$dbc = mysqli_connect($db_host, $db_username, $db_password, $db_database)'; 

    fwrite($create_config_file, $connection); 

    fwrite($create_config_file, chr(13)); 

    $ordie = 'or die("Σφάλμα σύνδεσης στη βάση δεδομένων");'; 

    fwrite($create_config_file, $ordie); 

    fwrite($create_config_file, chr(13)); 

    fwrite($create_config_file, chr(13)); 

    $chars = 'mysqli_set_charset($dbc, "utf8");'; 

    fwrite($create_config_file, $chars); 

    fwrite($create_config_file, chr(13)); 

    fwrite($create_config_file, chr(13)); 

    fwrite($create_config_file, '?>'); 

    fclose($create_config_file); 

   

  mysqli_close($dbc); 

   

  echo '<script type=\'text/javascript\'>';  

  echo 'alert("Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΗΤΑΝ ΕΠΙΤΥΧΗΣ! ΠΑΤΗΣΤΕ ΟΚ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΚΑΤΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ 

ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ WIKI. ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ Ο 

ΦΑΚΕΛΟΣ INSTALL ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.");  window.location.href = "/wiki/index.php";'; 

  echo '</script>'; 

?> 

 

<div class="clr"></div> 

  </div> 

  <div class="footer"> 

    <div class="footer_resize" text-align="center"> 

        <?php include ("../templates/default/common/footer.php") ?> 

    </div> 

  </div> 

</div> 

</body> 

</html> 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ - Template CSS 

 

@charset "utf-8"; 

 

@font-face {  

font-family: 'PF DinDisplay Pro'; 

src: url('fonts/PF DinDisplay Pro.eot'); 

src: local('fonts/PF DinDisplay Pro'), url('fonts/PF DinDisplay Pro.svg') format('svg'), 

url('fonts/PF DinDisplay Pro.woff') format('woff'),  url('fonts/PF DinDisplay Pro.ttf') 

format('truetype');} 

 

@font-face {  

font-family: 'PF BeauSans Pro'; 

src: url('fonts/PF BeauSans Pro.eot'); 

src: local('fonts/PF BeauSans Pro'), url('fonts/PF BeauSans Pro.svg') format('svg'), 

url('fonts/PF BeauSans Pro.woff') format('woff'),  url('fonts/PF BeauSans Pro.ttf') 

format('truetype');} 

 

body { 
    margin:0; 

    padding:0;  

    width:100%; 

    height:100%; 

    background:#f2f2f2; 

    text-align:center; 

    background-image:url('../../../images/texture.png'); 

    background-repeat:repeat; 

} 

 

html { 
    padding:0; 

    margin:0; 

    width:100% 

    height:100%; 

    text-align:center; 

} 

 

/* main */ 

.main { 

    height:100%; 

    min-height:100%; 

    width:100%; 

    position:absolute; 

} 

.main_center { 

    width:900px; 

    min-height:600px; 

    height:auto; 

    margin:100 auto 0 auto; 

    padding:50 50 50 50; 

    border-right:1px solid #202020; 

    border-left:1px solid #202020; 

    border-top:1px solid #202020; 

    border-bottom:1px solid #202020; 

    background:#fff; 

} 

.main_center h1 { 

    font:normal 16px PF BeauSans Pro, PF DinDisplay Pro, PF BeauSans Pro; 

    color:#039; 

    margin:0; 

} 

.main_center h2 { 

    font:normal 22px PF BeauSans Pro, Helvetica, PF BeauSans Pro; 

    color:#039; 

    padding:10px 5px; 

    margin:0; 

} 

.main_center h2 span { 

    font: italic 22px PF BeauSans Pro, PF DinDisplay Pro, PF BeauSans Pro; 

    color:#b1b1b1; 

} 

.main_center h3 { 

    font: normal 44px PF BeauSans Pro, PF DinDisplay Pro, PF BeauSans Pro; 

    color:#039; 

    padding:20px 5px; 

    margin:0; 

    text-align:right; 
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} 

.main_center p { 

    font:normal 14px PF BeauSans Pro, PF DinDisplay Pro, PF BeauSans Pro; 

    color:#039;  

    line-height:1.8em; 

    padding:5; 

    margin:0; 

} 

.main_center p span { 

    color:#b1b1b1; 

    font: italic 11px PF BeauSans Pro, PF DinDisplay Pro, PF BeauSans Pro; 

    line-height:1.8em; 

} 

.main_center a { 

    color:#0fa1e0; 

    text-decoration:none; 

} 

.main_center img { 

    margin:5px auto; 

    padding:0; 

} 

.main_center ul.serv { 

    list-style:none; 

    margin:10px 0 10px 5px; 

    padding:0; 

    width:230px; 

    float:left; 

} 

.main_center li.serv { 

    padding:5; 

    margin:0; 

    font:normal 12px PF BeauSans Pro, PF DinDisplay Pro, PF BeauSans Pro; 

    color:#0fa1e0; 

} 

.main_center img.floated { 

    float:left; 

    margin:5px 10px 5px 0; 

    padding:0; 

} 

 

/* header */ 

.header { 

    position: fixed; 

    top: 0; 

    left:0; 

    right:0; 

    z-index: 9999 

    width: 100%; 

    padding:0; 

    margin:0 0 50 0; 

    background-color:#202020; 

} 

 

/* logo */ 

.logo { 

    padding:0; 

    margin:0; 

    width:200px; 

    float:left; 

} 

.logo img { 

    margin:0; 

    padding:0; 

} 

 

/* horizontal_menu */ 

#horizontal_menu ul, 

#horizontal_menu li, 

#horizontal_menu span, 

#horizontal_menu a { 

    margin: 0; 

    padding: 0; 

    position: relative; 

} 

#horizontal_menu { 

    height: 45px; 

    border-radius: 5px 5px 0 0; 

    -moz-border-radius: 5px 5px 0 0; 

    -webkit-border-radius: 5px 5px 0 0; 

    background: #202020; 
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    background: -moz-linear-gradient(top, #32323a 0%, #141414 100%); 

    background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%, #32323a), color-

stop(100%, #141414)); 

    background: -webkit-linear-gradient(top, #32323a 0%, #141414 100%); 

    background: -o-linear-gradient(top, #32323a 0%, #141414 100%); 

    background: -ms-linear-gradient(top, #32323a 0%, #141414 100%); 

    background: linear-gradient(to bottom, #32323a 0%, #141414 100%); 

    filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.Gradient(StartColorStr='#32323a', 

EndColorStr='#141414', GradientType=0); 

} 

#horizontal_menu:after, 

#horizontal_menu ul:after { 

    content: ''; 

    display: block; 

    clear: both; 

} 

#horizontal_menu a { 

    background: #202020; 

    background: -moz-linear-gradient(top, #32323a 0%, #141414 100%); 

    background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%, #32323a), color-

stop(100%, #141414)); 

    background: -webkit-linear-gradient(top, #32323a 0%, #141414 100%); 

    background: -o-linear-gradient(top, #32323a 0%, #141414 100%); 

    background: -ms-linear-gradient(top, #32323a 0%, #141414 100%); 

    background: linear-gradient(to bottom, #32323a 0%, #141414 100%); 

    filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.Gradient(StartColorStr='#32323a', 

EndColorStr='#141414', GradientType=0); 

    color: #ffffff; 

    display: inline-block; 

    font-family: PF BeauSans Pro, PF DinDisplay Pro, PF BeauSans Pro; 

    font-size: 14px; 

    line-height: 46px; 

    padding: 0 20; 

    text-decoration: none; 

} 

#horizontal_menu ul { 

    list-style: none; 

} 

#horizontal_menu > ul { 

    float: right; 

} 

#horizontal_menu > ul > li { 

    float: left; 

} 

#horizontal_menu > ul > li:first-child a { 

    border-radius: 5px 0 0 0; 

    -moz-border-radius: 5px 0 0 0; 

    -webkit-border-radius: 5px 0 0 0; 

} 

#horizontal_menu > ul > li:last-child a { 

    border-radius: 0 5px 0 0; 

    -moz-border-radius: 0 5px 0 0; 

    -webkit-border-radius: 0 5px 0 0; 

} 

#horizontal_menu > ul > li.active a { 

    box-shadow: inset 0 0 3px #000000; 

    -moz-box-shadow: inset 0 0 3px #000000; 

    -webkit-box-shadow: inset 0 0 3px #000000; 

    background: #070707; 

    background: -moz-linear-gradient(top, #26262c 0%, #0fa1e0 100%); 

    background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%, #26262c), color-

stop(100%, #0fa1e0)); 

    background: -webkit-linear-gradient(top, #26262c 0%, #0fa1e0 100%); 

    background: -o-linear-gradient(top, #26262c 0%, #0fa1e0 100%); 

    background: -ms-linear-gradient(top, #26262c 0%, #0fa1e0 100%); 

    background: linear-gradient(to bottom, #26262c 0%, #0fa1e0 100%); 

    filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.Gradient(StartColorStr='#26262c', 

EndColorStr='#0fa1e0', GradientType=0); 

} 

#horizontal_menu > ul > li:hover > a { 

    background: #070707; 

    background: -moz-linear-gradient(top, #26262c 0%, #0fa1e0 100%); 

    background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%, #26262c), color-

stop(100%, #0fa1e0)); 

    background: -webkit-linear-gradient(top, #26262c 0%, #0fa1e0 100%); 

    background: -o-linear-gradient(top, #26262c 0%, #0fa1e0 100%); 

    background: -ms-linear-gradient(top, #26262c 0%, #0fa1e0 100%); 

    background: linear-gradient(to bottom, #26262c 0%, #0fa1e0 100%); 

    filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.Gradient(StartColorStr='#26262c', 

EndColorStr='#0fa1e0', GradientType=0); 
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    box-shadow: inset 0 0 3px #0fa1e0; 

    -moz-box-shadow: inset 0 0 3px #0fa1e0; 

    -webkit-box-shadow: inset 0 0 3px #0fa1e0; 

} 

#horizontal_menu .submenu { 

    z-index: 1000; 

} 

#horizontal_menu .submenu:hover > ul { 

    display: block; 

} 

#horizontal_menu .submenu ul { 

    display: none; 

    position: absolute; 

    width: 200px; 

    top: 100%; 

    right: 0; 

} 

#horizontal_menu .submenu ul li { 

    margin-bottom: -1px; 

} 

#horizontal_menu .submenu ul li a { 

    background: #0fa1e0; 

    border-bottom: 1px dotted #6fc7ec; 

    filter: none; 

    font-size: 14px; 

    display: block; 

    line-height: 120%; 

    padding: 10px; 

} 

#horizontal_menu .submenu ul li:hover a { 

    background: #0c7fb0; 

} 

#horizontal_menu .submenu .submenu:hover > ul { 

    display: block; 

} 

#horizontal_menu .submenu .submenu ul { 

    display: none; 

    position: absolute; 

    right: 100%; 

    top: 0; 

} 

#horizontal_menu .submenu .submenu ul li a { 

    background: #0c7fb0; 

    border-bottom: 1px dotted #6db2d0; 

} 

#horizontal_menu .submenu .submenu ul li a:hover { 

    background: #095c80; 

} 

 

/* table */ 

#table 

{ 

    margin-left: auto; 

    margin-right: auto; 

    font-family: PF BeauSans Pro, PF DinDisplay Pro, PF BeauSans Pro; 

    font-size: 14px; 

    background: #fff; 

    margin-top: 30px; 

    width: 700px; 

    border-collapse: collapse; 

    text-align: center; 

} 

#table th 

{ 

    font-size: 14px; 

    font-weight: normal; 

    color: #039; 

    padding: 10px 8px; 

    border-bottom: 2px solid #6db2d0; 

} 

#table td 

{ 

    color: #669; 

    padding: 9px 8px 0px 8px; 

} 

#table tbody tr:hover td 

{ 

    color: #009; 

} 
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/* random_definitions */ 

.random_definitions { 

    line-height: 45px; 

    solid #202020; 

    background:#f2f2f2; 

    width:100%; 

    padding:0; 

    margin:0; 

    border-bottom:1px solid #dfdfdf; 

} 

.random_definitions p { 

    font:normal 13px PF BeauSans Pro, PF DinDisplay Pro, PF BeauSans Pro; 

    color:#ffffff; 

    padding:15 0 15 20; 

    margin:0; 

} 

 

/* footer */ 

.footer { 

    margin-top:50; 

    clear: both; 

    position:relative; 

    z-index: 10; 

} 

.footer_resize { 

    -webkit-box-shadow: 0 0px 10px #0fa1e0; 

    -webkit-transition-property: color, background; 

    width:100%; 

    padding:4 0 4 0; 

    background:#202020; 

    border-bottom:4px solid #0fa1e0; 

} 

.footer p { 

    font:normal 12px  PF BeauSans Pro, PF DinDisplay Pro, PF BeauSans Pro; 

    color:#a2a2a2; 

} 

.footer a { 

    font:normal 12px PF BeauSans Pro, PF DinDisplay Pro, PF BeauSans Pro; 

    color:#0fa1e0; 

    text-decoration:none; 

    padding:0; 

    margin:0; 

} 

 

/* images */ 

.images { 

    margin: 1em 20px; 

    padding: 10px; 

    border: 2px solid #0fa1e0; 

    background-color: #ffffff; 

    color: #0fa1e0; 

    -moz-border-radius: 10px; 

    -webkit-border-radius: 10px; 

} 

p.clr, .clr { 

    clear:both; 

    padding:0; 

    margin:0; 

    background:none; 

} 

li.bg, .bg { 

    clear:both; 

    border-top:1px solid #f2f2f2; 

    width:100%; 

    padding:0; 

    margin:15px 0; 

    background:none; 

    line-height:0; 

} 

 

/* myform */ 

.myform{ 

    margin:0 auto; 

    width:700px; 

    padding:30 20 40 20px; 

} 

#stylized{ 

    border:solid 2px #0fa1e0; 

    background:#ebf4fb; 

} 
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#stylized h1 { 

    font-size:14px; 

    margin-bottom:8px; 

} 

#stylized p{ 

    font-size:11px; 

    color:#039; 

    margin-top:20px; 

    margin-bottom:20px; 

    border-bottom:solid 1px #b7ddf2; 

    padding-bottom:10px; 

} 

#stylized label{ 

    display:block; 

    margin-top:auto; 

    margin-bottom:auto; 

} 

#stylized .small{ 

    color:#039; 

    display:block; 

    font-size:10px; 

} 

#stylized input{ 

    font-size:14px; 

    border:solid 1px #aacfe4; 

    margin:10 auto 10 auto; 

} 

#stylized select{ 

    font-size:14px; 

    border:solid 1px #aacfe4; 

    margin:10 20 10 0; 

} 

#stylized button{ 

    clear:both; 

    margin-left:auto; 

    margin-right:auto; 

    width:125px; 

    height:31px; 

    background:#666666 url(img/button.png) no-repeat; 

    text-align:center; 

    color:#FFFFFF; 

    font-size:14px; 

} 


