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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η εργασία αυτή ασχολείται µε την Ανάπτυξη Εφαρµογών ∆ιαδικτύου, 

µε τη χρήση των γλωσσών HTML, Javascript, PHP, MySQL και του 

λογισµικού πακέτου EasyPHP. Σκοπός της είναι η ανάπτυξη εφαρµογής για 

την κάλυψη των αναγκών ενός Γραφείου ∆ιασύνδεσης Ιδρύµατος 

Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης.  

Η ιστοσελίδα είναι δυναµική και για την υλοποίησή της 

χρησιµοποιήθηκαν τεχνολογίες HTML, JavaScript, PHP και MySQL. 

Αποτελείται από δύο όψεις, µία των επισκεπτών και µία των διαχειριστών. Οι 

επισκέπτες, φοιτητές ή εταιρείες, έχουν τη δυνατότητα εγγραφής και 

καταχώρησης των στοιχείων τους, ενώ οι διαχειριστές είναι υπεύθυνοι για το 

περιεχόµενο. 

Στο διαδίκτυο κυκλοφορούν αρκετά έτοιµα Συστήµατα ∆ιαχείρισης 

Περιεχοµένου (Content Management Systems) που µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για την ανάπτυξη µίας τέτοιας ιστοσελίδας. Παρόλα αυτά, 

προτιµήθηκε η δηµιουργία µίας εφαρµογής από το µηδέν, γιατί δίνει τη 

δυνατότητα πλήρους κάλυψης των λειτουργικών απαιτήσεων και αποτελεί 

µία εκπαιδευτική ευκαιρία για την απόκτηση τεχνογνωσίας σε τεχνολογίες 

προγραµµατισµού διαδικτύου.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

1.1. Εισαγωγή 
 

Η εργασία αυτή ασχολείται µε την Ανάπτυξη Εφαρµογών ∆ιαδικτύου, 

µε τη χρήση των γλωσσών HTML, Javascript, PHP, MySQL και του 

λογισµικού πακέτου EasyPHP. Η ιστοσελίδα που θα αναπτυχθεί καλύπτει 

της ανάγκες ενός. Σκοπός της είναι η ανάπτυξη εφαρµογής για την κάλυψη 

των αναγκών ενός Γραφείου ∆ιασύνδεσης Ιδρύµατος Τριτοβάθµιας.  

Η ιστοσελίδα είναι δυναµική και για την υλοποίησή της 

χρησιµοποιήθηκαν τεχνολογίες HTML, JavaScript, PHP και MySQL. 

Αποτελείται από δύο όψεις, µία των επισκεπτών και µία των διαχειριστών. Οι 

επισκέπτες, φοιτητές ή εταιρείες, έχουν τη δυνατότητα εγγραφής και 

καταχώρησης των στοιχείων τους, ενώ οι διαχειριστές είναι υπεύθυνοι για το 

περιεχόµενο. 

Στο διαδίκτυο κυκλοφορούν αρκετά έτοιµα Συστήµατα ∆ιαχείρισης 

Περιεχοµένου (Content Management Systems) που µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για την ανάπτυξη µίας τέτοιας ιστοσελίδας. Παρόλα αυτά, 

προτιµήθηκε η δηµιουργία µίας εφαρµογής από το µηδέν, γιατί δίνει τη 

δυνατότητα πλήρους κάλυψης των λειτουργικών απαιτήσεων και αποτελεί 

µία εκπαιδευτική ευκαιρία για την απόκτηση τεχνογνωσίας σε τεχνολογίες 

προγραµµατισµού διαδικτύου.  

 

1.2. Στατικές ιστοσελίδες 
 

Στα πρώτα χρόνια ύπαρξης του το διαδίκτυο παρείχε µόνο στατικές 

ιστοσελίδες, δηλαδή σελίδες σε γλώσσα HTML (HyperText Markup 

Language). Η δηµιουργία µίας στατικής σελίδας είναι σχετικά απλή και δεν 

απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις. 
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Περισσότερες από µία στατικές σελίδες αποτελούν ένα στατικό 

δικτυακό τόπο. Ουσιαστικά κάθε στατικός δικτυακός τόπος αποτελεί ένα 

σύνολο σελίδων µε σταθερό περιεχόµενο, οι οποίες µπορούν να 

περιλαµβάνουν εκτενείς πληροφορίες, αλλά δεν µπορούν να τροποποιούνται 

µε αυτοµατοποιηµένο τρόπο. 

Σε ένα στατικό δικτυακό τόπο, όλες αυτές οι σελίδες δηµιουργούνται 

µία φορά και δηµοσιεύονται στον εξυπηρετητή (web server). Η 

αλληλεπίδραση µεταξύ του προγράµµατος περιήγησης (web browser) του 

χρήστη και του εξυπηρετητή (web server), γίνεται ως εξής: 

• Ο web browser στέλνει µία αίτηση HTTP, 

• O εξυπηρετητής (web server) την λαµβάνει 

• Ο εξυπηρετητής διαπιστώνει την ύπαρξη του εγγράφου και  

• Αν το έγγραφο βρέθηκε, αποστέλλεται µαζί µε τα αντικείµενα που 

περιλαµβάνει, διαφορετικά αποστέλλεται κάποιο µήνυµα 

σφάλµατος. 

• Τέλος, ο web browser εµφανίζει το έγγραφο αφού το µορφοποιήσει 

κατάλληλα.  

 

1.3. ∆υναµικές ιστοσελίδες 
 

Καθώς όµως, ο αριθµός και η ποικιλία των σελίδων στο web άρχισε να 

αυξάνει έγινε εµφανές ότι το πρωταρχικό µοντέλο δεν ήταν αρκετό. Με την 

βελτιστοποίηση των χαρακτηριστικών των web servers έγινε δυνατή η 

δηµιουργία δυναµικών ιστοσελίδων. Σηµαντικό ρόλο σε αυτή την εξέλιξη, 

έπαιξε η δυνατότητα των servers να επικοινωνούν µε βάσεις δεδοµένων. 

Έτσι ο έλεγχος και η διαχείριση της πληροφορίας έγινε πιο απλός έθεσε νέες 

βάσεις στην ανάπτυξη εφαρµογών στο διαδίκτυο.  

Τα πλεονεκτήµατα της χρήσης µίας βάσης δεδοµένων είναι : 

• δεν υπάρχουν διασκορπισµένα στοιχεία, αντιθέτως τα στοιχεία είναι 

οργανωµένα, 

• δεν έχουµε επανάληψη των δεδοµένων, 
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• υποστήριξη πολλαπλών όψεων χρήστη, 

• εµφάνιση ή απόκρυψη συγκεκριµένων πληροφοριών σε συγκεκριµένα 

άτοµα,  

• συγκεντρώνουµε πληροφορίες από αυτούς 

• ανεξαρτησία προγραµµάτων δεδοµένων 

• δυνατότητα προσπέλασης και διαχείρισης της πληροφορίας από 

αποµακρυσµένα µεταξύ τους σηµεία. 

 

Έπρεπε λοιπόν να δηµιουργηθούν τεχνολογίες οι οποίες θα 

επέτρεπαν την διασύνδεση διαδικτυακών εφαρµογών µε βάσεις δεδοµένων 

και θα επέτρεπαν την δυναµική αλληλεπίδραση µεταξύ επισκέπτη και 

εξυπηρετητή. 

Στην πραγµατικότητα οι δυναµικές σελίδες δεν προϋπάρχουν, αλλά 

παράγονται τη στιγµή που κάποιος επισκέπτεται την ιστοσελίδα. Για τη 

σύνθεση µιας δυναµικής ιστοσελίδας, ο εξυπηρετητής επεξεργάζεται κάποια 

στοιχεία και παράγει το περιεχόµενο της σελίδας. Για να γίνει αυτό 

χρησιµοποιείται µια γλώσσα προγραµµατισµού, όπως PHP, ASP, Perl, κ.α., 

καθώς και αποθηκευµένες πληροφορίες από µια βάση δεδοµένων. 

Η µεγάλη διαφορά µεταξύ των στατικών και δυναµικών ιστοσελίδων 

είναι ότι οι δεύτερες απαιτούν µεγαλύτερο χρόνο, έχουν µεγαλύτερο κόστος 

ανάπτυξης στην αρχή και δεν είναι εύκολο να δηµιουργηθούν από έναν 

άπειρο χρήστη, καθώς απαιτούνται κάποιες βασικές γνώσεις 

προγραµµατισµού και χρήσης εφαρµογών και βάσεων δεδοµένων (SQL, 

PHP, ASP, Perl, κ.λπ.). Όµως καθιστούν πολύ πιο εύκολη και γρήγορη την 

προσθήκη υλικού και την ανανέωση µιας ιστοσελίδας από τη στιγµή που 

αυτή θα δηµιουργηθεί. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα οι δυναµικές ιστοσελίδες να 

ενδείκνυνται για την κατασκευή µέτριων έως µεγάλων σε όγκο ιστοσελίδων, 

ενώ για πολύ σύνθετες ιστοσελίδες (π.χ. ηλεκτρονικά καταστήµατα, news 

portals) αποτελεί τη µόνη πραγµατοποιήσιµη λύση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 

 
Σε αυτό το κεφάλαιο θα αναφέρουµε κάποια στοιχεία για τα εργαλεία 

που χρησιµοποιήθηκαν στην ανάπτυξη της ιστοσελίδας. Συγκεκριµένα, θα 

δούµε τη Γλώσσα Σήµανσης Υπερκειµένου HTML, τα Cascading Style 

Sheets, την client-side γλώσσα σεναρίων Javascript, τη server-side γλώσσα 

PHP και το πακέτο λογισµικού EasyPHP. 

 

2.1. HTML 
 

Είναι η πρώτη γλώσσα που χρησιµοποιήθηκε στο διαδίκτυο και 

συνεχίζει να χρησιµοποιείται ακόµη. Τα αρχικά της σηµαίνουν HyperText 

Mark up Language, δηλαδή γλώσσα σήµανσης υπερκειµένου. Τα αρχεία της 

HTML είναι απλά αρχεία κειµένου, τα οποία χρησιµοποιούν ετικέτες (mark up 

tags) για την περιγραφή της δοµής και της παρουσίασης µιας σελίδας, η 

οποία µπορεί να περιέχει κείµενο, εικόνα, φόρµες, συνδέσεις κ.α. 

Για να δηµιουργήσουµε ένα αρχείο HTML αρκεί ένας απλός συντάκτης 

κειµένου. Καθώς δεν είναι καθαρή γλώσσα προγραµµατισµού αλλά γλώσσα 

σήµανσης (Mark Up), ο τρόπος ερµηνείας και παρουσίασης της εξαρτάται 

από τον web browser (Firefox, Internet Explorer, Opera, κ.α.). 

Η HTML αποτελεί τη βάση για τη δηµιουργία στατικών και δυναµικών 

ιστοσελίδων, αλλά από µόνη της είναι ικανή να παράγει µόνο στατικές. Για 

την επέκταση των δυνατοτήτων της και παραγωγή δυναµικών είναι 

απαραίτητος ο συνδυασµός της µε γλώσσες σεναρίων (scripting 

languages), όπως Javascript, αντικειµένων (objects) όπως Active X και Flash 

και γλωσσών προγραµµατισµού, όπως PHP, Perl, κ.α. 

 

 

 



 
Ανάπτυξη ∆ιαδικτυακής Εφαρµογής για Γραφείο ∆ιασύνδεσης Βασίλης Κυριακίδης 
 

 

 
 15 

 

2.2. Cascading Style Sheets 
 

Τα Cascading Style Sheets (CSS) χρησιµοποιούνται για τον ορισµό 

της παρουσίασης χρωµάτων, γραµµατοσειρών, τοποθέτηση και άλλα 

στοιχεία µιας ιστοσελίδας. 

Τα CSS ορίστηκαν έτσι ώστε να διαχωρίζεται το περιεχόµενο µιας 

σελίδας (γραµµένο σε HTML ή άλλη παρόµοια γλώσσα σήµανσης) από τον 

τρόπο παρουσίασης. Χάρη σε αυτή τη διαχώριση παρέχεται καλύτερος 

έλεγχος πάνω στην παρουσίαση των σελίδων ενώ αποφεύγεται η 

επανάληψη των ίδιων συστατικών παρουσίασης. 

Με τα CSS είναι δυνατή η διαφορετική παρουσίαση σελίδων ανάλογα 

µε την χρήση που είναι επιθυµητή (για απεικόνιση στον browser, για 

εκτύπωση κα.) και γενικά η παραµετροποίηση της εµφάνισης των σελίδων µε 

λίγο κώδικα και µάλιστα χωρίς αλλαγές στην κύρια γλώσσα σήµανσης του 

περιεχοµένου (HTML, XML). 

Τα CSS µπορούν να οριστούν: 

 
1. από τον browser µε επιλογή ενός προκαθορισµένου στυλ. 

2. σε εξωτερικό αρχείο .css, συνδεδεµένο µε µια σελίδα, 

3. µε τη χρήση της ετικέτας style, µέσα στην επικεφαλίδα ενός 

αρχείου HTML, 

4. µε µικρά κοµµάτια πληροφορίας css, ενσωµατωµένα σε 

κατάλληλα σηµεία του HTML κώδικα, τα οποία και αφορούν, µε 

την ιδιότητα style. 

 
Καθώς υπάρχουν πολλοί τρόποι να οριστούν τα στυλ, σε ένα στοιχείο 

της HTML µπορεί να εφαρµόζονται πολλά στυλ. Σε αυτή την περίπτωση τα 

CSS εφαρµόζονται κατά προτεραιότητα ανάλογα µε τον τρόπο που έχουν 

οριστεί, µε αυξανόµενο βάρος από τον περίπτωση 1 ως την περίπτωση 4 

παραπάνω. 
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2.3. Javascript 
 

Η Javascript αναπτύχθηκε από την Netscape ως LiveScript. Όταν 

έγινε κοινό project της Netscape & της Sun το 1995 µετονοµάσθηκε σε 

JavaScript. Τυποποιήθηκε από την European Computer Manufacturers 

Association ως ECMA-262 (και ως ISO 16262). 

Η γλώσσα JavaScript είναι µια γλώσσα σεναρίων (scripting language) 

που βοηθά τον προγραµµατιστή στην κατασκευή διαδραστικών και 

λειτουργικών εγγράφων στο Internet. Τα σενάρια γραµµένα σε JavaScript 

ενσωµατώνονται στον κώδικα HTML και εκτελούνται από τον web browser 

του χρήστη (client-side processing). 

Για να µπορέσει ένας browser να εκτελέσει ένα σενάριο γραµµένο σε 

JavaScript θα πρέπει να διαθέτει έναν διερµηνευτή JavaScript (interpreter). 

Οι γνωστότεροι browsers Firefox, Internet Explorer, Opera ενσωµατώνουν 

διερµηνευτή της JavaScript. 

Μεταξύ των δυνατοτήτων που δίνει η Javascript είναι: 

• Έλεγχος στο περιεχόµενο και στην εµφάνιση των ιστοσελίδων 

• Έλεγχος της συµπεριφοράς και των λειτουργιών του browser 

• Αλληλεπίδραση µε φόρµες HTML 

• Αλληλεπίδραση µε το χρήστη µε τη βοήθεια γεγονότων 

• Ανάγνωση ή καταγραφή του Η/Υ του χρήστη µέσω cookies 

• ∆υνατότητα για εναλλαγή εικόνων 

Από άποψη περιορισµών, η Javascript δεν επιτρέπει προσπέλαση ή 

χειρισµό αρχείων στον Η/Υ του χρήστη, για λόγους ασφαλείας. Επίσης, τα 

σενάρια που εκτελούνται στο web browser του χρήστη δεν µπορεί να 

ενηµερώσει αρχεία που βρίσκονται στο web server. 

2.4. PHP 
 

Η ιστορία της PHP ξεκινά από το 1995, 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 
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online βιογραφικό του σηµείωµα. Αργότερα αυτό το script το διέθεσε και σε 

φίλους του, οι οποίοι άρχισαν να του ζητούν να προσθέσει περισσότερες 

δυνατότητες. Η γλώσσα τότε ονοµαζόταν PHP/FI από τα αρχικά Personal 

Home Page/Form Interpreter. Το 1997 η PHP/FI έφθασε στην έκδοση 2.0, 

βασιζόµενη αυτή τη φορά στη γλώσσα C και αριθµώντας περισσότερα από 

50.000 web sites 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 τα πρώτα snapshots της επερχόµενης PHP 6, για οποιονδήποτε 

προγραµµατιστή θέλει να τη χρησιµοποιήσει. 

Σήµερα περισσότερα από 16.000.000 web sites, ποσοστό µεγαλύτερο 

από το 35% των ιστοσελίδων του ∆ιαδικτύου, χρησιµοποιούν scripts 

γραµµένα µε τη γλώσσα PHP, ενώ το υπόλοιπο 65% το µοιράζονται στατικές 

σελίδες HTML και όλες οι άλλες γλώσσες προγραµµατισµού. Πρόκειται για 

µια εξέλιξη που ο ίδιος ο Rasmus Lerdorf σε πρόσφατη συνέντευξή του 

δήλωσε ότι δεν περίµενε όταν, πριν από 10 χρόνια, δηµιουργούσε τις πρώτες 

γραµµές κώδικα PHP. Τόνισε όµως ότι η PHP δεν θα είχε γίνει τόσο 

δηµοφιλής αν η εξέλιξή της είχε παραµείνει προσωπική του προσπάθεια και 

δεν είχε βοηθηθεί από τους Andi Gutmans, Zeev Suraski και την εθελοντική 

συµµετοχή προγραµµατιστών από ολόκληρο τον κόσµο. Τα περισσότερα 

web sites επί του παρόντος χρησιµοποιούν κυρίως τις εκδόσεις 4 και 5 της 

PHP. 

Με τις γλώσσες Perl και C/C++ στις οποίες έχει τις ρίζες της, η PHP 

έχει εξαιρετική οµοιότητα ως προς τον τρόπο σύνταξης, αλλά και πολλές 

εντολές της. 

Με την PHP, µπορούµε να δηµιουργήσουµε ιστοσελίδες µε δυναµικό 

περιεχόµενο. Μια σελίδα PHP περνά από επεξεργασία από συµβατό web 
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server (π.χ. Apache), ώστε να παραχθεί σε πραγµατικό χρόνο το τελικό 

περιεχόµενο, που θα σταλεί στο πρόγραµµα περιήγησης των επισκεπτών σε 

µορφή κώδικα HTML. 

Στον πελάτη µεταφέρονται απλές σελίδες HTML, οπότε δεν 

εµφανίζονται προβλήµατα συµβατότητας µεταξύ των web browsers. Έχουµε 

µεγαλύτερη ασφάλεια, αφού ο κώδικας που παράγει τη σελίδα HTML δεν 

είναι ορατός στο χρήστη. Λιγότερη επιβάρυνση του δικτύου, αφού 

µεταφέρεται µόνο ο απαραίτητος HTML κώδικας. 

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 κώδικα PHP. 

 

2.5. MySQL 
 

Για να µπορέσουµε να ανακτήσουµε πληροφορίες από µια βάση 

δεδοµένων, θα πρέπει πρώτα φυσικά να έχουµε µια βάση δεδοµένων και 

αυτός είναι ο λόγος της παρουσίας της MySQL. Η MySQL είναι ένα Σύστηµα 

∆ιαχείρισης Σχεσιακών Βάσεων ∆εδοµένων (Relational Database 

Management System ή RDBMS).  

Με τη χρήση της MySQL είναι εύκολη η πρόσβαση σ’ αυτές τις 

πληροφορίες χρησιµοποιώντας µια γλώσσα συγγραφής σεναρίων στην 

πλευρά του εξυπηρετητή (server-side scripting languages), όπως είναι η 

PHP. Ο κώδικας που θα χρησιµοποιήσουµε µπορεί να εφαρµοσθεί σ’ έναν 

εξυπηρετητή που βασίζεται στα Windows ή στο Unix. 

Η MySQL είναι ένα πολύ γρήγορο και δυνατό, σύστηµα διαχείρισης 

βάσεων δεδοµένων. Μια βάση δεδοµένων σας επιτρέπει να αποθηκεύετε, να 

αναζητάτε, να ταξινοµείτε και να ανακαλείτε τα δεδοµένα αποτελεσµατικά. Ο 

MySQL εξυπηρετητής ελέγχει την πρόσβαση στα δεδοµένα σας, για να 
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µπορούν να δουλεύουν πολλοί χρήστες ταυτόχρονα, για να παρέχει γρήγορη 

πρόσβαση και να διασφαλίζει ότι µόνο πιστοποιηµένοι χρήστες µπορούν να 

έχουν πρόσβαση. Συνεπώς η MySQL είναι ένας πολυνηµατικός 

εξυπηρετητής πολλαπλών χρηστών. Χρησιµοποιεί την SQL (Structured 

Query  Language) την τυπική γλώσσα ερωτηµάτων για βάσεις δεδοµένων, 

παγκόσµια. 

Η MySQL είναι πιο κατάλληλη για χρήση στο Internet γιατί: 

• Παρέχει ευκολίες στο backup  

• Είναι ιδιαίτερα βελτιωµένη σε ταχύτητα για την ανάκτηση 

δεδοµένων 

• Είναι συµβατή και µεταφέρσιµη σε διάφορες πλατφόρµες και για 

διάφορα εργαλεία ανάπτυξης 

• Είναι οικονοµική 

• Είναι λογισµικό ανοιχτού κώδικα. 

 

2.6. EasyPHP 
 

Για την ανάπτυξη και διανοµή διαδικτυακών εφαρµογών είναι 

απαραίτητο κάποιο εργαλείο, το οποίο να υποστηρίζει την εκτέλεση 

δυναµικών ιστοσελίδων. ∆ηλαδή, να διαθέτει έναν web server που να µπορεί 

να εκτελεί server side scripts καθώς και να υποστηρίζει τη χρήση βάσεων 

δεδοµένων. 

Η εφαρµογή EasyPHP 1.8, η οποία χρησιµοποιήθηκε στην ανάπτυξη 

της εφαρµογής, αποτελείται από τα παρακάτω πακέτα λογισµικού: 

1. Το ∆ιαδικτυακό Εξυπηρετητή (web server) Apache 1.3.33. Στον 

web server αποθηκεύονται όλα τα αρχεία (HTML, PHP, κ.α.) µίας 

ιστοσελίδας και είναι υπεύθυνος για την αλληλεπίδραση µε τα 

προγράµµατα περιήγησης των επισκεπτών. 

2. Τη γλώσσα σεναρίων PHP 4.3.10. Έτσι ώστε να µπορεί να 

εκτελεί σενάρια στον εξυπηρετητή και να αποστέλλει τα 

αποτελέσµατα στον επισκέπτη. 
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3. Το εργαλείο για την διαχείριση βάσεων δεδοµένων 

phpMyAdmin 2.6.1. Με αυτή την εφαρµογή, δίνεται η δυνατότητα 

διαχείρισης των διάφορων βάσεων δεδοµένων, µε εύκολο τρόπο 

µέσω web browser και χωρίς την πληκτρολόγηση εντολών. 

4. Τον εξυπηρετητή βάσεων δεδοµένων MySQL 4.1.9.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει µία λειτουργική περιγραφή της ιστοσελίδας που 

αναπτύχθηκε και θα αναλύσουµε τις κατηγορίες των χρηστών. 

3.1. Εισαγωγή 
 

Σε αυτό το κεφάλαιο, θα κάνουµε µία λειτουργική περιγραφή της 

ιστοσελίδας. Θα δούµε τις διάφορες όψεις της ιστοσελίδας για τις οµάδες 

χρηστών που τη χρησιµοποιούν, καθώς και τις δυνατότητες που δίνει η 

καθεµία από αυτές. 

Οι τέσσερις οµάδες χρηστών είναι: 

1. ∆ιαχειριστές 

•••• Κεντρικός ∆ιαχειριστής 

•••• ∆ιαχειριστές Περιεχοµένου 

2. Φοιτητές 

3. Επιχειρήσεις 

4. Επισκέπτες 

 

Η ιστοσελίδα αποτελείται από δύο κύρια µέρη, το ένα είναι 

προσβάσιµο από όλους τους επισκέπτες της, ενώ το άλλο µόνο από τους 

διαχειριστές. Οι κατηγορίες πληροφοριών που παρέχει η ιστοσελίδα είναι οι 

παρακάτω: 

1. Για Φοιτητές 

a. Συµβουλευτική 

b. Εγγραφή 

2. Για Επιχειρήσεις 

3. Σπουδές 

a. Μεταπτυχιακά 

b. Υποτροφίες 

c. Βραβεία-∆ιαγωνισµοί 
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4. Εργασία 

5. Εκδηλώσεις 

a. Συνέδρια 

b. Ηµερίδες 

c. Σεµινάρια 

6. Επιχειρηµατικότητα / Καινοτοµία 

7. Επικαιρότητα 

8. Σύνδεσµοι 

 

3.2. Όψη ∆ιαχειριστή 
 

Η ιστοσελίδα που αναπτύχθηκε είναι δυναµική, αυτό σηµαίνει ότι 

δηµιουργήθηκαν κάποια «πρότυπα» παρουσίασης της πληροφορίας (τα 

αρχεία σε php). Αυτό το κοµµάτι της δουλειάς ανήκει στον προγραµµατιστή, 

όµως για να λειτουργήσει η ιστοσελίδα, είναι απαραίτητη και η καταχώρηση 

πληροφορίας από τους υπαλλήλους του Γραφείου ∆ιασύνδεσης. 

Μία από τις δυνατότητες που δίνει η διαδικτυακή εφαρµογή είναι η 

καταχώρηση πληροφορίας µε εύκολο τρόπο, µέσω διαδικτυακών φορµών, 

από τους χρήστες της. Οι χρήστες που κάνουν αυτές τις καταχωρήσεις 

καθώς και τις απαραίτητες παραµετροποιήσεις είναι οι διαχειριστές. 

Για να εµφανιστεί το µενού επιλογών του διαχειριστή, αυτός πρέπει 

αρχικά να δώσει το κατάλληλο Όνοµα Χρήστη και Κωδικό Πρόσβασης, στη 

φόρµα εισόδου, που υπάρχει στο πάνω µέρος όλων των σελίδων. 

 
Εικόνα 1 - Φόρµα Εισόδου 

 
Το µενού του ∆ιαχειριστή, συµπεριλαµβάνει τις παρακάτω ενότητες: 

• Φοιτητές 

o Αιτήσεις Εγγραφών 

o Εγγεγραµµένοι 

o Συµβουλευτική 
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• Επιχειρήσεις 

o Αιτήσεις Εγγραφών 

o Μητρώο 

• Σπουδές 

o Μεταπτυχιακά 

o Υποτροφίες 

o Βραβεία-∆ιαγωνισµοί 

• Εργασία 

• Εκδηλώσεις 

o Συνέδρια 

o Ηµερίδες 

o Σεµινάρια 

• Επιχειρηµατικότητα / Καινοτοµία 

• Επικαιρότητα 

• Σύνδεσµοι 

• ∆ιαχείριση 

o Ιστορικό 

o Χρήστες 

o Τµήµατα 

o Κατηγορίες 

Σε όλες σχεδόν τις λειτουργικές ενότητες της όψης του διαχειριστή, 

εµφανίζεται πρώτα η φόρµα εισαγωγής στοιχείων για µία νέα καταχώρηση. 

Στην ίδια σελίδα, υπάρχει υπερσύνδεση η οποία οδηγεί σε µία λίστα µε 

συνοπτικά στοιχεία όλων των καταχωρήσεων, σε σελίδες των δέκα 

εγγραφών.  

Στη σελίδα προβολής των καταχωρήσεων, υπάρχει το εικονίδιο 

Επεξεργασία  δίπλα σε καθεµία. Αν πατηθεί, φορτώνει µία νέα σελίδα µε 

όλα τα στοιχεία της. Εκεί ο διαχειριστής µπορεί να προχωρήσει σε 

τροποποιήσεις και να πατήσει το κουµπί  ή να πατήσει στο 

κουµπί  και να διαγράψει την καταχώρηση. Η επιστροφή στην 

προηγούµενη σελίδα, γίνεται µε το κουµπί . 
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Σε αυτό το σηµείο είναι σηµαντικό να αναφέρουµε το λόγο που η 

δυνατότητα διαγραφής δίνεται στο διαχειριστή µέσα από τη φόρµα 

τροποποίησης των στοιχείων της. Αυτός είναι ότι η λίστα προβολής των 

στοιχείων δεν παρέχει πλήρη εικόνα των καταχωρήσεων, αλλά µία 

συνοπτική. Έτσι αν η ∆ιαγραφή, µπορούσε να γίνει από τη λίστα, θα 

οδηγούσε σε εσφαλµένες διαγραφές, κάτι το οποίο δεν είναι επιθυµητό.  

Εξαίρεση αποτελούν οι σελίδες Εγγραφής Φοιτητών, Εγγραφής 

Επιχειρήσεων και η ∆ιαχείριση Κατηγοριών. Στις δύο πρώτες εµφανίζεται 

αµέσως η λίστα, γιατί εδώ οι καταχωρήσεις δεν γίνονται από τους 

∆ιαχειριστές, αλλά από τους φοιτητές και τις Επιχειρήσεις. Έτσι το µόνο 

κοµµάτι στο οποίο εµπλέκονται οι ∆ιαχειριστές είναι στην προβολή των 

στοιχείων αυτών και στην ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής. 

Όσον αφορά τη ∆ιαχείριση Κατηγοριών, τα στοιχεία και οι λειτουργίες 

είναι πολύ λίγα και έτσι επιλέχθηκε να εµφανίζεται η φόρµα νέας Κατηγορίας 

και οι λίστα των Κατηγοριών σε µία σελίδα. 

Έχοντας κάνει µία σύντοµη παρουσίαση του γενικού τρόπου 

λειτουργίας των Ενοτήτων, θα προχωρήσουµε να δούµε αναλυτικά την 

καθεµία και τα πεδία που απαιτούνται για τις καταχωρήσεις σε αυτές. 

 

3.2.1. Αιτήσεις Εγγραφών Φοιτητών  
 

Μετά την υποβολή αίτησης ενός φοιτητή για εγγραφή στο µητρώο του 

Γραφείου ∆ιασύνδεσης, ο διαχειριστής ενηµερώνεται σε αυτή την ενότητα. 

Εδώ φαίνονται συνοπτικά οι αιτήσεις εγγραφής, σε σελίδες των δέκα 

εγγραφών. 

 

 
Εικόνα 2 - Αιτήσεις Εγγραφών Φοιτητών 
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Ο διαχειριστής πατώντας το κουµπί επεξεργασία, µπορεί να δει τα 

πλήρη στοιχεία του φοιτητή. 

 

 
Εικόνα 3 - Προεπισκόπηση Αίτησης Εγγραφής Φοιτητή 

 

Σε αυτή τη φόρµα, ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να τροποποιήσει 

κάποια από τα στοιχεία που συµπλήρωσε ο φοιτητής και έπειτα να πατήσει 

το κουµπί Ενηµέρωση, ώστε να ολοκληρωθεί η εγγραφή. Αν για κάποιο 

λόγο δεν επιθυµεί να ολοκληρώσει την εγγραφή, µπορεί να πατήσει το 

κουµπί ∆ιαγραφή και έτσι να απορρίψει την αίτηση. 
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3.2.2. Εγγεγραµµένοι φοιτητές 
 

Οι λειτουργίες που παρέχονται σε αυτή την ενότητα είναι ίδιες µε την 

προηγούµενη, µε µόνη διαφορά, ότι πλέον ο διαχειριστής επεξεργάζεται 

εγγεγραµµένους φοιτητές. Και εδώ υπάρχει µία λίστα µε τους φοιτητές σε 

σελίδες των δέκα εγγραφών, καθώς και η δυνατότητα επεξεργασίας των 

στοιχείων τους (π.χ. αλλαγή κωδικού). 

 

3.2.3. Συµβουλευτική 
 

Στην ενότητα της Συµβουλευτικής, ο διαχειριστής µπορεί να εισάγει 

µία νέα καταχώρηση συµπληρώνοντας τρία πεδία, τον Τίτλο, την 

Περιγραφή, Συνηµµένο Αρχείο και επιλέγοντας αν η εγγραφή θα 

προβάλλεται στην κεντρική σελίδα. Η τελευταία επιλογή, υπάρχει στις 

περισσότερες ενότητες και δίνει τη δυνατότητα στους διαχειριστές να 

εισάγουν στοιχεία στη βάση δεδοµένων και να επιλέξουν αυτοί αργότερα, την 

ηµεροµηνία εµφάνισής τους στους επισκέπτες. 

 

 
Εικόνα 4 - Φόρµα εισαγωγής στην Ενότητα Συµβουλευτική 
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Η διάρθρωση των λειτουργιών Προβολής, Επεξεργασίας και 

∆ιαγραφής καταχωρήσεων σε αυτή την Ενότητα είναι αυτή που περιγράφηκε 

στο τέλος της Παραγράφου 3.2.  

 

3.2.4. Αιτήσεις Εγγραφών Επιχειρήσεων  
 

Μετά την υποβολή αίτησης µίας επιχείρησης για εγγραφή στο µητρώο 

του Γραφείου ∆ιασύνδεσης, ο διαχειριστής ενηµερώνεται σε αυτή την 

ενότητα. Εδώ φαίνονται συνοπτικά οι αιτήσεις εγγραφής, σε σελίδες των δέκα 

εγγραφών. 

 

 
Εικόνα 5 - Αιτήσεις Εγγραφών Επιχειρήσεων 

 

Ο διαχειριστής πατώντας το κουµπί επεξεργασία, µπορεί να δει τα 

πλήρη στοιχεία της επιχείρησης. 

Σε αυτή τη φόρµα, ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να τροποποιήσει 

κάποια από τα στοιχεία που συµπλήρωσε η επιχείρηση και έπειτα να 

πατήσει το κουµπί Ενηµέρωση, ώστε να ολοκληρωθεί η εγγραφή. Αν για 

κάποιο λόγο δεν επιθυµεί να ολοκληρώσει την εγγραφή, µπορεί να πατήσει 

το κουµπί ∆ιαγραφή και έτσι να απορρίψει την αίτηση. 

Πριν την ολοκλήρωση της εγγραφής, ο διαχειριστής, πρέπει να 

επιλέξει τις κατηγορίες απασχόλησης, στις οποίες ανήκει η επιχείρηση. Οι 

κατηγορίες που εµφανίζονται είναι αυτές που εισάγει ο Κεντρικός 

∆ιαχειριστής στην αντίστοιχη Ενότητα.  

Οι αρχικές κατηγορίες που καταχωρούνται κατά την αρχική δηµιουργία 

της ιστοσελίδας είναι οι παρακάτω: 

•••• Παιδαγωγικές Επιστήµες 

•••• ∆ιεθνείς Σπουδές / Οικονοµικές Επιστήµες 

•••• Θετικές Επιστήµες 

•••• Εικαστικών Εφαρµοσµένων Τεχνών 
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Εικόνα 6 - Προεπισκόπηση Αίτησης Εγγραφής Επιχείρησης 

 

3.2.5. Μητρώο Επιχειρήσεων 
 

Οι λειτουργίες που παρέχονται σε αυτή την ενότητα είναι ίδιες µε την 

προηγούµενη, µε µόνη διαφορά, ότι πλέον ο διαχειριστής επεξεργάζεται 
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εγγεγραµµένες επιχειρήσεις. Και εδώ υπάρχει µία λίστα µε τους φοιτητές σε 

σελίδες των δέκα εγγραφών. 

 

3.2.6. Μεταπτυχιακές Σπουδές 
 

Στην ενότητα των Μεταπτυχιακών καταχωρούνται προκηρύξεις για 

Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών και ∆ιδακτορικών ∆ιατριβών. Για 

την εισαγωγή ενός νέου στοιχείου, ο διαχειριστής πρέπει να εισάγει τα 

παρακάτω στοιχεία: 

 
• Είδος Σπουδών – Radio Button. Επιλογή µεταξύ Μεταπτυχιακού 

και ∆ιδακτορικού. 

• Τίτλος – Textbox. 

• Περιγραφή – Textbox. 

• Χώρα – Radio Button. Επιλογή µεταξύ Ελλάδας και Εξωτερικού. 

• Ίδρυµα – Textbox. 

• Πόλη – Textbox. 

• Σύνδεσµος – Textbox. 

• Προθεσµία Υποβολής – Drop Down Lists. Επιλογή µέρας, µήνα 

και έτους. 

• Σχετικά Τµήµατα – Checkboxes. Επιλογή από τα καταχωρηµένα 

Τµήµατα του Πανεπιστηµίου. 

• Αρχείο – File Browser. Επιλογή αρχείου. 

• Προβολή – Radio Button. Επιλογή µεταξύ Ναι ή Όχι. Καθορίζει αν 

το στοιχείο θα είναι ορατό στους επισκέπτες. 

 

Η διάρθρωση των λειτουργιών Προβολής, Επεξεργασίας και 

∆ιαγραφής καταχωρήσεων και σε αυτή την Ενότητα είναι αυτή που 

περιγράφηκε στο τέλος της Παραγράφου 3.2.  

 

 



 
Ανάπτυξη ∆ιαδικτυακής Εφαρµογής για Γραφείο ∆ιασύνδεσης Βασίλης Κυριακίδης 
 

 

 
 30 

 

3.2.7. Υποτροφίες 
 

Στην ενότητα των Υποτροφιών καταχωρούνται προκηρύξεις για 

Υποτροφίες. Για την εισαγωγή ενός νέου στοιχείου, ο διαχειριστής πρέπει να 

εισάγει τα παρακάτω στοιχεία: 

• Φορέας Υλοποίησης – Textbox. 

• Περιγραφή – Textbox. 

• Χώρα – Radio Button. Επιλογή µεταξύ Ελλάδας και Εξωτερικού. 

• Σκοπός – Textbox. 

• Αντικείµενο Σπουδών – Textbox. 

• Προϋποθέσεις – Textbox. 

• Σύνδεσµος – Textbox. 

• Προθεσµία Υποβολής – Drop Down Lists. Επιλογή µέρας, µήνα 

και έτους. 

• Σχετικά Τµήµατα – Checkboxes. Επιλογή από τα καταχωρηµένα 

Τµήµατα του Πανεπιστηµίου. 

• Αρχείο – File Browser. Επιλογή αρχείου. 

• Προβολή – Radio Button. Επιλογή µεταξύ Ναι ή Όχι. Καθορίζει αν 

το στοιχείο θα είναι ορατό στους επισκέπτες. 

 

Η διάρθρωση των λειτουργιών Προβολής, Επεξεργασίας και 

∆ιαγραφής καταχωρήσεων και σε αυτή την Ενότητα είναι αυτή που 

περιγράφηκε στο τέλος της Παραγράφου 3.2.  

 

3.2.8. Βραβεία - ∆ιαγωνισµοί 
 

Στην ενότητα αυτή καταχωρούνται προκηρύξεις για Βραβεία - 

∆ιαγωνισµούς. Για την εισαγωγή ενός νέου στοιχείου, ο διαχειριστής πρέπει 

να εισάγει τα παρακάτω στοιχεία: 

• Φορέας Υλοποίησης – Textbox. 

• Περιγραφή – Textbox.  

• Σύνδεσµος – Textbox. 
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• Προθεσµία Υποβολής – Drop Down Lists. Επιλογή µέρας, µήνα 

και έτους. 

• Αρχείο – File Browser. Επιλογή αρχείου. 

• Προβολή – Radio Button. Επιλογή µεταξύ Ναι ή Όχι. Καθορίζει αν 

το στοιχείο θα είναι ορατό στους επισκέπτες. 

 

Η διάρθρωση των λειτουργιών Προβολής, Επεξεργασίας και 

∆ιαγραφής καταχωρήσεων και σε αυτή την Ενότητα είναι αυτή που 

περιγράφηκε στο τέλος της Παραγράφου 3.2.  

 

3.2.9. Θέσεις Εργασίας 
 

Στην ενότητα αυτή καταχωρούνται προκηρύξεις Θέσεων Εργασίας. Για 

την εισαγωγή ενός νέου στοιχείου, ο διαχειριστής πρέπει να εισάγει τα 

παρακάτω στοιχεία: 

• Τοµέας – Radio Button. Επιλογή µεταξύ ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού.  

• Είδος απασχόλησης – Radio Button. Επιλογή µεταξύ Μερικής ή 

Πλήρους. 

• Φορέας – Textbox. 

• Περιγραφή – Textbox.  

• Πόλη – Textbox. 

• Σχέση Εργασίας – Textbox. 

• Υποβολή Βιογραφικών – Drop Down Lists. Επιλογή µέρας, µήνα 

και έτους. 

• Ηµεροµηνία Έναρξης – Drop Down Lists. Επιλογή µέρας, µήνα 

και έτους. 

• Ωράριο Εργασίας – Textbox. 

• Αποδοχές – Textbox. 

• Σπουδές – Textbox. 

• Προϋπηρεσία – Textbox. 

• Πρόσθετα Προσόντα – Textbox. 
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• Εκπληρωµένες Στρατιωτικές Υποχρεώσεις – Radio Button. 

Επιλογή µεταξύ Ναι ή Όχι.  

• Σχετικά Τµήµατα – Checkboxes. Επιλογή από τα καταχωρηµένα 

Τµήµατα του Πανεπιστηµίου. 

• Αρχείο – File Browser. Επιλογή αρχείου. 

 

Η διάρθρωση των λειτουργιών Προβολής, Επεξεργασίας και 

∆ιαγραφής καταχωρήσεων και σε αυτή την Ενότητα είναι αυτή που 

περιγράφηκε στο τέλος της Παραγράφου 3.2.  

 

3.2.10. Συνέδρια 
 

Στην ενότητα αυτή καταχωρούνται επερχόµενα Συνέδρια που µπορεί 

να ενδιαφέρουν τους φοιτητές/αποφοίτους του Πανεπιστηµίου και τους 

επισκέπτες της ιστοσελίδας. Για την εισαγωγή ενός νέου στοιχείου, ο 

διαχειριστής πρέπει να εισάγει τα παρακάτω στοιχεία: 

• Φορέας Υλοποίησης – Textbox. 

• Τίτλος – Textbox. 

• Περιγραφή – Textbox. 

• Συµµετοχή – Textbox. Το κόστος συµµετοχής στο συνέδριο, αν 

υπάρχει. 

• Ηµεροµηνία ∆ιεξαγωγής – Drop Down Lists. Επιλογή µέρας, 

µήνα και έτους. 

• Προθεσµία  – Drop Down Lists. Επιλογή µέρας, µήνα και έτους. 

Αφορά την προθεσµία υποβολής συµµετοχής στο συνέδριο. 

• Αρχείο – File Browser. Επιλογή αρχείου. 

• Προβολή – Radio Button. Επιλογή µεταξύ Ναι ή Όχι. Καθορίζει αν 

το στοιχείο θα είναι ορατό στους επισκέπτες. 

 

Η διάρθρωση των λειτουργιών Προβολής, Επεξεργασίας και 

∆ιαγραφής καταχωρήσεων και σε αυτή την Ενότητα είναι αυτή που 

περιγράφηκε στο τέλος της Παραγράφου 3.2.  
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3.2.11. Ηµερίδες 
 

Η ενότητα των Ηµερίδων είναι ίδια µε αυτή των Συνεδρίων, µε µόνη 

διαφορά αυτή που υπονοεί το όνοµά της, δηλαδή ότι έχει µόνο Ηµεροµηνία 

∆ιεξαγωγής και όχι ηµεροµηνία έναρξης και λήξης. 

 

3.2.12. Σεµινάρια 
 

Τα δεδοµένα που εισάγει ο διαχειριστής είναι ίδια µε αυτά ενός 

Συνεδρίου, µόνο που τώρα αφορούν Σεµινάρια. 

 

3.2.13. Επιχειρηµατικότητα / Καινοτοµία 
 

Στην ενότητα έχουµε ειδήσεις που αφορούν την επιχειρηµατικό και την 

καινοτοµία, που πάντα σχετίζονται µε ένα ίδρυµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. 

Για την εισαγωγή ενός νέου στοιχείου, ο διαχειριστής πρέπει να εισάγει τα 

παρακάτω στοιχεία: 

• Τίτλος – Textbox. 

• Περιγραφή – Textbox. 

• Αρχείο – File Browser. Επιλογή αρχείου. 

• Προβολή – Radio Button. Επιλογή µεταξύ Ναι ή Όχι. Καθορίζει αν 

το στοιχείο θα είναι ορατό στους επισκέπτες. 

 

Η διάρθρωση των λειτουργιών Προβολής, Επεξεργασίας και 

∆ιαγραφής καταχωρήσεων και σε αυτή την Ενότητα είναι αυτή που 

περιγράφηκε στο τέλος της Παραγράφου 3.2.  

 

3.2.14. Επικαιρότητα 
 

Στην ενότητα αυτή καταχωρούνται διάφορες ειδήσεις που αφορούν 

θέµατα του Γραφείου ∆ιασύνδεσης. Για την εισαγωγή ενός νέου στοιχείου, ο 

διαχειριστής πρέπει να εισάγει τα παρακάτω στοιχεία: 



 
Ανάπτυξη ∆ιαδικτυακής Εφαρµογής για Γραφείο ∆ιασύνδεσης Βασίλης Κυριακίδης 
 

 

 
 34 

 

• Είδος – Drop Down List. Επιλογή µεταξύ Άρθρου, Εργασιακών, 

Πρότασης, Άποψης, Νέου. 

• Τίτλος – Textbox. 

• Συγγραφέας – Textbox. 

• Περιγραφή – Textbox. 

• Πηγή – Textbox. Αρχική δηµοσίευση του στοιχείου, αν υπάρχει. 

• Σύνδεσµος – Textbox.  

• Ηµεροµηνία – Drop Down Lists. Επιλογή µέρας, µήνα και έτους 

αρχικής ηµεροµηνίας δηµοσίευσης στην Πηγή. 

• Αρχείο – File Browser. Επιλογή αρχείου. 

 

Η διάρθρωση των λειτουργιών Προβολής, Επεξεργασίας και 

∆ιαγραφής καταχωρήσεων και σε αυτή την Ενότητα είναι αυτή που 

περιγράφηκε στο τέλος της Παραγράφου 3.2.  

 

3.2.15. Σύνδεσµοι 
 

Στην ενότητα αυτή ο διαχειριστής µπορεί να εισάγει χρήσιµους 

συνδέσµους, εισάγοντας τα παρακάτω στοιχεία: 

• Κατηγορία – Drop Down List. Επιλογή µεταξύ Εκπαιδευτικού 

Ιδρύµατος, Ευρωπαϊκού Φορέα, Εύρεσης Σεµιναρίων – 

Συνεδρίων, Γραφείου ∆ιασύνδεσης, Επιµελητηρίου, Εύρεσης 

Εργασίας, Συνεργαζόµενου Φορέα. 

• Τίτλος – Textbox. 

• Σύνδεσµος – Textbox.  

 

Η διάρθρωση των λειτουργιών Προβολής, Επεξεργασίας και 

∆ιαγραφής καταχωρήσεων και σε αυτή την Ενότητα είναι αυτή που 

περιγράφηκε στο τέλος της Παραγράφου 3.2.  
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3.2.16. Ιστορικό 
 

Η ενότητα Ιστορικό είναι διαθέσιµη σαν επιλογή µόνο στον Κεντρικό 

∆ιαχειριστή και χρησιµοποιείται για παρακολούθηση των αλλαγών που 

πραγµατοποιούνται στην ιστοσελίδα από τους διαχειριστές. Οι καταχωρήσεις 

γίνονται αυτόµατα και αφορούν Ενηµέρωση και ∆ιαγραφή στοιχείων της 

ιστοσελίδας. 

Αρχικά, παρουσιάζεται µία συνοπτική προβολή των καταχωρήσεων, 

σε σελίδες των δέκα εγγραφών. Ο διαχειριστής πατώντας το κουµπί 

Προβολή, µπορεί να δει τα πλήρη στοιχεία. Εκεί, έχει επιπλέον τη 

δυνατότητα διαγραφής κάποιας καταχώρησης πατώντας το κουµπί 

∆ιαγραφή. 

3.2.17. Χρήστες 
 

Η ενότητα Χρήστες είναι διαθέσιµη σαν επιλογή, µόνο στον Κεντρικό 

∆ιαχειριστή και χρησιµοποιείται για να δηµιουργήσει νέους χρήστες, 

εισάγοντας τα παρακάτω στοιχεία: 

 
• Όνοµα – Textbox. 

• Επώνυµο – Textbox.  

• Username – Textbox. 

• Password – Textbox.  

 
Η διάρθρωση των υπόλοιπων λειτουργιών Προβολής, Επεξεργασίας 

και ∆ιαγραφής καταχωρήσεων και σε αυτή την Ενότητα είναι αυτή που 

περιγράφηκε στο τέλος της Παραγράφου 3.2.  

 

3.2.18. Τµήµατα 
 

Η ενότητα Τµήµατα είναι διαθέσιµη σαν επιλογή, µόνο στον Κεντρικό 

∆ιαχειριστή και χρησιµοποιείται για να δηµιουργήσει νέα Τµήµατα, 

εισάγοντας τα παρακάτω στοιχεία: 
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• Όνοµα – Textbox. 

• Πόλη – Textbox.  

• Κατηγορία – Drop Down List. Επιλογή µεταξύ Παιδαγωγικών 

Επιστηµών, ∆ιεθνών Σπουδών/Οικονοµικών Επιστηµών, Θετικών 

Επιστηµών και Εικαστικών και Εφαρµοσµένων Τεχνών. 

 
Η διάρθρωση των λειτουργιών Προβολής και Επεξεργασίας 

καταχωρήσεων είναι αυτή που περιγράφηκε στο τέλος της Παραγράφου 3.2. 

Η µόνη διαφορά είναι η ∆ιαγραφή, η οποία κρίθηκε σωστό να µην υπάρχει 

σαν επιλογή. 

 

3.2.19. Κατηγορίες 
 

Και η ενότητα Κατηγορίες είναι διαθέσιµη σαν επιλογή, µόνο στον 

Κεντρικό ∆ιαχειριστή και χρησιµοποιείται για να δηµιουργήσει νέα Κατηγορία, 

εισάγοντας µόνο το Όνοµά της. 

Από άποψη άλλων λειτουργιών, µπορούµε να µετονοµάσουµε µία 

κατηγορία, αλλά και πάλι, όπως στην Ενότητα Τµήµατα δεν µπορούµε να 

κάνουµε διαγραφή. 

Κάθε Τµήµα ανήκει σε µία κατηγορία και οι κατηγορίες υπάρχουν για 

να έχουµε µία πιο γενική και φιλική προς τον επισκέπτη κατηγοριοποίηση και 

παρουσίαση των διαφόρων καταχωρήσεων που έχουµε στην ιστοσελίδα µας. 

Έτσι ενώ ο ∆ιαχειριστής καταχωρεί Σχετικά Τµήµατα όταν αναρτά µία 

ανακοίνωση, οι επισκέπτες βλέπουν την Κατηγορία. 

 

3.3. Όψη Επισκέπτη 
 

Όλη η πληροφορία που καταχωρείται από τους ∆ιαχειριστές, είναι 

προσβάσιµη από τους επισκέπτες της, ταξινοµηµένη κατά ηµεροµηνία 

καταχώρησης. 
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Σε κάθε ενότητα ο χρήστης βλέπει µία σύντοµη περιγραφή των 

καταχωρήσεων (10 ανά σελίδα) και πατώντας πάνω σε αυτή που τον 

ενδιαφέρει, εµφανίζονται όλες οι λεπτοµέρειες σε µορφή πίνακα. 

Στο πάνω µέρος της σελίδας, υπάρχει η φόρµα εισόδου, στην οποία 

µπορούν ο φοιτητές ή οι διαχειριστές να εισάγουν τα στοιχεία τους. Μόλις 

αυτό συµβεί η φόρµα αντικαθίσταται µε ένα µενού από επιπλέον επιλογές. 

Το µενού συµπεριλαµβάνει σύνδεσµο για αλλαγή των στοιχείων του 

προφίλ, σύνδεσµο για αποσύνδεση και επιπλέον ο διαχειριστής έχει 

σύνδεσµο για εναλλαγή στις ιστοσελίδες διαχείρισης. 

3.4. Χρήστες 
 
Σε αυτή την ενότητα θα περιγράψουµε τις δυνατότητες των χρηστών 

ανά κατηγορία. Όπως προαναφέρθηκε, οι τέσσερις οµάδες χρηστών είναι: 

1. ∆ιαχειριστές 

•••• Κεντρικός ∆ιαχειριστής 

•••• ∆ιαχειριστές Περιεχοµένου 

2. Φοιτητές 

3. Επιχειρήσεις 
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4. Επισκέπτες 

 

3.4.1. ∆ιαχειριστές 
 

Οι διαχειριστές της ιστοσελίδας έχουν τον πλήρη έλεγχό της, είναι 

υπεύθυνοι για το περιεχόµενο και όπως προαναφέρθηκε χωρίζονται σε δύο 

υποκατηγορίες, τον Κεντρικό ∆ιαχειριστή και τους ∆ιαχειριστές 

Περιεχοµένου. 

Οι ∆ιαχειριστές Περιεχοµένου, είναι υπεύθυνοι για το περιεχόµενο που 

αναρτάται στην ιστοσελίδα, ενώ ο Κεντρικός ∆ιαχειριστής έχει επιπλέον τη 

δυνατότητα παραµετροποίησης κάποιων χαρακτηριστικών της, καθώς και τη 

δηµιουργία ∆ιαχειριστών Περιεχοµένου. 

Ένας ∆ιαχειριστής Περιεχοµένου, µπορεί να αναρτήσει πληροφορίες 

στην ιστοσελίδα, οι οποίες είναι προσβάσιµες από όλους τους επισκέπτες 

της, καθώς και να τις τροποποιήσει αν χρειαστεί. Επίσης, µπορεί να εγκρίνει 

ή να απορρίψει την εγγραφή ενός φοιτητή ή µίας εταιρείας στο µητρώο του 

Γραφείου ∆ιασύνδεσης. 

Ο Κεντρικός ∆ιαχειριστής, µπορεί επιπλέον από όσα κάνει ένας 

∆ιαχειριστής Περιεχοµένου, να: 

• προσθέσει / τροποποιήσει / διαγράψει ∆ιαχειριστές Περιεχοµένου 

• προσθέσει / τροποποιήσει Τµήµατα 

• προσθέσει / τροποποιήσει Κατηγορίες 

 

3.4.2. Φοιτητές 
 

Οι φοιτητές (εν ενεργεία ή απόφοιτοι) µπορούν να εγγραφούν στο 

µητρώο του Γραφείου ∆ιασύνδεσης, συµπληρώνοντας τη φόρµα µε τα 

στοιχεία που απαιτούνται. Η εγγραφή τους είναι χρήσιµη για την εξαγωγή 

στατιστικών στοιχείων, αλλά και για την αποστολή ενηµερωτικών 

Newsletters. 

Μετά την αίτηση για εγγραφή και µετά την έγκρισή της από έναν 

∆ιαχειριστή, ο φοιτητής µπορεί να εισέλθει στην ιστοσελίδα χρησιµοποιώντας 
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ως Όνοµα Χρήστη το e-mail του και ως κωδικό αυτόν που εισήγαγε κατά την 

εγγραφή του. 

Μετά την είσοδό του, µπορεί αν θέλει να ενηµερώσει τα στοιχεία του. 

 

3.4.3. Επιχειρήσεις 
 

Όπως και οι φοιτητές, οι επιχειρήσεις µπορούν να εγγραφούν 

µπορούν να εγγραφούν στο µητρώο του Γραφείου ∆ιασύνδεσης, 

συµπληρώνοντας τη φόρµα µε τα στοιχεία που απαιτούνται. Αν το 

επιθυµούν, µπορούν να εγγραφούν στο Newsletter, ώστε να τους 

αποστέλλονται ενηµερωτικά e-mail, κάθε φορά που έχουµε ανάρτηση νέων 

στοιχείων στην ιστοσελίδα καθώς και να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για 

φοιτητές που επιθυµούν να κάνουν πρακτική άσκηση. 

Και σε αυτή την περίπτωση, απαιτείται η έγκριση της αίτησης από 

έναν ∆ιαχειριστή, ώστε να αποφευχθούν ανεπιθύµητες καταχωρήσεις. Η 

αλλαγή των στοιχείων µίας επιχείρησης, µπορεί να γίνει µόνο µετά από 

τηλεφωνική επικοινωνία µε το Γραφείο ∆ιασύνδεσης. 

 

3.4.4. Επισκέπτες 
 

Οι υπόλοιποι επισκέπτες της ιστοσελίδας, έχουν τη δυνατότητα 

πρόσβασης σε όλες τις πληροφορίες του Γραφείου ∆ιασύνδεσης, χωρίς 

όµως να µπορούν να εγγραφούν στο Newsletter. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 
 

Σε αυτό το κεφάλαιο, θα κάνουµε µία περιγραφή της Βάσης ∆εδοµένων που 

δηµιουργήθηκε για τις ανάγκες του Γραφείου ∆ιασύνδεσης και θα δούµε 

αναλυτικά τους πίνακες που περιέχει και τη χρήση τους. 

4.1. Η Βάση ∆εδοµένων 
 

Για τις ανάγκες της διαδικτυακής µας εφαρµογής, δηµιουργήθηκε µία 

Βάση ∆εδοµένων (Β∆), η οποία αποθηκεύει τις απαραίτητες πληροφορίες. 

Έτσι µας δίνεται η δυνατότητα να έχουµε µία ιστοσελίδα µε περιεχόµενο που 

ανανεώνεται δυναµικά, κάθε φορά που τροποποιούνται τα στοιχεία της 

Βάσης. Η τροποποίηση/ενηµέρωση/εισαγωγή των στοιχείων της γίνεται µέσα 

από διαδικτυακές φόρµες, που συµπληρώνουν οι διαχειριστές της, στις 

ιστοσελίδες διαχείρισης που είδαµε στο προηγούµενο κεφάλαιο. 

Η Βάση ∆εδοµένων που δηµιουργήθηκε ονοµάζεται CareerData και 

αποτελείται από 23 πίνακες. Η Β∆, έγινε µε αυτόµατο τρόπο, µέσω ενός 

αρχείου σε γλώσσα PHP, το οποίο δηµιουργεί τους πίνακες και εισάγει 

κάποια αρχικά δεδοµένα, όπως τα στοιχεία εισόδου του διαχειριστή, κ.α. 

Παρακάτω, θα εξετάσουµε αναλυτικά τους πίνακες της Β∆ µας. 

 

4.1.1. Categories 
 

Ο πίνακας αυτός αποθηκεύει τις Κατηγορίες στις οποίες 

κατατάσσουµε τα Τµήµατα, ώστε να έχουµε µία πιο γενική και φιλική προς 

τον επισκέπτη κατηγοριοποίηση και παρουσίαση των διαφόρων 

καταχωρήσεων που έχουµε στην ιστοσελίδα µας. 

Με τη δηµιουργία της Β∆, καταχωρήθηκαν οι παρακάτω κατηγορίες, 

που σχετίζονται µε τα υπάρχοντα Τµήµατα του Πανεπιστηµίου: 

• Παιδαγωγικές Επιστήµες 

• ∆ιεθνείς Σπουδές / Οικονοµικές Επιστήµες 
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• Θετικές Επιστήµες 

• Εικαστικών Εφαρµοσµένων Τεχνών 

 

Τα πεδία του πίνακα είναι: 

• Catid (Int). Μοναδικό αναγνωριστικό που αυξάνεται αυτόµατα κατά 

ένα µε κάθε νέα καταχώρηση. Είναι και το κύριο κλειδί (primary 

key) του πίνακα. 

• Name (Text). Το όνοµα της κατηγορίας. 

 

4.1.2. Catent 
 

Ο πίνακας αποθηκεύει αυτός αποθηκεύει συνδυασµούς Κατηγοριών 

και Επιχειρήσεων. Έτσι όταν ο διαχειριστής στη φόρµα ολοκλήρωσης 

εγγραφής µίας επιχείρησης, επιλέξει τις Κατηγορίες στις οποίες την 

κατατάσσει, αποθηκεύονται στον πίνακα Catent µία εγγραφή για κάθε 

κατηγορία στην οποία ανήκει η επιχείρηση. Και για να µειώσουµε τον όγκο 

της Β∆ µας, αποθηκεύουµε συνδυασµούς των κύριων κλειδιών των πινάκων 

Categories και Enterprises, δηλαδή τα Catid και Eid. 

Τα πεδία αυτού του πίνακα είναι: 

• CatEntid (Int). Μοναδικό αναγνωριστικό που αυξάνεται αυτόµατα 

κατά ένα µε κάθε νέα καταχώρηση. Είναι και το κύριο κλειδί 

(primary key) του πίνακα. 

• Catid (Int). To id της κατηγορίας. 

• Eid (Int). Το id της επιχείρησης. 

 

4.1.3. Consultation 
 

Ο πίνακας αυτός τα στοιχεία της ενότητας συµβουλευτικής. Τα πεδία 

αυτού του πίνακα είναι: 

• Cid (Int). Μοναδικό αναγνωριστικό που αυξάνεται αυτόµατα κατά 

ένα µε κάθε νέα καταχώρηση. Είναι και το κύριο κλειδί (primary 

key) του πίνακα. 



 
Ανάπτυξη ∆ιαδικτυακής Εφαρµογής για Γραφείο ∆ιασύνδεσης Βασίλης Κυριακίδης 
 

 

 
 42 

 

• Title (Text). Ο τίτλος της καταχώρησης 

• Description (Text). Το κείµενο περιγραφής της καταχώρησης. 

• Show (Binary). Παίρνει τιµές 1 και 0 και υποδηλώνει αν 

επιθυµούµε ή όχι, αντίστοιχα, την εµφάνιση της καταχώρησης 

στους επισκέπτες. 

• Uid (Int). To id του διαχειριστή που έκανε την καταχώρηση. 

• Visits (Int). Ο αριθµός των επισκέψεων της καταχώρησης. 

• Dt (Date). Η ηµεροµηνία καταχώρησης. 

• Fname (Text). Το path, όπου βρίσκεται το αρχείο που συνοδεύει 

την καταχώρηση. 

 

4.1.4. Contests 
 

Ο πίνακας αυτός αποθηκεύει τα στοιχεία της ενότητας 

Βραβείων/∆ιαγωνισµών. Τα πεδία αυτού του πίνακα είναι: 

• Cid (Int). Μοναδικό αναγνωριστικό που αυξάνεται αυτόµατα κατά 

ένα µε κάθε νέα καταχώρηση. Είναι και το κύριο κλειδί (primary 

key) του πίνακα. 

• Institution (Text). Ο φορέας υλοποίησης 

• Description (Text). Το κείµενο περιγραφής της καταχώρησης. 

• Fromdate (Date). Η ηµεροµηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων. 

• Todate (Date). Η ηµεροµηνία λήξης υποβολής αιτήσεων. 

• Link (Text). Σχετικός υπερσύνδεσµος σε άλλη ιστοσελίδα. 

• Show (Binary). Παίρνει τιµές 1 και 0 και υποδηλώνει αν 

επιθυµούµε ή όχι, αντίστοιχα, την εµφάνιση της καταχώρησης 

στους επισκέπτες. 

• Uid (Int). To id του διαχειριστή που έκανε την καταχώρηση. 

• Visits (Int). Ο αριθµός των επισκέψεων της καταχώρησης. 

• Dt (Date). Η ηµεροµηνία καταχώρησης. 

• Fname (Text). Το path, όπου βρίσκεται το αρχείο που συνοδεύει 

την καταχώρηση. 
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4.1.5. DptC 
 

Ο πίνακας αυτός αποθηκεύει συνδυασµούς Τµηµάτων και 

Βραβείων/∆ιαγωνισµών. Έτσι όταν ο διαχειριστής επιλέξει τα Σχετικά 

Τµήµατα για ένα Βραβείο/∆ιαγωνισµό, αποθηκεύονται στον πίνακα DptC µία 

εγγραφή για κάθε Τµήµα που επιλέγεται. Και για να µειώσουµε τον όγκο της 

Β∆ µας, αποθηκεύουµε συνδυασµούς των κύριων κλειδιών των πινάκων 

Contests και Dpts, δηλαδή τα Cid και Dptid. 

Τα πεδία αυτού του πίνακα είναι: 

 
• DptCid (Int). Μοναδικό αναγνωριστικό που αυξάνεται αυτόµατα 

κατά ένα µε κάθε νέα καταχώρηση. Είναι και το κύριο κλειδί 

(primary key) του πίνακα. 

• Cid (Int). To id του Βραβείου/∆ιαγωνισµού. 

• Dptid (Int). Το id του Τµήµατος. 

 

4.1.6. DptJobs 
 

Ο πίνακας αυτός αποθηκεύει συνδυασµούς Τµηµάτων και Θέσεων 

Εργασίας. Έτσι όταν ο διαχειριστής επιλέξει τα Σχετικά Τµήµατα για µία Θέση 

Εργασίας, αποθηκεύονται στον πίνακα DptJobs µία εγγραφή για κάθε Τµήµα 

που επιλέγεται. Και για να µειώσουµε τον όγκο της Β∆ µας, αποθηκεύουµε 

συνδυασµούς των κύριων κλειδιών των πινάκων Jobs και Dpts, δηλαδή τα 

Jid και Dptid. 

Τα πεδία αυτού του πίνακα είναι: 

 
• DptJobsid (Int). Μοναδικό αναγνωριστικό που αυξάνεται αυτόµατα 

κατά ένα µε κάθε νέα καταχώρηση. Είναι και το κύριο κλειδί 

(primary key) του πίνακα. 

• Jid (Int). To id της Θέσης Εργασίας. 

• Dptid (Int). Το id του Τµήµατος. 
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4.1.7. DptPg 
 

Ο πίνακας αυτός αποθηκεύει συνδυασµούς Τµηµάτων και 

Μεταπτυχιακών. Έτσι όταν ο διαχειριστής επιλέξει τα Σχετικά Τµήµατα για 

ένα Μεταπτυχιακό, αποθηκεύονται στον πίνακα DptPg µία εγγραφή για κάθε 

Τµήµα που επιλέγεται. Και για να µειώσουµε τον όγκο της Β∆ µας, 

αποθηκεύουµε συνδυασµούς των κύριων κλειδιών των πινάκων Postgrad 

και Dpts, δηλαδή τα Pgid και Dptid. 

Τα πεδία αυτού του πίνακα είναι: 

• DptPgid (Int). Μοναδικό αναγνωριστικό που αυξάνεται αυτόµατα 

κατά ένα µε κάθε νέα καταχώρηση. Είναι και το κύριο κλειδί 

(primary key) του πίνακα. 

• Pgid (Int). To id του Μεταπτυχιακού. 

• Dptid (Int). Το id του Τµήµατος. 

 

4.1.8. Dpts 
 

Ο πίνακας αυτός αποθηκεύει τα στοιχεία των Τµηµάτων του 

Πανεπιστηµίου. 

Τα πεδία αυτού του πίνακα είναι: 

• Dptid (Int). Μοναδικό αναγνωριστικό που αυξάνεται αυτόµατα κατά 

ένα µε κάθε νέα καταχώρηση. Είναι και το κύριο κλειδί (primary 

key) του πίνακα. 

• Name (Text). To όνοµα του Τµήµατος. 

• Cat (Text). Το όνοµα της Κατηγορίας που ανήκει το Τµήµα. 

• City (Text). Η πόλη στην οποία είναι το Τµήµα. 

 

4.1.9. DptSch 
 

Ο πίνακας αυτός αποθηκεύει συνδυασµούς Τµηµάτων και 

Υποτροφιών. Έτσι όταν ο διαχειριστής επιλέξει τα Σχετικά Τµήµατα για ένα 

Μεταπτυχιακό, αποθηκεύονται στον πίνακα DptSmc µία εγγραφή για κάθε 
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Τµήµα που επιλέγεται. Και για να µειώσουµε τον όγκο της Β∆ µας, 

αποθηκεύουµε συνδυασµούς των κύριων κλειδιών των πινάκων 

Scholarships και Dpts, δηλαδή τα Schid και Dptid. 

Τα πεδία αυτού του πίνακα είναι: 

• DptSchid (Int). Μοναδικό αναγνωριστικό που αυξάνεται αυτόµατα 

κατά ένα µε κάθε νέα καταχώρηση. Είναι και το κύριο κλειδί 

(primary key) του πίνακα. 

• Schid (Int). To id της υποτροφίας. 

• Dptid (Int). Το id του Τµήµατος. 

 

4.1.10. DptSmc 
 

Ο πίνακας αυτός αποθηκεύει συνδυασµούς Τµηµάτων και 

Εκδηλώσεων (Συνέδρια, Ηµερίδες, Σεµινάρια). Έτσι όταν ο διαχειριστής 

επιλέξει τα Σχετικά Τµήµατα για µία Εκδήλωση, αποθηκεύονται στον πίνακα 

Dptsmc µία εγγραφή για κάθε Τµήµα που επιλέγεται. Και για να µειώσουµε 

τον όγκο της Β∆ µας, αποθηκεύουµε συνδυασµούς των κύριων κλειδιών των 

πινάκων Smc και Dpts, δηλαδή τα Smcid και Dptid. 

Τα πεδία αυτού του πίνακα είναι: 

• DptSmcid (Int). Μοναδικό αναγνωριστικό που αυξάνεται αυτόµατα 

κατά ένα µε κάθε νέα καταχώρηση. Είναι και το κύριο κλειδί 

(primary key) του πίνακα. 

• Smcid (Int). To id της εκδήλωσης. 

• Dptid (Int). Το id του Τµήµατος. 

 

4.1.11. Enterprises 
 

Ο πίνακας αυτός περιέχει το µητρώο των επιχειρήσεων που έχουν 

εγγραφεί στο Γραφείο ∆ιασύνδεσης. Τα πεδία αυτού του πίνακα είναι: 

• Eid (Int). Μοναδικό αναγνωριστικό που αυξάνεται αυτόµατα κατά 

ένα µε κάθε νέα καταχώρηση. Είναι και το κύριο κλειδί (primary 

key) του πίνακα. 
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• Name (Text). Επωνυµίας εταιρείας. 

• Activity (Text). Κλάδος ∆ραστηριότητας. 

• Address (Text). Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση. 

• City (Text). Έδρα της εταιρείας. 

• Pc (Text). Ταχυδροµικός Κωδικός. 

• Phone (Text). Τηλέφωνο επικοινωνίας. 

• Link (Text). Η διεύθυνση της ιστοσελίδας της εταιρείας. 

• Email (Text). Το e-mail επικοινωνίας της εταιρείας. 

• Contactee (Text). Υπεύθυνος Επικοινωνίας. 

• Branches (Text). Πόλεις στις οποίες τυχόν υπάρχουν άλλα 

παραρτήµατα της εταιρείας. 

• Practise (Binary). Παίρνει τιµές 1 και 0 και υποδηλώνει αν η 

εταιρεία επιθυµεί ή όχι, αντίστοιχα, φοιτητές για πρακτική άσκηση. 

• Nl (Binary). Παίρνει τιµές 1 και 0 και υποδηλώνει αν η εταιρεία 

επιθυµεί ή όχι, αντίστοιχα, την εγγραφή της στο Newsletter. 

• Comments (Text). Άλλα σχόλια που επιθυµεί να κάνει η εταιρεία 

και αφορούν την καταχώρησή της στο µητρώο του Γραφείου 

∆ιασύνδεσης 

• Dt (Date). Η ηµεροµηνία καταχώρησης. 

 

4.1.12. EntRegister 
 

Ο πίνακας αυτός έχει τα ίδια πεδία µε τον πίνακα Enterprises, µε µόνη 

διαφορά ότι αποθηκεύει τα στοιχεία των επιχειρήσεων που έχουν κάνει 

αίτηση εγγραφής στο µητρώο του Γραφείου ∆ιασύνδεσης, η οποία δεν έχει 

εξεταστεί ακόµη. 

 

4.1.13. Innovation 
 

Ο πίνακας αυτός αποθηκεύει τα στοιχεία της ενότητας 

Επιχειρηµατικότητα/Καινοτοµία. Τα πεδία αυτού του πίνακα είναι: 
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• Iid (Int). Μοναδικό αναγνωριστικό που αυξάνεται αυτόµατα κατά 

ένα µε κάθε νέα καταχώρηση. Είναι και το κύριο κλειδί (primary 

key) του πίνακα. 

• Title (Text). Ο τίτλος της καταχώρησης. 

• Description (Text). Το κείµενο περιγραφής της καταχώρησης. 

• Show (Binary). Παίρνει τιµές 1 και 0 και υποδηλώνει αν 

επιθυµούµε ή όχι, αντίστοιχα, την εµφάνιση της καταχώρησης 

στους επισκέπτες. 

• Uid (Int). To id του διαχειριστή που έκανε την καταχώρηση. 

• Visits (Int). Ο αριθµός των επισκέψεων της καταχώρησης. 

• Dt (Date). Η ηµεροµηνία καταχώρησης. 

• Fname (Text). Το path, όπου βρίσκεται το αρχείο που συνοδεύει 

την καταχώρηση. 

 

4.1.14. Jobs 
 

Ο πίνακας αυτός αποθηκεύει τις Θέσεις Εργασίας που καταχωρούν οι 

διαχειριστές. Τα πεδία αυτού του πίνακα είναι: 

• Jid (Int). Μοναδικό αναγνωριστικό που αυξάνεται αυτόµατα κατά 

ένα µε κάθε νέα καταχώρηση. Είναι και το κύριο κλειδί (primary 

key) του πίνακα. 

• PubOrPriv (Binary). Παίρνει τιµές 0 και 1 και υποδηλώνει αν η 

θέση είναι στο δηµόσιο ή τον ιδιωτικό τοµέα, αντίστοιχα. 

• PartOrFull (Binary). Παίρνει τιµές 0 και 1 και υποδηλώνει αν η 

θέση είναι πλήρους ή µερικής απασχόλησης, αντίστοιχα. 

• Company (Text). Φορέας ή Επιχείρηση για την οποία είναι η 

προκηρυσσόµενη θέση. 

• Description (Text). Περιγραφή της θέσης εργασίας. 

• City (Text). Η πόλη στην οποία είναι θέση. 

• Kind (Text). Η σχέση εργασίας (Σύµβαση έργου, 

Ορισµένου/Αορίστου Χρόνου, κ.α.). 
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• FromDate (Date). Ηµεροµηνία υποβολής βιογραφικών. 

• StartDate (Date). Ηµεροµηνία έναρξης εργασίας. 

• Hours (Text). Το ωράριο εργασίας. 

• Salary (Int). Οι αποδοχές για τη θέση. 

• Studies (Text). Απαιτούµενες σπουδές. 

• Prereq (Text). Απαραίτητη προϋπηρεσία 

• Extras (Text). Τυχόν πρόσθετα προσόντα που απαιτούνται. 

• Military (Binary). Παίρνει τιµές 1 και 0 και υποδηλώνει αν η θέση 

απαιτεί εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή όχι, 

αντίστοιχα. 

• Uid (Int). To id του διαχειριστή που έκανε την καταχώρηση. 

• Visits (Int). Ο αριθµός των επισκέψεων της καταχώρησης. 

• Dt (Date). Η ηµεροµηνία καταχώρησης. 

• Fname (Text). Το path, όπου βρίσκεται το αρχείο που συνοδεύει 

την καταχώρηση. 

 

4.1.15. Links 
 

Ο πίνακας αυτός αποθηκεύει τους Συνδέσµους. Τα πεδία αυτού του 

πίνακα είναι: 

• Lid (Int). Μοναδικό αναγνωριστικό που αυξάνεται αυτόµατα κατά 

ένα µε κάθε νέα καταχώρηση. Είναι και το κύριο κλειδί (primary 

key) του πίνακα. 

• Cat (Text). Η κατηγορία συνδέσµου, η οποία είναι µία εκ των: 

Εκπαιδευτικό Ίδρυµα, Ευρωπαϊκός Φορέας, Εύρεση Σεµιναρίων – 

Συνεδρίων, Γραφείο ∆ιασύνδεσης, Επιµελητήριο, Εύρεση 

Εργασίας, Συνεργαζόµενος Φορέας. 

• Name (Text). Ο τίτλος του συνδέσµου. 

• Link (Text). Ο υπερσύνδεσµος. 

• Uid (Int). To id του διαχειριστή που έκανε την καταχώρηση. 
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4.1.16. Logs 
 

Ο πίνακας αυτός αποθηκεύει στοιχεία που κρατιούνται για λόγους 

ιστορικού. Κάθε εισαγωγή, επεξεργασία ή διαγραφή στοιχείων αποθηκεύεται 

για λόγους ασφάλειας και ελέγχου. Τα πεδία αυτού του πίνακα είναι: 

• Lid (Int). Μοναδικό αναγνωριστικό που αυξάνεται αυτόµατα κατά 

ένα µε κάθε νέα καταχώρηση. Είναι και το κύριο κλειδί (primary 

key) του πίνακα. 

• Category (Text). Η ενότητα στην οποία έγινε η αλλαγή. 

• Type (Text). Ο τύπος τροποποίησης που έγινε (Ενηµέρωση ή 

∆ιαγραφή). 

• Data (Text). Οι παλιές τιµές της καταχώρησης που 

τροποποιήθηκε. 

• Dt (Date). Η ηµεροµηνία τροποποίησης. 

• Uid (Text). Το uid του χρήστη που έκανε την τροποποίηση. 

 

4.1.17. News 
 

Ο πίνακας αυτός αποθηκεύει τα στοιχεία της ενότητας Επικαιρότητα. 

Τα πεδία αυτού του πίνακα είναι: 

• nid (Int). Μοναδικό αναγνωριστικό που αυξάνεται αυτόµατα κατά 

ένα µε κάθε νέα καταχώρηση. Είναι και το κύριο κλειδί (primary 

key) του πίνακα. 

• Cat (Text). Η κατηγορία της είδησης, η οποία είναι µία εκ των: 

Άρθρο, Εργασιακά, Πρόταση, Άποψη, Νέο. 

• Title (Text). Ο τίτλος της καταχώρησης. 

• Ndt (Date). Η αρχική ηµεροµηνία δηµοσίευσης. 

• Author (Text). Ο συγγραφέας του στοιχείου. 

• Description (Text). Το κείµενο περιγραφής της καταχώρησης. 

• Source (Text). Η πηγή αρχικής δηµοσίευσης. 

• Link (Text). Υπερσύνδεσµος στην αρχική πηγή δηµοσίευσης. 

• Uid (Int). To id του διαχειριστή που έκανε την καταχώρηση. 
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• Visits (Int). Ο αριθµός των επισκέψεων της καταχώρησης. 

• Dt (Date). Η ηµεροµηνία καταχώρησης. 

• Fname (Text). Το path, όπου βρίσκεται το αρχείο που συνοδεύει 

την καταχώρηση. 

 

4.1.18. Postgrad 
 

Ο πίνακας αυτός αποθηκεύει τα στοιχεία της ενότητας Μεταπτυχιακά. 

Τα πεδία αυτού του πίνακα είναι: 

• pgid (Int). Μοναδικό αναγνωριστικό που αυξάνεται αυτόµατα κατά 

ένα µε κάθε νέα καταχώρηση. Είναι και το κύριο κλειδί (primary 

key) του πίνακα. 

• PhdOrPg (Binary). Παίρνει τιµές 0 και 1 και υποδηλώνει αν η 

καταχώρηση αφορά διδακτορικό ή µεταπτυχιακές σπουδές, 

αντίστοιχα. 

• Title (Text). Ο τίτλος της καταχώρησης. 

• Description (Text). Το κείµενο περιγραφής της καταχώρησης. 

• Io (Binary). Παίρνει τιµές 0 και 1 και υποδηλώνει αν το 

µεταπτυχιακό είναι στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, αντίστοιχα. 

• Institution (Text). Το Εκπαιδευτικό Ίδρυµα που διοργανώνει το 

µεταπτυχιακό. 

• Department (Text). Το Τµήµα που διοργανώνει το µεταπτυχιακό. 

• Fromdate (Date). Η ηµεροµηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων. 

• Todate (Date). Η ηµεροµηνία λήξης υποβολής αιτήσεων. 

• City (Text). Η πόλη διεξαγωγής του µεταπτυχιακού. 

• Link (Text). Υπερσύνδεσµος σε σχετική ιστοσελίδα. 

• Show (Binary). Παίρνει τιµές 1 και 0 και υποδηλώνει αν 

επιθυµούµε ή όχι, αντίστοιχα, την εµφάνιση της καταχώρησης 

στους επισκέπτες. 

• Uid (Int). To id του διαχειριστή που έκανε την καταχώρηση. 

• Visits (Int). Ο αριθµός των επισκέψεων της καταχώρησης. 
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• Dt (Date). Η ηµεροµηνία καταχώρησης. 

• Fname (Text). Το path, όπου βρίσκεται το αρχείο που συνοδεύει 

την καταχώρηση. 

 

4.1.19. Scholarships 
 

Ο πίνακας αυτός αποθηκεύει τα στοιχεία της ενότητας Υποτροφίες. Τα 

πεδία αυτού του πίνακα είναι: 

 
• schid (Int). Μοναδικό αναγνωριστικό που αυξάνεται αυτόµατα 

κατά ένα µε κάθε νέα καταχώρηση. Είναι και το κύριο κλειδί 

(primary key) του πίνακα. 

• Donor (Text). Ο Φορέας που χορηγεί την υποτροφία. 

• Description (Text). Το κείµενο περιγραφής της καταχώρησης. 

• Io (Binary). Παίρνει τιµές 0 και 1 και υποδηλώνει αν η υποτροφία 

αφορά σπουδές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, αντίστοιχα. 

• Fromdate (Date). Η ηµεροµηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων. 

• Todate (Date). Η ηµεροµηνία λήξης υποβολής αιτήσεων. 

• Purpose (Text). Ο σκοπός για τον οποίο χορηγείται η υποτροφία. 

• Field (Text). Το αντικείµενο σπουδών που αφορά η υποτροφία. 

• Prerequisites (Text). Τυχόν προϋποθέσεις. 

• Link (Text). Υπερσύνδεσµος σε σχετική ιστοσελίδα. 

• Show (Binary). Παίρνει τιµές 1 και 0 και υποδηλώνει αν 

επιθυµούµε ή όχι, αντίστοιχα, την εµφάνιση της καταχώρησης 

στους επισκέπτες. 

• Uid (Int). To id του διαχειριστή που έκανε την καταχώρηση. 

• Visits (Int). Ο αριθµός των επισκέψεων της καταχώρησης. 

• Dt (Date). Η ηµεροµηνία καταχώρησης. 

• Fname (Text). Το path, όπου βρίσκεται το αρχείο που συνοδεύει 

την καταχώρηση. 
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4.1.20. Smc 
 

Ο πίνακας αυτός αποθηκεύει τα στοιχεία της ενότητας Εκδηλώσεων. 

∆ηλαδή αφορά Συνέδρια, Ηµερίδες και Σεµινάρια. Ο διαχωρισµός, όπως θα 

δούµε και στην περιγραφή των πεδίων του πίνακα, γίνεται ανάλογα µε την 

καταχώρηση στο πεδίο smc. Τα πεδία αυτού του πίνακα είναι: 

 
• smcid (Int). Μοναδικό αναγνωριστικό που αυξάνεται αυτόµατα 

κατά ένα µε κάθε νέα καταχώρηση. Είναι και το κύριο κλειδί 

(primary key) του πίνακα. 

• Smc (Text). Η κατηγορία της εκδήλωσης, η οποία είναι µία εκ των: 

Συνέδριο, Ηµερίδα ή Σεµινάριο. 

• Institution (Text). Ο Φορέας Υλοποίησης που διοργανώνει την 

εκδήλωση. 

• Title (Text). Ο τίτλος της καταχώρησης. 

• Description (Text). Το κείµενο περιγραφής της καταχώρησης. 

• Donor (Text). Ο Φορέας που χορηγεί την υποτροφία. 

• Fromdate (Date). Η ηµεροµηνία έναρξης της εκδήλωσης. 

• Todate (Date). Η ηµεροµηνία λήξης της εκδήλωσης. 

• Regdate (Date). Η ηµεροµηνία λήξης αιτήσεων συµµετοχής. 

• fee (Int). Το κόστος συµµετοχής, αν υπάρχει. 

• Link (Text). Υπερσύνδεσµος σε σχετική ιστοσελίδα. 

• Show (Binary). Παίρνει τιµές 1 και 0 και υποδηλώνει αν 

επιθυµούµε ή όχι, αντίστοιχα, την εµφάνιση της καταχώρησης 

στους επισκέπτες. 

• Uid (Int). To id του διαχειριστή που έκανε την καταχώρηση. 

• Visits (Int). Ο αριθµός των επισκέψεων της καταχώρησης. 

• Dt (Date). Η ηµεροµηνία καταχώρησης. 

• Fname (Text). Το path, όπου βρίσκεται το αρχείο που συνοδεύει 

την καταχώρηση. 
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4.1.21. Students 
 

Ο πίνακας αυτός περιέχει το µητρώο των φοιτητών που έχουν 

εγγραφεί στο Γραφείο ∆ιασύνδεσης. Τα πεδία αυτού του πίνακα είναι: 

• Sid (Int). Μοναδικό αναγνωριστικό που αυξάνεται αυτόµατα κατά 

ένα µε κάθε νέα καταχώρηση. Είναι και το κύριο κλειδί (primary 

key) του πίνακα. 

• Lname (Text). Το όνοµα του φοιτητή. 

• Fname (Text). Το επώνυµο του φοιτητή. 

• City (Text). Πόλη. 

• Address (Text). ∆ιεύθυνση. 

• Pc (Text). Ταχυδροµικός Κωδικός. 

• Lphone (Text). Σταθερό τηλέφωνο. 

• Mphone (Text). Κινητό τηλέφωνο. 

• Type (Text). Η κατηγορία που ανήκει ο φοιτητής και η οποία είναι 

µία εκ των: Προπτυχιακός, Απόφοιτος ή Μεταπτυχιακός. 

• Dpt (Text). Το Τµήµα του φοιτητή. 

• Gdate (Date). Η ηµεροµηνία αποφοίτησης, αν είναι απόφοιτος. 

• Email (Text). Η διεύθυνση e-mail του φοιτητή 

• Pwd (Text). Ο κρυπτογραφηµένος κωδικός του φοιτητή 

• Nl (Binary). Παίρνει τιµές 1 και 0 και υποδηλώνει αν ο φοιτητής 

επιθυµεί ή όχι, αντίστοιχα, την εγγραφή του στο Newsletter. 

• Bio (Text). Το path, όπου βρίσκεται αποθηκευµένο το Βιογραφικό 

του φοιτητή στο server. 

• Dt (Date). Η ηµεροµηνία καταχώρησης. 

 

4.1.22. ToRegister 
 

Ο πίνακας αυτός έχει τα ίδια πεδία µε τον πίνακα Students, µε µόνη 

διαφορά ότι αποθηκεύει τα στοιχεία των φοιτητών που έχουν κάνει αίτηση 

εγγραφής στο µητρώο του Γραφείου ∆ιασύνδεσης, η οποία δεν έχει εξεταστεί 

ακόµη. 
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4.1.23. Users 
 

Ο πίνακας αυτός αποθηκεύει τα στοιχεία των διαχειριστών της 

ιστοσελίδας. Αρχικά είναι καταχωρηµένος µόνο ο Κεντρικός ∆ιαχειριστής, ο 

οποίος µπορεί και να προσθέσει έπειτα ∆ιαχειριστές Περιεχοµένου. Τα πεδία 

αυτού του πίνακα είναι: 

• uid (Int). Μοναδικό αναγνωριστικό που αυξάνεται αυτόµατα κατά 

ένα µε κάθε νέα καταχώρηση. Είναι και το κύριο κλειδί (primary 

key) του πίνακα. 

• Fname (Text). Το όνοµα του χρήστη. 

• Lname (Text). Το επώνυµο του χρήστη. 

• Uname (Text). Το username του χρήστη. 

• pwd (Text). Ο κρυπτογραφηµένος κωδικός 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΩΝ 
 

Σε αυτό το κεφάλαιο, θα κάνουµε µία περιγραφή των αρχείων που 

αποτελούν την ιστοσελίδα. Τα αρχεία που δηµιουργήθηκαν µπορούν να 

ταξινοµηθούν σε τρεις κατηγορίες: 

 

• Εγκατάστασης και Παραµετροποίησης 

• Επισκέπτη και 

• ∆ιαχειριστή 

5.1. Γενική περιγραφή 
 

Τα αρχεία των ενοτήτων της ιστοσελίδας ακολουθούν ένα 

συγκεκριµένο τρόπο ονοµατολογίας, ανάλογα µε τη λειτουργία που 

επιτελούν. Οι λειτουργίες επίσης είναι οµαδοποιηµένες µε τον ίδιο τρόπο στα 

αρχεία της κάθε ενότητας. Παρακάτω θα κάνουµε µία γενική περιγραφή 

αυτού του συνόλου αρχείων για κάθε ενότητα, από την όψη του Επισκέπτη, 

του ∆ιαχειριστή και των Αρχείων Εγκατάστασης και Παραµετροποίησης. 

 

5.1.1. Αρχεία Εγκατάστασης και Παραµετροποίησης 
 

Σε αυτή την κατηγορία υπάρχουν 8 αρχεία, τα οποία δηµιουργήθηκαν 

για να διευκολύνουν την εγκατάσταση της εφαρµογής σε οποιοδήποτε 

εξυπηρετητή αλλά και για να δώσουν τη δυνατότητα µεταβολής κύριων 

στοιχείων της, όπως για παράδειγµα το µενού επιλογών, µε εύκολο τρόπο 

από ένα κεντρικό σηµείο και όχι σε κάθε ένα αρχείο ξεχωριστά.  

Συγκεκριµένα, το setup.php, χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία και 

αρχικοποίηση της Βάσης ∆εδοµένων. Το library.php, υλοποιεί τη σύνδεση 

στη Βάση ∆εδοµένων. Τα menu.php και menu_adm.php, που εµφανίζουν 

τα µενού επισκέπτη και διαχειριστή αντίστοιχα. Το αρχείο top.php, υλοποιεί 

τη διαδικασία εισόδου για φοιτητές και διαχειριστές και είναι υπεύθυνο για την 
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εµφάνιση της φόρµας ή του αντίστοιχου µενού εφόσον ο χρήστης έχει 

συνδεθεί. Τα αρχεία profile.php και profile_manage.php, είναι υπεύθυνα 

για την προβολή και επεξεργασία του προφίλ των εγγεγραµµένων φοιτητών 

και των διαχειριστών. Τέλος, το αρχείο style.css, είναι ένα Cascading Style 

Sheet, που δίνει τη δυνατότητα εύκολης µορφοποίησης της εµφάνισης της 

ιστοσελίδας. 

 

5.1.2. Αρχεία Επισκέπτη 
 

Σε αυτή την κατηγορία υπάρχουν τα αρχεία που εµφανίζονται στην 

εφαρµογή κατά την περιήγηση των επισκεπτών. Όλα σχεδόν τα αρχεία που 

αντιστοιχούν σε ενότητες, παρουσιάζουν συνοπτικά τις καταχωρήσεις, 

ταξινοµηµένες σε φθίνουσα σειρά κατά ηµεροµηνία και σε σελίδες των 10 

εγγραφών. Αν ο επισκέπτης πατήσει πάνω σε µία καταχώρηση, καλείται ένα 

δεύτερο αρχείο, το οποίο αναλαµβάνει να εµφανίσει τα πλήρη στοιχεία σε 

έναν πίνακα. 

Για την ονοµατολογία των αρχείων έχει γίνει η εξής σύµβαση: αν το 

όνοµα του αρχείου µε τη συνοπτική παρουσίαση των καταχωρήσεων είναι 

για παράδειγµα contests.php, τότε το αρχείο µε την πλήρη προβολή είναι το 

contests_show.php. 

Κατά την κλήση του αρχείου show, περνάµε µε τη µέθοδο GET, το id 

της καταχώρησης, ώστε να το χρησιµοποιήσουµε στο ερώτηµα στον 

αντίστοιχο πίνακα (πχ contests_show.php?cid=5). Επίσης, κάθε φορά που 

έχουµε πλήρη προβολή µίας καταχώρησης, µε τις κατάλληλες εντολές σε 

SQL, αυξάνεται στη Β∆ ο αριθµός επισκέψεων κατά ένα. 

Οι καταχωρήσεις που εµφανίζονται είναι αυτές στις οποίες το πεδίο 

show (το είδαµε στην παρουσίαση των πινάκων της Β∆ στο Κεφάλαιο 4) έχει 

τιµή 1.  

Στο παρακάτω διάγραµµα, βλέπουµε τα διάφορα αρχεία των 

ιστοσελίδων του επισκέπτη και τον τρόπο µε τον οποίο συνδέονται. 
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Εικόνα 7 - Site Map των Ιστοσελίδων Επισκέπτη 
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5.1.3. Αρχεία ∆ιαχειριστή 
 

Σε αυτή την κατηγορία υπάρχουν τα αρχεία που χρησιµοποιούν οι 

διαχειριστές της εφαρµογής για τις διάφορες λειτουργίες καταχώρησης, 

διαγραφής, ενηµέρωσης και παραµετροποίησης.  

Στην πλειοψηφία των Ενοτήτων, αρχικά εµφανίζεται η φόρµα 

εισαγωγής ενός νέου στοιχείου και ένας σύνδεσµος στο αρχείο προβολής της 

λίστας καταχωρήσεων. Εκεί δίπλα σε κάθε καταχώρηση υπάρχει ένα 

εικονίδιο επεξεργασίας, που όταν πατηθεί φορτώνει µία τρίτη σελίδα, µε τα 

πλήρη στοιχεία της καταχώρησης, όπου µπορούµε να την τροποποιήσουµε 

ή να τη διαγράψουµε. 

Για την ονοµατολογία των αρχείων έχει γίνει η εξής σύµβαση: αν για 

παράδειγµα το όνοµα του αρχείου στις σελίδες που βλέπει ο επισκέπτης είναι 

contests.php, τότε: 

• το αρχείο µε τη φόρµα εισαγωγής νέων καταχωρήσεων είναι 

contests_adm.php,  

• το αρχείο προβολής της λίστας εγγραφών είναι το 

contests_adm_list.php και  

• το αρχείο που επιτελεί όλες τις λειτουργίες εισαγωγής, ενηµέρωσης 

και διαγραφής είναι το contests_adm_manage.php. 

 

5.1.3.1 ∆ιαδικασία ελέγχου εισόδου 
 

Σε όλα τα αρχεία των ιστοσελίδων διαχείρισης, γίνεται έλεγχος δύο 

µεταβλητών του session, οι οποίες πρέπει να έχουν γίνει register. Οι 

µεταβλητές αυτές είναι το $uid και το $type και όπως αναφέρθηκε στην 

Παράγραφο 5.1.5, αυτό συµβαίνει µόνο όταν ο επισκέπτης κάνει login. 

Επιπλέον επιβεβαιώνεται ότι το $type έχει τιµή users, που υποδηλώνει ότι ο 

χρήστης είναι διαχειριστής. Σε διαφορετική περίπτωση εµφανίζεται µήνυµα το 

οποίο ζητά από το χρήστη να συνδεθεί κανονικά και γίνεται ανακατεύθυνση 

στο index.php. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζουµε ότι στην περίπτωση που 

κάποιος µη εξουσιοδοτηµένος χρήστης, «ανακαλύψει» τα ονόµατα των 

αρχείων διαχείρισης, δε θα µπορέσει να τα καλέσει και να τα χρησιµοποιήσει 
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πληκτρολογώντας το όνοµά τους στη γραµµή διεύθυνσης του web browser 

του. 

Επιπλέον στις 4 επιλογές που έχει µόνο ο Κεντρικός ∆ιαχειριστής, 

δηλαδή: 

• Ιστορικό 

• Χρήστες 

• Τµήµατα 

• Κατηγορίες 

ελέγχεται ότι το $uid είναι 1. Ο Κεντρικός ∆ιαχειριστής είναι αυτός που 

έχει το συγκεκριµένο uid και αυτό γιατί είναι ο πρώτος που έγινε εισαγωγή 

στη Β∆, κατά την εκτέλεση του αρχείου setup.php. Και αυτό είναι κάτι που 

δεν µπορεί να το αλλάξει κανείς µέσω της ιστοσελίδας. 

Τέλος, τα δύο αρχεία register_students_adm_manage.php και 

register_enterprises_adm_manage.php, επειδή χρησιµοποιούνται κατά 

την εισαγωγή αιτήσεων εγγραφής φοιτητών και εταιρειών, δίνουν τη 

δυνατότητα κλήσης και χωρίς να απαιτείται να είναι registered οι µεταβλητές 

$uid και $type στο session. Αυτό όµως συµβαίνει µόνο για την ενέργεια της 

εισαγωγής νέας εγγραφής. 

 

5.1.3.2 Φόρµα εισαγωγής νέων στοιχείων 
 

Σε όλες τις Ενότητες αρχικά εµφανίζεται µία φόρµα εισαγωγής νέου 

στοιχείου. Εξαίρεση αποτελούν οι Ενότητες: 

• Εγγραφής Φοιτητή (register_students_adm.php),  

• Εγγεγραµµένων Φοιτητών (registered_students_adm.php),  

• Εγγραφής Επιχείρησης (register_enterprises_adm.php),  

• Μητρώου Επιχειρήσεων (registered_enterprises_adm.php) και  

• Ιστορικού (log_adm.php),  

 
Αυτό το αρχείο, όπως προαναφέρθηκε, είναι το αρχείο της µορφής 

_adm.php της κάθε Ενότητας και περιέχει τη φόρµα µε τα στοιχεία που 

πρέπει να συµπληρώσει ο χρήστης και µία συνάρτηση σε γλώσσα 
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Javascript, η οποία κάνει έλεγχο των πεδίων πριν αυτή υποβληθεί. Αν 

υπάρξει, κάποιο πρόβληµα, εµφανίζεται ένα παράθυρο µηνύµατος µε τα 

σφάλµατα που παρουσιάστηκαν. 

Οι έλεγχοι, ανάλογα µε τα πεδία που ζητούνται από το διαχειριστή, 

περιλαµβάνουν: 

• Ελέγχους για κενά πεδία 

• Ελέγχους ηµεροµηνιών (αν ζητείται ηµεροµηνία έναρξης και λήξης) 

• Έλεγχο µε βάση κάποιο πρότυπο, της ορθότητας διευθύνσεων e-

mail. 

• Έλεγχο κωδικού πρόσβασης και της επαλήθευσής του, σε 

περίπτωση που ο χρήστης προσπαθεί να τον αλλάξει. 

 

5.1.3.3 Αρχεία προβολής της λίστας εγγραφών 
 

Τα αρχεία προβολής της λίστας εγγραφών είναι αυτά της µορφής 

_adm_list.php. Και πάλι εξαίρεση αποτελούν τα αρχεία των Ενοτήτων:  

 

• Εγγραφής Φοιτητή,  

• Εγγεγραµµένων Φοιτητών,  

• Εγγραφής Επιχείρησης,  

• Μητρώου Επιχειρήσεων και  

• Ιστορικού,  

 
που αναφέρθηκαν και προηγουµένως, Για τις 5 ενότητες, η προβολή 

γίνεται από τα αρχεία της µορφής _adm.php και δεν υπάρχει αντίστοιχο 

_adm_list.php. 

Στα αρχεία της λίστας εγγραφών, γίνεται σελιδοποίηση ανά 10 

στοιχεία και δίνεται η δυνατότητα ταξινόµησης κατά επιλεγµένα πεδία. Οι 

διαδικασίες ταξινόµησης και σελιδοποίησης, δουλεύουν και σε συνδυασµό. 

Κάθε εγγραφή της λίστας, δηµιουργείται δυναµικά, ανάλογα µε το 

σύνολο των καταχωρήσεων στον αντίστοιχο πίνακα της Β∆. ∆ίπλα σε κάθε 

εγγραφή, υπάρχει ένα εικονίδιο που αν πατηθεί, µας µεταφέρει σε µία νέα 
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σελίδα, όπου µπορούµε να την επεξεργαστούµε. Και ο σύνδεσµος για αυτή 

τη σελίδα δηµιουργείται δυναµικά και χρησιµοποιώντας µέθοδο GET, 

περνάει στην επόµενη το id της καταχώρησης (πχ 

HREF=”contests_adm_manage.php?changecont=3”). 

 

5.1.3.4 Αρχείο λειτουργιών 
 

Αυτό το αρχείο είναι της µορφής _adm_manage.php, ακολουθείται 

πάντα από κάποια παράµετρο που ορίζει τη λειτουργία και αποτελεί την 

καρδιά της κάθε Ενότητας, γιατί πραγµατοποιεί όλη την αλληλεπίδραση µε τη 

Β∆. 

Όλες οι εισαγωγές νέων καταχωρήσεων, οι τροποποιήσεις και 

διαγραφές πραγµατοποιούνται από αυτό το αρχείο. Η επιλογή της 

λειτουργίας εξαρτάται από το αν έχουν τεθεί και σε τι τιµή οι µεταβλητές 

action, change και delete. Με βάση τις λειτουργίες, οι µεταβλητές και οι 

τιµές που παίρνουν είναι: 

 

• Εισαγωγή Καταχώρησης στη Β∆. Μεταβλητή action. Τιµή new. 

Περνάει µε µέθοδο GET κατά την υποβολή της φόρµας (πχ 

HREF=”contests_adm_manage.php?action=new). 

• Επεξεργασία Καταχώρησης. Μεταβλητή change. Τιµή ίση µε το 

id της καταχώρησης στον πίνακα. Περνάει µε µέθοδο GET κατά 

την επιλογή της από το αρχείο προβολής λίστας καταχωρήσεων 

(πχ HREF=”contests_adm_manage.php?changecont=3). 

• Αλλαγή Καταχώρησης στη Β∆. Μεταβλητή action. Τιµή change. 

Περνάει µε µέθοδο GET κατά την υποβολή της φόρµας (πχ 

HREF=”contests_adm_manage.php?action=change). 

• ∆ιαγραφή Καταχώρησης από τη Β∆. Μεταβλητή delete. Τιµή 

ίση µε το id της καταχώρησης στον πίνακα. Περνάει µε µέθοδο 

GET (πχ HREF=”contests_adm_manage.php?deletecont=3). 
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Α. Εισαγωγή Καταχώρησης στη Β∆ 

 
Η λειτουργία της εισαγωγής ενός στοιχείου ενεργοποιείται µε την 

υποβολή της φόρµας νέας καταχώρησης, δηλαδή του αρχείου της µορφής 

adm.php. Έτσι µε µέθοδο POST, περνάνε όλα τα δεδοµένα της φόρµας, σε 

αυτό το αρχείο και είναι διαθέσιµα για εισαγωγή στη Β∆.  

Πριν όµως ολοκληρωθεί η εισαγωγή στη Β∆, πρέπει να γίνει µία σειρά 

από ελέγχους, ώστε να διασφαλίσουµε τη σωστή λειτουργία της εφαρµογής 

µας. Οι έλεγχοι αυτοί αφορούν: 

• την ύπαρξη ή όχι συνηµµένου αρχείου.  

• την ύπαρξη στον Η/Υ του διαχειριστή του αρχείου που προσπαθεί 

να επισυνάψει. 

• αν ήδη υπάρχει αρχείο µε το ίδιο όνοµα στο server.  

• σε περίπτωση που η εντολή INSERT αποτύχει πρέπει το αρχείο 

που φορτώθηκε στο server, να διαγραφεί. 

 
Για κάθε µία από τις περιπτώσεις αποτυχίας, προβλέπεται αντίστοιχο 

µήνυµα, το οποίο ενηµερώνει το διαχειριστή για τις ενέργειες που πρέπει να 

κάνει. 

Εκτός από τα δεδοµένα που εισάγει ο διαχειριστής, για κάθε 

καταχώρηση καταγράφεται αυτόµατα η ηµεροµηνία ανάρτησης, καθώς και το 

uid του διαχειριστή που την έκανε. 

Αν η διαδικασία ολοκληρωθεί µε επιτυχία, τότε ο διαχειριστής 

ανακατευθύνεται στη σελίδα της φόρµας εισαγωγής νέων στοιχείων. 

 

Β. Επεξεργασία Καταχώρησης 

 
Η επεξεργασία µίας καταχώρησης γίνεται µε επιλογή της από τη λίστα 

προβολής (αρχείο adm_list.php). Αφού επιλεχθεί η καταχώρηση που µας 

ενδιαφέρει, περνάει στο αρχείο adm_manage.php το id της, µε τη µέθοδο 

GET. Καθότι το id είναι κύριο κλειδί σε όλους τους πίνακες, το 

χρησιµοποιούµε για να εκτελέσουµε ένα ερώτηµα στον κατάλληλο πίνακα.  
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Έπειτα δηµιουργούµε µία φόρµα µε όλα τα στοιχεία που επέστρεψε το 

ερώτηµα και δίνουµε στο διαχειριστή τη δυνατότητα να τα τροποποιήσει ή να 

διαγράψει την καταχώρηση. 

Τα συνηµµένα αρχεία παρουσιάζονται ως σύνδεσµοι και έχουµε τη 

δυνατότητα να τα προβάλλουµε ή να τα αντικαταστήσουµε αν το επιθυµούµε 

µε νέα. Τα πεδία µε κωδικούς εµφανίζονται κενό και αν ο διαχειριστής θέλει 

να τους αλλάξει, πρέπει να τους εισάγει 2 φορές, ώστε να αποφευχθεί λάθος 

στην πληκτρολόγηση. 

Για αυτή τη λειτουργία έχουν δηµιουργηθεί δύο συναρτήσεις σε 

Javascript. Η πρώτη ονοµάζεται confirm_delete και χρησιµοποιείται για την 

επιβεβαίωση της διαγραφής, αν ο διαχειριστής πατήσει το κουµπί  

της φόρµας. Η δεύτερη είναι η check_form και πραγµατοποιεί ελέγχους 

ορθότητας στα διάφορα πεδία της φόρµας. 

Πατώντας το κουµπί  η φόρµα υποβάλλεται, ώστε να 

τροποποιηθούν τα στοιχεία στη Β∆, ενώ πατώντας το κουµπί  

επιστρέφουµε στην προβολή της λίστας καταχωρήσεων (αρχείο 

adm_list.php). 

Αν οι καταχωρήσεις συνοδεύονται από αρχείο, τότε πριν ολοκληρωθεί 

η διαδικασία, ελέγχεται αν ο χρήστης κατά τη µεταβολή της καταχώρησης, 

έδωσε αρχείο. Αν έδωσε και είχαµε ήδη κάποιο άλλο, τότε πρώτα το 

διαγράφουµε και µετά φορτώνουµε το καινούριο, αλλιώς απλά το 

φορτώνουµε. 

 

Γ. Αλλαγή Καταχώρησης στη Β∆ 

 
Η λειτουργία της αλλαγής ενός στοιχείου στη Β∆ ενεργοποιείται µε την 

υποβολή της φόρµας επεξεργασίας. Έτσι µε µέθοδο POST, περνάνε όλα τα 

δεδοµένα της φόρµας, σε αυτό το αρχείο και είναι διαθέσιµα για ενηµέρωση 

στη Β∆.  

Πριν όµως ολοκληρωθεί η ενηµέρωση στη Β∆, πρέπει να γίνει µία 

σειρά από ελέγχους, ώστε να διασφαλίσουµε τη σωστή λειτουργία της 

εφαρµογής µας. Οι έλεγχοι αυτοί αφορούν: 
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• την ύπαρξη ή όχι συνηµµένου αρχείου.  

• την ύπαρξη στον Η/Υ του διαχειριστή του αρχείου που προσπαθεί 

να επισυνάψει. 

• αν ήδη υπάρχει αρχείο µε το ίδιο όνοµα στο server.  

• σε περίπτωση που η εντολή UPDATE αποτύχει πρέπει το αρχείο 

που φορτώθηκε στο server, να διαγραφεί. 

 
Για κάθε µία από τις περιπτώσεις αποτυχίας, προβλέπεται αντίστοιχο 

µήνυµα, το οποίο ενηµερώνει το διαχειριστή για τις ενέργειες που πρέπει να 

κάνει. 

Επίσης, πριν την εκτέλεση της εντολής UPDATE, εισάγουµε µια 

εγγραφή στον πίνακα log, για λόγους ασφαλείας. Η εγγραφή αναφέρει ότι 

έγινε Ενηµέρωση καταχώρησης, το uid του διαχειριστή που την έκανε, καθώς 

και τα δεδοµένα πριν την επεξεργασία. 

Αν οι καταχωρήσεις συνοδεύονται από αρχείο, τότε πριν ολοκληρωθεί 

η διαδικασία, ελέγχεται αν ο χρήστης κατά τη µεταβολή της καταχώρησης, 

έδωσε αρχείο. Αν έδωσε και είχαµε ήδη κάποιο άλλο, τότε πρώτα το 

διαγράφουµε και µετά φορτώνουµε το καινούριο, αλλιώς απλά το 

φορτώνουµε. 

Τέλος, αν απαιτείται, ενηµερώνουµε κατάλληλα και τους σχετικούς 

πίνακες (πχ dptpg). 

Αν η διαδικασία ολοκληρωθεί µε επιτυχία, τότε ο διαχειριστής 

ανακατευθύνεται στη σελίδα προβολής της λίστας καταχωρήσεων. 

 

∆. ∆ιαγραφή Καταχώρησης από τη Β∆ 

 
Η λειτουργία ∆ιαγραφής µίας καταχώρησης, ενεργοποιείται όταν ο 

διαχειριστής πατήσει το κουµπί  στη φόρµα Επεξεργασίας. Τότε 

µε τη µέθοδο GET περνάµε το id της, το οποίο και χρησιµοποιούµε για να 

διαγράψουµε την εγγραφή από τον αντίστοιχο πίνακα της Β∆. 

Πριν όµως γίνει αυτό και επειδή η MySQL, δεν υποστηρίζει αναφορική 

ακεραιότητα, διαγράφουµε και τις αντίστοιχες καταχωρήσεις από σχετικούς 

πίνακες.  
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Για παράδειγµα, αν θέλουµε να διαγράψουµε ένα µεταπτυχιακό, δεν 

αρκεί να διαγράψουµε την εγγραφή από τον πίνακα postgrad, αλλά πρέπει 

και να διαγράψουµε και τις σχετικές εγγραφές από τον πίνακα dptpg. Αυτό 

συµβαίνει γιατί ένα µεταπτυχιακό σχετίζεται µε έναν αριθµό Τµηµάτων και για 

κάθε ένα από αυτά, υπάρχει µία καταχώρηση στον πίνακα dptpg. 

Επίσης, αν υπάρχει και συνηµµένο αρχείο, πρέπει να το διαγράψουµε 

από το server. 

Τέλος, πριν την οριστική διαγραφή της καταχώρησης, κάνουµε και µια 

εγγραφή στον πίνακα log, για λόγους ασφαλείας. Η εγγραφή αναφέρει ότι 

έγινε διαγραφή καταχώρησης, το uid του διαχειριστή που την έκανε, καθώς 

και τα δεδοµένα που διαγράφηκαν. 

 

5.2. Περιγραφή Αρχείων Εγκατάστασης και Παραµετροποίησης 
 

Έχοντας δει τη γενική περιγραφή των αρχείων Εγκατάστασης και 

Παραµετροποίησης της εφαρµογής, σε αυτή την παράγραφο, θα δούµε ποια 

είναι και τί λειτουργία επιτελούν. 

 

5.2.1. Setup.php 
 

Το αρχείο setup.php, είναι υπεύθυνο για τη δηµιουργία και 

αρχικοποίηση της Βάσης ∆εδοµένων µε στοιχεία όπως, στοιχεία Τµηµάτων, 

Κατηγορίες, κ.α.  

Αρχικά δηµιουργείται η Βάση ∆εδοµένων CareerData και µετά οι 23 

πίνακες που την αποτελούν. Σε κάθε στάδιο γίνονται κατάλληλοι έλεγχοι και 

παρέχονται ενηµερωτικά µηνύµατα, ώστε να γνωρίζει ο διαχειριστής την 

κατάσταση της διαδικασίας. 

Τέλος αφού ολοκληρωθεί η δηµιουργία, εισάγονται στον πίνακα Dpts, 

τα στοιχεία των 6 Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου, στον πίνακα Categories, οι 

4 κατηγορίες και στον πίνακα Users, τα στοιχεία εισόδου για τον Κεντρικό 

∆ιαχειριστή. 
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5.2.2. Library.php 
 

Το αρχείο library.php, καλείται από όσα αρχεία απαιτούν σύνδεση στη 

Βάση ∆εδοµένων. Χρησιµοποιεί 5 µεταβλητές για τα στοιχεία που 

χρειάζονται: 

• $dbHost. Το όνοµα του εξυπηρετητή όπου βρίσκεται η MySQL 

βάση δεδοµένων. 

• $dbName. Το όνοµα της βάσης δεδοµένων 

• $dbUser. Το όνοµα χρήστη για σύνδεση στη MySQL 

• $dbPasswd. Το password για σύνδεση στη MySQL 

• $upload_location. Η τοποθεσία στην οποία αποθηκεύονται τα 

αρχεία που ανεβαίνουν στη σελίδα. 

 
Ο λόγος που δηµιουργήθηκε αυτό το αρχείο είναι η εύκολη σύνδεση 

στη Βάση ∆εδοµένων, συµπεριλαµβάνοντάς το στον κώδικα, µε την εντολή 

require της PHP. Επιπλέον σε περίπτωση µεταφοράς της εφαρµογής σε 

άλλο εξυπηρετητή, είναι εύκολη η αλλαγή των στοιχείων σύνδεσης στη Β∆, 

µεταβάλλοντας τις αντίστοιχες µεταβλητές σε ένα αρχείο και όχι σε όλα. 

 

5.2.3. Menu.php 
 

Το αρχείο αυτό, εµφανίζει το µενού επιλογών του επισκέπτη, στα 

αριστερά της κάθε σελίδας. Και σε αυτή την περίπτωση, χρησιµοποιούµε την 

εντολή require για να το συµπεριλάβουµε σε κάθε αρχείο. 

Για λόγους καλύτερης παρουσίασης, δεν εµφανίζεται συνεχώς το 

πλήρες µενού, αλλά οι επιλογές «ξεδιπλώνονται» µόνο όταν πατηθεί η 

αντίστοιχη κατηγορία. Για παράδειγµα πατώντας στην κατηγορία Σπουδές, 

«ξεδιπλώνονται» οι επιλογές Μεταπτυχιακά, Υποτροφίες και Βραβεία-

∆ιαγωνισµοί. Επίσης, ανάλογα µε την υποκατηγορία που έχουµε επιλέξει, 

υπογραµµίζεται η κατάλληλη λέξη στο µενού. 

Για να το πετύχουµε αυτό, χρησιµοποιούµε δύο µεταβλητές την 

$mtype, που υποδηλώνει την κατηγορία (π.χ. studies για Σπουδές, student 
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για φοιτητές, κ.λ.π.) και $cat για την υποκατηγορία (π.χ. Αν το $mtype είναι 

studies και το $cat 2, τότε υπογραµµίζεται η λέξη Υποτροφίες του µενού). 

 

5.2.4. Menu_adm.php 
 

Το αρχείο αυτό, εµφανίζει στα αριστερά το µενού επιλογών στις 

ιστοσελίδες διαχείρισης. Και σε αυτή την περίπτωση, χρησιµοποιούµε την 

εντολή require για να το συµπεριλάβουµε σε κάθε αρχείο. 

Επειδή στις ιστοσελίδες του διαχειριστή, σηµαντικότερο ρόλο παίζει η 

πρακτική σχεδίαση, το µενού εµφανίζεται πλήρες και όχι όπως αυτό του 

επισκέπτη. 

Η µόνη τεχνική λεπτοµέρεια που αξίζει προσοχή είναι ο τρόπος µε τον 

οποίο δεν εµφανίζονται οι 4 επιλογές του Κεντρικού ∆ιαχειριστή (Ιστορικό, 

Χρήστες, Τµήµατα και Κατηγορίες), στους ∆ιαχειριστές Περιεχοµένου. Ο 

τρόπος µε τον οποίο επιτεύχθηκε αυτό είναι ο έλεγχος του uid, του 

∆ιαχειριστή.  

Ο Κεντρικός ∆ιαχειριστής δηµιουργήθηκε αυτόµατα, µε την εκτέλεση 

του αρχείου setup.php και αυτόµατα πήρε uid 1. Γνωρίζουµε ότι για την 

εµφάνιση των σελίδων διαχείρισης απαιτείται εισαγωγή στο σύστηµα και ότι 

µετά την εισαγωγή το uid γίνεται register στο session. Έτσι, ελέγχοντάς αν το 

uid του χρήστη που προσπελαύνει τις ιστοσελίδες διαχείρισης είναι 1, 

γνωρίζουµε αν θα εµφανίσουµε ή όχι τις 4 αυτές επιλογές. 

 

5.2.5. Top.php 
 

Το αρχείο top.php, συµπεριλαµβάνεται σε όλες ανεξαιρέτως τις 

ιστοσελίδες και εµφανίζει το πάνω κοµµάτι της ιστοσελίδας. 

Αρχικά εµφανίζει τη φόρµα εισαγωγής των φοιτητών και διαχειριστών, 

όπου ζητάει το Όνοµα και τον Κωδικό χρήστη. 

Μετά την εισαγωγή των στοιχείων, ελέγχεται η ύπαρξη χρηστών µε 

αυτά τα στοιχεία στον πίνακα users, των διαχειριστών και στον πίνακα 

students, των φοιτητών. Αν τα στοιχεία δεν υπάρχουν, τότε εµφανίζεται ένα 

µήνυµα λάθους και η σελίδα επαναφορτώνεται. 



 
Ανάπτυξη ∆ιαδικτυακής Εφαρµογής για Γραφείο ∆ιασύνδεσης Βασίλης Κυριακίδης 
 

 

 
 68 

 

Η περίπτωση ύπαρξης χρήστη και στους δύο πίνακες, έχει 

αποφευχθεί, απαιτώντας από τους φοιτητές να ορίσουν το e-mail τους σαν 

Όνοµα Χρήστη. 

Αν τα στοιχεία είναι σωστά, τότε γίνονται register στο session δύο 

µεταβλητές οι $uid και $type και η σελίδα ξαναφορτώνει. Αυτή τη φορά 

όµως, η φόρµα εισόδου έχει αντικατασταθεί µε το ονοµατεπώνυµο του 

χρήστη και ένα µενού µε επιλογές. Η µεταβλητή $uid, παίρνει τιµή ίση µε το 

uid, αν πρόκειται για διαχειριστή και sid αν πρόκειται για φοιτητή. Η 

µεταβλητή $type, παίρνει τιµές users ή students (ανάλογα µε το είδος 

χρήστη). Στην περίπτωση του φοιτητή, το µενού αυτό συµπεριλαµβάνει: 

• Αρχική Σελίδα 

• Προφίλ 

• Αποσύνδεση 

Ενώ αν πρόκειται για διαχειριστή, είναι: 
 

• Αρχική Σελίδα 

• ∆ιαχείριση Ιστοσελίδας 

• Προφίλ 

• Αποσύνδεση 

Και στις δύο περιπτώσεις, πατώντας στην επιλογή Προφίλ, 

εµφανίζεται µία φόρµα µε τα στοιχεία του χρήστη, τα οποία και του δίνεται η 

δυνατότητα να αλλάξει. 

Στο διαχειριστή συγκεκριµένα εµφανίζεται η επιλογή ∆ιαχείριση 

Ιστοσελίδας, η οποία φορτώνει το index_adm.php, δηλαδή το αρχικό 

αρχείο των Σελίδων ∆ιαχείρισης. 

Τέλος η επιλογή Αποσύνδεση, αποσυνδέει το χρήστη από τη σελίδα, 

κάνοντας unregister τις µεταβλητές $uid και $type. 

 

5.2.6. Profile.php 
 

Το αρχείο profile.php, αφού ελέγξει ότι έχει γίνει login από κάποιον 

χρήστη, εµφανίζει τα στοιχεία του και του δίνει τη δυνατότητα να τα αλλάξει. 
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Τα στοιχεία αυτά συµπεριλαµβάνουν Κωδικό Εισόδου, Στοιχεία 

Επικοινωνίας, κ.α. 

Η εµφάνιση της σωστής φόρµας, εξαρτάται από την τιµή της 

µεταβλητής $type, που προαναφέραµε ότι υποδηλώνει αν ο χρήστης είναι 

φοιτητής ή διαχειριστής. 

Όπως και σε όλα τα αρχεία της εφαρµογής, γίνονται έλεγχοι των 

πεδίων που συµπληρώνει ο χρήστης, χρησιµοποιώντας συναρτήσεις σε 

Javascript, οι οποίες καλούνται όταν πατηθεί το κουµπί υποβολής. Αν κάποιο 

ή κάποια απαραίτητα πεδία µείνουν κενά ή δε συµπληρωθεί σωστά (πχ e-

mail), τότε εµφανίζεται ένα παράθυρο µε όλα τα σφάλµατα που 

παρουσιάστηκαν. 

Αν δεν έχει γίνει κάποιο λάθος στη συµπλήρωσή της, η φόρµα καλεί 

το αρχείο profile_manage.php, το οποίο αναλαµβάνει τα υπόλοιπα. 

 

5.2.7. Profile_manage.php 
 

Στο αρχείο profile_mange.php, γίνονται οι τελευταίοι έλεγχοι και 

εισάγονται τα στοιχεία στον κατάλληλο πίνακα στη Β∆, τον users για 

διαχειριστές και τον students για φοιτητές. 

Οι έλεγχοι συµπεριλαµβάνουν έλεγχο διαθεσιµότητας του καινούριου 

username και ένα σύνολο από ελέγχους (τους οποίους θα σχολιάσουµε στην 

ενότητα των αρχείων διαχείρισης) για την περίπτωση ενηµέρωσης του 

αρχείου του Βιογραφικού για φοιτητές. 

 

5.2.8. Style.css 
 

Το αρχείο style.css, είναι ένα Cascading Style Sheet, το οποίο 

χρησιµοποιήθηκε στην ιστοσελίδα για τη µορφοποίηση της εµφάνισής της. 

Τέτοια αρχεία είναι ευρέως διαδεδοµένα στο διαδίκτυο. Το αρχικό css που 

χρησιµοποιήθηκε στην ιστοσελίδα µας, λήφθηκε από την ιστοσελίδα 

http://www.oswd.org (Open Source Web Design), ονοµάζεται Funky Cool 

Blue και είναι διαθέσιµο δωρεάν. Το τελικό αρχείο και αισθητικό αποτέλεσµα, 



 
Ανάπτυξη ∆ιαδικτυακής Εφαρµογής για Γραφείο ∆ιασύνδεσης Βασίλης Κυριακίδης 
 

 

 
 70 

 

επιτεύχθηκε µετά από κατάλληλες τροποποιήσεις, ώστε να ικανοποιεί τις 

ανάγκες µας. 

 

5.3. Περιγραφή Αρχείων Επισκέπτη 
 

Έχοντας δει τη γενική περιγραφή των αρχείων που εµφανίζονται στην 

εφαρµογή κατά την περιήγηση των επισκεπτών, σε αυτή την παράγραφο, θα 

δούµε ποια είναι και τι λειτουργία επιτελούν. Η παρουσίασή τους γίνεται µε τη 

σειρά εµφάνισής τους στο µενού επιλογών. 

 

5.3.1. Index.php 
 

Το αρχείο index.php, είναι η αρχική σελίδα του Γραφείου ∆ιασύνδεσης 

και παρέχει κάποιες γενικές πληροφορίες. 

 

5.3.2. Consultation.php 
 

Το αρχείο consultation.php, παρουσιάζει τις εγγραφές του πίνακα 

consultation και υλοποιεί την ενότητα της Συµβουλευτικής. 

 

5.3.3. Consultation_show.php 
 

Το αρχείο consultation_show.php, προβάλει σε πίνακα τα πλήρη 

στοιχεία µίας καταχώρησης της ενότητας Συµβουλευτική. 

 

5.3.4. Register_students.php 
 

Το αρχείο αυτό εµφανίζει µία φόρµα εγγραφής για τους φοιτητές. 

Αφού συµπληρώσουν τα στοιχεία τους, η αίτηση υποβάλλεται και ο φοιτητής 

περιµένει την έγκριση του διαχειριστή. 

Όπως είναι φυσικό, χρησιµοποιείται γλώσσα Javascript για διάφορους 

ελέγχους των πεδίων της φόρµας. Σε περίπτωση που παρουσιαστούν 
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σφάλµατα η φόρµα δεν υποβάλλεται και εµφανίζονται σε ένα παράθυρο. 

Αν όλα τα στοιχεία είναι σωστά, καλείται το αρχείο 

register_students_adm_manage.php, στο οποίο περνιέται µε µέθοδο GET 

η µεταβλητή action µε τιµή new. 

Το αρχείο αυτό, θα το περιγράψουµε παρακάτω όταν θα εξετάζουµε 

τα Αρχεία του ∆ιαχειριστή. 

 

5.3.5. Register_enterprises.php 
 

Το αρχείο αυτό εµφανίζει µία φόρµα εγγραφής για τους φοιτητές. 

Αφού συµπληρώσουν τα στοιχεία τους, η αίτηση υποβάλλεται και ο φοιτητής 

περιµένει την έγκριση του διαχειριστή. 

Όπως είναι φυσικό, χρησιµοποιείται γλώσσα Javascript για διάφορους 

ελέγχους των πεδίων της φόρµας. Σε περίπτωση που παρουσιαστούν 

σφάλµατα η φόρµα δεν υποβάλλεται και εµφανίζονται σε ένα παράθυρο. 

Αν όλα τα στοιχεία είναι σωστά, καλείται το αρχείο 

register_students_adm_manage.php, στο οποίο περνιέται µε µέθοδο GET 

η µεταβλητή action µε τιµή new. 

Το αρχείο αυτό, θα το περιγράψουµε παρακάτω όταν θα εξετάζουµε 

τα Αρχεία του ∆ιαχειριστή. 

 

5.3.6. Postgrad.php 
 

Το αρχείο consultation.php, παρουσιάζει τις εγγραφές του πίνακα 

postgrad και υλοποιεί την ενότητα των Μεταπτυχιακών. 

 

5.3.7. Postgrad_show.php 
 

Το αρχείο postgrad_show.php, προβάλει σε πίνακα τα πλήρη στοιχεία 

µίας καταχώρησης της ενότητας Μεταπτυχιακά. 
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5.3.8. Scholarships.php 
 

Το αρχείο scholarships.php, παρουσιάζει τις εγγραφές του πίνακα 

scholarships και υλοποιεί την ενότητα των Υποτροφιών. 

 

5.3.9. Scholarships_show.php 
 

Το αρχείο scholarships_show.php, προβάλει σε πίνακα τα πλήρη 

στοιχεία µίας καταχώρησης της ενότητας Υποτροφίες. 

 

5.3.10. Contests.php 
 

Το αρχείο contests.php, παρουσιάζει τις εγγραφές του πίνακα 

contests και υλοποιεί την ενότητα των Βραβείων-∆ιαγωνισµών. 

 

5.3.11. Contests_show.php 
 

Το αρχείο contests_show.php, προβάλει σε πίνακα τα πλήρη στοιχεία 

µίας καταχώρησης της ενότητας Βραβεία-∆ιαγωνισµοί. 

 

5.3.12. Employment.php 
 

Το αρχείο employment.php, παρουσιάζει τις εγγραφές του πίνακα 

jobs και υλοποιεί την ενότητα των Θέσεων Εργασίας. 

 

5.3.13. Employment_show.php 
 

Το αρχείο employment_show.php, προβάλει σε πίνακα τα πλήρη 

στοιχεία µίας καταχώρησης της ενότητας Θέσεις Εργασίας. 

 

5.3.14. Conferences.php 
 

Το αρχείο conferences.php, παρουσιάζει τις εγγραφές του πίνακα 

smc, όπου το πεδίο smc παίρνει την τιµή Συνέδριο και υλοποιεί την ενότητα 
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των Συνεδρίων. Οι Ενότητες των Συνεδρίων, Ηµερίδων και Σεµιναρίων 

χρησιµοποιούν έναν πίνακα στη Βάση, λόγω των κοινών πεδίων που έχουν. 

Όπως αναφέραµε στην περιγραφή των πινάκων, στο Κεφάλαιο 4 

διαχωρισµός των καταχωρήσεων γίνεται ανάλογα µε την τιµή του πεδίου smc 

του πίνακα. 

 

5.3.15. Smc_show.php 
 

Το αρχείο smc_show.php, χρησιµοποιείται για την προβολή σε πίνακα 

των στοιχείων καταχωρήσεων των ενοτήτων Συνέδρια, Ηµερίδες και 

Σεµινάρια. Ο λόγος που χρησιµοποιήθηκε ένα αρχείο είναι τα κοινά πεδία 

που έχουν αυτές οι Ενότητες. 

 

5.3.16. Meetings.php 
 

Το αρχείο meetings.php, παρουσιάζει τις εγγραφές του πίνακα smc, 

όπου το πεδίο smc παίρνει την τιµή Ηµερίδα και υλοποιεί την ενότητα των 

Ηµερίδων. Όπως προαναφέρθηκε ο πίνακας είναι κοινός µε την 

προηγούµενη Ενότητα, λόγω οµοιότητας των πεδίων. 

 

5.3.17. Seminars.php 
 

Το αρχείο seminars.php, παρουσιάζει τις εγγραφές του πίνακα smc, 

όπου το πεδίο smc παίρνει την τιµή Σεµινάριο και υλοποιεί την ενότητα των 

Σεµιναρίων. Όπως προαναφέρθηκε ο πίνακας είναι κοινός µε την 

προηγούµενη Ενότητα, λόγω οµοιότητας των πεδίων. 

 

5.3.18. Innovation.php 
 

Το αρχείο innovation.php, παρουσιάζει τις εγγραφές του πίνακα 

innovation και υλοποιεί την ενότητα της Επιχειρηµατικότητας / 

Καινοτοµίας. 
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5.3.19. Innovation_show.php 
 

Το αρχείο innovation_show.php, προβάλει σε πίνακα τα πλήρη 

στοιχεία µίας καταχώρησης της ενότητας Επιχειρηµατικότητας / 

Καινοτοµίας. 

 

5.3.20. News.php 
 

Το αρχείο news.php, παρουσιάζει τις εγγραφές του πίνακα news και 

υλοποιεί την ενότητα της Επικαιρότητας. 

5.3.21. News_show.php 
 

Το αρχείο news_show.php, προβάλει σε πίνακα τα πλήρη στοιχεία 

µίας καταχώρησης της ενότητας Επικαιρότητα. 

 

5.3.22. Links.php 
 

Το αρχείο links.php, παρουσιάζει τις εγγραφές του πίνακα links και 

υλοποιεί την ενότητα Σύνδεσµοι. Οι σύνδεσµοι χωρίζονται σε 7 κατηγορίες, 

τις οποίες µπορεί να επιλέξει ο χρήστης. Αρχικά δεν προβάλλονται τα 

περιεχόµενα κάποιας κατηγορίας, αλλά αν επιλεγεί µία από αυτές, 

ξαναφορτώνει το ίδιο αρχείο, µε την παράµετρο lcat ίση µε την αντίστοιχη 

τιµή της κατηγορίας. Το πέρασµα της τιµής της lcat γίνεται µε µέθοδο GET 

(πχ links.php?lcat=3). 

 

5.4. Περιγραφή Αρχείων ∆ιαχειριστή 
 

Έχοντας δει τη γενική περιγραφή των αρχείων διαχείρισης της 

εφαρµογής, σε αυτή την παράγραφο, θα δούµε ποια είναι και τι λειτουργία 

επιτελούν. Η παρουσίασή τους γίνεται µε τη σειρά εµφάνισής τους στο µενού 

επιλογών. 
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5.4.1. Index_adm.php 
 

Το αρχείο index_adm.php, είναι το πρώτο που φορτώνει στις σελίδες 

διαχείρισης του Γραφείου ∆ιασύνδεσης και παρέχει κάποιες γενικές 

πληροφορίες. 

 

5.4.2. Register_students_adm.php 
 

Το αρχείο register_students_adm.php, εµφανίζει την Ενότητα 

Αιτήσεις Εγγραφών. Επειδή όµως, οι εγγραφές φοιτητών γίνονται από τους 

ίδιους και όχι τους διαχειριστές, το συγκεκριµένο αρχείο δεν εµφανίζει φόρµα 

εισαγωγής, αλλά παρέχει µόνο µία λίστα µε αιτήσεις, δηλαδή είναι αντίστοιχο 

µε ένα αρχείο adm_list.php άλλης κατηγορίας. Τα στοιχεία της λίστας, 

αντλούνται από τον πίνακα ToRegister, ο οποίος έχει τις αιτήσεις εγγραφών. 

 

5.4.3. Register_students_adm_manage.php 
 

Το αρχείο αυτό είναι το Αρχείο Λειτουργιών, όπως περιγράφηκε στην 

Παράγραφο 5.1.3.4, για την Ενότητα Εγγραφών Φοιτητών. Η µόνη 

ιδιαιτερότητα που έχει είναι ότι η λειτουργία Αλλαγής Καταχώρησης στη Β∆, 

ουσιαστικά διαγράφει την καταχώρηση από τον πίνακα ToRegister και την 

εισάγει στον πίνακα Students. 

 

5.4.4. Registered_students_adm.php 
 

Αυτό το αρχείο είναι ίδιο µε το register_students_adm.php, µόνο 

που η λίστα καταχωρήσεών του αποτελείται από εγγεγραµµένους φοιτητές 

και αντλεί τα στοιχεία του από τον πίνακα Students.  

 

5.4.5. Registered_students_adm_manage.php 
 

Το αρχείο αυτό είναι το Αρχείο Λειτουργιών, όπως περιγράφηκε στην 

Παράγραφο 5.1.3.4, για την Ενότητα Εγγεγραµµένων Φοιτητών. 
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5.4.6. Consultation_adm.php 
 

Το αρχείο αυτό έχει τη Φόρµα Εισαγωγής νέου στοιχείου, όπως 

περιγράφηκε στην Παράγραφο 5.1.3.2, για την Ενότητα Συµβουλευτικής. 

 

5.4.7. Consultation_adm_list.php 
 

Το αρχείο αυτό προβάλλει τη λίστα εγγραφών από τον πίνακα 

consultation, όπως περιγράφηκε στην Παράγραφο 5.1.3.3, για την Ενότητα 

Συµβουλευτικής. 

5.4.8. Consultation_adm_manage.php 
 

Το αρχείο αυτό είναι το Αρχείο Λειτουργιών, όπως περιγράφηκε στην 

Παράγραφο 5.1.3.4, για την Ενότητα της Συµβουλευτικής. 

 

5.4.9. Register_enterprises_adm.php 
 

Το αρχείο register_enterprises_adm.php, εµφανίζει την Ενότητα 

Αιτήσεις Εγγραφών Επιχειρήσεων. Επειδή όµως, οι εγγραφές 

Επιχειρήσεων γίνονται από τις ίδιες και όχι τους διαχειριστές, το 

συγκεκριµένο αρχείο δεν εµφανίζει φόρµα εισαγωγής, αλλά παρέχει µόνο µία 

λίστα µε αιτήσεις, δηλαδή είναι αντίστοιχο µε ένα αρχείο adm_list.php άλλης 

κατηγορίας. Τα στοιχεία της λίστας, αντλούνται από τον πίνακα EntRegister, 

ο οποίος έχει τις αιτήσεις εγγραφών. 

 

5.4.10. Register_enterprises_adm_manage.php 
 

Το αρχείο αυτό είναι το Αρχείο Λειτουργιών, όπως περιγράφηκε στην 

Παράγραφο 5.1.3.4, για την Ενότητα Εγγραφών Επιχειρήσεων. Η µόνη 

ιδιαιτερότητα που έχει είναι ότι η λειτουργία Αλλαγής Καταχώρησης στη Β∆, 

ουσιαστικά διαγράφει την καταχώρηση από τον πίνακα EntRegister και την 

εισάγει στον πίνακα Enterprises. 
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5.4.11. Registered_enterprises_adm.php 
 

Αυτό το αρχείο είναι ίδιο µε το register_enterprises_adm.php, µόνο 

που η λίστα καταχωρήσεών του αποτελείται από εγγεγραµµένες επιχειρήσεις 

και αντλεί τα στοιχεία του από τον πίνακα Enterprises.  

 

5.4.12. Registered_enterprises_adm_manage.php 
 

Το αρχείο αυτό είναι το Αρχείο Λειτουργιών, όπως περιγράφηκε στην 

Παράγραφο 5.1.3.4, για την Ενότητα Εγγεγραµµένων Επιχειρήσεων. 

 

5.4.13. Postgrad_adm.php 
 

Το αρχείο αυτό έχει τη Φόρµα Εισαγωγής νέου στοιχείου, όπως 

περιγράφηκε στην Παράγραφο 5.1.3.2, για την Ενότητα Μεταπτυχιακών. 

 

5.4.14. Postgrad_adm_list.php 
 

Το αρχείο αυτό προβάλλει τη λίστα εγγραφών από τον πίνακα 

postgrad, όπως περιγράφηκε στην Παράγραφο 5.1.3.3, για την Ενότητα 

Μεταπτυχιακών. 

 

5.4.15. Postgrad_adm_manage.php 
 

Το αρχείο αυτό είναι το Αρχείο Λειτουργιών, όπως περιγράφηκε στην 

Παράγραφο 5.1.3.4, για την Ενότητα των Μεταπτυχιακών. 

 

5.4.16. Scholarships_adm.php 
 

Το αρχείο αυτό έχει τη Φόρµα Εισαγωγής νέου στοιχείου, όπως 

περιγράφηκε στην Παράγραφο 5.1.3.2, για την Ενότητα Υποτροφιών. 
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5.4.17. Scholarships_adm_list.php 
 

Το αρχείο αυτό προβάλλει τη λίστα εγγραφών από τον πίνακα 

scholarships, όπως περιγράφηκε στην Παράγραφο 5.1.3.3, για την 

Ενότητα Υποτροφιών. 

 

5.4.18. Scholarships_adm_manage.php 
 

Το αρχείο αυτό είναι το Αρχείο Λειτουργιών, όπως περιγράφηκε στην 

Παράγραφο 5.1.3.4, για την Ενότητα των Υποτροφιών. 

 

5.4.19. Contests_adm.php 
 

Το αρχείο αυτό έχει τη Φόρµα Εισαγωγής νέου στοιχείου, όπως 

περιγράφηκε στην Παράγραφο 5.1.3.2, για την Ενότητα 

Βραβείων/∆ιαγωνισµών. 

 

5.4.20. Contests_adm_list.php 
 

Το αρχείο αυτό προβάλλει τη λίστα εγγραφών από τον πίνακα 

contests, όπως περιγράφηκε στην Παράγραφο 5.1.3.3, για την Ενότητα 

Βραβείων/∆ιαγωνισµών. 

 

5.4.21. Contests_adm_manage.php 
 

Το αρχείο αυτό είναι το Αρχείο Λειτουργιών, όπως περιγράφηκε στην 

Παράγραφο 5.1.3.4, για την Ενότητα των Βραβείων/∆ιαγωνισµών. 

 

5.4.22. Employment_adm.php 
 

Το αρχείο αυτό έχει τη Φόρµα Εισαγωγής νέου στοιχείου, όπως 

περιγράφηκε στην Παράγραφο 5.1.3.2, για την Ενότητα Θέσεων Εργασίας. 
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5.4.23. Employment_adm_list.php 
 

Το αρχείο αυτό προβάλλει τη λίστα εγγραφών από τον πίνακα jobs, 

όπως περιγράφηκε στην Παράγραφο 5.1.3.3, για την Ενότητα Θέσεων 

Εργασίας. 

 

5.4.24. Employment_adm_manage.php 
 

Το αρχείο αυτό είναι το Αρχείο Λειτουργιών, όπως περιγράφηκε στην 

Παράγραφο 5.1.3.4, για την Ενότητα των Θέσεων Εργασίας. 

 

5.4.25. Conferences_adm.php 
 

Το αρχείο αυτό έχει τη Φόρµα Εισαγωγής νέου στοιχείου, όπως 

περιγράφηκε στην Παράγραφο 5.1.3.2, για την Ενότητα Συνεδρίων. 

 

5.4.26. Conferences_adm_list.php 
 

Το αρχείο αυτό προβάλλει τη λίστα εγγραφών από τον πίνακα smc, 

όπως περιγράφηκε στην Παράγραφο 5.1.3.3, για την Ενότητα Συνεδρίων. 

 

5.4.27. Conferences_adm_manage.php 
 

Το αρχείο αυτό είναι το Αρχείο Λειτουργιών, όπως περιγράφηκε στην 

Παράγραφο 5.1.3.4, για την Ενότητα των Συνεδρίων. 

 

5.4.28. Meetings_adm.php 
 

Το αρχείο αυτό έχει τη Φόρµα Εισαγωγής νέου στοιχείου, όπως 

περιγράφηκε στην Παράγραφο 5.1.3.2, για την Ενότητα Ηµερίδνω. 
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5.4.29. Meetings_adm_list.php 
 

Το αρχείο αυτό προβάλλει τη λίστα εγγραφών από τον πίνακα smc, 

όπως περιγράφηκε στην Παράγραφο 5.1.3.3, για την Ενότητα Ηµερίδων. 

 

5.4.30. Meetings_adm_manage.php 
 

Το αρχείο αυτό είναι το Αρχείο Λειτουργιών, όπως περιγράφηκε στην 

Παράγραφο 5.1.3.4, για την Ενότητα των Ηµερίδων. 

 

5.4.31. Seminars_adm.php 
 

Το αρχείο αυτό έχει τη Φόρµα Εισαγωγής νέου στοιχείου, όπως 

περιγράφηκε στην Παράγραφο 5.1.3.2, για την Ενότητα Σεµιναρίων. 

 

5.4.32. Seminars_adm_list.php 
 

Το αρχείο αυτό προβάλλει τη λίστα εγγραφών από τον πίνακα smc, 

όπως περιγράφηκε στην Παράγραφο 5.1.3.3, για την Ενότητα Σεµιναρίων. 

 

5.4.33. Seminars_adm_manage.php 
 

Το αρχείο αυτό είναι το Αρχείο Λειτουργιών, όπως περιγράφηκε στην 

Παράγραφο 5.1.3.4, για την Ενότητα των Σεµιναρίων. 

 

5.4.34. Innovation_adm.php 
 

Το αρχείο αυτό έχει τη Φόρµα Εισαγωγής νέου στοιχείου, όπως 

περιγράφηκε στην Παράγραφο 5.1.3.2, για την Ενότητα 

Επιχειρηµατικότητας/Καινοτοµίας. 
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5.4.35. Innovation_adm_list.php 
 

Το αρχείο αυτό προβάλλει τη λίστα εγγραφών από τον πίνακα 

innovation, όπως περιγράφηκε στην Παράγραφο 5.1.3.3, για την Ενότητα 

Επιχειρηµατικότητας/Καινοτοµίας. 

 

5.4.36. Innovation_adm_manage.php 
 

Το αρχείο αυτό είναι το Αρχείο Λειτουργιών, όπως περιγράφηκε στην 

Παράγραφο 5.1.3.4, για την Ενότητα της Καινοτοµίας. 

 

5.4.37. News_adm.php 
 

Το αρχείο αυτό έχει τη Φόρµα Εισαγωγής νέου στοιχείου, όπως 

περιγράφηκε στην Παράγραφο 5.1.3.2, για την Ενότητα Επικαιρότητα. 

 

5.4.38. News_adm_list.php 
 

Το αρχείο αυτό προβάλλει τη λίστα εγγραφών από τον πίνακα news, 

όπως περιγράφηκε στην Παράγραφο 5.1.3.3, για την Ενότητα 

Επικαιρότητα. 

 

5.4.39. News_adm_manage.php 
 

Το αρχείο αυτό είναι το Αρχείο Λειτουργιών, όπως περιγράφηκε στην 

Παράγραφο 5.1.3.4, για την Ενότητα της Επικαιρότητας. 

 

5.4.40. Links_adm.php 
 

Το αρχείο αυτό έχει τη Φόρµα Εισαγωγής νέου στοιχείου, όπως 

περιγράφηκε στην Παράγραφο 5.1.3.2, για την Ενότητα Συνδέσµων. 
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5.4.41. Links_adm_list.php 
 

Το αρχείο αυτό προβάλλει τη λίστα εγγραφών από τον πίνακα links, 

όπως περιγράφηκε στην Παράγραφο 5.1.3.3, για την Ενότητα Συνδέσµων. 

 

5.4.42. Links_adm_manage.php 
 

Το αρχείο αυτό είναι το Αρχείο Λειτουργιών, όπως περιγράφηκε στην 

Παράγραφο 5.1.3.4, για την Ενότητα των Συνδέσµων. 

 

5.4.43. Log_adm.php 
 

Το αρχείο log_adm.php, εµφανίζει την Ενότητα του Ιστορικού. 

Επειδή όµως, οι εγγραφές γίνονται αυτόµατα και όχι τους διαχειριστές, το 

συγκεκριµένο αρχείο δεν εµφανίζει φόρµα εισαγωγής, αλλά παρέχει µόνο µία 

λίστα µε καταχωρήσεις, δηλαδή είναι αντίστοιχο µε ένα αρχείο adm_list.php 

άλλης κατηγορίας. Τα στοιχεία της λίστας, αντλούνται από τον πίνακα log. 

 

5.4.44. Log_adm_manage.php 
 

Το αρχείο αυτό είναι το Αρχείο Λειτουργιών, όπως περιγράφηκε στην 

Παράγραφο 5.1.3.4, για την Ενότητα των Χρηστών, µε µόνη διαφορά ότι σε 

αυτό το αρχείο, όπως και στα υπόλοιπα της Κατηγορίας ∆ιαχείριση η 

πρόσβαση είναι περιορισµένη στον Κεντρικό ∆ιαχειριστή. 

 

5.4.45. Users_adm.php 
 

Το αρχείο αυτό έχει τη Φόρµα Εισαγωγής νέου στοιχείου, όπως 

περιγράφηκε στην Παράγραφο 5.1.3.2, για την Ενότητα Χρηστών. Και εδώ, 

η πρόσβαση είναι περιορισµένη στον Κεντρικό ∆ιαχειριστή. 

 



 
Ανάπτυξη ∆ιαδικτυακής Εφαρµογής για Γραφείο ∆ιασύνδεσης Βασίλης Κυριακίδης 
 

 

 
 84 

 

5.4.46. Users_adm_list.php 
 

Το αρχείο αυτό προβάλλει τη λίστα εγγραφών από τον πίνακα users, 

όπως περιγράφηκε στην Παράγραφο 5.1.3.3, για την Ενότητα Χρηστών. 

 

5.4.47. Users_adm_manage.php 
 

Το αρχείο αυτό είναι το Αρχείο Λειτουργιών, όπως περιγράφηκε στην 

Παράγραφο 5.1.3.4, για την Ενότητα των Χρηστών, µε δύο διαφορές. Η µία 

είναι ότι δεν επιτρέπεται η ∆ιαγραφή καταχωρήσεων και η δεύτερη ότι σε 

αυτό το αρχείο, όπως και στα υπόλοιπα της Κατηγορίας ∆ιαχείριση η 

πρόσβαση είναι περιορισµένη στον Κεντρικό ∆ιαχειριστή. 

 

5.4.48. Departments_adm.php 
 

Το αρχείο αυτό έχει τη Φόρµα Εισαγωγής νέου στοιχείου, όπως 

περιγράφηκε στην Παράγραφο 5.1.3.2, για την Ενότητα Τµηµάτων. Και 

εδώ, η πρόσβαση είναι περιορισµένη στον Κεντρικό ∆ιαχειριστή. 

 

5.4.49. Departments_adm_list.php 
 

Το αρχείο αυτό προβάλλει τη λίστα εγγραφών από τον πίνακα dpts, 

όπως περιγράφηκε στην Παράγραφο 5.1.3.3, για την Ενότητα των 

Τµηµάτων. 

 

5.4.50. Departments_adm_manage.php 
 

Το αρχείο αυτό είναι το Αρχείο Λειτουργιών, όπως περιγράφηκε στην 

Παράγραφο 5.1.3.4, για την Ενότητα των Τµηµάτων, µε δύο διαφορές. Η 

µία είναι ότι δεν επιτρέπεται η ∆ιαγραφή καταχωρήσεων και η δεύτερη ότι σε 

αυτό το αρχείο, όπως και στα υπόλοιπα της Κατηγορίας ∆ιαχείριση, η 

πρόσβαση είναι περιορισµένη στον Κεντρικό ∆ιαχειριστή. 
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5.4.51. Categories_adm.php 
 

Το αρχείο αυτό έχει τη Φόρµα Εισαγωγής νέου στοιχείου, όπως 

περιγράφηκε στην Παράγραφο 5.1.3.2 και την Προβολή Λίστας 

Καταχωρήσεων, όπως περιγράφηκε στην Παράγραφο 5.1.3.3, για την 

Ενότητα Χρηστών. Ο λόγος που στις Κατηγορίες, δεν υπάρχει αρχείο 

adm_list.php και η ενσωµάτωσή της λειτουργίας αυτής έγινε στο αρχείο 

adm.php, είναι ο µικρός αριθµός κατηγοριών. Και εδώ, η πρόσβαση είναι 

περιορισµένη στον Κεντρικό ∆ιαχειριστή. 

 

5.4.52. Categories_adm_manage.php 
 

Το αρχείο αυτό είναι το Αρχείο Λειτουργιών, όπως περιγράφηκε στην 

Παράγραφο 5.1.3.4, για την Ενότητα των Κατηγοριών, µε δύο διαφορές. Η 

µία είναι ότι δεν επιτρέπεται η ∆ιαγραφή καταχωρήσεων και η δεύτερη ότι σε 

αυτό το αρχείο, όπως και στα υπόλοιπα της Κατηγορίας ∆ιαχείριση, η 

πρόσβαση είναι περιορισµένη στον Κεντρικό ∆ιαχειριστή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

 

Στα πλαίσια αυτής της εργασίας αναπτύξαµε µία ∆ιαδικτυακή 

Εφαρµογή µε τη χρήση των γλωσσών HTML, Javascript, PHP, MySQL και 

του λογισµικού πακέτου EasyPHP. Σκοπός της ήταν η κάλυψη των αναγκών 

ενός Γραφείου ∆ιασύνδεσης Ιδρύµατος Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης.  

Η δηµιουργία µίας τέτοιας εφαρµογής έδωσε τη δυνατότητα πλήρους 

κάλυψης των λειτουργικών απαιτήσεων και αποτέλεσε µία εκπαιδευτική 

ευκαιρία για την απόκτηση τεχνογνωσίας σε τεχνολογίες προγραµµατισµού 

διαδικτύου.  

Μεγάλη βαρύτητα δόθηκε στο θέµα της ασφάλειας, η οποία 

διασφαλίστηκε µε κατάλληλη παραµετροποίηση της PHP, καθώς και 

ελέγχους σε όλα τα αρχεία που αφορούν το διαχειριστή.  

Η συνέπεια των δεδοµένων της Βάσης και η αξιοπιστία της 

ιστοσελίδας, διασφαλίστηκε µε τη χρήση διαφόρων ελέγχων, που αφορούν 

τα στοιχεία που εισάγονται, τροποποιούνται και διαγράφονται. Έτσι δεν 

παραµένουν «κατάλοιπα» αρχείων στο server και δεδοµένων σε συναφείς 

πίνακες. Ειδικά το τελευταίο χαρακτηριστικό, έπρεπε να υλοποιηθεί γιατί η 

MySQL δεν υποστηρίζει αναφορική ακεραιότητα των δεδοµένων. 

Ολοκληρώνοντας, θα αναφέρουµε κάποιες µελλοντικές επεκτάσεις 

που θα µπορούσαν να γίνουν στην εφαρµογή: 

• ∆ηµιουργία forum συζητήσεων για τους διαχειριστές, φοιτητές 

και επιχειρήσεις. 

• ∆υνατότητα καταχώρησης θέσεων εργασίας και από 

επιχειρήσεις και 

• ∆υνατότητα πρόσβασης των εταιρειών σε βιογραφικά 

φοιτητών, αφού πρώτα το θέµα µελετηθεί από την άποψη 

προστασίας προσωπικών δεδοµένων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

Α. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 

Η εγκατάσταση της όλης εφαρµογής είναι εξαιρετικά απλή και 

αποτελείται από συγκεκριµένα βήµατα που πρέπει να ακολουθήσει ο 

διαχειριστής του συστήµατος. Το σύστηµα απαιτεί εγκατεστηµένες 

τουλάχιστο τις παρακάτω εκδόσεις των εφαρµογών: 

1. Apache 1.3.33.  

2. PHP 4.3.10 και 

3. MySQL 4.1.9.  

Μετά την εγκατάσταση του παραπάνω λογισµικού απαιτείται η 

αντιγραφή της εφαρµογής µέσα στο φάκελο www του διακοµιστή. Έτσι, θα 

είναι προσβάσιµη µέσω του διαδικτύου. Στη συνέχεια, θα πρέπει να 

παραµετροποιηθεί κατάλληλα η εφαρµογή για την οµαλή και πλήρη 

λειτουργία. Ο διαχειριστής του συστήµατος θα πρέπει : 

� Να µεταβάλλει τις τιµές των µεταβλητών και των παραµέτρων µέσα 

στο αρχείο library.php που περιλαµβάνει η εφαρµογή. Πιο συγκεκριµένα, να 

ορίσει σαν host µηχανή µε την µεταβλητή dbHost, να ορίσει χρήστη 

λειτουργία της MySQL µε τη µεταβλητή dbUser καθώς και κωδικό εισόδου 

στη βάση µε τη µεταβλητή dbPasswd. 

� να προσθέσουµε στο αρχείο my.ini, την γραµµή: default-

character-set=greek, για τη σωστή λειτουργία του ελληνικού κειµένου στη 

Β∆. 

� Να δηµιουργήσει τη Βάση ∆εδοµένων µέσα στη MySQL. Για 

µεγαλύτερη ευκολία, υπάρχει το αρχείο setup.php µέσα στην εφαρµογή. 

Όταν το αρχείο αυτό κληθεί µέσα από ένα browser, θα δηµιουργηθεί 

αυτόµατα η βάση. Απλά ο διαχειριστής θα πρέπει να ανοίξει ένα παράθυρο 

browser και να το κατευθύνει προς τη διεύθυνση που βρίσκεται το αρχείο 

install.php (για παράδειγµα, αν λειτουργεί τοπικά, η διεύθυνση θα είναι 

http://localhost/setup.php και εφόσον έχει αντιγράψει την εφαρµογή µέσα στο 
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φάκελο www). Καλό είναι, µετά την δηµιουργία της βάσης δεδοµένων, να 

διαγραφεί το αρχείο setup.php. Βέβαια, και να παραµείνει στο διακοµιστή, η 

ύπαρξή του δεν µπορεί να οδηγήσει σε πρόβληµα. Ο λόγος είναι ότι η βάση 

δεδοµένων ήδη θα υπάρχει και η MySQL δεν επιτρέπει τη δηµιουργία νέας 

βάσης δεδοµένων η οποία θα έχει ίδιο όνοµα µε µια υπάρχουσα. 

� Μετά τη δηµιουργία της βάσης δεδοµένων, δηµιουργείται αυτόµατα 

και ένας χρήστης στο σύστηµα – ο Κεντρικός ∆ιαχειριστής. 

� Για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, απαιτείται µία αλλαγή στο 

αρχείο php.ini. Οι παράµετροι session.bug_compat_42 και 

session.bug_compat_warn πρέπει να πάρουν τις τιµές 1 και 0, αντίστοιχα. 

 

Αφού ολοκληρωθούν αυτές οι ρυθµίσεις, η σελίδα είναι έτοιµη να 

λειτουργήσει και να δεχτεί δεδοµένα. 
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