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Εισαγωγή
Στην εργασία αυτή θα δημιουργήσουμε μια εκπαιδευτική ιστοσελίδα. Πιο συγκεκριμένα 

θα ασχοληθούμε με τη δημιουργία ενός πλαισίου τηλεμαθημάτων για το μάθημα «Σχεδίαση 
και Ανάπτυξη Λογισμικού, Προγραμματισμός στη γλώσσα C», χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η 
εφαρμογή μας δεν θα μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες άλλων μαθημάτων. Στόχος μας 
είναι η ολοκληρωμένη παράδοση του μαθήματος online, έτσι ώστε να πλησιάζει όσο το 
δυνατόν περισσότερο την ζωντανή παράδοση που γίνεται μέσα σε τάξη.

Στο web site που θα δημιουργήσουμε θα περιλαμβάνονται τα εξής: Πληροφορίες για το 
Μάθημα, Περιεχόμενα του μαθήματος, Πρόγραμμα- το οποίο θα επιτρέπει στο χρήστη να 
εισάγει και να διαγράφει γεγονότα- καθώς και χώρος συζητήσεων, όπου ο χρήστης θα μπορεί 
να τοποθετεί μηνύματα. Επίσης θα δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να στείλει e-mail ενώ θα 
του προτείνονται και άλλες ιστοσελίδες σχετικές με το αντικείμενο.

Ο κώδικας της εφαρμογής είναι γραμμένος σε HTML, JavaScript και Perl, ενώ υπάρχουν 
και μικρά κομμάτια ASP. Κατά συνέπεια, η λειτουργία της απαιτεί την ύπαρξη της γλώσσας 
Perl στο server. Επίσης είναι απαραίτητη μία μικρή ρύθμιση του IIS έτσι ώστε να 
υποστηρίζονται τα cgi scripts. Τα κεφάλαια στα οποία έχει χωριστεί το σύγγραμμα 
αναφέρονται στα διαφορετικά κομμάτια του προγράμματος.

Για τη διευκόλυνση του αναγνώστη, ο σχετικός κώδικας συνήθως παρατίθεται τμηματικά 
κάτω από το σχετικό κείμενο. Ο κώδικας ολοκληρωμένος παρατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή 
μαζί με το σύγγραμμα.

Η εφαρμογή μας είναι ανεξάρτητη από το λειτουργικό που είναι εγκατεστημένο στον 
υπολογιστή του κάθε χρήστη, γεγονός που την κάνει προσιτή σε ένα ευρύτερο κοινό. Επίσης 
πρέπει να τονίσουμε ότι το περιβάλλον αλληλεπίδρασης είναι πολύ απλό και φιλικό προς το 
χρήστη, ενώ η online βοήθεια μπορεί να επιλύσει οποιαδήποτε απορία σχετική με τη χρήση 
του.

Εισαγωγή
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1 Η ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Με την εκκίνηση του προγράμματος, ο χρήστης μεταφέρεται στην αρχική σελίδα, η οποία 
είναι χωρισμένη σε δύο πλαίσια. Στο αριστερό πλαίσιο εμφανίζονται τα οι σύνδεσμοι, τους 
οποίους μπορεί να επισκεφτεί ο χρήστης ενώ στο δεξιό αρχικά εμφανίζεται το κείμενο 
«Σχεδίαση και Ανάπτυξη Λογισμικού- Προγραμματισμός στη Γλώσσα C». Η προτεινόμενη 
ανάλυση οθόνης για να την καλύτερη εμφάνιση των σελίδων είναι 1024x768.

1.1 Ο κώδικας του αριστερού IHaurioo(left.htm)
Αρχικά ορίζουμε ένα CSS (cascading style sheet) στυλ για τους συνδέσμους, όπως 

φαίνεται παρακάτω:

<STYLE type=text/css>A:link { 
TEXT-DECORATION: none

}
A:visited {

TEXT-DECORATION: none

}
.off {

COLOR: cyan
}
.over {

COLOR: red
}
P{

FONT-FAMILY: Anal

}
</STYLE>

Ο κώδικας του αριστερού Πλαισίου(ΙείΤΙιίηι)
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Εδώ ορίζουμε μία τάξη με το όνομα link που έχει τέσσερις κλάσεις:
1. Την link που θα καθορίζει ότι το κείμενο είναι σύνδεσμος.
2. Την visited που θα εκφράζει ότι έχουμε χρησιμοποιήσει ήδη τον συγκεκριμένο 

σύνδεσμο μία φορά.
3. Την off που θα εκφράζει το γεγονός ότι ο σύνδεσμος δεν είναι επιλεγμένος με το 

ποντίκι και θα ορίζει το χρώμα που θα χρησιμοποιείται στην περίπτωση αυτή.
4. Την over που θα εκφράζει ότι έχουμε επιλέξει τον σύνδεσμο καθώς και το νέο του 

χρώμα.
Επίσης ορίζουμε και την γραμματοσειρά που θα χρησιμοποιηθεί.
Στη συνέχεια ορίζουμε τον πίνακα ο οποίος θα περιέχει τους συνδέσμους μας. Όλοι οι 

σύνδεσμοι στον πίνακα ορίζονται σαν table headers. Επίσης σε κάθε header εμφανίζονται δύο 
ενέργειες του ποντικιού: η OnMouseOver και η OnMouseOut. Κάθε φορά που ο χρήστης 
μετακινεί το ποντίκι του πάνω στον σύνδεσμο, εκτελείται η εντολή OnMouseOver: 
this.classname=’over’, η οποία σύμφωνα με το στυλ που ορίσαμε παραπάνω αλλάζει το 
χρώμα του συνδέσμου σε κόκκινο. Με την απομάκρυνση του ποντικιού, εκτελείται η εντολή 
OnMouseOut=this.classname=’off, η οποία επαναφέρει το χρώμα σε cyan.

Τέλος, ο τελευταίος σύνδεσμος χρησιμεύει για την έξοδο από το site και εκτελεί την 
javascript ρουτίνα javascript: top.close(). Όταν τον επιλέξουμε μας ζητείται να επιλέξουμε αν 
θέλουμε πραγματικά να βγούμε από το πρόγραμμα ή όχι.

Η επιλογή του κάθε συνδέσμου έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση της αντίστοιχης 
σελίδας στο δεξιό πλαίσιο.

Ο κώδικας του αριστερού Πλαισίου(Ιείΐ.Ηίπι)
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2 Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

2.1 Γενικά
Στο κεφάλαιο αυτό θα περιγράφουμε τη δημιουργία ενός interactive πίνακα περιεχομένων 

του μαθήματος. Για το μάθημα «Σχεδίαση και Ανάπτυξη Λογισμικού-Προγραμματισμός στη 
Γλώσσα C» υπάρχουν δεκατρία κεφάλαια (links). Δίπλα στο θέμα κάθε κεφαλαίου υπάρχει 
έναν βέλος, το οποίο δείχνει ότι από κάτω υπάρχουν άλλα υποκεφάλαια, τα οποία επίσης 
αποτελούν συνδέσμους.

Η λίστα με τα περιεχόμενα είναι διαμορφωμένη έτσι ώστε κάνοντας κλικ με το ποντίκι 
πάνω στο βέλος που υπάρχει αριστερά, να εμφανίζονται ή να εξαφανίζονται τα υποκεφάλαια, 
ανάλογα με την τρέχουσα κατάστασή της. Κάθε φορά όμως που ένας νέος χρήστης 
επισκέπτεται τη σελίδα, η λίστα φορτώνεται από την αρχή και ο χρήστης βλέπει μόνο τους 
κύριους τίτλους των κεφαλαίων.

Ο κώδικας που παραθέτουμε παρακάτω χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ενός μόνο 
εσωτερικού επιπέδου. Μπορεί όμως με μικρές τροποποιήσεις να χρησιμοποιηθεί και για τη 
δημιουργία λίστας με περισσότερα από ένα επίπεδα.

2.2 Ανάλυση του κώδικα του πίνακα περιεχομένων
Ο πίνακας περιεχομένων είναι δημιουργημένος σε JavaScript. Στο HEAD της σελίδας 

ορίζονται οι παράμετροι και οι συναρτήσεις που θα χρησιμοποιήσουμε ενώ στο BODY 
γίνεται η κλήση τους και η υλοποίηση του Outline της λίστας μας. Θα εξετάσουμε ξεχωριστά 
το κάθε κομμάτι του κώδικα.

2.2.1 Ανάλυση του HEAD
Σε πρώτη φάση ορίζεται το αντικείμενο db, με την πρόταση var db=new Array(). Αυτό 

σημαίνει ότι ο πίνακας db δεν έχει προς το παρόν στοιχεία
Ορίζουμε ακολούθως το μέγεθος της οριζόντιας εσοχής (indent) για κάθε επίπεδο. Αυτό 

γίνεται με τη μεταβλητή 
var indentPixels=20
Στη συνέχεια αποθηκεύουμε σε μεταβλητές τα αρχεία .gif με τα βέλη που θα 

χρησιμοποιήσουμε καθώς και τις διαστάσεις που θα καταλαμβάνει το καθένα στη σελίδα μας. 
Όλα πρέπει να έχουν τις ίδιες διαστάσεις.

//μεταβλητή που αποθηκεύει το βέλος που θα φαίνεται όταν η λίστα είναι expanded 
var collapsedWidget = "contentfiles/expand.gif'
// μεταβλητή που θα αποθηκεύει το βέλος που θα φαίνεται όταν η λίστα είναι collapsed 
var expanded Widget = "contentfiles/arrowu.gif'
// μεταβλητή που δεν θα δείχνει βέλος και θα δηλώνει ότι δεν υπάρχουν άλλα κατώτερα 
επίπεδα.
var endpoint Widget = "contentfiles/arrowno.gif 
// μεταβλητές για το πλάτος και το ύψος του εικονιδίου, 
var widgetWidth =12 
var widgetHeight =12

Ανάλυση του HEAD
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Επίσης ορίζουμε για το κάθε widget πλάτος και ύψος 12
Η επόμενη μεταβλητή επιλέγει το πλαίσιο (frame) στο οποίο θέλουμε να εμφανίζεται ο 

πίνακας περιεχομένων.
var displayTarget = "right"
Βάζοντας στο σημείο αυτό «right» επιλέγουμε το δεξιό πλαίσιο.
Στη συνέχεια δημιουργούμε τον πίνακα αντικείμενο (array object) που θα αποθηκεύσει τις 

ιδιότητες και το περίγραμμα της λίστας περιεχομένων μας.
Οι επικεφαλίδες της λίστας με τα περιεχόμενα δημιουργούνται από τον πίνακα db, τα 

στοιχεία του οποίου είναι της μορφής που ορίζουμε στη dbrecord. Τόσο ο πίνακας όσο και η 
συνάρτηση ορίζονται παρακάτω.

2.2.1.1 Η συνάρτηση dbRecord
Η συνάρτηση dbRecord είναι αυτή που κατασκευάζει το αντικείμενο για τη δημιουργία 

κάθε γραμμής του πίνακα περιεχομένων. Ο κώδικάς της παρατίθεται παρακάτω:

function dbRecord(mother, display, URL, indent, statusMsg) { 
this, mother = mother // is this item a parent? 
this, display = display // text to display
this. URL = URL // link tied to text; if empty string, item appears as straight

text
this, indent = indent // how many levels nested?
this. statusMsg = statusMsg // descriptive text for status bar
return this

}

Οι μεταβλητές της συνάρτησης είναι οι εξής:
a) Μια Boolean μεταβλητή mother, η οποία παίρνει την τιμή true όταν υπάρχουν άλλα 

επίπεδα από κάτω και την τιμή false όταν το επίπεδο που βρισκόμαστε είναι το 
τελευταίο.

b) Μια μεταβλητή display η οποία αποθηκεύει το κείμενο της κάθε επικεφαλίδας 
καθώς και το τις ρυθμίσεις του χρώματος και του μεγέθους της γραμματοσειράς.

c) Μια μεταβλητή URL όπου θα αποθηκεύεται το URL στο οποίο θα μεταφερόμαστε 
όταν επιλέγουμε τον συγκεκριμένο σύνδεσμο. Στην περίπτωση που εδώ αφήσουμε 
κενό το κείμενο που θα γράψουμε στη προηγούμενη μεταβλητή δεν θα είναι 
σύνδεσμος αλλά απλό κείμενο.

d) Έναν ακέραιο indent που μας δείχνει το επίπεδο (indentation level) στο οποίο 
βρισκόμαστε. Για την κύρια επικεφαλίδα αυτό είναι 0. Για την αμέσως επόμενη 1, 
για την επικεφαλίδα που είναι στο επόμενο επίπεδο( εφόσον αυτή υπάρχει) 2, κ.λ.π.
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e) Τέλος έχουμε μια μεταβλητή statusMsg η οποία θα αποθηκεύει το κείμενο το οποίο 
θα εμφανίζεται στο status bar του παραθύρου, όταν ο χρήστης μετακινήσει το 
ποντίκι του πάνω στον σύνδεσμο1. Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι όταν 
χρησιμοποιούμε αποστρόφους πρέπει να γράφουμε το σύμβολο \\ πριν από αυτές.

Κάθε φορά που δημιουργούμε μία νέα επικεφαλίδα (στοιχείο του πίνακα db), 
εφαρμόζουμε την dbrecord. Τα στοιχεία του πίνακα db θα είναι όσες και οι επικεφαλίδες 
μας.

db[l] = new dbRecord(true, "<FONT COLOR=blue SIZE=+1>1. Printf και 
Scanf</FONT>", "priscan.htm",0,"")
db[2] = new dbRecord(false, "<FONT COLOR=blue>l.l Απλές Εκτυπώσεις με Printf-
Τύποι Δεδομένων</ΤΟΝΤ>", "priscan.htm# 1.1", 1,"priscan.htm# 1.1")
db[3] = new dbRecord(false, "<FONT COLOR=blue>1.2 Απλές Εκτυπώσεις με Printf-
Έλεγχος Εκτύπωσης</ΡΟΝΤ>", "priscan.htm#1.2",l,"priscan.htm#1.2")
db[4] = new dbRecord(false, "<FONT COLOR=blue>1.3 Απλές Αναγνώσεις με Scanf-
Τύποι Δεδομένων</ΡΟΝΤ>", "priscan.htm# 1.3",1,"priscan.htm# 1.3")

2.2.1.2 Η συνάρτηση που φορτώνει τα εικονίδια στην cache.
Στη συνέχεια υπάρχει μια συνάρτηση η οποία φορτώνει προκαταβολικά τα εικονίδια που 

θα χρησιμοποιήσουμε στη μνήμη για να είναι συνεχώς διαθέσιμα.

var collapsedlmg = new Image(widgetWidth,widgetHeight)
collapsedlmg.src = collapsedWidget
var expandedlmg = new Image(widgetWidth,widgetHeight)
expandedlmg.src = expanded Widget
var endpointlmg = new Image(widgetWidth,widgetHeight)
endpointlmg.src = endpoint Widget

Με τη βοήθεια του ενσωματωμένου αντικειμένου Image της Javascript κατασκευάζουμε 
τα αντικείμενα collapsedlmg, expandedlmg και endpointlmg. Η Image απλά δημιουργεί τα 
αντικείμενα αυτά. Για να τα φορτώσουμε στην μνήμη cache του browser χρησιμοποιούμε την 
ιδιότητα .src του αντικειμένου. Έτσι, το καθένα από τα εικονίδια αυτά αντιστοιχίζεται στα 
collapsedWidjet, expandedWidjet και endpointWidjet που ορίσαμε στην αρχή, και 
φορτώνεται στην cache του browser για να εμφανίζεται γρήγορα όποτε το χρειαστούμε.

1 OnMouseOver
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Όταν λοιπόν πρέπει να γίνει η εναλλαγή εικονιδίου, η διαδικασία θα γίνεται πολύ γρήγορα 
και θα δίνει την εντύπωση animation.

2.2.1.3 Η συνάρτηση setCurrState
Στη συνέχεια έχουμε μια συνάρτηση η οποία δημιουργεί ένα cookie για την τρέχουσα 

κατάσταση της λίστας(οιιπ·5ΐ3ΐε).

function setCurrState(setting) {
document.cookie = "currState-' + escape(setting)

}

H document.cookie δημιουργεί το cookie για την τρέχουσα κατάσταση της λίστας. Οι 
τιμές του cookie δεν πρέπει να περιέχουν ειδικά σύμβολα. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιούμε 
την escape, η οποία κωδικοποιεί την τιμή του string setting και την επιστρέφει.

Η ιδιότητα cookie της Javascript επιστρέφει ένα string που περιέχει όλα τα cookies για το 
τρέχον αρχείο. To string αυτό αποτελείται από ζευγάρια τιμών που χωρίζονται μεταξύ τους 
με ελληνικό ερωτηματικό και είναι της μορφής name=value, όπου name είναι το όνομα του 
cookie και value η τιμή του.
To cookie που δημιουργείται με τον τρόπο αυτό έχει διάρκεια όσο είναι φορτωμένη η 
συγκεκριμένη σελίδα.

2.2.1.4 Η συνάρτηση getCurrState.
Η συνάρτηση αυτή διαβάζει την πληροφορία που αποθηκεύσαμε στο cookie και στη 

επιστρέφει την τιμή της.

function getCurrState() {
var label = "currState-" 
var labelLen = label.length 
var cLen = document.cookie.length 
var i -- 0
while (i < cLen) {

var j = i + labelLen
if (document.cookie.substring(ij) = label) {

var cEnd = document.cookie.indexOf(";",j) 
if (cEnd == -1) {

cEnd = document.cookie.length
}
return unescape(document.cookie.substring(j,cEnd))

}
i++

}
return""

}
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Το κάθε cookie περιέχει πολλές τιμές της currState που χωρίζονται μεταξύ τους, όπως 
είπαμε προηγουμένως, με ελληνικά ερωτηματικά. Για να διαβάσουμε λοιπόν μια τιμή της 
currState, πρέπει να μπορούμε να χωρίσουμε το cookie στα ερωτηματικά.

Ορίζουμε λοιπόν την label=”currState=” και την labelLen η οποία αποθηκεύει το μήκος 
της label. Επίσης η cLen αποθηκεύει το συνολικό μήκος του cookie. Η μεταβλητή i 
χρησιμεύει ως μετρητής για να ελέγχουμε αν έχουμε εξαντλήσει ολόκληρο το cookie.

Η while που ακολουθεί εκτελείται όσο ο μετρητής είναι μικρότερος από το μήκος του 
cookie. Ορίζουμε επίσης και τη μεταβλητή j=i+labelLen. Στη συνέχεια η συνάρτηση 
document.cookie.substring (i, j) διαβάζει από την document.cookie τα τμήματα i ως j2. Το 
string που προκύπτει συγκρίνεται με το label. Αν είναι ίδια, τότε πρέπει να βρούμε τη θέση 
του πρώτου ερωτηματικού ξεκινώντας από τη θέση j. Το αποτέλεσμα καταχωρείται στη 
μεταβλητή cEnd.

Στην περίπτωση που δεν βρεθεί ερωτηματικό, θα είναι cEnd=-l. Θα είμαστε πλέον στο 
τέλος του cookie, οπότε η τιμή της cEnd θα είναι ίση με το μήκος του 
(document.cookie.length).

Η τιμή του cookie από τη θέση j μέχρι τη θέση cEnd ξεχωρίζεται με την substring και 
αποκωδικοποιείται με την unescape για να επιστραφεί. Ο μετρητής αυξάνεται κατά ένα και η 
while εκτελείται και πάλι μέχρι να διαβαστεί ολόκληρο το cookie.

Εφόσον η διαδικασία ολοκληρωθεί, εκτελείται μια εντολή return για να θέσει το cookie 
πάλι κενό.

2.2.1.5 Η συνάρτηση toggle
Η συνάρτηση toggle είναι αυτή η οποία αλλάζει την κατάσταση της η κύριας 

επικεφαλίδας από collapsed σε expanded και το αντίστροφο. Στη συνέχεια η νέα κατάσταση 
αποθηκεύεται στο cookie

function toggle(n) { 
if (n !=0) {

var newString = ""
var currState = getCurrState() // of whole outline
var expanded = currState.charAt(n-l) // of clicked item
newString += currState.substring(0,n-l)
newString += expanded Λ 1 // Bitwise XOR clicked item
newString += currState.substring^,currState.length)
setCurrState(newString) // write new state back to cookie

}
}

2 η substring^, j) διαβάζει από το string τα στοιχεία από i ως), χωρίς να περιλαμβάνεται το ί.
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Η συνάρτηση στην ουσία χωρίζει τη λίστα με τα περιεχόμενα στις επικεφαλίδες που 
βρίσκονται πριν από την η και σε αυτές που βρίσκονται μετά την η. Για να εκτελεστεί πρέπει 
να είναι η^Ο, δηλαδή να έχουμε επιλέξει κάποια επικεφαλίδα.

Η πρώτη πρόταση ορίζει ένα αλφαριθμητικό newString ίσο με το κενό. Στη συνέχεια 
εκτελείται η συνάρτηση getCurrState για να βρεθεί η κατάσταση της λίστας. Το αποτέλεσμα 
αποθηκεύεται στην currState.

Η currState λοιπόν περιέχει τα δεδομένα του cookie, δηλαδή την κατάσταση όλων των 
επικεφαλίδων. Εμείς θέλουμε την κατάσταση της η επικεφαλίδας, οπότε και χρησιμοποιούμε 
τη συνάρτηση currState.charAt(n-l) για να τη διαβάσουμε. Το αποτέλεσμα αποθηκεύεται 
στην expanded.

Το αλφαριθμητικό newString θα αυξηθεί κατά την currState.substring(0, n-1). Δηλαδή 
από την τιμή της currState θα χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία από τη θέση 0 ως την η-1, χωρίς 
την η-1.

Μετά εκτελείται ένα λογικό XOR στην expandedAl, δηλαδή στην επιλεγμένη 
επικεφαλίδα. Αυτό σημαίνει ότι το αποτέλεσμα είναι 1 στην περίπτωση που μόνο ένας από 
τους δύο τελεστές είναι αληθής και μηδέν σε κάθε άλλη περίπτωση. Η newString θα αυξηθεί 
κατά το αποτέλεσμα της σύγκρισης.

Απομένει τώρα να περαστούν στη newString και οι επικεφαλίδες που βρίσκονται μετά 
από την η. Για το λόγο αυτό εκτελούμε την currState.substring(n, currState.length). To νέο 
string περιέχει τις υπόλοιπες τιμές της currState και προστίθεται και αυτό στη newString.

Τέλος, η setCurrState(newString) καταγράφει την κατάσταση του newString πίσω στο 
cookie.

To newString δηλαδή περιέχει όλη τη λίστα με τα περιεχόμενα, αλλά πλέον περιέχει και 
την πληροφορία για την αλλαγή που θέλουμε να κάνουμε στην η επικεφαλίδα.

2.2.1.6 Η συνάρτηση getGif(n)
Η συνάρτηση αυτή μας δίνει κάθε φορά το σωστό GIF αρχείο για το βέλος που βρίσκεται 

δίπλα στην επικεφαλίδα, ανάλογα με το αν αυτή είναι expanded ή collapsed.

function getGIF(n) {
var mom = db[n],mother // is entry a parent?
var expanded = getCurrState().charAt(n-l) // of clicked item
if (!mom) {

return endpoint Widget
} else {

if(expanded == 1) {
return expanded Widget

}
}
return collapsedWidget

}
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Η μεταβλητή mom ελέγχει την παράμετρο mother της εγγραφής η του πίνακα db. Αν στην 
τιμή της βρει true, τότε αυτό καταχωρείται στη μεταβλητή mom.

Η expanded αποθηκεύει και πάλι την κατάσταση της επιλεγμένης επικεφαλίδας.
Η if που ακολουθεί λοιπόν ελέγχει πρώτα την τιμή της mom. Αν αυτή δεν έχει οριστεί, 

τότε η mother ήταν false, δηλαδή η επικεφαλίδα δεν έχει άλλες φωλιασμένες επικεφαλίδες, 
οπότε εκτελείται η return endpoimlWidjet που θα επιστρέφει το αντίστοιχο βέλος.

Στην αντίθετη περίπτωση ελέγχεται η τιμή της μεταβλητής expanded. Αν αυτή βρεθεί 1, 
τότε σημαίνει ότι η επικεφαλίδα είναι expanded και πρέπει να εμφανιστεί το 
expandedWidjet. Σε κάθε άλλη περίπτωση, αν δηλαδή η τιμή της expanded είναι μηδέν, 
επιστρέφεται το collapsed Widjet.

2.2.1.7 Η συνάρτηση getGIFStatus(n)
Η συνάρτηση αυτή μας δίνει το κείμενο που εμφανίζεται στο Statusbar όταν το ποντίκι 

μας βρεθεί πάνω στο βέλος.

function getGIFStatus(n) {
var mom = db[n],mother // is entry a parent
var expanded = getCurrState().charAt(n-l) // of rolled item
if (!mom) {

return "No further items"
} else {

if(expanded = 1) {
return "Click to collapse nested items"

}
}
return "Click to expand nested items"

}

Αρχικά ελέγχεται και πάλι αν η συγκεκριμένη επικεφαλίδα έχει από κάτω άλλες 
φωλιασμένες επικεφαλίδες. Στη συνέχεια αποθηκεύεται η κατάσταση της επικεφαλίδας που 
επιλέγουμε. Η διαδικασία είναι ακριβώς ίδια με αυτή της προηγούμενης συνάρτησης. Αν η 
συγκεκριμένη επικεφαλίδα δεν είναι κύρια, τότε με το που πάει πάνω της το ποντίκι 
εμφανίζεται στο status bar το μήνυμα «No further Items». Διαφορετικά, αν η επικεφαλίδα 
είναι expanded εμφανίζεται το μήνυμα «Click to collapse nested items» ενώ αν είναι 
collapsed εμφανίζεται το μήνυμα «Click to expand nested items».
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2.2.1.8 Συνάρτηση αρχικοποίησης του πεδίου «current state»
Η συνάρτηση αυτή δίνει την αρχική τιμή στο πεδίο current state όπως φαίνεται παρακάτω:

if (getCurrState() = "" || getCurrState().length != (db.length-1)) { 
initState = ""
for (i = 1; i < db.length; i++) { 

initState += "0"
}
setCurrState(initState)

}

H if ελέγχει την τιμή που επιστρέφεται από τη συνάρτηση getCurrState. Αν αυτή είναι το 
κενό string ή αν το μήκος του string που επιστρέφεται δεν είναι ίσο με το μήκος του πίνακα, 
τότε θέτουμε την αρχική κατάσταση initState να είναι ίση με το κενό string.

Η for μετά διατρέχει όλο τον πίνακα db και για κάθε στοιχείο του γράφει ένα 0 στο string 
initState. Μετά λοιπόν από το τέλος της διαδικασίας, το initState είναι ένα αλφαριθμητικό με 
τόσα μηδενικά όσο και το μήκος του πίνακα db.

Τέλος, το string initState καταγράφεται στο cookie με την setCurrState.
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2.2.2 Ανάλυση του BODY
To BODY του κώδικα δημιουργεί τη λίστα βασιζόμενο στα στοιχεία του πίνακα db και 

στην τιμή που έχει το cookie. Αυτό εκτελείται κάθε φορά που ο χρήστης επιλέγει έναν 
σύνδεσμο στη σελίδα και κάνει reload όλο το document.

Οι αρχικές συνθήκες που εκτελούνται κάθε φορά είναι οι παρακάτω:

var newOutline = ""
var prevIndentDisplayed = 0
var showMyDaughter = 0
document.write("<CENTER><H3>Πεpιεχόμεvα
Μαθή ματος</Η3 ><HR></ CENTER>")

Η μεταβλητή newOutline κάνει reset της λίστας ενώ η prevIndentDisplayed=0 κάνει reset 
όλων των επιπέδων. Η showMyDaughter=03 βεβαιώνει ότι δεν θα φαίνεται καμία κατώτερη 
επικεφαλίδα την πρώτη φορά που ένας νέος χρήστης μπαίνει στο site. Η document.write απλά 
τυπώνει στο κέντρο της σελίδας τον τίτλο «Περιεχόμενα Μαθήματος».

Στη συνέχεια εκτελείται ο παρακάτω κώδικας για τη δημιουργία του outline του πίνακα 
περιεχομένων, 
for (var i = 1; i < db.length; i++) {

var theGIF = getGIF(i) // get the image
var theGIFStatus = getGIFStatus(i) // get the status message 
var currlndent = db[i],indent // get the indent level
var expanded = getCurrState().charAt(i-1) // current state 
// display entry only if it meets one of three criteria
if (currlndent = 0 || currlndent <= prevIndentDisplayed || (showMyDaughter == 1 && (currlndent - 

prevIndentDisplayed == 1))) {

newOutline += "<A HREF=\"javascript:history.go(0)\" onMouseOver=\"window.status=V" + 
theGIFStatus + "Vjretum true;\" onClick=\"toggle(" + i + ")\">"

newOutline += "<IMG SRC=\"" + theGIF + "\" HEIGHT-' + widgetHeight + " WIDTH=" + 
widgetWidth +" BORDER=0></A>"

if (db[i].URL = "" || db[i].URL == null) {
newOutline += "" + db[i].display + "<BR>"// no link, just a listed item

} else {
newOutline += " <A HREF=\"" + db[i].URL + "\" TARGET=\"" + displayTarget +

"\" onMouseOver=\"window.status=V" + db[i].statusMsg + "Vjretum true;\">" + db[i].display + "</AxBR>"
}
prevIndentDisplayed = currlndent 
showMyDaughter = expanded 
if (db. length > 66) {

document. write(newOutline) 
newOutline = ""

}
}

}
document.wTite(newOutline)

3 Αποθηκεύει την τιμή της μεταβλητής expanded
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To script που υπάρχει στο BODY τμήμα του κώδικα εκτελείται κάθε φορά που ο χρήστης 
θα πειράξει κάτι από την αρχική σελίδα. Αυτό συμβαίνει διότι για το κάθε στοιχείο της 
σελίδας υπάρχουν σύνδεσμοι οι οποίοι φορτώνουν τη σελίδα από την αρχή.

Η εντολή for ξεκινάει να διατρέξει όλα τα στοιχεία του πίνακα db. Αρχικά υπάρχουν οι 
μεταβλητές που θα διαβάσουν τα βασικά στοιχεία της i επικεφαλίδας. Έτσι, πρώτα η 
getGIF(i) διαβάζει το εικονίδιο για την i επικεφαλίδα ενώ η getGIFStatus(i) διαβάζει το 
αντίστοιχο μήνυμα για το status bar.

Η currlndent στη συνέχεια διαβάζει την τιμή της παραμέτρου indent από τον πίνακα db, 
ενώ η expanded θα αποθηκεύσει και πάλι στην κατάσταση της i επικεφαλίδας.

Αυτό που πρέπει να καθοριστεί τώρα είναι το ποτέ θα εμφανίζεται μια επικεφαλίδα. Αυτό 
γίνεται με την εντολή if. Αν λοιπόν είναι eurrlndent==0, δηλαδή η επικεφαλίδα είναι κύρια, ή 
αν είναι currIndent<PreviousIndentDisplayed, δηλαδή αν το συγκεκριμένο επίπεδο είναι ήδη 
ανοιγμένο, ή αν είναι showmydaughter==l και η διαφορά currlndent- 
PreviousIndentDisplayed είναι ένα, δηλαδή τα δύο επίπεδα είναι διαδοχικά, πρέπει να 
εμφανιστεί η επικεφαλίδα στη σελίδα.

Απομένει λοιπόν να καθορίσουμε τη νέα τιμή της μεταβλητής newOutline. Αυτή θα είναι 
ένα combined string που θα περιέχει ένα σύνδεσμο javascript:history(O)- δηλαδή δεν θα 
κρατάει history το πάτημα του κουμπιού-την εντολή onMouseOver η οποία θα έχει ως τιμή 
την τιμή της theGEFStatus και την εντολή OnClick, η οποία θα εκτελεί κάθε φορά την toggle 
για την συγκεκριμένη επικεφαλίδα. Επίσης στην newOutline καταχωρούνται και τα 
αντίστοιχα εικονίδια.

Πρέπει επιπλέον να ελεγχθεί η τιμή της παραμέτρου URL για κάθε στοιχείο του πίνακα 
db. Αν αυτή είναι κενή, τότε η επικεφαλίδα δεν είναι URL αλλά απλό κείμενο, οπότε 
καταχωρείται στη newOutline η τιμή της παραμέτρου display του πίνακα db για την 
επικεφαλίδα αυτή. Διαφορετικά, καταχωρείται και η τιμή της παραμέτρου URL για το 
συγκεκριμένο στοιχείο του πίνακα db, η τιμή της μεταβλητής target καθώς και οι τιμές των 
μεταβλητών statusMsg και display.

Αυτό που απομένει πλέον είναι να καταχωρηθούν οι τιμές των μεταβλητών currlndent και 
expanded για να μην χαθούν στην επόμενη επανάληψη. Έτσι η τιμή της currlndent 
αποθηκεύεται στην PreviousIndentDisplayd και η τιμή της expanded αποθηκεύεται στην 
ShowMyDaughter. Η if που ακολουθεί θα ελέγξει αν έχουμε διατρέξει ολόκληρο τον πίνακα. 
Αν αυτό δεν ισχύει, τότε περνάμε στο επόμενο στοιχείο του.

Εφόσον κάποια στιγμή η τιμή του i γίνει ίση με το μήκος του πίνακα, δεν εκτελείται 
πλέον η for και ο κώδικας περνάει στη document.write(newOutline) για να εμφανιστεί η 
λίστα στη σελίδα.

Ανάλυση του BODY
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3 TO ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ TOY ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

3.1 Γενικά
Το ημερολόγιο του μαθήματος φτιάχνεται δυναμικά από CGI scripts γραμμένα σε PERL. 

Χρησιμοποιούνται τέσσερα scripts: το webcal.config.pl, το οποίο είναι το script που κάνει 
όλες τις ρυθμίσεις για το ημερολόγιο (configuration script), το webcal.pl, το οποίο δημιουργεί 
κάθε φορά το ημερολόγιο για το μήνα που διαβάζει από τον υπολογιστή που φορτώνει τη 
σελίδα, το webcal.add.pl το οποίο δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να προσθέτει γεγονότα 
που τον ενδιαφέρουν στο ημερολόγιο, και τέλος το webcal.delete.pl, το οποίο δίνει τη 
δυνατότητα στο χρήστη να σβήνει γεγονότα από το ημερολόγιο.

Μετά το τέλος των υπολογισμών, η δημιουργία του HTML κώδικα των σελίδων που 
δημιουργούμε γίνεται με τη χρήση της εντολής print της PERL, που έχει σαν κύριο 
χαρακτηριστικό ότι πρώτα υπολογίζει την ποσότητα και μετά τυπώνει το αποτέλεσμα.

Ειδικά η σελίδα με το ημερολόγιο απαιτεί ανάλυση 1024x768 τουλάχιστον για να 
εμφανιστεί ολόκληρο σωστά.

Γενικά
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3.2 To script webcal.config.pl4
Στο script αυτό ορίζονται όλες τις μεταβλητές που θα χρησιμοποιηθούν από τα υπόλοιπα 

scripts για τη δημιουργία του ημερολογίου.
Στην πρώτη του γραμμή τοποθετείται το απόλυτο μονοπάτι για τη θέση του αρχείου 

perl.exe στο server. Αυτό γίνεται με την εντολή #!usr/bin/perl. Η εντολή αυτή χρησιμεύει 
όταν η Perl είναι φορτωμένη σε UNIX server, αφού τα Windows θέτουν από μόνα τους το 
path προς το αρχείο.

Στη συνέχεια ορίζονται τρεις μεταβλητές που αποθηκεύουν το URL scripts στο server.

$cgiurl = "http://kronos.it.uom.gr/webct/cgi-bin/webcal.pl"; 
$addcgiurl = "http:// kronos.it.uom.gr/webct /cgi- 
bin/webcal.add.pi";
$deletecgiurl = "http:// kronos.it.uom.gr/webct /cgi- 
bin/webcal.delete.pi";

Ακολουθεί ο ορισμός του πίνακα @datafiles, στον οποίο δηλώνουμε τις απόλυτες 
διαδρομές για τα αρχεία που θα αποθηκεύουν τα γεγονότα που θα προσθέτουν οι χρήστες στο 
server. Επειδή η μεταβλητή αυτή είναι πίνακας μπορώ να δηλώσω εδώ όσα αρχεία θέλω. 
Επίσης ορίζουμε και τον hash πίνακα %editfiles, όπου δηλώνουμε τα απόλυτα μονοπάτια των 
αρχείων στα οποία θέλουμε να δίνουμε δικαίωμα στο χρήστη για αλλαγές. Και εδώ μπορούμε 
να δηλώσουμε παραπάνω από ένα αρχεία.

@datafiles = ("/Inetpub/wwwroot/webct/usr/data.txt");

%editfiles = (
"File 1","/Inetpub/wwwroot/webct/usr/data.txt",

) ;

Ας παρατηρήσουμε ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση και τα δύο μονοπάτια δείχνουν στο 
ίδιο αρχείο. Αυτό απλά σημαίνει ότι ο χρήστης μπορεί να αλλοιώσει το αρχείο με τα 
γεγονότα. Θα μπορούσαμε όμως να έχουμε ένα αρχείο με γεγονότα στον @datafiles το οποίο 
να μην εμφανίζεται στον πίνακα %editfiles. Αυτό δίνει τη δυνατότητα για καταχώρηση από 
τον administrator κάποιων γεγονότων σε αρχείο, το οποίο δεν θα μπορεί να τροποποιήσει ο 
χρήστης.

Οι επόμενες μεταβλητές SDataDirPath και SDatadirURL αποθηκεύουν το απόλυτο 
μονοπάτι και το URL για τις σελίδες που δημιουργούνται από το script webcal.add.pl, όταν ο

4 βλέπε και πίνακα μεταβλητών, σελ. 23

To script webcal.config.pl

http://kronos.it.uom.gr/webct/cgi-bin/webcal.pl
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χρήστης δώσει αναλυτική περιγραφή για το γεγονός που θέλει να εισάγει στη βάση 
δεδομένων. Αν οι δύο αυτές μεταβλητές δεν οριστούν, τότε- όπως θα δούμε όταν εξετάσουμε 
το αντίστοιχο script- ο χρήστης θα μπορεί να δώσει μόνο μία σύντομη περιγραφή του 
γεγονότος ενώ δεν θα δημιουργείται νέα σελίδα.

Κατά παρόμοιο τρόπο, οι μεταβλητές SDataDirHeader και SDataDirFooter 
αποθηκεύουν το απόλυτο μονοπάτι για οποιαδήποτε αρχεία κειμένου περιέχουν κώδικα 
HTML που θέλουμε να περιλαμβάνεται στο πάνω και κάτω τμήμα των σελίδων που 
δημιουργούνται από το script webcal.pl όταν ο χρήστης δώσει αναλυτική περιγραφή για το 
γεγονός που εισάγει στη βάση δεδομένων. Μπορούμε να τις αφήσουμε κενές.

Στη συνέχεια η Sbodyspec καθορίζει το χρώμα του φόντου( background color) καθώς και 
το χρώμα του κειμένου που θα αντιστοιχιστούν στο tag <BODY>.

Το πλήρες μονοπάτι για αρχεία με κώδικα HTML που θα τοποθετηθεί στην αρχή και το 
τέλος του ημερολογίου αποθηκεύεται στις μεταβλητές Sheaderfile και $footer_file. Αυτό 
μας επιτρέπει να προσθέτουμε κάποια «στάνταρ» στοιχεία για όλες τις σελίδες. Ο τίτλος που 
θα έχει το ημερολόγιο μας καθορίζεται από την τιμή της επόμενης μεταβλητής, 
SCalendarTitle.

Η τιμή της μεταβλητής $DisplayCounter καθορίζει αν θα φαίνεται ο μετρητής για το 
πόσες μέρες πέρασαν από την αρχή του έτους και πόσες μένουν μέχρι το τέλος του. Αν δεν 
οριστεί, τότε το στοιχείο αυτό δεν φαίνεται στο ημερολόγιο.

Η μεταβλητή $DefaultType καθορίζει τον προεπιλεγμένο τύπο του ημερολογίου που θα 
βλέπει ο χρήστης όταν επισκέπτεται τη σελίδα. Η τιμή της μπορεί να είναι Table ή Small 
Table. Επίσης η SPreviousLastOnly καθορίζει το αν οι χρήστες θα μπορούν να επιλέξουν 
τυχαία μήνα και έτος ή αν θα μπορούν να δουν μόνο τον προηγούμενο και επόμενο μήνα. Η 
τιμή της είναι αντίστοιχα 0 ή 1. Στην περίπτωση λοιπόν που η SPreviousLastOnly γίνει 1, ο 
χρήστης δεν μπορεί να αλλάξει ούτε τον τύπο του ημερολογίου που βλέπει στην οθόνη του.

Μια αντίστοιχη μεταβλητή είναι η SAllowUserChoice, η οποία επίσης παίρνει τιμή 0 ή 1. 
Όταν η τιμή της είναι 1, τότε απαγορεύεται η αλλαγή του τύπου του ημερολογίου από το 
χρήστη, αλλά του επιτρέπεται να επιλέγει τυχαίο μήνα και έτος, εκτός αν αυτό οριστεί 
διαφορετικά από την SPreviousLastOnly.

Εδώ υπάρχει επίσης και η SSmallTableText, η οποία όταν γίνει 1 τότε στον τύπο Small 
Table φαίνονται τα γεγονότα που υπάρχουν δίπλα από τον πίνακα σε μορφή κειμένου. Στην 
περίπτωση που η τιμή της είναι 0, φαίνεται ότι η ημερομηνία είναι δεσμευμένη αλλά δεν 
φαίνεται σε κείμενο το γεγονός που έχει εισαχθεί.

Στη συνέχεια υπάρχουν οι μεταβλητές SAllowHTML και η SAllowMultiDate οι οποίες 
παίρνουν επίσης τιμές 0 και 1. Η $AllowHTML=l επιτρέπει να έχουμε HTML στα γεγονότα 
που εισάγουμε στο ημερολόγιο. Σε αντίθετη περίπτωση αυτό απαγορεύεται. Αντίστοιχα, η 
$AllowMultiDate=l επιτρέπει να εισαχθούν γεγονότα για διάστημα ημερομηνιών. Αν η τιμή 
της μεταβλητής αυτής γίνει 0 τότε μπορούν να εισαχθούν γεγονότα μόνο για μία μέρα τη 
φορά.

To script webcal.config.pl
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Η παρακάτω ομάδα μεταβλητών καθορίζει τα χρώματα που χρησιμοποιούνται στο φόντο 
της κάθε ημερομηνίας καθώς και το χρώμα του κειμένου, ανάλογα με τον αν η συγκεκριμένη 
ημερομηνία έχει καταχώρηση ή όχι. Επίσης καθορίζεται και το χρώμα που θα έχει η 
σημερινή ημερομηνία καθώς και το χρώμα που θα έχει το όνομα του μήνα και ο φόντος του.

$bgcolor_normal = "ffffff"; 
$bgcolor_header = "6666ff"; 
$bgcolor_special = "ccccff"; 
$textcolor_normal = "000000"; 
$textcolor_header = "000000"; 
$textcolor_today = "ffOOOO"; 
$textcolor_special = "OOOOff";

Επόμενη μεταβλητή είναι η STableFont, η οποία καθορίζει τη γραμματοσειρά που θα 
χρησιμοποιηθεί για το ημερολόγιο. Αν η μεταβλητή αυτή δεν οριστεί, τότε χρησιμοποιείται 
αυτή που προτιμά ο εκάστοτε χρήστης.

Η SHouroffset που υπάρχει μετά χρησιμεύει στην περίπτωση που ο server είναι σε άλλη 
χρονική ζώνη, έτσι ώστε το ημερολόγιο να δείχνει πάντα τη σωστή ημερομηνία.

Τελευταία μεταβλητή είναι η SMonSunWeek. Όταν η μεταβλητή αυτή είναι 0 τότε η 
εβδομάδα ξεκινάει από τη μέρα Κυριακή, ενώ όταν είναι 1 η εβδομάδα ξεκινάει από τη 
Δευτέρα.

Στη συνέχεια ορίζονται δύο πίνακες, ο @months με τα ονόματα των μηνών, και ο 
@shortmonths με τις συντομογραφίες των ονομάτων των μηνών. Μετά εκτελείται μία 
εντολή if, η οποία ελέγχει αν η εβδομάδα ξεκινάει από Κυριακή ή από Δευτέρα και καθορίζει 
αντίστοιχα τους πίνακες @days και @shortdays με τα ονόματα των ημερών της εβδομάδας.
if ($MonSunWeek) {

@days =
(Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday,Sunday); 

@shortdays =
(Mon,Tue,Wed,Thu,Fri,Sat,Sun);

}
else {

@days =
(Sunday,Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday); 

@shortdays =
(Sun,Mon,Tue,Wed,Thu,Fri,Sat);

}

Παρακάτω βλέπουμε την μεταβλητή $time, η οποία παίρνει την τιμή που επιστρέφει η 
συνάρτηση time της Perl. Αποθηκεύει δηλαδή τον αριθμό των δευτερόλεπτων που πέρασαν 
από την 1-1-1970 χωρίς να υπολογιστούν τα δευτερόλεπτα που αντιστοιχούν στις επιπλέον 
μέρες των δίσεκτων ετών. Στην τιμή της Stime προστίθεται η $Houroffset*3600 για να 
υπολογιστεί η διαφορά ώρας από του browser από το server. Το αποτέλεσμα τροφοδοτείται 
στη localtime, η οποία και θα χωρίσει την τιμή που της δίνεται σε εννέα παραμέτρους. Από 
αυτές θέλουμε τις παραμέτρους 3, 4, 5, οι οποίες αντιστοιχούν στη μέρα, το μήνα και το έτος.

To script webcal.config.pl
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Εδώ φυσικά πρέπει να προσθέσουμε και μία μονάδα στο μήνα γιατί το index των πινάκων 
που επιστρέφει η συνάρτηση ξεκινάει από το 0. Επίσης από την τιμή που επιστρέφεται για το 
έτος έχει αφαιρεθεί το 1900, το οποίο και προστίθεται ξανά.

$time = time;
($mday,$month,$year) = (localtime($time+($HourOffset*3600)))[3,4,5]; 
$month = $month+l;
$year += 1900;

Στη συνέχεια εκτελούνται τρεις εντολές unless οι οποίες διαβάζουν την τιμή που 
αντιστοιχεί στην παράμετρο NAME της εντολής INPUT της φόρμας. Αν εδώ ο χρήστης δεν 
επιλέξει μήνα, τότε η μεταβλητή αυτή παίρνει την τιμή της μεταβλητής $month. Το ίδιο 
γίνεται αν ο χρήστης δεν έχει επιλέξει έτος για το ημερολόγιο. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε 
ότι όταν ο χρήστης εισέρχεται για πρώτη φορά στη σελίδα με το ημερολόγιο, οι μεταβλητές 
$INPUT{‘ Month’}, $INPUT{‘Year’} και $INPUT{‘Type’} δεν έχουν οριστεί από το 
χρήστη, αφού αυτός δεν έχει εισάγει κανένα στοιχείο στις φόρμες. Κατά συνέπεια στην 
πρώτη αυτή πρόσβαση στη σελίδα εκτελείται πάντα η δεύτερη εντολή της unless

Στην περίπτωση που δεν έχει επιλέξει ο χρήστης τιμή για την μεταβλητή Type, τότε 
χρησιμοποιείται η τιμή της μεταβλητής SDefaultType και η παράμετρος $DefaultUsed τίθεται 
1 για να δείξει ότι χρησιμοποιείται ο τύπος ημερολογίου που έχει δηλωθεί από το ημερολόγιο 
σαν προεπιλεγμένος.

unless ($INPUT{'Month’}) {
$ INPUT{'Month'} = $month;

}
unless ($INPUT{'Year'}) {

$INPUT}'Year'} = $year;
}
unless ($INPUT{'Type'}) {

$INPUT{'Type'} = $DefaultType;
$DefaultUsed = 1;

}

To script webcal.config.pl
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Παρακάτω βλέπουμε ένα συνοπτικό πίνακα των μεταβλητών που έχουν οριστεί από το 
script._________________________________________________________________________________

Πίνακας Μεταβλητών του webcal.config.pl

SDataDirPath To απόλυτο μονοπάτι για τις σελίδες που θα 
δημιουργηθούν από το webcal.pl αν ο 
χρήστης δώσει αναλυτική περιγραφή

SDataDifURL Το αντίστοιχο URL
SDataDirHeader, $DataDir_Footer Απόλυτο μονοπάτι για αρχεία με HTML 

κώδικα που θα εμφανίζεται στο header και 
footer των σελίδων που θα δημιουργούνται 
από το webcal.pl όταν ο χρήστης δώσει 
αναλυτική περιγραφή του γεγονότος. 
Προαιρετική

Sbodyspec Αποθηκεύει το χρώμα του φόντου 
(background color) και το χρώμα του 
κειμένου για το BODY της σελίδας που θα 
δημιουργηθεί

$header_file, Sfooterfile Αποθηκεύουν το απόλυτο μονοπάτι για 
αρχεία με HTML κώδικα που τυπώνεται στο 
header και footer της σελίδας. Προαιρετικές

SCalendarTitle Τίτλος του ημερολογίου
SDisplayCounter Καθορίζει αν θα φαίνεται το πόσες μέρες 

πέρασαν από το έτος και πόσες απομένουν. 
Προαιρετική

$DefaultType Ποια είναι η προεκλεγμένη μορφή του 
ημερολογίου

SSmallTableText Καθορίζει αν θα εμφανίζεται περιγραφή 
γεγονότων στη μορφή small table

SPreviousLastOnly Καθορίζει τα δικαιώματα του χρήστη στην 
επιλογή μηνών

SAllowUserChoice Καθορίζει αν ο χρήστης μπορεί να επιλέξει 
τύπο ημερολογίου ή όχι

$AllowHTML Καθορίζει αν ο χρήστης μπορεί να εισάγει 
HTML κώδικα στα γεγονότα ή όχι

SAllowMultiDate Καθορίζει αν ο χρήστης μπορεί να εισάγει 
γεγονότα για διάστημα ημερών.

$bgcolor_normal, $bgcolor_header, 
Sbgcolorspecial

Το χρώμα του φόντου ανάλογα με το αν η 
μέρα έχει καταχώρηση ή όχι, καθώς και το 
χρώμα της επικεφαλίδας

To script webcal.config.pl
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$textcolor_normal, $textcolor_special, 
Stextcolor header, Stextcolor today

To χρώμα του κειμένου για τη μέρα ανάλογα 
με το αν έχει ή όχι καταχώρηση, αν είναι 
σημερινή ή αν είναι header

$TableFont Η γραμματοσειρά του πίνακα
SHouroffser Μεταβλητή για την μετατροπή της ώρας σε 

τοπική
SMonSunWeek Μεταβλητή για το ποια θα είναι η πρώτη 

μέρα στην εβδομάδα.

Στο τέλος του script, υπάρχουν και δύο υπορουτίνες οι οποίες καθορίζουν τι θα 
εμφανιστεί στο Header και Footer της σελίδας και οι οποίες αναλύονται παρακάτω. Οι 
υπορουτίνες αυτές ουσιαστικά χρησιμοποιούν την εντολή print της PERL για να τυπώσουν 
τις εντολές της HTML στην σελίδα και εμφανίζονται σε όλες τις επιπλέον σελίδες που 
δημιουργεί το πρόγραμμα.

3.2.1 Η υπορουτίνα Header

sub Header {
($title) = @_;
print " <HTML><HEAD><TITLE>$title</TITLiE></HEAD>\n" ; 
print "<BODY $bodyspec>\n"; 
if ($header_file) {

open (HEADER,"$header_file");
@header = <HEADER>; 
close (HEADER); 
foreach $line (@header) { 

print "$line";
}

}
}

Η υπορουτίνα αυτή ουσιαστικά είναι υπεύθυνη για την εμφάνιση του ημερολογίου στην 
οθόνη. Ξεκινάει με την εντολή ($title)=@_, η οποία περνάει την μεταβλητή $title στον 
πίνακα, όπου κρατιούνται όλες οι παράμετροι που περνιούνται στις υπορουτίνες. Στη 
συνέχεια εκτελούνται δύο εντολές print. Η πρώτη εκτυπώνει το tag <HTML> και τα tags 
<HEAD> και <TITLE>. Ως τίτλος της σελίδας τυπώνεται ο μήνας και το έτος είτε έχει 
επιλεγεί από το χρήστη είτε έχει οριστεί διαφορετικά από το πρόγραμμα- η τιμή δηλαδή της 
μεταβλητής $title. Η δεύτερη print εκτυπώνει το tag <BODY> καθώς και ότι άλλες ρυθμίσεις 
έχουμε δηλώσει στη μεταβλητή $bodyspec. Ο HTML κώδικας που δημιουργείται από τη 
στιγμή που θα κληθεί η υπορουτίνα αυτή και μετά, τοποθετείται στο BODY της web σελίδας.

Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι επειδή από προεπιλογή οι σελίδες φορτώνονται στο δεξιό 
πλαίσιο, η χρησιμότητα της Stitle μπορεί να μην φανεί με την πρώτη ματιά, καθώς ο τίτλος 
της σελίδας δεν αλλάζει. Αν όμως ο χρήστης επιλέξει «Open in new window» τότε φαίνεται 
καθαρά η σκοπιμότητά της.
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H if που ακολουθεί ελέγχει αν έχουμε δώσει τιμή στη μεταβλητή $header_file. Στην 
περίπτωση που αυτό είναι αληθές, ανοίγει το αρχείο που δηλώσαμε στην $header_file και το 
αντιγράφει ολόκληρο στον πίνακα @header. Τέλος, η πρόταση foreach $line(@header) 
διαβάζει το αρχείο αυτό και τυπώνει το περιεχόμενό του στην οθόνη.
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3.2.2 Η υπορουτίνα Footer
sub Footer {

unless ($PreviousLastOnly) {
print "<PxHR WIDTH=75%>\n";
print "<FORM METHOD=POST ACTION=$cgiurl>\n"; 
print "<PxCENTER>Mf|vaq: <SELECT NAME=Month>"; 
foreach $key (1..12) {

print "cOPTION VALUE=$key";
if ($INPUT{'Month'} eq $key) { print " SELECTED"; } 
$xmonth = @months[$key-l] ; 
print ">$xmonth";

}
print "</SELECT>
print "Έτος: <INPUT TYPE=TEXT NAME=Year 
print "VALUE=$INPUT{'Year'} SIZE=4> 
if ($AllowUserChoice) {

print "Τύπος: <SELECT NAME=Type>"; 
print "<OPTION VALUE=Table"; 
if ($INPUT{'Type'} eq "Table") { 

print " SELECTED";
}
print ">Table";
print "<OPTION VALUE=\"Small Table\""; 
if ($INPUT{'Type'} eq "Small Table") { 

print " SELECTED";
}
print ">Small Table"; 

print " </SELECT>";
}
print "\n";
print "<P><INPUT TYPE=SUBMIT VALUE=\"Εμφάνlση 

Ημερολογίου\">\η" ;
print " </CENTERx/FORM>\n" ;

}
if (($INPUT{'Type'} eq "Small Table")

&& $SmallTableText && !($DefaultUsed)) {
print "</TDx/TR></TABLE></CENTER>\n" ;

}
print " <PxHR>\n<SMALL>\n<P ALIGN=CENTER> " ; 
print "Maintained with <STRONG>";
print "<A HREF=\"http://awsd.com/scripts/webcal/\">"; 
print "WebCal $version</Ax/STRONG> .\n</SMALL>\n" ; 
if ($footer_file) {

open (FOOTER,"$footer_file");
@footer = <FOOTER>; 
close (FOOTER); 
foreach $line (@footer)
{

print "$line";

}
}
print "</BODYx/HTML>\n" ;
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Η υπορουτίνα αυτή δημιουργεί τα πεδία επιλογής μήνα, έτους και τύπου ημερολογίου, 
καθώς και το κουμπί “Εμφάνιση ημερολογίου», το οποίο θα δώσει την εντολή καταχώρησης 
των επιλογών του χρήστη.

Η πρώτη μεταβλητή που ελέγχεται είναι η SPreviousLastOnly. Αν η τιμή της μεταβλητής 
αυτής είναι 1, τότε η υπορουτίνα μεταπηδάει στην εντολή if($footer_file). Οι εντολές που 
βρίσκονται μέσα στην unless θα εκτελεστούν μόνο αν η τιμή της μεταβλητής αυτής είναι 0.

Εφόσον λοιπόν $PreviousLastOnly=0, ο κώδικας ξεκινάει να δημιουργήσει με τη χρήση 
διαδοχικών εντολών print την φόρμα των δεδομένων. Στη δημιουργία της φόρμας αυτής 
είναι METHOD=POST και ACTION=$cgiurl, δηλαδή η μεταφορά των δεδομένων στο script 
που δηλώνεται στην ACTION γίνεται με τη μέθοδο POST.

Ακολουθεί η δημιουργία των drop-down lists από όπου ο χρήστης θα επιλέγει το μήνα, το 
έτος και τον τύπο του ημερολογίου. Οι εντολές print θα περιέχουν όλες τις απαραίτητες 
λέξεις κλειδιά για τη δημιουργία των παραμέτρων της εντολής SELECT της HTML. Το 
πρώτο πεδίο ονομάζεται ‘Month’( NAME=’Month’). Οι επιλογές για το πεδίο αυτό θα 
καθοριστούν από την <ΟΡΤΙΟΝ VALUE=$key>. Η $key θα είναι ένας αριθμός από 1 ως 12- 
εφόσον 12 είναι και οι μήνες του έτους.

Η foreach θα διατρέξει τους 12 αυτούς αριθμούς και θα ελέγχει κάθε φορά αν η τιμή της 
$key ταυτίζεται με την τιμή της $INPUT{‘Month’}. Στην περίπτωση αυτή θα σημειώσει το 
μήνα αυτό με τη λέξη κλειδί SELECTED του tag OPTION.

Το πρόβλημα φυσικά εδώ είναι η αντιστοίχηση του αριθμού στο όνομα του μήνα. Η 
PERL ξεκινάει την αρίθμηση των στοιχείων των πινάκων από το 0. Έτσι ο μήνας που 
αντιστοιχεί στην $key είναι ο @months[$key-l]. Το όνομα του μήνα που βρίσκουμε 
αποθηκεύεται στη μεταβλητή Sxmonth και η SELECT έχει πλέον ολοκληρωθεί. Απομένει 
λοιπόν να τυπωθεί το tag </SELECT> για το κλείσιμο της.

Με παρόμοιο τρόπο δημιουργείται το πεδίο του έτους. Το πεδίο αυτό είναι τύπου text 
(<INPUT ΤΥΡΕ=ΤΕΧΤ>) ενώ το όνομά του είναι Year(NAME=’Year’). Η τιμή του είναι η 
τιμή της μεταβλητής $INPUT{‘Year’}.

Μετά πρέπει να ελεγχθεί αν επιτρέπεται στο χρήστη να αλλάξει τον τύπο του 
ημερολογίου. Η if λοιπόν ελέγχει την τιμή της $ AllowUserChoice και εκτελείται μόνο αν την 
βρει ίση με το 1. Στην περίπτωση αυτή δημιουργείται πάλι η SELECT για ένα πεδίο που το 
όνομά του είναι Type και η αρχική του τιμή είναι Table (NAME=Type, VALUE=Table). Η 
λέξη “Table” συγκρίνεται με την τιμή της SINPUT{‘Type’}. Στην περίπτωση που η σύγκριση 
δείξει ότι τα αλφαριθμητικά είναι ίσα, τότε ο χρήστης έχει επιλέξει τον τύπο ημερολογίου 
Table. Κατά συνέπεια, στις εντολές της HTML που δημιουργούνται από το CGI,

Τέλος δημιουργείται με άλλη μία εντολή print ένα κουμπί που έχει τύπο SUBMIT και 
τιμή View Calendar, για την αποστολή των στοιχείων στο server.

Το τελευταίο τμήμα της υπορουτίνας ελέγχει την τιμή της μεταβλητής $footer_file. Αν 
βρει ότι έχουμε δηλώσει κάποιο αρχείο στην τιμή της μεταβλητής αυτής, τότε ανοίγει το 
αρχείο αυτό και το αντιγράφει ολόκληρο στον πίνακα @footer. Στη συνέχεια διαβάζει 
γραμμή το αρχείο και τυπώνει το περιεχόμενό του στην οθόνη.

Αφού τελειώσουν όλες οι υπορουτίνες εκτελείται μία τελευταία print η οποία τυπώνει τα 
tags </BODY> και </HTML> της HTML.
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3.3 To script webcal.pl
To script αυτό στην ουσία δημιουργεί το ημερολόγιο. Αρχικά η τιμή της μεταβλητής 

SDefaultUsed, που είχε τεθεί 1 στο webcal.config.pl για την περίπτωση που ο χρήστης δεν θα 
δηλώσει τύπο ημερολογίου, γίνεται πάλι 0. Και αυτό διότι όταν φορτώνεται για πρώτη φορά 
το ημερολόγιο πρέπει να χρησιμοποιείται ο τύπος που ορίστηκε στην $DefaultType. Στην 
επόμενή του γραμμή υπάρχει η συνάρτηση require, η οποία και δηλώνει ότι θα εκτελεστεί το 
αρχείο webcal.config.pl για να πάρουν τιμές όλες οι μεταβλητές και να οριστούν οι 
υπορουτίνες.

read(STDIN, $buffer, $ENV{'CONTENT_LENGTH'});
@pairs = split (/&/, $buffer); 
foreach $pair (@pairs) {

($name, $value) = split (/=/, $pair);
$value =- tr/+/ /;
$value =- s/%([a-fA-FO-9][a-fA-FO-9])/pack("C", hex($l))/eg;
$INPUT{$name} = $value;

}

Όλες οι φόρμες που δημιουργήθηκαν στο webcal.config.pl χρησιμοποιούσαν τη μέθοδο 
POST. To input λοιπόν για την εντολή read θα έρθει από το STDIN και τα δεδομένα θα 
αποθηκευτούν στην Sbuffer. Η τρίτη παράμετρος της συνάρτησης είναι η 
CONTENT_LENGTH, η οποία δηλώνει το μήκος των δεδομένων που θα διαβαστούν. Η 
παράμετρος αυτή διαβάζεται από τον προκαθορισμένο από την PERL hash πίνακα %ENV, ο 
οποίος περιέχει όλες τις περιβαντολογικές παραμέτρους.

Οι τιμές που είναι καταχωρημένες στη Sbuffer είναι ζευγάρια της μορφής (name, value). 
Κάθε ζευγάρι χωρίζεται από τα υπόλοιπα με το σύμβολο &. Για το λόγο αυτό εκτελούμε την 
split, η οποία θα χωρίσει τις τιμές που υπάρχουν στην Sbuffer σε ζευγάρια και θα τις 
καταχωρήσει στον πίνακα @pairs.

Τα ζευγάρια τώρα είναι της μορφής name=value και πρέπει να χωριστούν στο σύμβολο =. 
Εκτελείται λοιπόν μια foreach, η οποία θα διαβάσει όλα τα στοιχεία του πίνακα @pairs. Για 
το καθένα από αυτά θα εκτελεστεί μία split, η οποία θα χωρίσει το κάθε ζευγάρι και θα 
καταχωρήσει τα αποτελέσματα στις μεταβλητές $name και $value.

Όταν γίνεται αποστολή στοιχείων μέσω του CGI, τα ειδικά σύμβολα αντικαθίστανται με 
τις δεκαεξαδικές τους τιμές. Για την επεξεργασία όμως των πληροφοριών πρέπει να γίνει η 
αποκωδικοποίηση τους. Αυτός είναι και ο ρόλος των επόμενων κανονικών εκφράσεων. Τα 
σύμβολα + που υπάρχουν στη $value αντικαθίστανται με τα κενά, ενώ η επόμενη κανονική 
έκφραση θα αντικαταστήσει κάθε %ΗΗ σύμβολο με το αντίστοιχο ASCII, χρησιμοποιώντας 
τη συνάρτηση pack.

Οι αποκωδικοποιημένες τιμές θα αποθηκευτούν στον πίνακα %INPUT με την εντολή 
$INPUT{$name}=$value. Τα κλειδιά του %INPUT είναι τα ονόματα που χρησιμοποιούμε 
στις παραμέτρους του tag <FORM> της HTML. Έτσι όταν έχω την εντολή <INPUT 
TYPE=’Hidden’ NAME=’Year’, VALUE=$NextYear, η $INPUT{‘Year’} αναφέρεται στο 
πεδίο NAME=’Year\
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Στη συνέχεια ελέγχεται η ορθότητα της ημερομηνίας με χρήση κανονικών εκφράσεων. Η 
τιμή της $INPUT{‘Year’} έχει οριστεί στο webcal.config.pl. Γίνονται λοιπόν τρεις έλεγχοι:

a) Ελέγχεται αρχικά μήπως η τιμή της δεν είναι ψηφίο(~=ΛΕ)/). Αν αυτό συμβεί τότε 
η τιμή τίθεται 0.

b) Αν αυτό δεν ισχύει, ελέγχεται μήπως το έτος είναι μικρότερο του 50. Στην 
περίπτωση αυτή προστίθεται ο αριθμός 2000 για να μετατραπεί σε τετραψήφιο

c) Αν δεν επαληθευτούν τα προηγούμενα, ελέγχεται αν το έτος είναι μικρότερο από το 
100. Στην περίπτωση αυτή προστίθεται σε αυτό ο αριθμός 1900 για να μετατραπεί 
σε τετραψήφιο.

if ($INPUT{'Year'} =- /\D/) { $INPUT{'Year'} = 0; } 
elsif ($INPUT{'Year'} < 50) { $ INPUT{'Year'} += 2000; } 
elsif ($INPUT{'Year'} < 100) { $INPUT{'Year'} += 1900; }

Επίσης, αν δώσουμε ημερομηνία που δεν πληροί τα όρια του προγράμματος, τότε 
καλείται η υπορουτίνα Header με παράμετρο «Ημερομηνία εκτός ορίων!», η οποία θα 
δημιουργήσει μια νέα σελίδα με τα αντίστοιχα προειδοποιητικά μηνύματα. Στο κάτω μέρος 
της νέας σελίδας θα εμφανιστεί το αποτέλεσμα της εκτέλεσης της Footer

if (($INPUT{'Year'} < 1601) || ($INPUT{'Year'} > 2899)) {
^Header("Date Out of Range!");
print "<H1 ALIGN=CENTER>Date Out of Range!</Hl>\n";
print "<P ALIGN=CENTER>The date you provided is out of range.";
print "<BR>It must be between 1601 and 2899 A.D.\n";
^Footer; 
exit ;

}

Μετά, το script διαβάζει όλα τα αρχεία που έχουν δηλωθεί στην μεταβλητή @datafiles. 
Σκοπός είναι τα δεδομένα των αρχείων αυτών να είναι πάντα χρονολογικά ταξινομημένα 
Επειδή όμως οι χρήστες έχουν δικαίωμα να καταχωρούν εγγραφές χωρίς χρονικούς 
περιορισμούς, για να εξασφαλιστεί η χρονολογική ταξινόμηση των αρχείων αυτών γίνεται το 
εξής: Η foreach ανοίγει καθένα από τα αρχεία που έχουν δηλωθεί στην @datafiles και 
αντιγράφει το περιεχόμενό τους στον πίνακα @unsorteddata. Κάθε επόμενη εγγραφή 
προστίθεται στο τέλος του πίνακα με την εντολή push. Στη συνέχεια εκτελείται η συνάρτηση 
sort της PERL για την ταξινόμηση των στοιχείων του @unsorteddata και δημιουργείται ο 
ταξινομημένος πλέον πίνακας @data.
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foreach $datafile (@datafiles) { 
open (DATA,$datafile); 
while ($line=<DATA>) {

push (@unsorteddata,$line);
}
close (DATA);

}

@data = sort {$a <=> $b} (@unsorteddata);

Τώρα πλέον τα δεδομένα των αρχείων μας βρίσκονται όλα στον πίνακα @data. Πρέπει 
λοιπόν να διαβαστούν για να τυπωθούν στο ημερολόγιο. Αυτό γίνεται με την εντολή foreach 
$line(@date), η οποία δηλώνει ότι οι εντολές που περιλαμβάνονται στην επανάληψη αυτή θα 
εκτελεστούν τόσες φορές όσες και τα στοιχεία του @data.

Η κανονική έκφραση που συναντάμε μετά στην if, ψάχνει να βρει το σύμβολο αλλαγής 
γραμμής σε κάθε εγγραφή (χαρακτήρας \η) και να το σβήσει εκτελώντας τη συνάρτηση της 
PERL chop.

Όπως θα δούμε όταν αναλύσουμε το script webcal.add.pl, τα γεγονότα που 
καταχωρούνται στο ημερολόγιο γράφονται στα αρχεία δεδομένων με τη μορφή 
$date|$desc|$URL. Όταν λοιπόν διαβάζεται μία τέτοια εγγραφή από το αρχείο, πρέπει να 
χωρίζεται και στα αντίστοιχα τμήματα. Δεδομένου ότι μεταξύ των τμημάτων αυτών υπάρχει 
το σύμβολο ( | ), ο πρώτος διαχωρισμός γίνεται με τη χρήση της συνάρτησης split της PERL, 
η οποία θα ψάχνει κάθε εγγραφή Sline για το σύμβολο αυτό. Τα επιμέρους τμήματα θα 
καταχωρηθούν στις μεταβλητές Sdate, $desc, SURL.

Η μεταβλητή $date τώρα θα περιέχει το έτος, το μήνα και μέρα. Πρέπει λοιπόν να 
χωριστεί επίσης σε τρία διαφορετικά τμήματα. Αυτό θα επιτευχθεί με την κανονική έκφραση 
m#(\d\d\d\d)(\d\d\)(\d\d)#o, η οποία λειτουργεί ως εξής: για να γίνει το ταίριασμα πιο απλό, 
δηλώνουμε με την παράμετρο m# ότι θα χρησιμοποιείται πλέον το σύμβολο # για όλα τα 
ταιριάσματα που περιέχουν το στηλοθέτη /. Και αυτό για να μην αναγκαζόμαστε να 
γράφουμε πάντα το χαρακτήρα \ πριν από το /. Το ο που υπάρχει στο τέλος δηλώνει ότι ο 
υπολογισμός αυτού του pattern θα γίνει μόνο μια φορά και μετά θα θεωρείται δεδομένος.

Το ταίριασμα λοιπόν ψάχνει να βρει τα 4 πρώτα ψηφία της Sdate και τα καταχωρεί στη 
μεταβλητή Sdateyear. Τα δύο επόμενα θα καταχωρηθούν στην Sdatemonth και τα δύο 
τελευταία στην Sdateday.

Η τιμή της Sdateyear συγκρίνεται με την τιμή της $INPUT{‘Year’} και με τη μονάδα. 
Στην περίπτωση που είναι $dateyear==$INPUT{‘Year’}, σημαίνει ότι το έτος της 
καταχώρησης είναι ίσο με το έτος που δηλώσει ο χρήστης ή που έχει διαβαστεί από το 
σύστημα. Επίσης, αν είναι $dateyear<l, πρόκειται για ετήσιο γεγονός.

Εφόσον ισχύει μία από τις παραπάνω συνθήκες, τότε μπορούμε να προχωρήσουμε στον 
έλεγχο της τιμής της Sdatemonth. Αν η τιμή της είναι ίση με την $INPUT{‘Month’}, τότε η 
καταχώρηση μας ανήκει στο συγκεκριμένο μήνα. Καταχωρούμε λοιπόν την τιμή της 
μεταβλητής Sdesc στην Stextdesc για να μην χαθεί και στη συνέχεια εκτελούμε μια κανονική
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έκφραση για την $textdesc, η οποία θα ψάξει την περιγραφή πρώτα για το σύμβολο < και 
μετά για ένα από τα σύμβολα Λ, >, |, \η, τα οποία θα πρέπει να βρει μηδέν ή περισσότερες 
φορές, όπως δηλώνεται από το σύμβολο * στο τέλος της έκφρασης αυτής. Εφόσον το 
ταίριασμα επαληθευτεί, οι παραπάνω χαρακτήρες θα διαγραφούν. Έτσι, οι περιγραφές θα 
αποκωδικοποιηθούν από τα ειδικά σύμβολα που μπορεί να έχουν

Στο επόμενο βήμα ελέγχεται η τιμή της μεταβλητής $URL. Αν αυτή έχει τιμή, τότε 
πρέπει να τυπωθεί στο ημερολόγιο ο σύνδεσμος στον οποίο δείχνει το URL. Για το λόγο αυτό 
ενοποιείται, με χρήση του τελεστή .=, η μεταβλητή $Table {int($dateday)} -η οποία εκφράζει 
το tag <TD> του πίνακα που αντιστοιχεί στην τιμή της $dateday-εvoπoιείται με το tag <a 
HREF> και στη συνέχεια με την τιμή της $desc. Κατά συνέπεια η μεταβλητή 
$Table{int($dateday)} περιλαμβάνει τόσο το κείμενο που αποτελεί το URL, όσο και το στόχο 
TOu(target).

Οι τρεις επόμενες εντολές κάνουν το ίδιο για τη μεταβλητή $SmallTable{int($dateday)}, 
δημιουργώντας παράλληλα και το tag <HR>, το οποίο θα εμφανίζεται κάτω από την κάθε
καταχώρηση.

Αν αντίθετα δεν υπάρχει κάποια τιμή στην $URL, τότε τόσο η $Table{int($dateday)}, 
όσο και η $SmallTable{int($dateday)} ενοποιούνται απλά με την $desc.

Ο κώδικας αυτός παρατίθεται στη συνέχεια:
foreach $line (@data) {

if ($line =- /\n$/) { chop ($line); }
($date,$desc,$URL) = split (/\|/, $line);
($dateyear,$datemonth,$dateday) =

$date =- m#(\d\d\d\d)(\d\d)(\d\d)#o; 
if ((int($dateyear) == int($INPUT{'Year 1}))

|| (int($dateyear) < 1)) {
if (int($datemonth) == int($INPUT{'Month'})) {

$textdesc = $desc;
$textdesc =- s/< ( [A>] |\n)*>//g; 
if ($URL) {

$Table{ int ($dateday) } .= "<PxAHREF=\"$URL\">";
$Table{int($dateday)} .= "$desc</A>";
$SmallTable{int($dateday)} .= "<BR><HR NOSHADE

WIDTH=25%xA
$SmallTable{int($dateday)} .= "HREF=\"$URL\">"; 
$SmallTable{int($dateday)} .= "$desc</A>";
$Text{int($dateday)} .= "
$Text{int($dateday)} .= "<AHREF=\"$URL\">"; 
$Text{int($dateday)} .= "$textdesc</A>\n";

}
else {

$Table{int($dateday)} .= "<P>$desc";
$SmallTable{int($dateday) } .= "<BRxHR NOSHADE

WIDTH=25%>$desc";
$Text{int($dateday)} .= "
$Text{int($dateday)} .= "$textdesc\n";

}
}

}
$SmallTable{int ($dateday) } =~ s/A<BRxHR NOSHADE WIDTH=25%>//; 
$Text{int($dateday)} =- s/A //;
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Τώρα πλέον έχουν διαβαστεί όλες οι καταχωρήσεις που υπάρχουν στα αρχεία δεδομένων. 
Άρα πρέπει να υπολογίζεται σε ποιο σημείο του ημερολογίου θα εισαχθεί η κάθε μία. Για το 
λόγο αυτό χρησιμοποιείται η υπορουτίνα PerpetualCalendar, η οποία και εξετάζεται στην 
επόμενη παράγραφο.

To script webcal.pl



ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ TOY ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 33

3.3.1 Η υπορουτίνα Perpetual Calendar
sub PerpetualCalendar {

# This perpetual calendar routine provides accurate day/date
# correspondences for dates from 1601 to 2899 A.D. It is based on
# the Gregorian calendar, so be aware that early correspondences
# may not always be historically accurate. The Gregorian calendar
# was adopted by the Italian states, Portugal and Spain in 1582,
# and by the Catholic German states in 1583. However, it was not
# adopted by the Protestant German states until 1699, by England
# and its colonies until 1752, by Sweden until 1753, by Japan
# until 1873, by China until 1912, by the Soviet Union until 1918,
# and by Greece until 1923.
($perp_mon,$perp_day,$perp_year) = @_;
%day_counts =

(1,0,2,31,3,59,4,90,5,120,6,151,7,181,
8,212,9,243,10,273,11,304,12,334);

$perp_days = (($perp_year-1601)*365)+(int(($perp_year-1601)/4)); 
$perp_days += $day_counts{$perp_mon};
$perp_days += $perp_day;
$perp_sofar = $day_counts{$perp_mon};
$perp_sofar += $perp_day;
$perp_togo = 365-$perp_sofar;
if (int(($perp_year-1600)/4) eq (($perp_year-1600)/4)) {

$perp_togo++; 
if ($perp_mon >2) {

$perp_days++;
$perp_sofar++;
$perp_togo -= 1;

}
}
foreach $key (1700,1800,1900,2100,2200,2300,2500,2600,2700) { 

if ((($perp_year == $key) && ($perp_mon > 2))
|| ($perp_year > $key)) {

$perp_days -= 1;
}

}
$perp_dow = $perp_days - (int($perp_days/7)*7); 
if ($perp_dow == 7) { $perp_dow =0; }
if ($MonSunWeek) {

$perp_dow -= 1;
if ($perp_dow == -1) { $perp_dow =6; }

}
$perp_eom = 31;
if (($perp_mon == 4) | | ($perp_mon = = 6)

|| ($perp_mon == 9) j | ($perp_mon == 11)) {
$perp_eom = 30;

}
if (($perp_mon == 2)) {

$perp_eom = 28;
}
if ((int(($perp_year-1600)/4) eq (($perp_year-1600)/4))

&& ($perp_mon == 2)) {
$perp_eom = 29;

}
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foreach $key (1700,1800,1900,2100,2200,2300,2500,2600,2700) {
if ($perp_year == $key) {

if ($perp_mon == 1) {
$perp_togo -= 1;

}
elsif ($perp_mon == 2) {

$perp_togo -= 1;
$perp_eom = 28;

}
else {

$perp_sofar -= 1;

Η υπορουτίνα Perpetual Calendar καλείται με τρεις παραμέτρους από την εντολή 
&PerpetualCalendar(int($INPUT{‘Month’}),1, int($INPUT{‘Year’})) και είναι εκείνη η 
οποία αντιστοιχίζει την κάθε ημερομηνία στη σωστή ημέρα της εβδομάδας. Οι παράμετροί 
της είναι οι εξής:

1) Η $INPUT({‘Month’}), η οποία έχει πάρει την τιμή της στο αρχείο webcal.config.pl. 
Αν εκεί δεν έχει δηλώσει ο χρήστης κάποιο συγκεκριμένο μήνα, τότε η τιμή της είναι 
αυτή που διαβάζεται από το σύστημα.

2) Η σταθερά 1
3) Η $INPUT({‘Year’}), η οποία επίσης έχει πάρει την τιμή της στο αρχείο 

webcal.config.pl. Και εδώ, αν δεν δώσει ο χρήστης κάποιο έτος, η τιμή της 
μεταβλητής είναι αυτή που διαβάζεται από το σύστημα.

3.3.1.1 Λειτουργία της Perpetual Calendar
Αρχικά οι τρεις παράμετροι της υπορουτίνα, $perp_mon, Sperp day και $perp_year 

αντιστοιχίζονται στις τιμές με τις οποίες καλέσαμε την υπορουτίνα. Έτσι η $perp_mon 
παίρνει την τιμή του μήνα της $INPUT{‘Month’}, η $perp_day παίρνει την τιμή 
l($perp_day=l) και η $perp_year γίνεται ίση με την τιμή της $INPUT{‘Year’}.

Στη συνέχεια ορίζεται ο hash πίνακας %day_counts, ο οποίος περιέχει τα ως κλειδιά τους 
αριθμούς από 1 ως 12 και ως μεταβλητές τις ημέρες που έχουν περάσει από την αρχή του 
έτους μέχρι την πρώτη μέρα του κάθε μήνα.

Η πρώτη μεταβλητή που υπολογίζεται είναι η $perp_days, η οποία αναφέρεται στον 
αριθμό των ημερών που πέρασαν από την 1η Ιανουάριου του 1601 (κατώτερη ημερομηνία που 
μπορεί να υπολογίσει το ημερολόγιο) μέχρι την πρώτη μέρα μήνα του οποίου το ημερολόγιο 
θέλουμε να δημιουργήσουμε. Αρχικά υπολογίζονται οι μέρες που πέρασαν από την 1η 
Ιανουάριου του 1601 ως την 1η Ιανουάριου του έτους που ζητάμε. Ο αριθμός των ετών που 
πέρασαν προκύπτει με αφαίρεση και η μετατροπή σε μέρες γίνεται με πολλαπλασιασμό με το 
365. Τα δίσεκτα έτη που υπάρχουν στο διάστημα αυτό είναι το 14 των ετών που πέρασαν και 
έχουν από μία επιπλέον μέρα το καθένα. Διαιρώντας λοιπόν τη διαφορά $perp_year-1601 με 
το 4 και παίρνοντας το ακέραιο μέρος του πηλίκου βρίσκουμε τις επιπλέον μέρες. Το
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άθροισμα των δύο παραπάνω αποτελεσμάτων μας δίνει την αρχική τιμή της $perp_days. Στην 
τιμή αυτή τώρα προσθέτουμε και τις μέρες που πέρασαν από την αρχή του κάθε έτους μέχρι 
την πρώτη μέρα του μήνα του οποίου το ημερολόγιο θα επιστραφεί από το script καθώς και 
την τιμή $perp_day της τρέχουσας μέρας. Το συνολικό αποτέλεσμα μας δίνει την $perp_days.

Ακολουθεί ο υπολογισμός των ημερών που πέρασαν από την αρχή του έτους που έχουμε 
επιλέξει καθώς και εκείνων που απομένουν μέχρι το τέλος του. Η $perp_sofar αρχικά παίρνει 
την τιμή της από τον %day_counts($day_counts{$perp_month}) ενώ στη συνέχεια 
προστίθεται σε αυτήν και η Sperp day. Οι μέρες που απoμέvoυv($perp_to_go) υπολογίζονται 
με μια απλή αφαίρεση από το 365.

Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι σε όλους τους παραπάνω υπολογισμούς το έτος δεν 
θεωρείται δίσεκτο. Έτσι ο Φεβρουάριος έχει 28 μέρες ενώ το έτος 365. Θα πρέπει λοιπόν να 
εξετάσουμε την περίπτωση του δίσεκτου έτους ξεχωριστά.

Γνωρίζουμε ότι ένα έτος είναι δίσεκτο όταν διαιρείται με το 4 ή με το 400 αλλά όχι με το 
100. Επίσης είναι γνωστό ότι αν για τρεις αριθμούς α, β, γ ισχύει ο α να διαιρεί το β και ο a 
να διαιρεί το γ, τότε ο α διαιρεί το α-γ

Χρησιμοποιώντας το συλλογισμό αυτό ελέγχουμε αν η διαφορά του έτους από το 1601 
διαιρείται με το 4. Εφόσον ο έλεγχος αυτός επαληθευτεί, προσθέτουμε μία επιπλέον μέρα 
στην $perp_togo. Αν όμως ο μήνας είναι μετά το Φεβρουάριο, δηλαδή $perp_mon>2, τότε η 
επιπλέον αυτή μέρα έχει ήδη περάσει και πρέπει να καταχωρηθεί σε αυτές που απομένουν και 
όχι σε αυτές που πέρασαν. Κατά συνέπεια, έχουμε της εξής ενέργειες:

a) Αυξάνεται η $perp_days κατά ένα για να προστεθεί η επιπλέον ημέρα.
b) Αυξάνεται η $perp_sofar κατά ένα, αφού έχει περάσει μία παραπάνω μέρα από αυτές 

που υπολογίσαμε.
c) Μειώνεται η $perp_togo κατά ένα, για να αναιρεθεί η πρόσθεση που κάναμε 

προηγουμένως
Σύμφωνα με τον κανόνα για τα δίσεκτα έτη, τα έτη που διαιρούνται με το 4 και με το 100 

δεν πρέπει να είναι δίσεκτα. Αυτά θα είναι όλα αιώνες και στο διάστημα που υπολογίζει το 
ημερολόγιό μας είναι οι: 1700, 1800, 1900, 2100, 2200, 2300, 2500, 2600, 2700.

Οι διαφορές των παραπάνω ετών από το 1600 διαιρούνται με το 4, αλλά τα έτη αυτά δεν 
είναι δίσεκτα επειδή διαιρούνται και με το 100 και κατά συνέπεια πρέπει να εξαιρεθούν Για 
το σκοπό αυτό εισάγεται η μεταβλητή $key η οποία μπορεί να πάρει κάθε μία από τις 
παραπάνω τιμές. Αν η τιμή του έτους ταυτίζεται με την τιμή της $key και ο μήνας είναι μετά 
το Φεβρουάριο, ή αν το έτος έχει τιμή μεγαλύτερη από την μέγιστη τιμή της $key, τότε το 
έτος δεν είναι δίσεκτο, οπότε αφαιρούμε την ημέρα που προσθέσαμε στην $perp_days.

Η μεταβλητή Sperp dow που υπάρχει στη συνέχεια υπολογίζει την διαφορά της 
$PerP_days από το πηλίκο της ακέραιος διαίρεσης με το επτά, το οποίο είναι 
πολλαπλασιασμένο με το επτά($perp_dow=$perp_days-(int($perp_days/7)*7)). Ο σκοπός της 
πράξης αυτής είναι να υπολογιστούν τα κενά που θα τυπωθούν στην πρώτη γραμμή του 
πίνακα που θα τυπωθεί για τον κάθε μήνα, έτσι ώστε η πρώτη μέρα του μήνα να 
αντιστοιχίζεται πάντα στη σωστή μέρα της εβδομάδας. Αν εδώ η τιμή είναι επτά, τότε την 
θέτουμε μηδέν, αφού στην περίπτωση αυτή έχει συμπληρωθεί μια ολόκληρη εβδομάδα και 
δεν χρειάζεται να υπάρχουν κενά στην αρχή του πίνακα.
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Στην περίπτωση τώρα που στο webcal.config.pl έχουμε δηλώσει ότι η εβδομάδα ξεκινάει 
από Δευτέρα αντί για Κυριακή ($MonSunWeek=l), η $perp_dow μειώνεται κατά ένα. Αν 
τότε η τιμή της γίνει -1, τότε σημαίνει ότι η πρώτη μέρα του μήνα είναι Κυριακή. Με την 
μετατροπή του τύπου της εβδομάδας η στήλη της Κυριακής έχει βρεθεί τελευταία, οπότε 
θέτουμε $perp_dow=6 για να δηλώσουμε ότι θα υπάρχουν έξι κενές θέσεις πριν τυπωθεί η 
πρώτη μέρα του μήνα.

Μένει πλέον να υπολογίσουμε τις ημέρες που θα έχει ο κάθε μήνας. Εδώ θεωρούμε 
αρχικά ότι ο κάθε μήνας έχει 31 μέρες. Δηλαδή $perp_eom=31. Αν ο μήνας είναι Απρίλιος, 
Σεπτέμβριος, Ιούνιος ή Νοέμβριος, τότε είναι $perp_eom=30, αφού οι μήνες 
αυτοί έχουν 30 μέρες, ενώ αν ο μήνας είναι Φεβρουάριος θέτουμε αρχικά τις μέρες 28, 
δηλαδή $perp_eom=28.

Με τον συλλογισμό που κάναμε προηγουμένως, βρίσκουμε τη διαφορά του έτους που 
θέλουμε από το 1600 και ελέγχουμε αν αυτή διαιρείται με το 4. Εφόσον αυτό επαληθεύεται, 
το έτος είναι δίσεκτο. Αν ταυτόχρονα ο μήνας είναι Φεβρουάριος, τότε θέτουμε 
$perp_e°m=29. Απομένει και πάλι να εξαιρέσουμε την περίπτωση του μη δίσεκτου αιώνα.

Στην περίπτωση λοιπόν που το έτος είναι ένα από τα 1700, 1800, 1900, 2100, 2300, 2500, 
2600, 2700, εξετάζουμε τον μήνα. Αν είναι ο Ιανουάριος, τότε οι μέρες που απομένουν είναι 
κατά μία λιγότερες από αυτές που έχουμε υπολογίσει. Άρα $perp_togo= $perp_togo-l. 
Διαφορετικά, αν είναι Φεβρουάριος, τότε εκτός από την προηγούμενη συνθήκη ισχύει και η 
$perp_eom=28. Δηλαδή θέτουμε και πάλι τις μέρες να είναι 28 και όχι 29, όπως είχαμε 
υποθέσει αρχικά. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις είναι $perp_sofar=$perp_sofar-l, αφού η 
επιπλέον μέρα δεν υπάρχει και κατά συνέπεια οι μέρες που έχουν περάσει μειώνονται κατά 
ένα.

3.3.2 Εκτύπωση του Ημερολογίου στην Οθόνη
Εφόσον έχουν υπολογιστεί οι αντιστοιχίες των ημερομηνιών και των ημερών, απομένει η 

δημιουργία του κώδικα που θα εκτυπώσει το ημερολόγιο στην οθόνη. Εδώ χρησιμοποιείται 
και πάλι η εντολή print της PERL. Όπου υπάρχει μεταβλητή, θα τυπώνεται η τιμή που έχει η 
μεταβλητή αυτή κατά την εκτέλεση της print.

Αρχικά διαβάζουμε το μήνα με τη μεταβλητή $xmonth από τον πίνακα @months, 
προσέχοντας η αντιστοιχήσει να γίνει σωστά ( η αρίθμηση ξεκινάει από το 0 και έτσι ο μήνας 
Απρίλιος(4) είναι το στοιχείο @months[3]). Μετά αποθηκεύουμε την τιμή αυτή καθώς και 
την τιμή του έτους ως string στην μεταβλητή Sheading. Αν λοιπόν είναι $xmonth=December 
και $INPUT{‘Year’} =2000, τότε η $heading= “December 2000”. Τέλος καλούμε την 
υπορουτίνα Header5 με παράμετρο Sheading.

Αν τώρα έχουμε δώσει τιμή στην μεταβλητή SCalendarTitle στο webcal.config.pl, τότε 
εκτελείται και η εντολή if και εκτυπώνεται ο τίτλος του ημερολογίου στον πίνακά μας.

5 η υπορουτίνα αυτή ορίστηκε στην παράγραφο 3.2.1
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$xmonth = @months[int($INPUT{'Month'})-1];
$heading = "$xmonth $INPUT{'Year'}";
&Header("$heading");

if ($CalendarTitle) {
print "<H1 ALIGN=CENTER>$CalendarTitle</Hl>\n";

}

Η εκτύπωση του ημερολογίου εξαρτάται φυσικά και από τον τύπο του, δηλαδή αν αυτό 
είναι Table ή Small Table. Η διάκριση αυτή γίνεται με τη χρήση μιας εντολής if, η οποία 
καθορίζει το ποιες εντολές θα εκτελεστούν για τον κάθε τύπο ημερολογίου.

3.3.2.1 Εκτύπωση του τύπου Table
Ξεκινώντας, η if ελέγχει αν ο τύπος είναι Table. Εφόσον αυτό επαληθευτεί, εκτελείται το 

τμήμα της if που βρίσκεται πριν από το else. Έτσι αρχίζει η δημιουργία ενός πίνακα που θα 
στοιχιστεί στο κέντρο της σελίδας, με κενό χώρο ανάμεσα στα κελιά 6 pixels. Επειδή στην 
πρώτη του γραμμή θα τυπωθεί το όνομα του μήνα, εκτελείται μια print η οποία θα τυπώσει 
στον HTML κώδικα που δημιουργούμε την COLSPAN=7, βεβαιώνοντας έτσι ότι το κείμενο 
που θα τυπωθεί στην γραμμή αυτή θα εκτείνεται σε επτά στήλες. Οι επόμενες print, μέχρι και 
την foreach τυπώνουν τις τιμές που έχουμε δώσει στις αντίστοιχες μεταβλητές στο αρχείο 
webcal.config.pl.

if ($INPUT{'Type'} eq "Table") {
print "<PxCENTER><SMALL><TABLE B0RDER=6 CELLPADDING=6xTR>\n" ;
print "<TH C0LSPAN=7 ";
print "BGCOLOR=\"#$bgcolor_header\">" ;
print "<FONT COLOR=\"#$textcolor_header\" FACE=\"$TableFont\">"; 
print "<Hl>$heading</Hlx/FONTx/TH>\n" ; 
print "</TRxTR>\n" ;

Στη συνέχεια πρέπει να εκτυπωθούν τα ονόματα των ημερών της εβδομάδας. Εκτελείται 
λοιπόν μια foreach για την μεταβλητή $key, η οποία παίρνει τιμή από 1 ως 7. Οι print που 
ακολουθούν τυπώνουν τις τιμές που έχουν αντιστοιχιστεί στα tags της HTML από το 
webcal.config.pl ενώ η $xday διαβάζει την ημέρα από τον πίνακα @days. Το όνομα της 
ημέρας τυπώνεται με μεγάλα γpάμματα(tag BIG) και η διαδικασία επαναλαμβάνεται για όλες 
τις δυνατές τιμές της $key, δηλαδή για όλες τις ημέρες της εβδομάδας.

foreach $key (1..7) {
print "<ΤΗ
print "BGCOLOR=\"#$bgcolor_normal\">"; 
print "<FONT COLOR=\"#$textcolor_normal\" 

FACE=\"$TableFont\">";
$xday = @days[$key-l];
print "<BIG>$xday</BIGx/FONTx/TH>" ;

}
print "\n</TR><TR>\n";
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Στην επόμενη γραμμή του πίνακα πρέπει να αρχίσουν να τυπώνονται οι μέρες του μήνα. 
Εδώ εισέρχεται η Sperp dow, έτσι ώστε η κάθε μέρα του μήνα να τυπώνεται στη σωστή μέρα 
της εβδομάδας. Αν η τιμή της $perp_dow6 είναι θετική, τότε εκτελούνται οι επόμενες print, οι 
οποίες αφήνουν τόσα κενά στην αρχή της πρώτης γραμμής του πίνακα, όση η τιμή της 
μεταβλητής αυτής.

Αφού πλέον έχουμε μεταφερθεί στη μέρα που πρέπει να τυπώσουμε την 1η του μήνα, 
διατρέχουμε ολόκληρο το μήνα με μια foreach $key. Μια εσωτερική if ελέγχει αν για κάθε 
ημερομηνία υπάρχει καταχώρηση ή όχι για να τυπώσει το αντίστοιχο χρώμα στο φόντο της 
ημερομηνίας αυτής. Αν ο έλεγχος εδώ επαληθευτεί, τότε η το tag BGCOLOR παίρνει την 
τιμή που δώσαμε στην μεταβλητή $bgcolor_special ενώ σε αντίθετη περίπτωση παίρνει την 
τιμή της μεταβλητής $bgcolor_normal.

Ο επόμενος έλεγχος αφορά το αν η ημερομηνία που θα τυπωθεί στη συγκεκριμένη 
επανάληψη είναι εκείνη που διαβάζεται από το σύστημα. Ελέγχεται λοιπόν αν είναι 
$year=$INPUT{‘Year’} και $month=$INPUT{‘Month’} και στη συνέχεια αν είναι 
$key=$mday7. Στην περίπτωση που αυτό ισχύει, τότε η ημερομηνία είναι η σημερινή και η 
εκτύπωση γίνεται με το χρώμα που έχουμε δηλώσει στην μεταβλητή $textcolor_today7.

if ($perp_dow >0) {
print "<TD COLSPAN=$perp_dow
print "BGCOLOR=\"#$bgcolor_normal\">";
print "<P>&nbsp</TD>";

}
foreach $key (1..$perp_eom) {

print "<TD VALIGN=TOP BGCOLOR=\"#"; 
if ($Table{$key}) { print "$bgcolor_special\">"; } 
else { print "$bgcolor_normal\">"; } 
if (($INPUT{1 Year'} == $year)

&& ($INPUT{'Month'} == $month)
&& ($key == $mday)) {

print "<FONT COLOR=\"#$textcolor_today\" 
FACE=\"$TableFont\">";

print " <PxBIGxSTRONG>$key</STRONGx/ BIG> " ;
}
else {

print "<FONT COLOR=\"#$textcolor_normal\" 
FACE=\"$TableFont\">";

print " <PxBIG>$key</BIG> " ;
}

Μετά ελέγχεται αν πρέπει να εμφανιστεί ή όχι ο μετρητής των ημερών που πέρασαν από 
το κάθε έτος, καθώς και αυτών που απομένουν. Εφόσον η τιμή της SDisplayCounter στο 
webcal.config.pl είναι 1, ο μετρητής αυτός τυπώνεται στο ημερολόγιο. Για την επόμενη 
επανάληψη η Sperp sofar αυξάνεται κατά ένα ενώ η $perp_togo μειώνεται κατά ένα. Στη 
συνέχεια ελέγχεται και πάλι αν η συγκεκριμένη μέρα έχει καταχωρημένο γεγονός, για να

6 υπολογίστηκε από την υπορουτίνα Perpetual Calendar
7 και οι τιμές αυτές έχουν οριστεί στο webcal.config.pl
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χρησιμοποιηθεί για την εκτύπωση του κειμένου το χρώμα που επιλέξαμε όταν ορίσαμε τη 
μεταβλητή $textcolor_special. Στην αντίθετη περίπτωση, τυπώνεται το tag της HTML &nbsp.

if ($DisplayCounter) {
print "<BRxSMALL> ($perp_sof ar/$perp_togo) </SMALL>" ;

}
$perp_sofar++;
$perp_togo -= 1; 
print "</FONT>"; 
if ($Table{$key}) {

print "<FONT COLOR=\"#$textcolor_special\"
FACE=\"$TableFont\">";

print "$Table{$key}"; 
print "</FONT>";

}
else { print "<P>&nbsp;"; } 
print "</TD>";

Η επόμενη μεταβλητή Sweekday εξυπηρετεί για να υπολογίζουμε πότε πρέπει να 
αλλάξουμε γραμμή στο ημερολόγιο. Αυτό πρέπει να πραγματοποιείται κάθε φορά που 
γεμίζουμε επτά στήλες από την αρχή του μήνα μέχρι το τέλος του.

Η τιμή της Sweekday υπολογίζεται ως εξής: στην τρέχουσα τιμή της $key για τη 
συγκεκριμένη επανάληψη προσθέτουμε την $perp_dow. Διαιρούμε την τιμή αυτή με το επτά 
και πολλαπλασιάζουμε το ακέραιο μέρος του αποτελέσματος με το επτά. Η διαφορά των δύο 
αυτών ποσοτήτων μας δίνει κάθε φορά την τιμή της Sweekday.

$weekday = ($key+$perp_dow)-(int(($key+$perp_dow)/7)*7); 
if (($weekday == 0) && !($key == $perp_eom)) {

print "\n</TR><TR>\n";
}

} // εδώ κλείνει η foreach
if ($weekday >0) {

$leftover = 7-$weekday; 
print "<TD COLSPAN=$leftover 
print "BGCOLOR=\"#$bgcolor_normal\">"; 
print "<P>&nbsp;</TD>";

}
print " </TRx/TABLEx/SMALLx/CENTER>\n" ;

}
}________________________________________________________________________________________

Ας δούμε την εφαρμογή της Sweekday με ένα παράδειγμα. Έστω λοιπόν ότι είμαστε στο
μήνα December 2000. Από την Perpetual Calendar υπολογίζεται ότι για το ημερολόγιο μας 
όπου η εβδομάδα ξεκινάει από Δευτέρα αντί για Κυριακή είναι Sperp_dow=4.

Στην πρώτη εκτέλεση της foreach είναι λοιπόν Skey=l και Sperp_dow=4. Άρα ο τύπος 
υπολογισμού της Sweekday θα δώσει:

$weekday=( 1 +4)-(int(( 1 +4)/7)*7)=5-0=5=>$weekday=5
Αυτό σημαίνει ότι η πρώτη μέρα του μήνα(αφού $key=l) πρέπει να τυπωθεί στην 5η 

στήλη του ημερολογίου μου, η οποία αντιστοιχεί στην ημέρα Παρασκευή.
Εφόσον τώρα η Sweekday δεν είναι μηδέν-κάτι που συμβαίνει μόνο όταν το άθροισμα 

$key+$perp_dow είναι πολλαπλάσιο του επτά-η επόμενη if δεν εκτελείται. Έχουμε φτάσει
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πλέον στο τέλος της foreach, οπότε η $key αυξάνεται κατά ένα, άρα $key=2 και η επανάληψη 
εκτελείται για άλλη μία φορά.

Όταν $key=2 και $perp_dow=4 είναι $weekday=6. Πάλι λοιπόν είναι θετική οπότε δεν 
εκτελείται η επόμενη if και περνάμε στην επόμενη τιμή της $key.

Όταν τώρα $key=3 και $perp_dow=4 είναι $weekday=0. Η εντολή if στην περίπτωση 
αυτή εκτελείται και ελέγχει ταυτόχρονα αν έχουμε φτάσει στο τέλος του μήνα ($perp_eom). 
Αν αυτό δεν ισχύει, η if τυπώνει το tag τέλους γραμμής για τον πίνακα και το tag για το 
ξεκίνημα νέας γραμμής(<\ΤΙΙ> και <TR> αντίστοιχα).

Η foreach εκτελεί τη διαδικασία αυτή μέχρι που η τιμή της $key γίνεται ίση με την 
Sperp eom. Όταν αυτό γίνει αληθές, κλείνει η foreach και ο κώδικας συνεχίζει στην επόμενη 
εντολή if.

Η if που ακολουθεί ελέγχει αν η τιμή της Sweekday για την τελευταία μέρα του μήνα 
είναι θετική, οπότε η τελευταία αυτή μέρα δεν βρίσκεται στη στήλη 7. Άρα, θέλουμε να 
υπολογίζονται τα κενά που θα υπάρχουν στο τέλος του μήνα ώστε ο πίνακας να είναι πλήρης. 
Θεωρούμε λοιπόν την μεταβλητή $leftover=7-$weekday, η οποία υπολογίζει για κάθε μήνα 
που τελειώνει πόσες μέρες περισσεύουν μέχρι τη συμπλήρωση της εβδομάδας. Στη συνέχεια 
η print δηλώνει ότι έχουμε COLSPAN=$leftover. Κατά συνέπεια ότι τυπώσουμε θα 
καταλάβει τις στήλες που περισσεύουν. Τυπώνουμε λοιπόν τόσα κενά όσα μας δίνει η 
$leftover.

Μετά την εκτέλεση και αυτής της εντολής, η δημιουργία του πίνακα έχει ολοκληρωθεί και 
η τελευταία print τυπώνει τα αντίστοιχα tags τέλους. Το αποτέλεσμα των παραπάνω εντολών 
φαίνεται στην επόμενη εικόνα.

December 2000

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

1 2 3
(336/30) (337/29) (338/28)

4 5 6 7 8 9 10
(339/27) (340/26) (341/25) (342/24) (343/23) (344/22) (345/21)

Annas nameday

11 12 13 14 15 16 17
(346/20) (347/19) (348/18) (349/17) (350/16) (351/15) (352/14)

18 19 20 21 22 23 24
(353/13) (354/12) (355/11) (356/10) (357/9) (358/8) (359/7)

check if my roaming is ok check tickets

25 26 27 28 29 30 31
(360/6) (361/5) (362/4) (363/3) (364/2) (365/1) (366/0)
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3.3.2.2 Εκτύπωση του τύπου Small Table
Στην περίπτωση που ο χρήστης έχει διαλέξει ημερολόγιο τύπου Small Table η if που 

ελέγχει τον τύπο του ημερολογίου περνάει απευθείας στο τμήμα του κώδικα που βρίσκεται 
μετά το else. Για τον τύπο Small Table τώρα πρέπει να διακρίνουμε δύο περιπτώσεις: εκείνη 
όπου $SmallTableText=l και εκείνη όπου $SmallTableText=0.

Αν είναι $SmallTableText=l, τότε θα πρέπει να εμφανίζονται οι ημερομηνίες και οι 
καταχωρήσεις τους στο ημερολόγιο, δίπλα στον πίνακα. Δημιουργούμε λοιπόν για αυτές έναν 
πίνακα στον οποίο θέτουμε CELLPADDING=12. To tag <TR> που τυπώνεται μετά δηλώνει 
ότι θα καταχωρηθεί μια νέα γραμμή στον πίνακα. Μέσα στον πίνακα αυτό τώρα 
κατασκευάζουμε άλλον έναν πίνακα με CELLPADDING=3. Η foreach $key είναι αυτή που 
θα διατρέξει ολόκληρο το μήνα για να τυπώσει τις ημερομηνίες στον πίνακα.

Αρχικά ξεκινάει μια νέα γραμμή του πίνακα με τη χρήση του tag <TR>. Το ότι τα 
επόμενα στοιχεία θα είναι δεδομένα του πίνακα δηλώνεται με το tag <TD>. Η ιδιότητα 
BGCOLOR του <TD> θα έχει την τιμή Sbgcolor normal. Επίσης εδώ τυπώνεται και το tag 
<FONT>, όπου οι ιδιότητες COLOR και FACE έχουν πάρει αντίστοιχα τις τιμές των 
μεταβλητών Stextcolor normal και STablefont.

Στον τύπο SSmallTable θέλουμε να χρησιμοποιούμε τα σύντομα ονόματα των μηνών. 
Οπότε, κατά ανάλογο τρόπο με αυτόν που περιγράψαμε στην εκτύπωση του τύπου Table, θα 
έχουμε:

$xhortmonth=@shortmonth[$INPUT {‘Month’} -1 ]
Αυτό που θα τυπώνουμε σε κάθε κελί είναι ένα string το οποίο θα αποτελείται από την 

$key, την Sxshortmonth και την $INPUT{‘Year’}, καθώς και το όνομα της ημέρας σε 
σύντομη μορφή.

Κατά συνέπεια θα πρέπει να υπολογίζουμε σωστά τη μέρα που αντιστοιχεί στην κάθε 
ημερομηνία. Αυτό γίνεται και πάλι με την Sweekday, με τον ίδιο τρόπο που περιγράψαμε 
στον τύπο Table. Αν η $weekday<l, δηλαδή 0, τότε είμαστε στο τέλος της εβδομάδας και 
άρα θα είναι $weekday=7.

Η ημέρα που αντιστοιχεί στην τιμή της Sweekday θα διαβαστεί από τον πίνακα 
@shortdays και θα είναι η @shortdays[$weekday-l].

Το ολοκληρωμένο πλέον string “$key Sxshortmonth Sxshortday” τυπώνεται στο κελί και 
xa, tags </TD> και </TR> δηλώνουν ότι η εγγραφή για το συγκεκριμένο κελί και για τη 
συγκεκριμένη γραμμή έχει ολοκληρωθεί.

Στην επόμενη γραμμή του πίνακα θα δημιουργήσουμε ακόμη ένα κελί, όπου η ιδιότητα 
BGCOLOR του tag <TD> θα έχει την τιμή της μεταβλητής $bgcolor_special, η ιδιότητα 
COLOR του tag <FONT> θα έχει την τιμή της μεταβλητής $textcolor_special, ενώ η ιδιότητα 
FACE θα έχει την τιμή της μεταβλητής STableFont.

Η print που ακολουθεί θα τυπώσει την τιμή της $SmallTable{‘key’}. To tag <TR> που 
ακολουθεί μετά δηλώνει το τέλος της γραμμής του πίνακα και η επανάληψη περνάει στην 
επόμενη τιμή της $key. Ο παραπάνω πίνακας κλείνει όταν διατρέξουμε ολόκληρο το μήνα.

Στην περίπτωση που $SmallTableText=0, το παραπάνω τμήμα του κώδικα δεν 
εκτελείται, αφού δηλώσαμε ότι δεν θέλουμε να εκτυπωθούν οι περιγραφές των γεγονότων.
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if ($SmallTableText) {
print "<PxCENTER><TABLE CELLPADDING=12><TR>" ; 
print "<TD VALIGN=TOP>\n";
print "<PxCENTERxTABLE CELLPADDING=3>\n" ; 
foreach $key (1..$perp_eom) {

print "<TRxTD BGCOLOR=\"#$bgcolor_normal\">"; 
print "<FONT COLOR=\"#$textcolor_normal\"

FACE=\"$TableFont\">";
$xshortmonth = @shortmonths[$INPUT{'Month'}-1]; 
print "$key $xshortmonth 
print "$INPUT{'Year'}
$weekday =

($key+$perp_dow)-(int(($key+$perp_dow)/7)*7); 
if ($weekday < 1) { $weekday =7; }
$xshortday = @shortdays[$weekday-l]; 
print " ($xshortday) :"; 
print "</FONTx/TD>" ; 
print "</TRxTR>";
print "<TD BGCOLOR=\"#$bgcolor_special\">"; 
print "<FONT COLOR=\"#$textcolor_special\" 

FACE=\"$TableFont\">";
print "$ Small Table {$key} </FONTx/TD>" ; 
print "</TR>";

}
print "</TABLEx/CENTER;·" ; 
print "</TDxTD VALIGN=TOP>\n" ;

Στη συνέχεια θα δημιουργήσουμε τον πίνακα που θα περιέχει το συνοπτικό ημερολόγιο 
του κάθε μήνα. Χρησιμοποιούμε λοιπόν το tag <TABLE>, δηλώνοντας τις ιδιότητες 
BORDER=3 και CELLP ADDENG=3.

Η επικεφαλίδα του μήνα που δηλώνεται με το tag <ΤΗ> θα εκτείνεται σε επτά στήλες, 
ενώ για το BGCOLOR της θα χρησιμοποιηθεί η τιμή που έχει δηλωθεί στην Sbgcolorheader. 
Η ιδιότητα FACE του tag <FONT> θα έχει όπως πάντα την τιμή της STableFont.

Στην επικεφαλίδα θα εκτυπωθεί η τιμή της Sheading, δηλαδή το όνομα του μήνα και το 
έτος.

Ακολουθεί η εκτύπωση της γραμμής με τα ονόματα των ημερών. Εδώ η διαδικασία είναι 
η ίδια με αυτή που ακολουθήσαμε στην εκτύπωση της μορφής Table, με τη διαφορά ότι τα 
ονόματα των ημερών διαβάζονται από τον πίνακα @shortdays.

Για να γίνει και πάλι σωστά η εκτύπωση των ημερομηνιών, ελέγχεται η τιμή της 
Sperp dow με σκοπό να αφεθούν στην πρώτη γραμμή του πίνακα τα ανάλογα κενά.

Η διαδικασία εκτύπωσης των αριθμών από 1 ως Sperp eom γίνεται και αυτή με τον ίδιο 
τρόπο όπως στη μορφή Table. Στην Small Table όμως, αν σε κάποια μέρα υπάρχει 
καταχώρηση (δηλαδή η $SmallTable{$key} έχει τιμή), τυπώνεται στο αντίστοιχο κελί το 
χρώμα που έχουμε δηλώσει στην $bgcolor_special.
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print "<P><CENTER><SMALL><TABLE B0RDER=3 CELLPADDING=3xTR>\n" ; 
print "<TH C0LSPAN=7 "; 
print "BGCOLOR=\"#$bgcolor_header\">";
print "<FONT COLOR=\"#$textcolor_header\" FACE=\"$TableFont\"; 
print "<BIG>$heading</BIGx/FONTx/TH>\n" ; 
print "</TRxTR>\n"; 
foreach $key (1..7) {

print "<TH ";
print "BGCOLOR=\"#$bgcolor_normal\">"; 
print "<FONT COLOR=\"#$textcolor_normal\"

FACE=\"$TableFont\">";
$xshortday = @shortdays[$key-l]; 
print "$xshortday</FONTx/TH>" ;

}
print "\n</TR><TR>\n"; 
if ($perp_dow >0) {

print "<TD COLS PAN=$pe rp_dow
print "BGCOLOR=\"#$bgcolor_normal\">";
print "<P>&nbsp</TD>";

}
foreach $key (1..$perp_eom) {

print "<TD VALIGN=TOP ALIGN=RIGHT BGCOLOR=\; 
if ($SmallTable{$key}) { print "$bgcolor_special\">"; }
else { print "$bgcolor_normal\">"; } 
if (($INPUT{'Year'} == $year)

&& ($INPUT{'Month'} == $month)
&& ($key == $mday)) {

print "<FONT COLOR=\"#$textcolor_today\"
FACE=\"$TableFont\">";

print "<P>$key";
}
else {

print "<FONT COLOR=\"#$textcolor_normal\"
FACE=\"$TableFont\">" ;

print "<P>$key";
}
print "</FONTx/TD>" ;
$weekday = ($key+$perp_dow)-(int(($key+$perp_dow)/7)*7); 
if (($weekday == 0) ii !($key == $perp_eom)) { 

print "\n</TR><TR>\n";
}

}
if ($weekday > 0) {

$leftover = 7-$weekday; 
print "<TD COLSPAN=$leftover 
print "BGCOLOR=\"#$bgcolor_normal\">"; 
print "<P>&nbsp;</TD>";

}
print "</TRx/TABLEx/SMALLx/CENTER>\n" ;

print "<PxCENTERxTABLExTR>\n" ;
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Με αυτές τις εντολές ολοκληρώνεται η εκτύπωση και των δύο τύπων ημερολογίου. 
Απομένει λοιπόν να δημιουργηθούν τα κουμπιά πλοήγησης (Προηγούμενος Μήνας, 
Επόμενος Μήνας).

3.3.2.3 Δημιουργία navigation buttons
Για τη δημιουργία του κουμπιού Προηγούμενος Μήνας ορίζουμε τις μεταβλητές 

$ Last Year και SLastMonth. Οι αρχικές του τιμές είναι $LastYear=int($INPUT{‘Year’}) και 
$LastMonth=int($INPUT {‘Month’ })-1. Αν τώρα είναι $LastMonth=0, δηλαδή βλέπαμε το 
μήνα Ιανουάριο και επιλέξαμε το Προηγούμενος Μήνας, τότε θέτουμε $LastMonth=12, 
δηλαδή ο μήνας να είναι Δεκέμβριος, και η SLastYear μειώνεται κατά ένα.

Για να αποσταλούν τα νέα δεδομένα στο CGI, δημιουργούμε μια φόρμα με το tag 
<FORM>, όπου η ιδιότητα METHOD έχει την τιμή POST και η ιδιότητα ACTION δείχνει 
στο URL του αντίστοιχου script που θα δεχτεί τα δεδομένα. Μέσα στη φόρμα αυτή υπάρχει 
το tag <INPUT> για τα πεδία Month, Year και Type. Η ιδιότητα ΤΥΡΕ για τα πεδία αυτά θα 
έχει την τιμή HIDDEN, επειδή θέλουμε τα πεδία αυτά να παίρνουν μεν τιμές από το script 
αλλά να μην είναι ορατά στο χρήστη. Η τιμή της ιδιότητας VALUE για τα πεδία αυτά είναι 
SLastMonth, $ Last Year και “$INPUT{‘Type’} αντίστοιχα.

Η δημιουργία του κουμπιού «Προηγούμενος Μήνας» θα γίνει με χρήση του tag 
<INPUT>, όπου η ιδιότητα ΤΥΡΕ θα έχει την τιμή SUBMIT ενώ η VALUE την τιμή 
«Προηγούμενος Μήνας».

Η δημιουργία της συγκεκριμένης φόρμας έχει ολοκληρωθεί και το τέλος της δηλώνεται με 
το tag </FONT>

Η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται για τη δημιουργία του κουμπιού Επόμενος Μήνας με 
αντίστοιχες μεταβλητές τις SNextMonth και SNextYear. Οι αρχικές τιμές των μεταβλητών 
αυτών είναι $NextMonth=int($INPUT{‘Month’})+l και $NextYear=int($INPUT{‘Year’}. 
Εδώ βέβαια η if ελέγχει αν $NextMonth=13, όποτε και το θέτει 1. Επίσης , αυξάνει την τιμή 
της SNextYear κατά ένα, εφόσον έχουμε περάσει στο επόμενο έτος.

To script ολοκληρώνεται με την εκτύπωση των συνδέσμων για τα webcal.add.pl και 
webcal.delete.pl για την προσθήκη και διαγραφή γεγονότων αντίστοιχα, καθώς και με την 
εκτέλεση της Footer.
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$LastYear = int($INPUT{'Year'});
$LastMonth = int($INPUT{'Month'})-1; 
if ($LastMonth == 0) {

$LastMonth = 12;
$LastYear -= 1;

}
print "<TDxFORM METHOD=POST ACTION=$cgiurl>" ;
print "<INPUT TYPE=HIDDEN NAME=Month VALUE=$LastMonth>";
print "<INPUT TYPE=HIDDEN NAME=Year VALUE=$LastYear>";
print "<INPUT TYPE=HIDDEN NAME=Type VALUE=\"$INPUT{'Type'}\">";
print "<INPUT TYPE=SUBMIT VALUE=\"Προηγούμενος Μήνας\">";
print "</F0RMx/TD>\n" ;

$NextYear = int($INPUT{'Year'});
$NextMonth = int($INPUT{'Month'})+1; 
if ($NextMonth ==13) {

$NextMonth = 1;
$NextYear += 1;

}
print " <TDxF0RM METH0D=P0ST ACTION=$cgiurl> " ;
print "<INPUT TYPE=HIDDEN NAME=Month VALUE=$NextMonth>";
print "<INPUT TYPE=HIDDEN NAME=Year VALUE=$NextYear>";
print "<INPUT TYPE=HIDDEN NAME=Type VALUE=\"$INPUT{'Type'}\">";
print "<INPUT TYPE=SUBMIT VALUE=\"Επόμενος μήνας\">";
print "</F0RMx/TD>\n" ;

print "</TRx/TABLEx/CENTER>\n" ;

print "<font size=4xa href=http://localhost/cgi-
bin/webcal_files/webcal .3άό.ρ1>Προσθήκη νέας καταχώpησης</ax/fontxbr>" ; 
print "<font size=4xa href=http://localhost/cgi-
bin/webcal_files/webcal.delete.ρ1>Σβήσιμο μίας καταχώρησης</3></font>"; 
ScFooter ; 
exit ;
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3.4 To script webcal.add.pl
Στη συνέχεια θα εξετάσουμε το script το οποίο χρησιμοποιούμε για προσθήκη γεγονότων 

στο ημερολόγιο. Για να κατανοηθεί καλύτερα ο κώδικάς του, παραθέτουμε τον επόμενο 
πίνακα μεταβλητών.____________________________________________________________________

Πίνακας Μεταβλητών του webcal.add.pl
SStartMonth, SStartDate, SStartYear Αναφέρονται αντίστοιχα στα πεδία Μήνας, 

Μέρα και Έτος
SEndMonth, $EndDate, $ End Year Αναφέρονται αντίστοιχα στα πεδία Τελικός 

Μήνας, Τελική Μέρα, Τελικό έτος
SRangeNumber, $RangeDay Αναφέρονται σε γεγονότα που

επαναλαμβάνονται κατά τακτά διαστήματα. 
Οι τιμές της RangeNumber είναι First, 
Second, Third, Fourth, Every ενώ της 
RangeDay τα ονόματα των ημερών της 
εβδομάδας. Έτσι αν ένα γεγονός 
επαναλαμβάνεται την πρώτη Δευτέρα κάθε 
μήνα τότε RangeNumber=First,
RangeDay=Monday

SFirstMonth, SFirstYear Αναφέρονται στο μήνα και το έτος από τα 
οποία ξεκινάει ένα γεγονός που
επαναλαμβάνεται κατά τακτά διαστήματα.

SLastMonth, SLastYear Αναφέρονται στο μήνα και το έτος στα οποία 
σταματάει η επανάληψη του γεγονότος.

Πάλι στην πρώτη του γραμμή υπάρχει η εντολή require η οποία και εκτελεί το 
webcal.config.pl για να πάρουν τιμή όλες οι μεταβλητές που χρησιμοποιούμε και να οριστούν 
οι υπορουτίνες. Η read διαβάζει και πάλι τις παραμέτρους του συστήματος και 
αποκωδικοποιεί τα ειδικά σύμβολα, ακριβώς όπως και στο script webcal.pl. Το αποτέλεσμα 
καταχωρείται και πάλι στον hash πίνακα %INPUT, έτσι ώστε να είναι 
$INPUT {$name}=$ value.

Η unless που ακολουθεί ελέγχει αν επιτρέπεται να γράψουμε στον κατάλογο που 
δηλώνεται στην SDataDirPath. Αν δεν επιτρέπεται, τότε θέτει $DataDirPath=””, δηλαδή 
κενό.

To script αποτελείται από τις εξής υπορουτίνες:
a) Την Display, η οποία εμφανίζει την αρχική φόρμα για την προσθήκη μίας νέας 

καταχώρησης
b) Την Add, η οποία μετατρέπει την καταχώρηση αυτή σε μία συγκεκριμένη μορφή
c) Την AddEntry, η οποία γράφει την καταχώρηση στο ημερολόγιο
d) Την Error_OutofRange, η οποία τυπώνει προειδοποιητικά μηνύματα σε περίπτωση 

λάθους
e) Την PerpCal, η οποία υπολογίζει τις ημέρες που πέρασαν από την πρώτη μέρα που 

αρχίζει να μετράει το ημερολόγιο μέχρι την ημερομηνία που καταχωρούμε
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f) Την PerpCalRev, η οποία υπολογίζει που ακριβώς θα καταχωρηθεί μια εγγραφή 
Μετά την ανάγνωση των δεδομένων από το CGI, υπάρχει μία if η οποία καθορίζει ποια 

από τις δύο πρώτες υπορουτίνες (Add, Display) θα εκτελεστεί. Αυτό γίνεται ελέγχοντας την 
τιμή που έχει η ιδιότητα NAME του tag <INPUT>. Αν βρεθεί κάποια τιμή NAME=’Add’, 
τότε η $fNPUT{‘Add’} έχει οριστεί, οπότε θα εκτελεστεί η υπορουτίνα Add. Σε κάθε άλλη 
περίπτωση θα εκτελεστεί η Display.

Την πρώτη φορά που καλεί ο χρήστης το script, δεν υπάρχει τέτοια τιμή, οπότε εκτελείται 
η Display. Ο αντίστοιχος κώδικας φαίνεται παρακάτω:

require "c:/inetpub/wwwroot/webct/cgi-bin/webcal.config.pl";

# NOTHING BELOW THIS LINE NEEDS TO BE ALTERED!

read(STDIN, $buffer, $ENV{'CONTENT_LENGTH'});
@pairs = split (/&/, $buffer); 
foreach $pair (@pairs) {

($name, $value) = split (/=/, $pair);
$value =- tr/+/ /;
$value =- s/%([a-fA-FO-9][a-fA-FO-9])/pack("C", hex($l))/eg; 
$ INPUT{$name} = $value;

unless (-w "$DataDirPath") { $DataDirPath = }

if ($INPUT{ 1 Add' }) { &Add; }
else { ScDisplay; }

3.4.1 Η υπορουτίνα Display
Η υπορουτίνα Display είναι αυτή που εμφανίζει την φόρμα εισαγωγής δεδομένων στην 

οθόνη. Στην αρχή και στο τέλος της καλούνται αντίστοιχα οι υπορουτίνες Header και Footer, 
έτσι ώστε να δημιουργηθεί ο τίτλος της HTML σελίδας και τα πεδία επιλογής μήνα, έτους και 
τύπου ημερολογίου. Στη συνέχεια εκτελείται μια εντολή print η θα τυπώσει στο κέντρο της 
HTML σελίδας που θα δημιουργηθεί το κείμενο «Προσθήκη νέας εγγραφής» με στυλ <Η1>.

Η παρακάτω εντολή print θα δημιουργήσει το tag <FORM>, όπου ορίζουμε ότι η ιδιότητα 
METHOD έχει τιμή POST και η ACTION δείχνει στο URL του webcal.add.pl.

Ακολουθεί ο ορισμός της βαθμωτής μεταβλητής Sdatafiles. Η μεταβλητής αυτή θα έχει ως 
τιμή το αποτέλεσμα της συνάρτησης keys %editfiles. Επειδή όμως η Sdatafiles είναι βαθμωτή 
και όχι πίνακας, θα καταχωρηθεί σε αυτή ο αριθμός των κλειδιών του hash πίνακα %editfiles.

Αν η τιμή της Sdatafiles είναι μεγαλύτερη από ένα, τότε θα δίνεται η δυνατότητα στο 
χρήστη να επιλέξει σε ποιο αρχείο θα καταχωρήσει την εγγραφή του. Η print που ακολουθεί 
τυπώνει πρώτα το κείμενο «Επιλέξτε το αρχείο που θα επεξεργαστείτε» ενώ στη συνέχεια 
ξεκινάει τη δημιουργία του tag <SELECT>. Η ιδιότητα NAME θα έχει την τιμή «datafile». 
Για την ιδιότητα VALUE του tag <ΟΡΤΙΟΝ> ταξινομούμε πρώτα τα κλειδιά του πίνακα 
%editfiles με χρήση της συνάρτησης sort της PERL. Έτσι, με όποια σειρά και να έχουν 
δηλωθεί τα αρχεία στο webcal.config.pl εμφανίζονται ταξινομημένα στο drop-down list. Στη
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συνέχεια, για κάθε τιμή $key από τα κλειδιά του %editfiles, η VALUE είναι ίση με 
$editfiles{‘key’}, δηλαδή με το directory το οποίο έχουμε αντιστοιχίσει στο συγκεκριμένο 
key. Δίπλα τώρα στο tag <ΟΡΤΙΟΝ> τυπώνουμε την τιμή της $key και κλείνουμε τη 
SELECT.

Αν τώρα η τιμή της $datafiles είναι 1, τότε εκτελείται το τμήμα της if που βρίσκεται μετά 
το else, το οποίο διαβάζει από τον πίνακα %editfiles το κλειδί που αντιστοιχεί στο αρχείο που 
έχουμε δηλώσει και καταχωρεί την τιμή που αντιστοιχεί σε αυτό στην ιδιότητα VALUE.

Ο κώδικας που περιγράψαμε μέχρι εδώ φαίνεται παρακάτω.

sub Display {
&Header("Add Calendar Entry");
print "<H1 ALIGN=CENTER>ripoo0riKn νέας καταχώρησης : </Hl>\n" ;
print "<CENTER><FORM METHOD=POST ACTION=$addcgiurl>\n";
$datafiles = (keys %editfiles);
if ($datafiles > 1) {

print "<P><STRONG>Enlλέξiε το αρχείο που θα 
επε ξ εργασιείτε:</STRONG> <SELECT ΝΑΜΕ=\"datafile\">";

foreach $key (sort keys %editfiles) {
print "cOPTION VALUE=\"$editfiles{$key}\">$key";

}
print "</SELECT>\n";

}
else {

foreach $key (keys %editfiles) {
print "<INPUT TYPE=HIDDEN NAME=\"datafile\" 
print "VALUE=\"$editfiles{$key}\">\n";

}
}________________________________________________________________________________

Οι επόμενες εντολές τυπώνουν στη σελίδα που δημιουργείται οδηγίες για τους 
περιορισμούς στο διάστημα των ετών που μπορεί να δηλώσει ο χρήστης.

Στη συνέχεια πρέπει να δημιουργηθούν τα πεδία για την επιλογή της ημερομηνίας στην 
οποία θέλουμε να καταχωρήσουμε ένα γεγονός. Αυτό γίνεται και πάλι με την τοποθέτηση της 
εντολής SELECT της HTML μέσα σε μια print.

Για το πεδίο Month, η ιδιότητα NAME της SELECT έχει την τιμή StartMonth, ενώ για το 
tag OPTION θέτουμε αρχικά VALUE=0, έτσι ώστε όταν ξεκινάει η φόρμα να μην υπάρχει 
κάποια επιλεγμένη τιμή στο πεδίο αυτό. Η δημιουργία της λίστας γίνεται με μία foreach $key, 
η οποία διαβάζει τα ονόματα των μηνών από τον πίνακα @shortmonths και αποθηκεύει για 
κάθε τιμή της $key το όνομα του μήνα στην μεταβλητή Sxshortmonth. Οι τιμές της $key 
καταχωρούνται στην ιδιότητα VALUE στο tag <ΟΡΤΙΟΝ>, ενώ έξω από το tag γράφεται η 
τιμή της Sxshortmonth.

Με αντίστοιχο τρόπο δημιουργούνται τα πεδία «Μέρα» και «Έτος». Η ιδιότητα NAME 
του tag <INPUT> έχει στην περίπτωση αυτή την τιμή StartDate και StartYear αντίστοιχα. Ο 
κώδικας αυτός παρατίθεται παρακάτω.
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print "<P><EM>Elσάγετε στο επόμενο πεδίο την ημερομηνία της καταχώρησής 
σας.";

print "<BR>ria το έτος χρησιμοποιήστε &quot;x&quot; 
print "εφόσον θέλετε η καταχώρηση σας να είναι ετήσια."; 
print "<BR>Av εισάγετε το έτος με δύο ψηφία τότε αυτό 
print "<BR>9a θεωρηθεί ότι βρίσκεται μεταξύ 1950 και 2049 

Μ.X.</ΕΜ>\η";
print " <ΡχΞΤΗΟΝΘ>Μήνας : </STRONG> <SELECT NAME=StartMonth>"; 
print "<OPTION VALUE=0>"; 
foreach $key (1..12) {

$xshortmonth = @shortmonths[$key-l]; 
print "cOPTION VALUE=$key>$xshortmonth";

}
print "</SELECT> ";
print "cSTRONG>Mtpa:c/STRONG>
print "<INPUT TYPE=TEXT NAME=StartDate SIZE=2> 
print "cSTRONG>'Etoo : c/STRONG>
print "<INPUT TYPE=TEXT NAME=StartYear SIZE=4>\n";

H if που ακολουθεί ελέγχει την τιμή που έχει πάρει η μεταβλητή SAllowMultiDate από το 
αρχείο webcal.config.pl. Αν η τιμή αυτή είναι 1, τότε σημαίνει ότι επιτρέπεται η καταχώρηση 
γεγονότων για διάστημα ημερών, οπότε και εκτελούνται οι επόμενες εντολές για την 
εκτύπωση των σχετικών οδηγιών και των αντίστοιχων πεδίων, δηλαδή των «Τελικός Μήνας», 
«Τελική Μέρα», «Τελικό Έτος». Η εντολή SELECT εκτελείται ακριβώς όπως και 
προηγουμένως για τη δημιουργία της πτυσσόμενης λίστας με τα ονόματα των μηνών, ενώ οι 
ημερομηνία και το έτος δίνονται επιτόπου από το χρήστη.

if ($AllowMultiDate) {
print "<Ρ><ΕΜ>Αν θέλετε ένα γεγονός "; 
print "να καταχωρηθεί για χρονικό δίάστημα,<BR>"; 
print "γράψτε την τελική ημερομηνία στα επόμενα 

πεδία.</ΕΜ>\η";
print " <PxSTRONG>Tελ l κός μήνας : </STRONG> 
print "<SELECT NAME=EndMonth>"; 
print "cOPTION VALUE=0>"; 
foreach $key (1..12) {

$xshortmonth = @shortmonths[$key-1]; 
print "cOPTION VALUE=$key>$xshortmonth";

}
print "</SELECT>
print "<3ΤΡΟΝσ>Τελική Μέρα:</STRONG> "; 
print "cINPUT TYPE=TEXT NAME=EndDate SIZE=2> 
print "<3ΤΡΟΝσ>Τελικό Έτος:</STRONG> 
print "cINPUT TYPE=TEXT NAME=EndYear SIZE=4>\n";

Εδώ δίνεται επίσης η δυνατότητα στο χρήστη να επιλέξει αν το γεγονός που θα 
καταχωρήσει θα επαναλαμβάνεται για παράδειγμα κάθε δεύτερη Τρίτη του μήνα για κάποιο 
διάστημα. Εδώ πρέπει να διευκρινίσουμε ότι το κάθε δεύτερη Τρίτη αναφέρεται στην Τρίτη η 
οποία ανήκει στην δεύτερη εβδομάδα του εκάστοτε μήνα. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι το γεγονός 
αυτό θα επαναλαμβάνεται κάθε δύο εβδομάδες. Τα ονόματα των ημερών διαβάζονται με μία
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foreach $key από τον πίνακα @days. Η @days[$key-l] καταχωρεί το όνομα της μέρας στη 
μεταβλητή $xday ενώ η ιδιότητα VALUE του tag <ΟΡΤΙΟΝ> της HTML θα ισούται με την 
$key. Στο πτυσσόμενη λίστα που δημιουργείται θα φαίνεται η τιμή της $xday για κάθε $key.

print "<Ρ><ΕΜ>Αντί να προσδιορίσετε ένα συνεχόμενο χρονικό διάστημα
print "γι.α τις παραπάνω ημερομην ί ες, <ΒϊΙ>μπορε ί τ ε να ορίσετε 

κάποια συγκεκριμένη ημέρα
print "(e.g., &ςυοέ;Κάθε δεύτερη Τρίτη του μήνα&ςιιοί; ) <BR>y ια

τον κάθε ένα
print "από τους μήνες στους οποίους το καταχωρήσατε.</ΕΜ>"; 
print " cPxSTRONG>Mfpa : </STRONG>
print "<SELECT NAME=RangeNumberxOPTION VALUE=0>"; 
print "<OPTION VALUE=1>First<OPTION VALUE=2>Second"; 
print "cOPTION VALUE=3>Third<OPTION VALUE=4>Fourth"; 
print "cOPTION VALUE=5>Every</SELECT> \n" ; 
print "<SELECT NAME=RangeDayxOPTION VALUE=0>"; 
foreach $key (1..7) {

$xday = @days[$key-1];
print "cOPTION VALUE=$key>$xday";

}
print "</SELECT>

Εφόσον δηλώσαμε την συχνότητα επανάληψης του γεγονότος, απομένει να δηλώσουμε 
τον μήνα από τον οποίο ξεκινάει η καταχώρηση καθώς και τον μήνα στον οποίο τελειώνει. 
Αυτό γίνεται και πάλι με την χρήση της SELECT, με την οποία δημιουργούμε την λίστα μας. 
Τα ονόματα των μηνών διαβάζονται από τον πίνακα @shortmonths ενώ το έτος το εισάγει 
κάθε φορά ο χρήστης στο αντίστοιχο πεδίο.

print

}

"<PxSTRONG>np0Top μήνας : </STRONG>
print "cSELECT NAME=FirstMonthxOPTION VALUE=0>";
foreach $key (1..12) {

$xshortmonth = @shortmonths[$key-l]; 
print "cOPTION VALUE=$key>$xshortmonth";

}
print "c/SELECT>
print '^ΞΤΡΟΝΟ>Έτός:</STRONG>
print "cINPUT TYPE=TEXT NAME=FirstYear SIZE=4> "; 
print "cSTRONG>TcAeuxaiog Μήνας:c/STRONG> 
print "cSELECT NAME=LastMonthxOPTION VALUE = 0>"; 
foreach $key (1..12) {

$xshortmonth = @shortmonths[$key-l]; 
print "cOPTION VALUE=$key>$xshortmonth";

}
print "c/SELECT> ";
print "cSTRONG>'E^ : c/STRONG>
print "cINPUT TYPE=TEXT NAME=LastYear SIZE=4>\n";
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Ον οδηγίες που υπάρχουν στη συνέχεια αφορούν τα πεδία Γεγονός και URL και 
τυπώνονται σε κάθε περίπτωση μέχρι το σημείο που συναντάμε την επόμενη if. Στο σημείο 
αυτό γίνεται ο έλεγχος της τιμής της μεταβλητής SAllowHTML. Αν αυτή είναι 1, τότε το 
πρόγραμμα επιτρέπει στο χρήστη να εισάγει κώδικα HTML στις καταχωρήσεις του, οπότε 
και τυπώνονται και οι αντίστοιχες οδηγίες.

print "<ΡΧΕΜ>Στο επόμενο πεδίο εισάγετε τον τίτλο του γεγονότος1
print "ή μια σύντομη περιγραφή του.<ΒΡ>Μπορείτε επίσης να εισάγετε 

κάποιο URL
print "(Διεύθυνση Internte)<BR>av θέλετε να δημιουργήσετε σύνδεσμο 
print "με σελίδα που έχει περισσότερες πληφορορίες.</ΕΜ>\η"; 
if ($AllowHTML) {

print "<BR><EM>(Στη περιγραφή της καταχώρησής σας μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε tags";

print "της HTML.<BR>Av αποφασίσετε να κάνετε κάτι τέτοιο, 
print "παρακαλείστε να εισάγετε το URL στην 
print "περιγpαφή<BR>αvτί να το γράψετε στο ξεχωριστό 
print "πεδίο που έχει δημιουργηθεί για αυτό.

Ευχαριστ ούμε!)</ΕΜ>\η";
}

Οι εντολές print που ακολουθούν, θα δημιουργήσουν τα πεδία «Γεγονός» και «URL». Και 
για τα δύο αυτά πεδία, η ιδιότητα VALUE του tag <INPUT> θα έχει την τιμή TEXT. Η 
ιδιότητα NAME του tag <INPUT> που αναφέρεται στο πεδίο «Γεγονός» θα έχει την τιμή 
Add. Στο σημείο αυτό λοιπόν η τιμή της $INPUT{$name} γίνεται ίση με Add, οπότε η 
αρχική if θα οδηγήσει τον κώδικα στην υπορουτίνα Add.

print "<PxSTR0NG>^YOv0p:</STR0NG>
print "<INPUT TYPE=TEXT NAME=Add SIZE=40 MAXLENGTH= 80>\n"; 
print "<PxSTRONG>URL ( προαιρετικό):</STRONG> 
print "<INPUT TYPE=TEXT NAME=URL 
print "VALUE=\"http://\" SIZE=50>\n";

Μια if στη συνέχεια ελέγχει τις τιμές των πεδίων SDataDirPath και SDataDirURL. Οι εντολές 
που υπάρχουν μέσα στην if εκτελούνται μόνο αν και τα δύο αυτά πεδία έχουν τιμή. Στην 
περίπτωση αυτή, εκτελούνται όλες οι εντολές print για την εκτύπωση των σχετικών οδηγιών, 
μέχρι να συναντήσουμε την εσωτερική if.

if ($DataDirPath && $DataDirURL) {
print "<PXEM>Av δεν υπάρχει κάποιο URL, αλλά επιθυμείτε 
print "να εισάγετε περισσότερες πληροφορίες, χρησιμοποιήστε

αυτό";
print "το πεδίο.<BR>0a δημιουργηθεί ένα αρχείο 
print "με το οποίο θα συνδεθεί 
print "η καταχώρησή σας.</ΕΜ>\η";
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Στη συνέχεια ελέγχεται η τιμή της μεταβλητής $AllowHTML. Αν αυτή είναι 1, τότε 
εκτελούνται και οι εντολές που βρίσκονται μέσα στην φωλιασμένη if και τυπώνονται οι 
αντίστοιχες οδηγίες. Στην αντίθετη περίπτωση ο κώδικας μεταπηδάει στο επόμενο κομμάτι 
για τη δημιουργία του πεδίου όπου ο χρήστης θα εισάγει-αν το επιθυμεί- την λεπτομερή 
περιγραφή της καταχώρησής του. Αυτό γίνεται με την εκτέλεση εντολών print οι οποίες 
εκτυπώνουν στην HTML σελίδα το tag <TEXTAREA> για τη δημιουργία χώρου εισαγωγής 
κειμένου.

Απομένει τώρα να δημιουργηθεί το κουμπί «Προσθήκη στο ημερολόγιο» με το οποίο θα 
καταχωρούνται οι αλλαγές. Έτσι, εκτελείται μία print η οποία δημιουργεί το tag INPUT με 
την ιδιότητα ΤΥΡΕ να είναι ίση με SUBMIT και τη VALUE να ισούται με «Προσθήκη στο 
ημερολόγιο».

Η φόρμα έχει πλέον δημιουργηθεί, οπότε η τελευταία print δημιουργεί τα tags τέλους της 
HTML για την εντολή ΕΟΙΙΜ(δηλαδή </FORM>).

if ($AllowHTML) {
print "<BR><EM>(Και εδώ μπορείτε, αν ίο επιθυμείτε 
print "να εισάγετε tags της HTML.)</EM>\n";

}
print "<Ρχ3ΤΕΟΝΘ>Αεπτομερής Περlγραφή:</STRONG>\n";
print "<BRxTEXTAREA COLS = 50 ROWS = 10
print "NAME=FullText WRAP=VIRTUALx/TEXTAREA>\n" ;

}
print "<P><INPUT TYPE=SUBMIT VALUE=\"Προσθήκη στο ημερολόγιo\">\n"; 
print "</FORMx/CENTER>\n" ;
ScFooter ; 
exit ;

}
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3.4.2 Η υπορουτίνα Add
Όπως είπαμε προηγουμένως υπάρχει κάποια στιγμή που η τιμή της $INPUT{$name} 

γίνεται ίση με Add, οπότε και ο κώδικας θα εκτελέσει την υπορουτίνα Add.
Η υπορουτίνα αυτή ελέγχει αν συμπληρώσαμε σωστά όλα τα απαιτούμενα πεδία και 

ανάλογα δημιουργεί μια HTML σελίδα. Επίσης μέσα από την Add καλούνται και άλλες 
υπορουτίνες έτσι ώστε να υπολογιστεί πλήρως το που θα τοποθετηθεί η νέα καταχώρηση.

Η πρώτη εντολή unless που βρίσκεται μέσα στην Add ελέγχει αν η μεταβλητή 
$ INPUT {$name} έχει πάρει τις τιμές RangeNumber, RangeDay, FirstMonth, LastMonth ή τις 
τιμές StartMonth και StartDate καθώς και τις τιμές Add και ‘datafile’ (όλα αυτά είναι οι τιμές 
που παίρνει η ιδιότητα NAME του tag <INPUT>). Εφόσον κάποιο από τα απαιτούμενα 
στοιχεία δεν έχει συμπληρωθεί, θα εκτελεστούν οι εντολές που βρίσκονται μέσα στην unless. 
Θα κληθεί πρώτα η Header με παράμετρο «Ανεπαρκή Στοιχεία» ενώ στη σελίδα που θα 
δημιουργηθεί θα τυπωθεί το αντίστοιχο προειδοποιητικό μήνυμα. Η ομάδα αυτή των εντολών 
τελειώνει με την εκτέλεση της Footer.

sub Add {
unless ((($INPUT{'RangeNumber'} && $INPUT{'RangeDay'} 

iSc $ INPUT { 1 FirstMonth'} && $INPUT{'LastMonth'})
II ($INPUT{'StartMonth'} && $INPUT{'StartDate'}))
&& $INPUT{'Add'} && $INPUT{'datafile'}) {

&Header("Incomplete Submission");
print "<H1 ALIGN=CENTER>Ta στοιχεία nou δώσατε είναι 

ανεπαρκή!</Hl>\n";
print "<P ALIGN=CENTER>Aev ει.σάγατε αρκετές 

πληροφορ ί ες!\η";
print "<Ρ ALIGN=CENTER><EM>(ΧρησLμοποLήστε το κουμπί"; 
print "&quot;Back&quot;του browser σας<Ε^>ή απλά κάντε 

reload ή refresh
print "τη σελίδα αυτή καί ξαναπροσπαθήστε!)</ΕΜ>\η"; 
tFooter; 
exit;

}

Στη συνέχεια εκτελούνται μερικές κανονικές εκφράσεις για την εγγραφή. Το πρώτο 
διαβάζει την τιμή που έχει η μεταβλητή $INPUT{‘Add’}, δηλαδή ότι εισάγαμε στο πεδίο 
«Γεγονός». Αν εκεί βρει το χαρακτήρα |, τότε τον αντικαθιστά με το κενό. Το ίδιο γίνεται αν 
βρει το χαρακτήρα \η αλλαγής γραμμής.

Αν τώρα είναι $AllowHTML=l, τότε θα εκτελεστεί μια κανονική έκφραση η οποία θα 
προσπαθήσει να ταιριάζει τα σύμβολα που έχει η HTML για τα σχόλια. Στην περίπτωση που 
το ταίριασμα είναι επιτυχές, τα σύμβολα αυτά θα σβηστούν.

Αν δεν επιτρέπεται η χρήση της HTML, δηλαδή $AllowHTML=0, τότε η κανονική 
έκφραση ψάχνει να βρει το σύμβολο < και στην συνέχεια ότι δεν είναι > 0 ή περισσότερες 
φορές, και το >, ενώ μετά αναζητά το < και το >. Τα σύμβολα αυτά σβήνονται.
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$INPUT{1 Add'} =- s/|//g;
$INPUT{'Add'} =- s/\n//g; 
if ($AllowHTML) {

$INPUT{'Add'} =- s /< ! — ( [A>])* — >//g;
}
else {

$INPUT{'Add'} =- s/< ( [A>])*>//g;
$INPUT{'Add'} = ~ s/<//g;
$INPUT{'Add'} = ~ s / > / / g;

}
$INPUT{'URL'} =- s/\s//g;
unless ($INPUT{' URL'} =- /\*| (\. \ . ) | (Λ. ) | (\/\/\. )/ 

|| $INPUT{'URL' } !- / . *\:\/\/· *\· · */) {
$URL = "$INPUT{'URL'}";

}

Αν τώρα για κάποια καταχώρηση ο χρήστης δώσει λεπτομερή περιγραφή, η οποία δεν 
είναι URL, τότε ορίζεται ότι θα δημιουργηθεί μια HTML σελίδα, η οποία θα βρίσκεται στο 
directory που έχουμε δηλώσει όταν ορίσαμε την τιμή της $DataDirURL. Το όνομα του 
αρχείου που δημιουργείται είναι Stime.html, όπου η $time έχει πάντα την τιμή που επιστρέφει 
η συνάρτηση time8 της PERL και το URL της $DataDirURL/$time.html.

if ($INPUT{'FullText'} && !($URL)) {
$time = time;
$URL = "$DataDirURL/$time.html";

Αυτό που πρέπει να καθοριστεί τώρα είναι το πως ακριβώς θα περαστεί η καταχώρηση 
στο ημερολόγιο. Αυτό εξαρτάται από το είδος της: αν δηλαδή είναι καταχώρηση για μία 
μέρα, αν είναι καταχώρηση για διάστημα, όπου θα δηλώσουμε αρχική και τελική ημερομηνία 
ή αν είναι καταχώρηση η οποία θα επαναλαμβάνεται σε τακτά διαστήματα (πχ κάθε Δευτέρα, 
κάθε δεύτερη Παρασκευή του μήνα) για κάποιο χρονικό διάστημα.

Η διάκριση ξεκινάει με μία εντολή if η οποία στο πρώτο της τμήμα ελέγχει αν έχουν 
πάρει τιμή οι $INPUT{‘RangeNumber} και $INPUT{‘RangeDay’} και οι 
$INPUT{‘FirstMonth’} και $ INPUT {‘ LastMonth’}. Εδώ σημειώνουμε ότι ο έλεγχος που 
έγινε με προηγούμενη if βεβαιώνει ότι ή θα έχουν οριστεί όλες αυτές οι μεταβλητές ή καμία. 
Εφόσον εδώ ο έλεγχος επαληθευτεί, δηλαδή ο χρήστης έχει συμπληρώσει τα αντίστοιχα 
πεδία στη φόρμα, θέτουμε $Year=$INPUT{‘FirstYear’}, $Date=l και 
$Month=int($INPUT{‘FirstMonth}). Επίσης εκτελούνται οι εντολές για τον έλεγχο και στη 
διόρθωση της τιμής που υπάρχει στο πεδίο $Year.

Επίσης θα είναι και $EndYear=int($INPUT{‘LastYear’}), $EndDate=l και 
$EndMonth=int($INPUT{‘LastMonth”}+l, όπου η μονάδα προστίθεται για να δείξουμε ότι 
οι καταχωρήσεις θα υπάρχουν και για τον $EndMonth αλλά θα σταματήσουν στον επόμενο. 
Ελέγχεται όπως πάντα η $EndYear ώστε να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις.

8 Η συνάρτηση time επιστρέφει τον αριθμό των δευτερολέπτων που πέρασαν από την 1η Ιανουάριου 1970
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Ο τελευταίος έλεγχος που γίνεται εδώ είναι για να το εύρος των ημερομηνιών. Αν λοιπόν 
το έτος που έχουμε δώσει είναι πριν από το 1601 ή μετά από το 2899, θα κληθεί η 
υπορουτίνα EnOr OutofRange-την οποία θα εξετάσουμε παρακάτω- για την εκτύπωση του 
αντίστοιχου προειδοποιητικού μηνύματος

Εφόσον γίνουν και εδώ οι έλεγχοι στο έτος και στο εύρος τον ημερομηνιών, καλείται η 
υπορουτίνα PerpCal. Η υπορουτίνα αυτή υπολογίζει την τιμή της $perp_days, δηλαδή πόσες 
μέρες έχουν περάσει από την αρχή του ημερολογίου μας μέχρι την πρώτη μέρα του μήνα που 
μας ενδιαφέρει. Η υπορουτίνα καλείται δύο φορές: μία για να πάρει τιμή η μεταβλητή 
SStartDay και μία για να πάρει τιμή η $EndDay.

Εδώ φυσικά πρέπει να ελεγχθεί αν έχουμε δώσει σωστά τις ημερομηνίες, και αυτό γίνεται 
με μια εντολή if η οποία ελέγχει μήπως η SEndDay είναι μικρότερη από την SStartDay ή 
μήπως το εύρος των μεταβλητών υπερβαίνει τα 10 χρόνια ($EndDay-$StartDay>3700), οπότε 
και θα τυπωθούν τα ανάλογα προειδοποιητικά μηνύματα.
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if ($INPUT{'RangeNumber'} && $INPUT{1RangeDay'}
&& $INPUT{'FirstMonth'} && $INPUT{'LastMonth1}) {

$Year = $INPUT{'FirstYear'};
$Date = 1;
$Month = int($INPUT{'FirstMonth'}); 
if ($Year =- /\D/) { $Year = 0; } 
elsif ($Year < 50) { $Year += 2000; } 
elsif ($Year < 100) { $Year += 1900; }
$EndYear = $INPUT{'LastYear'};
$EndDate = 1;
$EndMonth = int($INPUT{'LastMonth'})+1; 
if ($EndMonth ==13) {

$EndMonth = 1;
$EndYear += 1;

}
if ($EndYear =- /\D/) { $EndYear =0; } 
elsif ($EndYear < 50) { $EndYear += 2000; } 
elsif ($EndYear < 100) { $EndYear += 1900; }
if (($Year < 1601) || ($Year > 2899)

|| ($EndYear < 1601) j| ($EndYear > 2899)) {
&Error_OutOfRange;

}
&PerpCal($Month,$Date,$Year);
$StartDay = $perp_days;
&PerpCal($EndMonth,$EndDate,$EndYear);
$EndDay = $perp_days-l;
if (($EndDay <= $StartDay) || (($EndDay-$StartDay)>3700)) {

&Header("Invalid Date Range"); 
print "<H1 ALIGN=CENTER>'AKupo διάστημα 

ημερομηνιών!</Hl>\n";
print "<P ALIGN=CENTER>EIτε η αρχική σας ημερομηνία είναι

Η .
/

print "μετά από την τελlκή,<BR>or το διάστημα που
δώσατ ε";

print "είναι πολύ ευρύ.<ΒΡ>";
print "(&quot;Oi μηνιαίες καταχωρήσεις&quot; μπορούν να

εκτείνονται ";
print "μέχρι 10 χρόνια.)\η";
print "<Ρ ALIGN=CENTER><EM>(Χρησlμοποlήστε το κουμπί "; 
print "&quot;Back&quot; του browser<BR>ή απλά κάντε

reload ";
print "τη σελίδα καιξαναπροσπαθήστε!)</ΕΜ>\η"; 
SiFooter ; 
exit;

}
}

Στην περίπτωση που δεν έχουν τιμή οι μεταβλητές $INPUT{‘RangeNumber’}, 
$INPUT{‘RangeDay’}, $INPUT{‘FirstMonth’} και $INPUT{‘LastMonth”}, δηλαδή o 
χρήστης δεν έχει συμπληρώσει τα αντίστοιχα πεδία της φόρμας, εκτελείται το τμήμα της if 
που βρίσκεται μετά το else. Ο έλεγχος που είχε γίνει με προηγούμενη if βεβαιώνει ότι στην 
περίπτωση αυτή θα έχουν πάρει τιμή οι μεταβλητές $INPUT{‘StartMonth”} και 
$INPUT{‘StartDate’}. Θα είναι λοιπόν, $Year=$INPUT{‘StartYear’}, 
$Date=int($INPUT {‘StartDate’} και $Month=int($INPUT{‘StartMonth’}).
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Οι εντολές που ακολουθούν έχουν ως σκοπό να ενοποιήσουν όλα τα στοιχεία που έχει 
δώσει ο χρήστης από τη φόρμα στη μορφή $date|$desc|$URL για να τα καταχωρήσουν σαν 
νέα εγγραφή στο αρχείο δεδομένων. Για να γίνει αυτό θα χρησιμοποιηθεί μια μεταβλητή 
SNewentry, η οποία θα έχει ως αρχική τιμή την τιμή της $Year και με τη χρήση του τελεστή 
.= της PERL θα συμπεριλάβει και τις τιμές των υπόλοιπων μεταβλητών

Ανάλογα λοιπόν με την τιμή της $Year, θα έχουμε για τη $New Entry τα εξής:
> Αν η τιμή της $Year είναι 0, ή αν δεν είναι ψηφίο, τότε θέτουμε $Year=0 και $New 

Entry=”0000”.
> Αν το έτος είναι μικρότερο από το μηδέν, τότε θα το θέσει 1, οπότε και πάλι θα 

εκτελεστεί η ίδια elsif η οποία θα του προσθέσει 2000.
> Αν είναι $Year<50, τότε προσθέτουμε στο έτος 2000, και η νέα τιμή της $Year 

καταχωρείται στην $New Entry.
> Αν είναι $Year<100, τότε προσθέτουμε στο έτος 1900 και η νέα τιμή της SYear 

καταχωρείται στην $New Entry.
> Αν καμία από τις παραπάνω εντολές δεν εκτελεστεί, τότε ο χρήστης έχει εισάγει το 

έτος από την αρχή με τέσσερα ψηφία, οπότε η τιμή της $Year καταχωρείται όπως είναι 
στην $New Entry.

Ακολουθεί η if η οποία ελέγχει αν το έτος που δώσαμε είναι μέσα στα όρια που 
υπολογίζει το ημερολόγιο μας. Αν αυτό δεν ισχύει τότε καλείται η Error_OutofRange για την 
εκτύπωση του ανάλογου μηνύματος.

Μετά την καταχώρηση του έτους πρέπει να καταχωρηθεί στη $New Entry η μέρα και ο 
μήνας. Εδώ θέλουμε η καταχώρηση να γίνεται πάντα με δύο ψηφία, ακόμη και αν η μέρα ή ο 
μήνας είναι μικρότερος από το 10, δηλαδή μονοψήφιος. Για το σκοπό αυτό εισάγονται δύο 
εντολές if, οι οποίες στην περίπτωση που $Month<10 ή $Day<10, ενοποιούν με τη χρήση του 
τελεστή (.=) της PERL την τιμή της μεταβλητής με το 0. Έτσι η ημερομηνία 9-5-2000 θα 
καταχωρηθεί σαν 09-05-2000. Με χρήση του ίδιου τελεστή η $New Entry ενοποιείται πρώτα 
με τη $Month- οπότε θα είναι SNew Entry=”$Year$Month”- και μετά με την $Date, την τιμή 
της $INPUT{‘Add’}, την τιμή της SURL και το χαρακτήρα \η. Οπότε τελικά θα είναι $New 
Entry=”$Year$Month$Date|$INPUT {‘Add’} |$URL\n».

else {
$Year = $INPUT{'StartYear'};
$Date = int($INPUT{'StartDate1});
$Month = int($INPUT{'StartMonth'});
if (($Year == 0) && ($Year =~ /\D/)) { $Year = 0; $New Entry

= "0000"; }
elsif ($Year < 0) { $Year = 1; }
elsif ($Year < 50) { $Year += 2000; $New Entry = $Year; }
elsif ($Year < 100) { $Year += 1900; $New Entry = $Year; }
else { $New Entry = $Year; }
if (($Year != 0) && ( ($Year < 1601) || ($Year > 2899))) {

&Error_OutOfRange;
}
if ($Month < 10) { $New Entry .= "0"; }
$New Entry .= "$Month";
if ($Date < 10) { $New Entry .= "0"; }
$New Entry .= "$Date|$INPUT{'Add'}|$URL\n";
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Ο κώδικας στη συνέχεια ελέγχει αν έχει εισαχθεί τιμή στις $INPUT{‘EndMonth’} και 
$INPUT{‘EndDate’} και αν το $Year>0.

Αν εδώ δεν βρεθούν τιμές, τότε σημαίνει ότι το νέο γεγονός καταχωρείται για μία μέρα 
και ο κώδικας μεταπηδάει στην εντολή if($EndDay>0) για να υπολογιστεί η θέση του στον 
πίνακα. Φυσικά στην περίπτωση αυτή δεν έχει γίνει κανένας υπολογισμός της μεταβλητής 
SEndDay, οπότε εκτελείται το τμήμα else της if, όπου καλείται η υπορουτίνα AddEntry με 
παράμετρο $New Entry για να καταγραφεί το γεγονός στο ημερολόγιο.

Στην περίπτωση που οι $INPUT{‘EndMonth’} και $INPUT{‘EndDate} έχουν τιμές, 
επαληθεύεται η if, οπότε η $EndYear=$INPUT{‘EndYear’}, 
$EndDate=int($INPUT{‘EndDate’}) και $EndMonth=int($INPUT{‘EndMonth’}. Μετά τις 
διορθώσεις για το έτος και την επαλήθευση ότι η ημερομηνία είναι μεταξύ 1601 και 2899, 
καλείται η PerpCal που θα υπολογίσει την $perp_days δύο φορές: μία με παραμέτρους 
SMonth, $Date, SYear για τον υπολογισμό της SStartDay και μία με SEndMonth, SEndDate, 
$EndYear για τον υπολογισμό της SEndDay

Αυτό που πρέπει να ελεγχθεί εφόσον πρόκειται για χρονικό διάστημα, είναι μήπως η 
SEndDate είναι μικρότερη από τη SStartDate. Επίσης ελέγχουμε αν η διαφορά SEndDay- 
$StartDay>92, δηλαδή αν το χρονικό διάστημα για το γεγονός αυτό είναι μεγαλύτερο από 3 
μήνες. Αν αυτό συμβεί, καλείται η Header με παράμετρο «Άκυρο Διάστημα Ημερομηνιών» 
και τυπώνεται στη σελίδα που θα οδηγηθούμε το αντίστοιχο προειδοποιητικό μήνυμα. Η if 
αυτή κλείνει με την εκτέλεση της Footer.
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if ($INPUT{'EndMonth'} && $INPUT{1EndDate'} && ($Year >0)) {
$EndYear = $INPUT{'EndYear'};
$EndDate = int($INPUT{'EndDate'});
$EndMonth = int($INPUT{'EndMonth1}); 
if ($EndYear =- /\D/) { $EndYear = 0; } 
elsif ($EndYear < 50) { $EndYear += 2000; } 
elsif ($EndYear < 100) { $EndYear += 1900; } 
if (($EndYear < 1601) || ($EndYear > 2899)) { 

&Error_OutOfRange;
}
&PerpCal($Month,$Date,$Year);
$StartDay = $perp_days;
&PerpCal($EndMonth,$EndDate,$EndYear);
$EndDay = $perp_days;
if (($EndDay <= $StartDay) || (($EndDay-$StartDay)>92))

{
&Header("Invalid Date Range");
print "<H1 ALIGN=CENTER>'AKupo Διάστημα

ημερομην ιών!</Hl>\n";
print "<P ALIGN=CENTER>E ί τ ε η αρχική σας

ημερομηνία είναι ";
print "μετά από την τελlκή,<BR>eίτε το διάστημα

που δηλώσατε
print "είναι πολύ ευρύ.<ΒΡ>";
print "(Οι ημερήσιες καταχωρήσεις μπορούν να ";
print "εκτείνονται μέχρι 3 μήνες.)\η";
print "<Ρ ALIGN=CENTERXEM> (Χρησ ι μοπο ι ήστ ε το

κουμπ ί ";
print "&quot;Back&quot; του browser<BR>ή απλά

κάντε reload ";
print "τη σελίδα και ξαναπροσπαθήστε!)</ΕΜ>\η"; 
ScFooter ; 
exit ;

}
}

}

Η επόμενη if ξεκινάει μια αρκετά πολύπλοκη ομάδα εντολών, οι οποίες χρησιμοποιούνται 
τόσο για την καταχώρηση γεγονότων για ένα χρονικό διάστημα όσο και για την καταχώρηση 
γεγονότων που επαναλαμβάνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Εφόσον η μεταβλητή $Endday>0, η foreach δηλώνει ότι οι εντολές που βρίσκονται μέσα 
σε αυτήν θα εκτελεστούν για όλες τις τιμές της $date μεταξύ $StartDay και SEndDay. Για 
κάθε τιμή στο διάστημα αυτό θα κληθεί η υπορουτίνα PerpCalRev, η οποία θα υπολογίζει και 
θα επιστρέφει μια τιμή για τη μεταβλητή $perp_day.

Η $perp_day είναι ίση με 1 σε δύο περιπτώσεις:
• Αν καταχωρούμε γεγονός που επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, 

οπότε επειδή εκεί οι μετρήσεις ξεκινάνε από την πρώτη μέρα του μήνα είναι πάντα 
$perp_day==l για τη μέρα αυτή

• Αν καταχωρούμε γεγονός για χρονικό διάστημα και η πρώτη του καταχώρηση είναι 
την πρώτη μέρα κάποιου μήνα, οπότε και πάλι $perp_day=l
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Στη συνέχεια διατρέχουμε όλες τις ημέρες της εβδομάδας με μια εντολή for $key, όπου η 
$key παίρνει τιμές από 0 ως 6, επειδή στον πίνακα των ημερών η αρίθμηση των στοιχείων 
ξεκινάει από το 0. Μετά δημιουργούμε τον πίνακα @dow, θέτοντας για κάθε $key 
$dow[$key]=0. Ο πίνακας αυτός αντιστοιχίζει την $key σε μία εβδομάδα του μήνα. Αν για 
παράδειγμα είναι $dow[0]=0, αυτό σημαίνει ότι έχουμε την πρώτη Δευτέρα του μήνα ενώ αν 
είναι $dow[0]=2 ότι έχουμε την τρίτη Δευτέρα του μήνα.

Η μεταβλητή αυτή δεν παίζει κανένα ρόλο όταν κάνουμε καταχώρηση για χρονικό 
διάστημα, είναι όμως απαραίτητη για τα επαναλαμβανόμενα σε τακτά διαστήματα γεγονότα.

Για κάθε τιμή της $date από την SStartDay μέχρι την $EndDay υπολογίζουμε τις πλήρεις 
εβδομάδες που έχουν περάσει από την 1-1-1601. Αυτό γίνεται με τον πολλαπλασιασμό με το 
7 του ακέραιου πηλίκου της διαίρεσης της $date με 7. Με μία αφαίρεση του αριθμού αυτού 
από την $date βρίσκουμε πόσες μέρες έχουν περάσει από την εβδομάδα που δεν έχει 
συμπληρωθεί.

Οι παραπάνω υπολογισμοί, όπως και στο webcal.pl, ισχύουν για εβδομάδες που ξεκινάνε 
από Κυριακή. Επειδή στο ημερολόγιό μας η εβδομάδα ξεκινάει από Δευτέρα, δηλαδή 
$MonSunWeek=l, η $perp_dow πρέπει να μειωθεί κατά 1 για να γίνει η ανακατανομή των 
στηλών. Αν από τη μείωση αυτή προκόψει $perp_dow=-l τότε θέτουμε $perp_dow=6.

Εφόσον τώρα έχουμε διαβάσει τη συγκεκριμένη ημερομηνία πρέπει να το δηλώσουμε, 
αυξάνοντας την $dow[$perp_dow] κατά ένα.

if ($EndDay >0) {
foreach $date ($StartDay..$EndDay) {

&PerpCalRev($date); 
if ($perp_day == 1) {

for $key (0 . . 6) {
$dow[$key] = 0;

}
}
$perp_dow = $date - (int($date/7)*7); 
if ($perp_dow == 7) { $perp_dow =0; }
if ($MonSunWeek) {

$perp_dow -= 1;
if ($perp_dow == -1) { $perp_dow =6; }

}
$dow[$perp_dow] += 1;

Για την ανάλυση του παρακάτω κώδικα ας διακρίνουμε δύο περιπτώσεις: αν απλά 
καταχωρούμε για διάσημα ημερών, τότε οι μεταβλητές $INPUT{‘Rangeday’} και 
$ INPUT {‘RangeNumber’} δεν έχουν πάρει πουθενά τιμή. Αυτό σημαίνει ότι η εντολή if δεν 
εκτελείται και ο κώδικας μεταπηδάει στην $NextEntry=$perpyear. Οι εντολές που υπάρχουν 
εκεί δημιουργούν το string για την $NextEntry με τον ίδιο τρόπο που περιγράψαμε για την 
$New Entry και καλούν την υπορουτίνα AddEntry για την εγγραφή των στοιχείων στο αρχείο 
δεδομένων Αν όμως τώρα καταχωρούμε επαναλαμβανόμενα γεγονότα, τότε έχουν οριστεί οι 
παραπάνω μεταβλητές και η if θα εκτελεστεί.

Ας εξετάσουμε πιο αναλυτικά την περίπτωση αυτή από την αρχή.
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Ξεκινώντας από την foreach $date, η PerpCalRev θα υπολογίσει την Sperp day και όπως 
είπαμε πριν στην πρώτη αυτή επανάληψη θα είναι $perp_day=l. Τα βήματα που 
ακολουθούνται είναι τα εξής:

1) Για όλες τις τιμές της $key θέτουμε $dow[$key]=0.
2) Βρίσκουμε την τιμή της $perp_dow η οποία εδώ υπολογίζει πόσα κενά υπάρχουν στο 

ημερολόγιο μέχρι την πρώτη μέρα του μήνα. Επειδή η εβδομάδα μας ξεκινάει από 
Δευτέρα, την μειώνουμε κατά ένα.

3) Αυξάνουμε την $dow[$perp_dow] κατά ένα.
4) Εφόσον τώρα έχουν τιμή οι μεταβλητές $INPUT{‘RangeDay’} και 

$ INPUT {‘RangeNumber’}, η if θα εκτελεστεί.
5) Η πρώτη next unless θα ελέγξει αν είναι $INPUT{‘RangeDay’} =5, δηλαδή “Every” 

ή αν $INPUT{‘RangeNumber’ }=$dow[$perp_dow]. Αν έστω και μία από τις δύο 
αυτές συνθήκες είναι ψευδής τότε περνάμε στην επόμενη next unless.

6) Στο σημείο αυτό ελέγχεται αν είναι $ INPUT {‘RangeDay} =($perp_dow+1). Στην 
περίπτωση που αυτό ισχύει σημαίνει ότι έχουμε βρει ημερομηνία που πρέπει να έχει 
καταχώρηση, οπότε ο κώδικας βγαίνει από την if και πάει να γράψει το γεγονός στο 
αρχείο.

Για τις δύο αυτές next πρέπει να σημειώσουμε το εξής: Στην περίπτωση που η 
$INPUT{‘RangeDay’} δεν είναι 5, η $INPUT{‘RangeNumber’} θα ισούται με την 
$dow[$perp_dow] μόνο όταν βρισκόμαστε στη σωστή ημέρα και εβδομάδα του μήνα στον 
οποίο θέλουμε να καταχωρήσουμε.

Εφόσον εκτελεστούν και οι δύο next, ο κώδικας θα προχωρήσει στον ορισμό της 
μεταβλητής $DateSet, η οποία θα καταχωρεί όλες τις ημερομηνίες που προσπερνάμε χωρίς να 
καταχωρούμε γεγονότα.

Η if που υπάρχει εδώ ελέγχει να υπάρχει προηγούμενη τιμή της $DateSet για να την 
ενοποιήσει με το tag <BR> της HTML, έτσι ώστε η νέα τιμή που θα πάρει η $DateSet να 
τυπωθεί σε νέα γραμμή. Στη συνέχεια η SDateset ενοποιείται με την $perp_day, την 
$shortmonths[$perp_mon-l] και την $perp_year. Η τελική τιμή της $Dateset περιέχει ένα 
string της μορφής “$perp_day $shortmonths[$perp_mon-l] $perp_year”.
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if ($INPUT{'RangeNumber'} && $INPUT{'RangeDay'}) {
next unless (($INPUT{'RangeNumber1} == 5) 

|| ($INPUT{'RangeNumber'} ==
$dow[$perp_dow])); 

next unless ($INPUT{'RangeDay'} == 
($perp_dow+l));

if ($DateSet) { $DateSet .= "<BR>"; } 
$DateSet .= "$perp_day 
$DateSet .=

"$shortmonths[$perp_mon-l] $perp_year";
}
$NextEntry = $perp_year;
if ($perp_mon < 10) { $NextEntry .= "0"; }
$NextEntry .= "$perp_mon";
if ($perp_day < 10) { $NextEntry .= "0"; }
$NextEntry .= "$perp_day|$INPUT{'Add'}|$URL\n"; 
&AddEntry($NextEntry);

}
}
else {

SAddEntry($New Entry);
}

Στη συνέχεια το script ελέγχει αν έχει πάρει τιμή η $INPUT{‘FullText’}, δηλαδή αν ο 
χρήστης έχει εισάγει λεπτομερή περιγραφή στο αντίστοιχο πεδίο. Αν αυτό ισχύει, τότε ο 
έλεγχος χωρίζεται σε δύο τμήματα

> Αν η SAllowHTML είναι αληθής, τότε εκτελείται μία κανονική έκφραση για την 
εγγραφή, έτσι ώστε να διαγράφουν από τον κώδικα τα σχόλια της HTML.

> Στην αντίθετη περίπτωση, εκτελούνται κανονικές εκφράσεις οι οποίες σβήνουν τα tags 
της HTML και αντικαθιστούν &, “, <, > με τις δεκαεξαδικές τους τιμές σύμβολα με τα 
αντίστοιχα της HTML.

if ($INPUT{'FullText'}) {
if ( $AllowHTML) {

}
else

$INPUT{ FullText } =~ s/< !--( [A>] |\n)*-->/ /g;

{
$INPUT{ FullText } =- s/< ( [A>] |\n)*>/ /g;
$INPUT{ FullText } =- s/\&/\&amp\;/g;
$INPUT{ FullText } =- s/"/\&quot\;/g;
$INPUT{ FullText } =~ s/</\&lt\;/g;

}
$INPUT{ FullText } =- s/>/\&gt\;/g;

Ακολουθούν τέλος κανονικές εκφράσεις που αντικαθιστούν τους στηλοθέτες με tags της 
HTML και διαγράφουν μερικούς από αυτούς.
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$INPUT{'FullText'} =~ s/\cM\n* /\n/g;
$INPUT{ 'FullText } = ~ s/\n/<BR>/g;
$INPUT{ 'FullText } = - s/<BR>\s\s\s + / <BRxBR>/ g;
$INPUT{ 'FullText } = - s/<BR>\t/<BR><BR>/g;
$INPUT{ 1FullText } = ~ s/\s+/ /g;
$INPUT{ 'FullText } = ~ s/<BR>\s/<BR>/g;
$INPUT{ 1FullText } = - s/\s<BR>/<BR>/g;
$INPUT{ 'FullText } = - s/ <BRxBR>/ <P>/g;
$INPUT{ 1FullText } = ~ s/ <PxBR>/<P>/g;
$INPUT{ 'FullText } = ~ s/\s+/ /g;
$ INPUT{ 'FullText } = - s/A\s+//g;
$INPUT{ 'FullText } = - s/\s+$//g;
$INPUT{ 1FullText } = ~ s/<P>/\n<P>/g;
$INPUT{ FullText } = - s/<BR>/\n<BR>/g;
$INPUT{ FullText } = - s/<P>\n//g;
$ INPUT{ FullText } = — s/<BR>\n//g;

Απομένει η εγγραφή του κειμένου που έδωσε ο χρήστης στο πεδίο που αντιστοιχεί στην 
FullText στο αρχείο $time.html.

Αρχικά ανοίγουμε το αρχείο-του δίνουμε filehandle DATA- και τυπώνουμε σε αυτό τα 
tags <HTML> και <HEAD>. Ο τίτλος της σελίδας που θα δημιουργηθεί είναι το κείμενο που 
έχουμε σημειώσει στο πεδίο Event της φόρμας. Εδώ έχει τελειώσει η δημιουργία του HEAD 
της σελίδας, οπότε η επόμενη print θα τυπώσει στη σελίδα το tag <BODY>, με τις 
παραμέτρους που ορίζει η Sbodyspec9.

Ελέγχεται επίσης με μία if η τιμή της $DataDir_header. Αν εδώ έχει δηλωθεί κάποιο 
αρχείο, τότε το ανοίγουμε και το αντιγράφουμε ολόκληρο στον πίνακα @header. Στη 
συνέχεια κάθε γραμμή του @header τυπώνεται στο DATA.

Εφόσον η $DataDir_Header δεν έχει τιμή, τυπώνεται στο αρχείο DATA το γεγονός που 
εισήγαγε ο χρήστης και στο κέντρο της σελίδας η τιμή της μεταβλητής SDateset, αν αυτή 
υπάρχει. Διαφορετικά, τυπώνεται η μέρα και ο μήνας και ελέγχεται η τιμή της $Year. Στην 
περίπτωση που η τιμή αυτή είναι ψευδής(Ο), τότε τυπώνεται στη σελίδα η λέξη “Annually”.

Αν τώρα η μεταβλητή $EndDay έχει τιμή, τότε τυπώνεται στο αρχείο DATA και η 
ημερομηνία στην οποία τελειώνει το γεγονός.

Τέλος τυπώνεται και η περιγραφή που έχει δηλώσει ο χρήστης στο πεδίο που αντιστοιχεί 
στη μεταβλητή FullText και ελέγχεται η τιμή της $DataDir_footer. Αν αυτή είναι αληθής, 
τότε ακολουθείται η ίδια διαδικασία όπως και για την $DataDir_header και το περιεχόμενο 
του αρχείου που δηλώσαμε στη $DataDir_footer γράφεται στο κάτω μέρος της σελίδας.

9 Βλέπε και Πίνακας Μεταβλητών
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open (DATA,">$DataDirPath/$time.html");
print DATA " <HTMLxHEADxTITLE> " ; 
print DATA " $ INPUT { ' Add 1 } </TITLEx/HEAD>\n" ; 
print DATA "<BODY $bodyspec>\n" ; 
if ($DataDir_header) {

open (HEADER,"$DataDir_header");
@header = <HEADER>; 
close (HEADER); 
foreach $line (@header) { 

print DATA"$line";
}

}
print DATA "<H1 ALIGN=CENTER>$INPUT{'Add'}</Hl>\n"; 
print DATA "<P ALIGN=CENTERxBIGxSTRONG>" ; 
if ($DateSet) {

print DATA "$DateSet";
}
else {

print DATA "$Date $shortmonths[$Month-l] "; 
if ($Year == 0) { print DATA "Ετήσιο"; }
else { print DATA "$Year"; } 
if ($EndDay) {

print DATA " - $EndDate ";
print DATA "$shortmonths [$EndMonth-1] $EndYear";

}
}
print DATA " </STRONGx/BIG>\n" ; 
print DATA "<P>$INPUT{1FullText'}\n"; 
if ($DataDir_footer) {

open (FOOTER,"$DataDir_footer");
@footer = <FOOTER>; 
close (FOOTER); 
foreach $line (@footer) { 

print DATA"$line";
}

Η εντολή if κλείνει εδώ. Απομένει μόνο να δημιουργηθεί η σελίδα που θα λέει ότι η 
καταχώρηση έγινε επιτυχώς. Για το σκοπό αυτό καλείται και πάλι η Header με παράμετρο 
“Πλήρης Καταχώρηση”. Ακολουθούν οι ίδιες if όπως και πριν για τον έλεγχο της τιμής της 
SDateSet και τις ανάλογες εκτυπώσεις.
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SHeader("Πλήρης Καταχώρηση");
print "<Η1 ALIGN=CENTER>H καταχώρηση ολοκληρώθηκε!</Hl>\n"; 
print "<Ρ ALIGN=CENTER>To παρακάτω γεγονός καταχωρήθηκε στο 

ημερολόγ L ο:\η";
print "<Ρ ALIGN=CENTERxSTRONG>" ; 
if ($DateSet) {

print "$DateSet";
}
else {

print "$Date $shortmonths[$Month-1] 
if ($Year == 0) { print "Ετήσιο"; }
else { print "$Year"; } 
if ($EndDay) {

print " - $EndDate ";
print "$shortmonths[$EndMonth-l] $EndYear";

}
}
print "\n<P ALIGN=CENTER>" ;

Ο τελικός έλεγχος αφορά το αν το γεγονός που θα εισαχθεί περιέχει ή όχι κάποιο URL. 
Αν αυτό ισχύει τότε καταχωρείται σαν URL και στο ημερολόγιο. Διαφορετικά καταχωρείται 
σαν απλή εγγραφή.

Εφόσον τώρα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι παραπάνω διαδικασίες, απομένει να 
δημιουργηθεί στη σελίδα που δημιουργείται και το κουμπί που θα οδηγεί το χρήστη πίσω στη 
φόρμα εισαγωγής νέας εγγραφής, αν το επιθυμεί. Αυτό γίνεται απλά με τη χρήση της εντολής 
print για τη δημιουργία του tag <FORM> της HTML με τιμή “Εισαγωγή Νέου Γεγονότος”.

Ο κώδικας ολοκληρώνεται με την εκτέλεση της υπορουτίνας Footer, η οποία θα τυπώσει 
στο κάτω τμήμα της σελίδας αυτής τα κουμπιά πλοήγησης στο ημερολόγιο.

if ($URL) {
print "<Α HREF=\"$URL\">$INPUT{'Add'}</A>";

}
else {

print "$INPUT{'Add'}";
}
print "</STRONG>\n";
print "<CENTERxFORM METHOD=POST ACTION=$addcgiurl>\n" ; 
print "cINPUT TYPE=SUBMIT VALUE=\"Elοάγωγή Νέου Γεγονότος\">" ; 
print "</FORMx/CENTER>\n" ;
^Footer; 
exit ;

}

Παρακάτω θα εξετάσουμε τις υπορουτίνες PerpCal, PerpCalRev, AddEntry, 
ErrorOuto fRange.
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3.4.3 Η υπορουτίνα PerpCal
Η υπορουτίνα PerpCal είναι αυτή που υπολογίζει για μια ημερομηνία, πόσες μέρες 

πέρασαν από την πρώτη μέρα που μπορεί να υπολογίζει το ημερολόγιό μας, δηλαδή από την 
1η Ιανουάριου 1601. Καλείται με τρεις παραμέτρους: τις $perp_mon, Sperp day, $perp_year.

Μέσα στη συνάρτηση ορίζουμε και πάλι τον πίνακα %day_counts, με κλειδιά τους μήνες 
από 1 ως 12, και τιμές τις ημέρες που πέρασαν από την αρχή του έτους μέχρι την πρώτη 
μέρα του κάθε μήνα.

Η τιμή της $perp_days υπολογίζεται βρίσκοντας πόσα χρόνια πέρασαν από το 1601 και 
πολλαπλασιάζοντας την τιμή αυτή με 365, για να μετατραπούν σε μέρες. Στο αποτέλεσμα 
αυτό προστίθενται και ο αριθμός των δίσεκτων ετών από το 1601 μέχρι το $perp_year.

Στη τιμή αυτή της $perp_days τώρα προστίθεται και η τιμή του $day_counts που 
αντιστοιχεί στον $perp_mon, ενώ στο τελικό αποτέλεσμα προστίθεται και η $perp_day.

Αν τώρα το έτος διαιρείται ακριβώς με το τέσσερα, τότε είναι πιθανότατα δίσεκτο. Οπότε 
ελέγχεται αν ο μήνας είναι μετά το Φεβρουάριο για να προστεθεί στην περίπτωση αυτή μια 
επιπλέον μέρα στην $perp_days. Στην συνέχεια ελέγχεται αν είναι κάποιος μη δίσεκτος 
αιώνας και ο μήνας είναι μετά το Φεβρουάριο ή αν είναι μεγαλύτερο από τον τελευταίο μη 
δίσεκτο αιώνα που μπορεί να υπολογίσει το ημερολόγιο. Αν αυτό ισχύει, τότε δεν έπρεπε να 
προστεθεί ακόμη μέρα στην $perp_days, οπότε και την αφαιρούμε.

sub PerpCal {
($perp_mon,$perp_day,$perp_year) = @_;
%day_counts =

(1,0,2,31,3,59,4,90,5,120,6,151,7,181,
8,212,9,243,10,273,11,304,12,334);

$perp_days = (($perp_year-1601)*365)+(int(($perp_year-1601)/4)); 
$perp_days += $day_counts{$perp_mon};
$perp_days += $perp_day;
if (int(($perp_year-1600)/4) eq (($perp_year-1600)/4)) {

if ($perp_mon >2) {
$perp_days++;

}
}
foreach $key (1700,1800,1900,2100,2200,2300,2500,2600,2700) { 

if ((($perp_year == $key) && ($perp_mon > 2))
|| ($perp_year > $key)) {

$perp_days -= 1;
}

}

Η τιμή της Sperp days έχει πλέον υπολογιστεί.
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3.4.4 Η υπορουτίνα PerpCalRev
Η υπορουτίνα PerpCalRev κάνει την αντίστροφη δουλειά από την PerpCal. Διαβάζει 

δηλαδή την τιμή της μεταβλητής $perp_days και την αντιστοιχίζει στη σωστή ημερομηνία.
Αρχικά ορίζουμε την τοπική μεταβλητή $perp_days και τον πίνακα %day_counts. Η 

πρώτη τιμή που υπολογίζεται είναι η $perp_year. Επειδή τα 4 χρόνια έχουν 1461 
μέρες(365+365+365+333), οι $perp_days-l αντιστοιχούν σε int(($perp_days-l)/1461))*4 
χρόνια. Ο λόγος που βάζουμε $perp_days-l είναι για να αφαιρεθεί η μέρα από την οποία θα 
ξεκινήσει η καταχώρηση.

Στη συνέχεια βρίσκουμε πόσα δίσεκτα έτη αντιστοιχούν σε $perp_days-l μέρες. Με το 
δεδομένο ότι σε 1461 μέρες αντιστοιχεί ένα δίσεκτο, στις $perp_days-l αντιστοιχούν 
int(($perp_days-1)/1461) δίσεκτα έτη. Βάζοντας το int, παίρνουμε πάντα το ακέραιο μέρος. 
Έτσι, πολλαπλασιάζοντας με το 1461 την τιμή αυτή βρίσκουμε ακριβώς πόσες μέρες είναι τα 
δίσεκτα έτη αυτά. Η τιμή της Sperp days προκύπτει με αφαίρεση αυτού του αποτελέσματος 
από την $perp_days.

Αν τώρα είναι $perp_days=1461- το οποίο προκύπτει όταν η ημερομηνία που δώσαμε 
είναι η 31η Δεκεμβρίου ενός δίσεκτου έτους- τότε εκτελείται το πρώτο τμήμα της 
φωλιασμένης if για τον υπολογισμό της $perp_year και της $perp_days. Διαφορετικά, 
εκτελείται το τμήμα που βρίσκεται μετά το else. Ως αποτέλεσμα εδώ παίρνουμε το έτος και 
το μήνα στον οποίο θα καταχωρηθεί το γεγονός.

sub PerpCalRev {
local($perp_days) = @_;
%day_counts =

(1,0,2,31,3,59,4,90,5,120,6,151,
7,181,8,212,9,243,10,273,11,304,12,334);

$perp_year = (int(($perp_days-l)/1461))*4;
$perp_days = $perp_days-(int(($perp_days-l)/1461)*1461); 
if ($perp_days == 1461) {

$perp_year = 1601+$perp_year+3;
$perp_days = $perp_days-1095;

}
else {

$perp_year = 1601 + $perp_year+(int(($perp_days-l)/3 6 5)); 
$perp_days = $perp_days-(int(($perp_days-l)/365)*365);

}

Απομένει τώρα ο έλεγχος του μη δίσεκτου αιώνα και η αναγωγή της Sperp days σε 
χρονικό διάστημα ενός έτους.

Αν λοιπόν το έτος είναι ένα από αυτά που αναφέρονται στη foreach και είναι 
$ΡεΓΡ_(1^3>59-δηλαδή έχει περάσει ο Φεβρουάριος-ή αν το έτος είναι μεγαλύτερο από όλα 
όσα περιέχονται στη foreach, τότε προσθέτουμε άλλη μία μέρα στην $perp_days.

Για την αναγωγή της $perp_days σε διάστημα μέχρι 365 ή 366 ημερών χρησιμοποιούμε 
ανάλογες if. Αν λοιπόν το έτος διαιρείται με το 4 και η $perp_days>366, τότε σημαίνει ότι 
πρέπει να αυξήσουμε το έτος κατά 1 και να μειώσουμε την $perp_days κατά 366. Μια 
ανάλογη if κάνει την ίδια δουλειά για τα μη δίσεκτα έτη.
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Τέλος, υπάρχει μια foreach η οποία και θα υπολογίσει σε ποιο κλειδί από τον πίνακα 
%day_counts αντιστοιχεί η τιμή της $perp_day που έχουμε υπολογίσει. Για το σκοπό αυτό, η 
foreach επιστρέφει ταξινομημένα όλα τα κλειδιά του πίνακα %day_counts. Η μεταβλητή 
$perp_count ορίζεται να είναι ίση με την $day_counts($key).

Αν το έτος είναι δίσεκτο και ο Φεβρουάριος έχει περάσει, τότε αυξάνουμε την 
$perp_count κατά ένα. Αν η τιμή της $perp_days είναι μεγαλύτερη από την $perp_count τότε 
υπολογίζεται μια τιμή για την Sperp substract. Ο υπολογισμός έχει ολοκληρωθεί όταν πλέον 
είναι $perp_days<$perp_count, οπότε και δεν αλλάζει πλέον η τιμή της $perp_substract.

Η τελική τιμή της $perp_day προκύπτει αν από την Sperp days αφαιρέσουμε την 
$perp_substract.

foreach $key (1700,1000,1900,2100,2200,2300,2500,2600,2700) {
if ((($perp_year == $key) && ($perp_days > 59))

|| ($perp_year > $key)) {
$perp_days += 1;

}
}
if ((int(($perp_year)/4) eq (($perp_year)/4))

&& ($perp_days > 366)) {
$perp_days -= 3 66;
$perp_year += 1;

}
elsif ((int(($perp_year)/4) ne (($perp_year)/4))

&& ($perp_days > 365)) {
$perp_days -= 365;
$perp_year += 1;

}
foreach $key (sort {$a <=> $b} keys %day_counts) { 

$perp_count = $day_counts{$key}; 
if ((int(($perp_year)/4) eq (($perp_year)/4))

ScSc ($key>2) ) {
$perp_count++;

}
if ($perp_days > $perp_count) {

$perp_mon = $key;
$perp_subtract = $perp_count;

}
}
$perp_day = $perp_days-$perp_subtract;
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3.4.5 Η υπορουτίνα AddEntry
Η υπορουτίνα αυτή καλείται με παράμετρο την $Entry, που κάθε φορά παίρνει την τιμή 

της ολοκληρωμένης εγγραφής, για να τη γράψει στο αρχείο.
Στην αρχή θέτουμε ένα flag $check=0. To flag αυτό γίνεται 1 όταν το νέο γεγονός που 

θέλει να καταχωρήσει ο χρήστης έχει περαστεί στην σωστή του χρονολογικά θέση στο αρχείο 
δεδομένων.

Στη συνέχεια ανοίγουμε για ανάγνωση το αρχείο, στο οποίο έχουμε δηλώσει από τη 
φόρμα ότι θέλουμε να εισάγουμε δεδομένα, με ένα file handle DATA. Το αντιγράφουμε 
ολόκληρο στον πίνακα @data και το κλείνουμε.

Μετά ανοίγουμε το αρχείο ξανά, αλλά αυτή τη φορά για εγγραφή. Για κάθε στοιχείο του 
πίνακα @data, ελέγχουμε αν η τιμή του είναι μικρότερη από την τιμή της $Entry. Στην 
περίπτωση αυτή η εγγραφή καταχωρείται και πάλι στο αρχείο. Αν η σύγκριση δεν 
επαληθευτεί, τότε σημαίνει ότι το νέο γεγονός προηγείται χρονολογικά από το ήδη υπάρχον, 
οπότε ελέγχεται η τιμή της $check. Εφόσον αυτή είναι 0, γράφεται πρώτα η νέα καταχώρηση 
στο αρχείο και μετά γράφεται η ήδη υπάρχουσα. Η τιμή της $check γίνεται 1, που σημαίνει 
ότι μετά ακολουθούν οι υπόλοιπες καταχωρήσεις που είχε το αρχείο.

Η foreach εκτελείται για όλα τα υπόλοιπα στοιχεία του πίνακα @data, αλλά τώρα είναι 
$check=l, οπότε εκτελείται μόνο η τελευταία else, η οποία απλά γράφει τα υπόλοιπα στοιχεία 
του @data και πάλι στο αρχείο.

Η τελευταία foreach χρησιμεύει για την περίπτωση που το αρχείο καταχώρησης των 
δεδομένων μας είναι άδειο, οπότε γράφεται σε αυτό η τιμή που έχει η $Entry.

sub AddEntry {
local($Entry) = @_;
$check = 0;
open (DATA,$INPUT{'datafile'});
@data = <DATA>; 
close (DATA);
open (DATA,">$INPUT{'datafile'}"); 
foreach $line (@data) {

if ($line < $Entry) {
print DATA "$line";

}
else {

if ($check == 0) {
print DATA "$Entry"; 
print DATA "$line"; 
$check = 1;

}
else {

print DATA "$line";
}

}
}
if ($check == 0) {

print DATA "$Entry";
}
close (DATA);

}
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3.4.6 Η υπορουτίνα Error OutofRange
Η υπορουτίνα αυτή είναι πολύ απλή. Δημιουργεί τη σελίδα που θα οδηγείται ο χρήστης 

στην περίπτωση που έχει δώσει ημερομηνία που δεν ανήκει στο διάστημα που υπολογίζει το 
ημερολόγιό μας.

Μέσα στην υπορουτίνα καλείται πρώτα η Header, τυπώνονται μετά οι ανάλογες οδηγίες 
και στο τέλος καλείται η Footer για τη δημιουργία των κουμπιών για την πλοήγηση στο 
ημερολόγιο.

sub Error_OutOfRange {
^Header("Date(s) Out of Range");
print "<H1 ALIGN=CENTER>H ημερομηνία σας είναι εκτός 

op ίων!</Hl>\n";
print "<P ALIGN=CENTER>0l ημερομηνίες nou εισάγονται 
print "πρέπει να είναι μεταξύ 1601 και 2899 M.X.\n"; 
print "<Ρ ALIGN=CENTERXEM> (Χρησ l μοπο ι ήστ ε το κουμπί 
print "&quot;Back&quot; του browser<BR;^ απλά κάντε reload 
print "τη σελίδα και ξαναπροσπαθήστε!)</ΕΜ>\η";
^Footer; 
exit ;

}
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3.5 To script webcal.delete.pl
To script αυτό χρησιμοποιείται για τη διαγραφή επιλεγμένων γεγονότων από το 

ημερολόγιο. Στην πρώτη του γραμμή υπάρχει όπως και στα προηγούμενα scripts η εντολή 
require, η οποία και δηλώνει ότι θα εκτελεστεί το webcal.config.pl για να πάρουν τιμή όλες οι 
μεταβλητές.

Αμέσως μετά εκτελείται πάλι η read, η οποία διαβάζει από το server τα URL-encoded 
inputs. Ακολουθεί ο διαχωρισμός σε $name και $value καθώς και το σβήσιμο των %χχ 

κωδικοποιήσεων από την $value.
Στη συνέχεια ελέγχεται αν η $name έχει πάρει την τιμή Delete, δηλαδή αν η ιδιότητα 

NAME κάποιου tag έχει την τιμή Delete. Στην περίπτωση αυτή θα αντικατασταθούν όλα τα 
σύμβολα της $value- δηλαδή της τιμής που έχει η ιδιότητα VALUE του ίδιου tag- με τις 
αντίστοιχες δεκαεξαδικές τους τιμές. Η τιμή της $value θα εισαχθεί στο τέλος του πίνακα 
@Delete με χρήση της συνάρτησης push.

Στην περίπτωση που η $name είναι ίση με ‘datafile’, δηλαδή η ιδιότητα NAME κάποιου 
tag είναι “datafile”, τότε η Svalue αντιστοιχίζεται στην $INPUT{‘datafile’}, δηλαδή η 
ιδιότητα VALUE του tag <INPUT> θα πάρει την τιμή που έχουμε δηλώσει την datafile.

Η επιλογή της υπορουτίνας που θα εκτελεστεί γίνεται με μια if η οποία ελέγχει αν έχει 
οριστεί ο πίνακας @Delete για να εκτελέσει την Delete. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα 
εκτελεστεί η Display.

read(STDIN, $buffer, $ENV{'CONTENT_LENGTH'});
@pairs = split (/&/, $buffer); 
foreach $pair (@pairs) {

($name, $value) = split (/=/, $pair);
$value =- tr/+/ /;
$value =~ s/%([a-fA-FO-9][a-fA-FO-9])/pack("C", hex($l))/eg; 
if ($name eq "Delete") {

$value =- s/&lt;/</g;
$value =- s/&gt;/>/g;
$value =~ s/&quot;/"/g;
$value =- s/&amp;/&/g; 
push (@Delete,$value) ;

}
elsif ($name eq "datafile") {

$INPUT{ 1 datafile' } = $value;

}
}

if (@Delete) { &Delete; } 
else { ^Display; }

Την πρώτη φορά που καλείται το script η τιμή της Sname δεν είναι Delete, μια που το 
script έχει ως δεδομένα μόνο τα στοιχεία που διάβασε από το CGI. Οπότε εκτελείται η 
Display.
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3.5.1 Η υπορουτίνα Display
Το πρώτο που ελέγχει η υπορουτίνα αυτή είναι ο αριθμός των αρχείων που έχουν δηλωθεί 

στον hash πίνακα %editfiles. Η καταχώρηση της τιμής της keys %editfiles σε βαθμωτή 
μεταβλητή, έχει ως αποτέλεσμα η συνάρτηση keys να επιστρέφει τον αριθμό των κλειδιών 
που βρίσκει στον %editfiles. Ο αριθμός αυτός αποθηκεύεται στην $datafiles

Οι επόμενες εντολές εκτελούνται μόνο στην περίπτωση που δεν έχει οριστεί σαν 
προεπιλεγμένο ένα datafile. Τότε ελέγχεται αν η τιμή της μεταβλητής Sdatafiles είναι 
μεγαλύτερη του 1. Στην περίπτωση που ο έλεγχος εδώ επαληθευτεί, ο κώδικας θα 
δημιουργήσει σελίδα που θα προτρέπει το χρήστη να επιλέξει ποιο από τα διαθέσιμα αρχεία 
θέλει να τροποποιήσει. Όπως σε όλες τις σελίδες που δημιουργεί ο κώδικας, θα εκτελεστούν 
οι υπορουτίνες Header και Footer.

Οι εντολές print εδώ θα τυπώσουν των κώδικα που αντιστοιχεί στην δημιουργία της 
φόρμας για την αποστολή ονόματος του αρχείου από το οποίο θα διαγράψουμε στο server. 
Σκοπός μας είναι να δημιουργήσουμε ένα drop-down list με τα ονόματα των διαθέσιμων 
αρχείων. Αρα θέλουμε ο κώδικας μας να δημιουργεί την εντολή SELECT. Οι επιλογές της 
SELECT, δηλαδή η ιδιότητα VALUE του tag OPTION, θα παίρνει πάντα την τιμή 
$key|$editfiles {key}, δηλαδή το κλειδί και το όνομα του αρχείου. Στο χρήστη όμως θα 
εμφανίζεται μόνο το κλειδί που αντιστοιχίσαμε στο αρχείο αυτό με τον hash πίνακα 
%editfiles.

Στη συνέχεια οι εντολές print δημιουργούν ένα κουμπί τύπου submit με τιμή SELECT 
για να καταχωρηθεί η επιλογή του χρήστη και να εμφανιστεί η σελίδα με τα περιεχόμενα του 
αντίστοιχου αρχείου.

Στην περίπτωση που στον πίνακα %editfiles υπάρχει μόνο ένα διαθέσιμο αρχείο, τότε η 
τιμή $key|$editfiles{$key} τίθεται στην ιδιότητα VALUE που αντιστοιχεί στην 
NAME=’datafile\

sub Display {
Sdatafiles = (keys %editfiles);
unless ($INPUT{1 datafile'}) {

if (Sdatafiles > 1) {
^Header("Select Data File");
print "<H1 ALIGN=CENTER>Enlλέξxε το αρχείο</Η1>\η"; 
print "<CENTERxFORM METHOD=POST ACTION=$deletecgiurl>\n"; 
print "<PxSTR0NG>Apxeίο για επεξεργασία:</STRONG> <SELECT

NAME=\"datafile\">"
foreach $key (sort keys %editfiles) {

print "<OPTION VALUE=\"$key|Seditfiles{$key}\">$key";
}
print "</SELECT>\n";
print " <PxINPUT TYPE = SUBMIT VALUE = \ "Επ ιλογή\" >" ; 
print "</FORMx/CENTER>\n" ;
^Footer;

}
else {

exit;

foreach $key (keys %editfiles) {

}
}

$INPUT{1datafile1} = "$key|Seditfiles{$key}";
}
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Τώρα πλέον η μεταβλητή $INPUT{‘datafile’} έχει στην τιμή της και το κλειδί που 
δηλώσαμε για το αρχείο στον πίνακα %editflles αλλά και το μονοπάτι για το αρχείο αυτό. Η 
split που εκτελείται στη συνέχεια χωρίζει την τιμή αυτή στο σύμβολο ( | ) και καταχωρεί το 
πρώτο μέρος στην Sdatafilename και το δεύτερο στην $datafilepath. Έτσι μπορούμε να 
ανοίξουμε το αρχείο με την Open χρησιμοποιώντας σαν filename το όνομα που δηλώσαμε 
στην Sdatafilepath και να το αντιγράψουμε στον πίνακα @data για να το επεξεργαστούμε.

Στο επόμενο βήμα θα δημιουργηθεί η σελίδα στην οποία θα εκτυπωθούν με χρονολογική 
σειρά οι καταχωρήσεις του αρχείου που επέλεξε ο χρήστης. Η λογική είναι η ίδια όπως και 
για της υπόλοιπες σελίδες: πρώτα εκτελείται η Header για τη δημιουργία του τίτλου της 
σελίδας και στη συνέχεια εκτυπώνεται ο HTML κώδικας για την εμφάνιση του κειμένου και 
για τη δημιουργία της αντίστοιχης φόρμας

($datafilename,$datafilepath) = split(/\|/,$INPUT{1 datafile'}); 
open (DATA,$datafilepath);
@data = <DATA>; 
close (DATA);
^Header("Delete Calendar Entries");
print "<H1 ALIGN=CENTER>Ynapxouoeg καταχωρήσεις:</Hl>\n"; 
print "<P ALIGN=CENTER><STRONG>Apxc ίο για επεξεργασία:</STRONG> 

$datafilename\n";
print "<FORM METHOD=POST ACTION=$deletecgiurl>\n"; 
print "<INPUT TYPE=HIDDEN NAME=datafile 

VALUE=\"$INPUT{'datafile 1}\">\n";

Πρέπει λοιπόν να προσπελαστεί τώρα ο πίνακας @data και να εμφανιστούν όλα του τα 
δεδομένα πάνω στη σελίδα. Αρχικά ορίζουμε δύο μεταβλητές που θα χρησιμεύσουν ως 
μετρητές για να βρούμε την τελευταία εγγραφή του πίνακα: την $lastyear= " ", η οποία 
ορίζει ότι η μεταβλητή $lastyear είναι αλφαριθμητικό που δεν έχει τιμή, και την 
$eventcount=0, η οποία ορίζει ότι η $eventcount είναι αριθμητική μεταβλητή η οποία δεν έχει 
τιμή. Η προσπέλαση του πίνακα γίνεται με την foreach.

Η πρώτη εντολή μέσα στη foreach ορίζει ότι αν στην αρχή της εγγραφής που διαβάζουμε 
υπάρχει το σύμβολο #, τότε η γραμμή είναι σχόλιο, οπότε περνάμε στην επόμενη επανάληψη, 
δηλαδή διαβάζουμε την επόμενη γραμμή. Το ίδιο συμβαίνει και εάν η γραμμή που 
διαβάζουμε έχει μήκος μικρότερο από 5. Και στην περίπτωση αυτή η γραμμή δεν αποτελεί 
καταχώρηση, οπότε η foreach περνάει στην επόμενη επανάληψη.

Εφόσον καμία από τις παραπάνω εντολές δεν επαληθευτεί, τότε έχουμε βρει μια 
καταχώρηση, οπότε η $eventcount αυξάνεται κατά ένα. Μετά εκτελούνται ορισμένες 
κανονικές εκφράσεις, οι οποίες σαρώνουν την καταχώρηση για να βρουν τα σύμβολα \η, &, 
“, >, <. Κάθε ένα από αυτά που βρίσκεται αντικαθίσταται με το αντίστοιχο της HTML. 
Ειδικά το \η σβήνεται εντελώς.
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$lastyear =
$eventcount = 0; 
foreach $line (@data) {

next if ($line =- /A\#/); 
next if (length($line) < 5); 
$eventcount++;
$line =- s/\n//g;
$line =- s/&/&amp;/g;
$line =- s/"/&quot;/g;
$line =- s/>/&gt;/g;
$line =- s/</&lt;/g;

Όταν καταχωρούσαμε το κάθε γεγονός στο αντίστοιχο αρχείο δεδομένων με το script 
webcal.add.pl, ενοποιούσαμε όλα τα στοιχεία ώστε η καταχώρηση να είναι τελικά ενιαία. 
Τώρα πρέπει να ακολουθήσουμε την αντίστροφη διαδικασία και να χωρίσουμε το κάθε 
γεγονός που θα διαβάσουμε στα επιμέρους τμήματά του. Αρχικά λοιπόν θα εκτελέσουμε μια 
split, η οποία θα χωρίσει την εγγραφή που διαβάζουμε στο σύμβολο (|) και θα καταχωρήσει 
τα επιμέρους τμήματα στις μεταβλητές Sdate, Sdesc, SURL. Αυτό όμως δεν έχει χωρίσει την 
ημερομηνία. Χρειαζόμαστε λοιπόν μία άλλη κανονική έκφραση, m#(\d\d\d\d)(\d\d)(\d\d)#o, η 
οποία θα ξεχωρίσει τα ψηφία της ημερομηνίας. Τα τέσσερα πρώτα θα καταχωρηθούν στην 
Sdateyear, τα δύο επόμενα στην Sdatemonth και τα δύο τελευταία στην Sdateday. To m στην 
αρχή δηλώνει ότι θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι το string έχει πολλές γραμμές και το ο ότι θα 
μεταφραστεί μόνο μία φορά.

Εδώ πρέπει να θυμηθούμε την περίπτωση που στην καταχώρηση του έτους είχαμε βάλει 
στο πεδίο Year το γράμμα χ, το γεγονός καταχωρούταν ως ετήσιο (annual). Τώρα που 
θέλουμε να κάνουμε τη διαγραφή τα ετήσια γεγονότα πρέπει να εμφανίζονται ξεχωριστά. 
Αυτό επιτυγχάνεται με την επόμενη if, η οποία ελέγχει αν είναι Sdateyear<l. Στην περίπτωση 
αυτή θέτει $dateyear=”E-nioia Γεγονότα”.

($dateyear,$datemonth,$dateday) =
$date =- m#(\d\d\d\d)(\d\d)(\d\d)#o; 

if ($dateyear < 1) { $dateyear = "Ετήσια γεγονότα"; }
unless ($lastyear eq $dateyear) {

print "<PxBIGxSTRONG>$dateyear : </STRONGx/BIG>\n" ; 
$lastyear = $dateyear;

_______________}__________________________________________________________________________
H unless που ακολουθεί θα ελέγξει αν η καταχώρηση που διαβάζεται είναι στο ίδιο έτος

με την προηγούμενη. Αν αυτό ισχύει τότε δεν πρόκειται να εκτελεστούν οι εντολές που 
βρίσκονται μέσα στην unless. Σε αντίθετη περίπτωση, θα τυπώσει το έτος της νέας 
καταχώρησης και θα θέσει $lastyear=$dateyear.

unless ($lastyear eq $dateyear) {
print "<PxBIGxSTRONG>$dateyear: </STRONGx/BIG>\n" ; 
$lastyear = $dateyear;
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Μετά από τους υπολογισμούς γίνεται η εκτύπωση ως εξής: πρώτα δημιουργείται ένα 
τετράγωνο τύπου CHECKBOX με NAME=Delete και VALUE την τιμή της εγγραφής 
($line). Εδώ αλλάζει και η τιμή της $name, ώστε την επόμενη φορά που θα εκτελεστεί το 
script να κληθεί η υπορουτίνα Delete. Στη συνέχεια υπολογίζεται ποιος μήνας αντιστοιχεί 
στην $datemonth-l και τέλος εκτυπώνεται το όνομα του μήνα και η μέρα σε σύντομη μορφή. 
Αν η καταχώρηση μας είχε URL, τότε στη θέση της τιμής $desc τυπώνεται το URL. 
Διαφορετικά τυπώνεται η τιμή της $desc.
Η foreach επαναλαμβάνεται μέχρι να εξαντληθούν οι εγγραφές.

print "<BR><INPUT TYPE=CHECKBOX
print "NAME=Delete VALUE=\"$line\">
$xshortmonth = @shortmonths[$datemonth-l]; 
print "$xshortmonth $dateday:
if ($URL) { print "<A HREF=\"$URL\">$desc</A>\n"; }
else { print "$desc\n"; }

}
print "<CENTER>\n";

Φυσικά πρέπει να υπάρχει και μία εντολή ελέγχου η οποία θα τυπώνει αντίστοιχο μήνυμα 
στην περίπτωση που το αρχείο που επιλέξαμε είναι άδειο. Αυτό γίνεται με την unless που 
ακολουθεί. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν καταχωρήσεις στο αρχείο, η foreach δεν 
πρόκειται να εκτελεστεί και κατά συνέπεια η Seventcount θα είναι 0. Άρα λοιπόν, όταν, θα 
εκτελείται η εντολή που βρίσκεται μέσα στην unless για την εκτύπωση του μηνύματος “NO 
ENTRIES IN DATA FILE!”. Διαφορετικά θα δημιουργείται ένα κουμπί με TYPE=Submit 
και VALUE “Delete checkmarked Entries”, το οποίο και θα εκτελεί την Delete για να 
διαγραφούν οι επιλεγμένες εγγραφές.

Η δημιουργία της φόρμας έχει ολοκληρωθεί και το tag </FORM> την κλείνει.

unless ($eventcount) {
print "<Ρ>ΝΟ ENTRIES IN DATA FILE!";

}
else {

print "<P><INPUT TYPE=SUBMIT
print "VALUE=\"Delete Checkmarked Entries\">";

}
print "</CENTERx/FORM>\n" ;

Τέλος ελέγχεται η τιμή της Sdatafile. Αν βρεθεί μεγαλύτερη του ένα, δημιουργείται πάλι 
ένα κουμπί το οποίο δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να αλλάξει το αρχείο το οποίο 
επεξεργάζεται. Η υπορουτίνα τελειώνει με την εκτέλεση και πάλι της Footer.
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if ($datafiles > 1) {
print "<CENTER><FORM METHOD=POST ACTION=$deletecgiurl>\n"; 
print "<INPUT TYPE=SUBMIT VALUE=\"Αλλαγή αρχείou\">\n"; 
print "</FORMx/CENTER>\n" ;

}
^Footer; 
exit ;

}

3.5.2 Η υπορουτίνα Delete
Μετά την εκτέλεση της Display, η Sname θα έχει πλέον την τιμή Delete, κατά συνέπεια η 

τρέχουσα τιμή της Svalue θα αποθηκευτεί στον πίνακα @Delete. Όταν λοιπόν εκτελεστεί η 
πρώτη if, θα βρει στοιχεία στον @Delete και θα εκτελέσει την υπορουτίνα Delete.

Η υπορουτίνα ξεκινάει κάνοντας και πάλι το διαχωρισμό Sdatafilename και Sdatafilepath. 
Στη συνέχεια ανοίγει το αρχείο που ορίζεται στην Sdatafilepath για ανάγνωση και το 
αντιγράφει στον πίνακα @data. Το αρχείο κλείνει και στη συνέχεια ξανανοίγει για εγγραφή.

sub Delete {
($datafilename,$datafilepath) = split (/\|/, $INPUT{1 datafile'}); 
open (DATA,$datafilepath);
@data = <DATA>; 
close (DATA);
open (DATA,">$datafilepath") ;

Η επόμενη foreach έχει ως σκοπό τη σύγκριση των εγγραφών των πινάκων @data και 
@Delete.

foreach $line (@data) {
if ($line =- /\n$/) { chop ($line); }
$deleteflag = 0;
foreach $deleteline (@Delete) {

if ($line eq $deleteline) { 
$deleteflag = 1;

}
}
if ($deleteflag == 0) {

print DATA "$line\n";
}

}
close (DATA);

Η εξωτερική εντολή foreach διαβάζει μια εγγραφή $line του πίνακα @data. Οι εσωτερικές 
εντολές εκτελούνται ως εξής:
d) Η if ελέγχει την $line για το χαρακτήρα αλλαγής γραμμής τον οποίο και σβήνει.
e) Η $deleteflag=0 θα δημιουργήσει μια μεταβλητή διακόπτη
f) Η foreach θα διαβάσει μια γραμμή Sdeleteline του πίνακα @Delete.

To script webcal.delete.pl
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g) H if θα συγκρίνει την Sdeleteline με την $line ως strings. Εφόσον τα βρει ίδια θα θέσει 
$deleteflag=l.

h) Η επόμενη if θα ελέγξει την τιμή της $deleteflag. Αν την βρει μηδέν, τότε σημαίνει ότι η 
$line πρέπει να ξαναγραφτεί στο αρχείο. Αν την βρει ένα, τότε αυτή δεν πρέπει να 
ξαναγραφτεί στο αρχείο.

Τέλος ελέγχεται αν έχουν τιμή οι μεταβλητές $DataDirPath και $DataDirUrl. Στην 
περίπτωση αυτή πρέπει για κάθε εγγραφή που σβήνουμε από το αρχείο να ελεγχθεί αν έχει 
δημιουργηθεί επιπλέον σελίδα από τη λεπτομερή περιγραφή που δώσαμε στην καταχώρηση. 
Εκτελείται λοιπόν μια κανονική έκφραση, η οποία ψάχνει την Sdeleteline από την αρχή για 
να βρει αν υπάρχει σε αυτήν η τιμή που ορίστηκε για την SDataDirURL 0 ή περισσότερες 
φορές. Εφόσον τη βρει, την αντικαθιστά με την τιμή της $DataDirPath και καταχωρεί την 
τιμή του μονοπατιού στην Sdeleteline. Η εντολή unlink της Perl θα σβήσει το αρχείο στο 
οποίο δείχνει η Sdeleteline.

if ($DataDirPath && $DataDirURL) {
foreach $deleteline (@Delete) {

$deleteline =~ s/A.*$DataDirURL/$DataDirPath/; 
unlink ($deleteline);

}
}

Αυτή η τελευταία if διαβεβαιώνει ότι έχουν σβηστεί όλα τα στοιχεία της καταχώρησης. Η 
υπορουτίνα τελειώνει με την εκτέλεση και πάλι της Display για να οδηγηθεί πάλι ο χρήστης 
στη σελίδα επιλογής αρχείου.

Με το script αυτό ολοκληρώνεται και η δημιουργία του ημερολογίου του προγράμματος.

To script webcal.delete.pl
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4 Η ΣΕΛΙΔΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Ο σύνδεσμος ασκήσεις και εργασίες μας οδηγεί σε μία σελίδα όπου υπάρχουν ασκήσεις 

για κάθε κεφάλαιο. Στη συνέχεια ο φοιτητής επιλέγει το κεφάλαιο με το οποίο επιθυμεί να 
ασχοληθεί και οδηγείται στη σελίδα με το αντίστοιχο υλικό.

Στη σελίδα αυτή έχουμε δύο επιλογές: μία για οποιονδήποτε browser(ASP) και μία που 
λειτουργεί μόνο για τον Internet Explorer(Javascript).

4.1 Javascript
Στην αρχή της σελίδας εμφανίζεται η ημερομηνία του υπολογιστή που την επισκέπτεται. 

Αυτό πραγματοποιείται με ένα external JavaScript, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο 
showdate.js μέσα στον φάκελο quiz home_files. Ο κώδικας που καλεί το αρχείο φαίνεται 
παρακάτω:

<SCRIPT language=JavaScript src="quiz home files/showdate.js" 
type=text/j avascript></SCRIPT>

<ρ><ό>Σήμερα:
<SCRIPT language=JavaScript type=text/javascript>if (writeDate) 
writeDate();</SCRIPT></b>

Η ΣΕΛΙΔΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
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Δίνουμε σαν source για το script τη θέση του αρχείου showdate.js και στη συνέχεια 
καλούμε τη συνάρτηση writeDate( ) η οποία ορίζεται μέσα στο showdate.js. Ο κώδικας του 
αρχείου αυτού φαίνεται παρακάτω:

Showdate.js

<!—

function makeMonthArray() { 
this.length=12;
this[l] = "Ιανουάριου"; this[2] = "Φεβρουάριου"; this[3] = "Μαρτίου"; 
this[4] = "Απριλίου"; this[5] = "Μαϊου"; this[6] = "Ιουνίου"; 
this[7] = "Ιουλίου"; this[8] = "Αυγούστου"; this[9] = "Σεπτεμβρίου"; 
this[10] = "Οκτωβρίου"; this[l 1] = "Νοεμβρίου"; this[12] = "Δεκεμβρίου"; 
return this;

}

function makeDayArray() { 
this.length=7;
this[l] = "Κυριακή"; this[2] = "Δευτέρα"; this[3] = "Τρίτη"; 
this[4] = "Τετάρτη"; this[5] = "Πέμπτη"; this[6] = "Παρασκευή"; 
this[7] = "Σάββατο"; 
return this;

}

function _getFullYear() { 
var y = this, get Year(); 
if (y>80 && y < 100) y += 1900; 
else
if(y<80) y+= 2000; 
return y;

}

// Write a date of the form "Day., Month DD, YYYY" 
function writeDate() { 

now = new Date();
if (Inow.getFullYear) now.getFullYear = getFullYear;
monthName = new makeMonthArray(); dayName = new makeDayArray();

document.write (dayName[now.getDay() + 1] + "," + now.getDate() + "" + 
monthName[now.getMonth() + 1] + "" + now.getFullYear());
}

//->

Η ΣΕΛΙΔΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ



Η ΣΕΛΙΔΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 80

Αρχικά ορίζεται το αντικείμενο makeMonthArray() που θα περιέχει τα ονόματα των 
μηνών. Το μήκος του αντικειμένου είναι 12. Στη συνέχεια ορίζουμε το αντικείμενο 
makeDayArrayO που θα περιέχει τα

Η συνάρτηση _getFullYear() είναι αυτή που μετατρέπει το έτος σε τετραψήφιο για να 
μην υπάρχουν προβλήματα συμβατότητας με το έτος 2000. Χρησιμοποιείται αρχικά η 
συνάρτηση βιβλιοθήκης getYear() για την ανάγνωση της ημερομηνίας του συστήματος. Αν 
το αποτέλεσμα είναι διψήφιο και μεταξύ των ετών 80-99 προσθέτεται το 1900 για να γίνει 
τετραψήφιο(π.χ. αν το αποτέλεσμα της getYearQ είναι 99 με την πρόσθεση το έτος γίνεται 
1999). Διαφορετικά προσθέτεται το 2000 για να πάρουμε τη σωστή ημερομηνία(π.χ. αν το 
έτος είναι το 01 που είναι μικρότερο του 80 προσθέτεται το 2000 έτσι ώστε να πάρουμε τη 
σωστή ημερομηνία).

Στη συνέχεια εκτελείται η συνάρτηση writeDate(). Η συνάρτηση αυτή διαβάζει την 
ημερομηνία του συστήματος. Εάν αυτή δεν είναι γραμμένη με τέσσερα ψηφία τότε καλεί την 
_getFullYear( ) για την μετατροπή της. Στη συνέχεια εμφανίζει την ημερομηνία πάνω στην 
οθόνη.

4.2 ASP
Ο κώδικας εδώ χρησιμοποιεί μερικές απλές συναρτήσεις βιβλιοθήκης του ASP για την 

εμφάνιση της τρέχουσας ημερομηνίας

<%
Dim dtToday
dtToday=Date
Response.write("Σήμερα: ")
Response.write FormatDateTime(Date, vbLongDate)

%>

Πιο συγκεκριμένα, ορίζουμε τη μεταβλητή dtToday. Σε αυτήν αποθηκεύουμε το 
αποτέλεσμα της συνάρτησης Date. Μετά με χρήση του αντικειμένου Response.Write 
εμφανίζουμε την ημερομηνία στην οθόνη. Η FormatDateTime καθορίζει τη μορφή της 
ημερομηνίας, με χρήση της vbLongDate. Αυτό βεβαιώνει ότι η ημερομηνία θα εμφανιστεί με 
την ολοκληρωμένη της μορφή.

Τέλος, παρατίθενται δείγματα από πιθανές ασκήσεις για το αντικείμενο του μαθήματος.

Η ΣΕΛΙΔΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
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5 Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ SITE

5.1 Γενικά
Η αναζήτηση στο site θα γίνει με τη χρήση ενός ακόμη PERL script, του websearch.pl. Το 

script αυτό επιτρέπει στους χρήστες να αναζητούν λέξεις κλειδιά σε ολόκληρο το site. Η 
μέθοδος αυτή ψάχνει το εσωτερικό των αρχείων και όχι κάποιο αρχείο με index. Το 
πλεονέκτημα αυτής της αναζήτησης είναι ότι τα αποτελέσματα που επιστρέφονται είναι 
πάντα ενημερωμένα. Το μειονέκτημα φυσικά είναι ότι χρειάζεται λίγο περισσότερος χρόνος.

To script ταξινομεί τα URL που ταιριάζουν με βάση τη συχνότητα με την οποία οι λέξεις 
κλειδιά εμφανίζονται μέσα σε αυτά και εμφανίζει κάθε φορά και την τελευταία ημερομηνία 
ενημέρωσης του κάθε αρχείου. Ψάχνει το βασικό κείμενο του αρχείου καθώς και όποιο 
κείμενο αντιστοιχεί στην ιδιότητα ADD, όπως και όποια πληροφορία υπάρχει σε ΜΕΤΑ 
keywords και σε στα tags περιγραφής (description tags). Δεν αναζητούνται tags της HTML 
ή σχόλια. Έτσι, η αναζήτηση του όρου “HTML” δεν θα μας οδηγήσει σε όλα τα tags <Α 
HREF=>.

Για να λειτουργήσει το script πρέπει να κληθεί από μία φόρμα αναζήτησης. Ο κώδικας 
της φόρμας που χρησιμοποιούμε εδώ παρατίθεται παρακάτω.

<HTML><HEAD><TITLE>Search this site</TITLE>
<ΜΕΤΑ content="text/html; charset=windows-1253" http-equiv=Content-Type>
<META content-'MSHTML 5.00.2614.3500" name=GENERATOR>
</HEAD>
<BODY>
<FORM METHOD=POST ACTION="http://kronos.it.uom.gr/webct/cgi- 

bin/websearch.pl">

<P><CENTER>Eισάγετε τους όρους αναζήτησης:
<BR><INPUT TYPE=TEXT NAME="terms" SIZE=60>
<P>Find: <SELECT NAME="boolean">
<OPTION>any terms<OPTION>all terms<OPTION>as a phrase</SELECT>
Case: <SELECT NAME="case">
<OPTION>insensitive<OPTION>sensitive</SELECT>
Display: <SELECT NAME="hits">
<OPTION>l 0<OPTION>25<OPTION>50<OPTION>100</SELECT>

<P><INPUT TYPE=SUBMIT VALUE="Search">

</CENTERx/FORM></P>

</BODY>
</HTML>

Οι μεταβλητές του αρχείου websearch.pl

http://kronos.it.uom.gr/webct/cgi-bin/websearch.pl
http://kronos.it.uom.gr/webct/cgi-bin/websearch.pl
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Η φόρμα δημιουργείται στο BODY της σελίδας και από τις ιδιότητες της είναι 
METHOD=POST, ενώ η ACTION δείχνει το URL του script websearch.pl. Στην αρχή της 
σελίδας τυπώνουμε την οδηγία «Εισάγετε τους όρους αναζήτησης». Το πεδίο αυτό 
δημιουργείται με το tag <INPUT> και είναι τύπου TEXT, εφόσον θέλουμε να εισάγονται τα 
στοιχεία από το χρήστη. Η ιδιότητα NAME για το πεδίο αυτό έχει την τιμή terms 
(NAME=”terms”).

Τα πεδία Find, Case και Display θα δημιουργηθούν με την εντολή SELECT, αφού 
θέλουμε εδώ ο χρήστης να επιλέγει την παράμετρο από λίστα.

Η ιδιότητα NAME της SELECT για το πεδίο «Αναζήτησε» έχει την τιμή “boolean” και οι 
επιλογές που δίνει το OPTION είναι «όλους τους όρους», «οποιονδήποτε όρο» και «φράση». 
Για το πεδίο «Ευαισθησία» η τιμή του NAME είναι case και οι αντίστοιχες επιλογές είναι 
«ναι» και «όχι», ενώ για το πεδίο «Δείξε» το NAME ισούται με hits και οι επιλογές είναι 10, 
25, 50, 100.

Η φόρμα ολοκληρώνεται με τη δημιουργία κουμπιού τύπου SUBMIT και με την ιδιότητα 
VALUE να ισούται με «Αναζήτηση» για αν σταλούν τα στοιχεία στο script.

5.2 Οι μεταβλητές του αρχείου websearch.pl
Για τη λειτουργία του script πρέπει να οριστούν οι διάφορες μεταβλητές. Παραθέτουμε 

λοιπόν εδώ έναν πίνακά τους:

Βασικές Μεταβλητές του websearch.pl
@dirs=(7inetpub/wwwroot/webct’) > Πίνακας που περιέχει το απόλυτο 

μονοπάτι για τους καταλόγους τα αρχεία 
των οποίων θα ψάχνει το script.

> Από προεπιλογή το script ψάχνει μόνο 
τα HTML αρχεία που βρίσκονται στον 
κατάλογο αυτό. Αν θέλουμε να ψάχνει 
και όλα τα υπόλοιπα αρχεία κειμένου, 
τότε στο τέλος τους ονόματος του 
καταλόγου πρέπει να γράψουμε το 
σύμβολο «/+». Αντίστοιχα, αν θέλουμε 
να αναζητήσουμε και τα αρχεία όλων 
των υποκαταλόγων, τότε πρέπει να 
προσθέσουμε το σύμβολο «/*», ενώ 
μπορούμε να έχουμε και συνδυασμό, 
δηλαδή όλα τα αρχεία σε όλους τους 
υποκαταλόγους, με το «</*+»

Savoid - (help.htm|contents.htm| 
\.backup|\.cgi|\.pl|\.txt)';

> Αν θέλουμε να αποκλειστούν κάποιοι 
τύποι αρχείων από την αναζήτηση, τότε 
τους δηλώνουμε στη μεταβλητή αυτή.

Οι μεταβλητές του αρχείου websearch.pl
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Βασικές Μεταβλητές του websearch.pl
Μπορούμε να δηλώσουμε ονόματα 
αρχείων ή μόνο καταλήξεις. Το σύμβολο 
\ χρησιμοποιείται για να δείξει ότι η 
τελεία είναι χαρακτήρας και όχι wild 
card.

Scgiurl = 'http://kronos.it.uom.gr/webct/cgi- 
bin/websearch.pl';

> Εδώ ορίζουμε το URL που έχει το script 
στο server

Sbasepath = '/inetpub/wwwroot/webct'; 
Sbaseurl = 'http://kronos.it.uom.gr';

> Οι μεταβλητές αυτές δείχνουν αντίστοιχα 
τον κατάλογο και το URL κάτω από τα 
οποία βρίσκονται όλοι οι υποκατάλογοι 
που θα αναζητηθούν.

$DisplayByDate=0 > Όταν η μεταβλητή αυτή είναι μηδέν, τότε 
τα αποτελέσματα της αναζήτησης 
εμφανίζονται κατά φθίνουσα σειρά των 
λέξεων κλειδιών που δώσαμε. Αν την 
θέσουμε ένα, τότε τα αποτελέσματά της 
αναζήτησης θα εμφανίζονται με 
χρονολογική σειρά.

$NoMETAs=0 > Η παράμετρος αυτή, όταν είναι μηδέν, 
δηλώνει στο script ότι πρέπει να ψάξει 
για ΜΕΤΑ tag πληροφορίες και να 
εμφανίσει τα περιεχόμενα οποιοσδήποτε 
ΜΕΤΑ περιγραφής ως περιγραφή της 
σελίδας. Για να μην γίνεται αυτό 
μπορούμε να θέσουμε $NoMETAs=l.

$UseDescs=0 > Όταν η παράμετρος αυτή είναι 0, τότε 
δεν εμφανίζεται η περιγραφή της σελίδας 
στα αποτελέσματα της αναζήτησης, ενώ 
όταν είναι 1 εμφανίζεται.

$Splitnames=l > Σε μερικά HTML αρχεία υπάρχουν 
σύνδεσμοι της μορφής <a NAME-’x”>. 
Εφόσον θέλουμε το κάθε τμήμα αυτών 
των αρχείων να επιστρέφεται ξεχωριστά 
στην αναζήτηση, θέτουμε στη μεταβλητή 
αυτή 1. Αν τη θέσουμε 0, τότε όλα αυτά

Οι μεταβλητές του αρχείου websearch.pl

http://kronos.it.uom.gr/webct/cgi-bin/websearch.pl'
http://kronos.it.uom.gr/webct/cgi-bin/websearch.pl'
http://kronos.it.uom.gr'
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Βασικές Μεταβλητές του websearch.pl
τα tags θα θεωρούνται από το script 
ενιαίες οντότητες.

Sbodyspec > Η παράμετρος αυτή περιέχει όλες της 
ιδιότητες που θέλουμε να έχει το tag 
<BODY> στις σελίδες που
δημιουργούνται από το script, όπως 
BGCOLOR, BACKGROUND, TEXT.

$header_file
$footer_file

> Αποθηκεύουν το απόλυτο μονοπάτι για 
τα αρχεία header.txt και footer.txt, τα 
οποία θα έχουν τα στοιχεία που θέλουμε 
να εμφανίζονται πάντα σε όλες τις 
σελίδες.

Απαραίτητη γνα τη λειτουργία του script είναι η βιβλιοθήκη fmd.pl της PERL.

Οι μεταβλητές του αρχείου websearch.pl



Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ SITE
85

5.3 Οι υπορουτίνες του script
To script αποτελείταν από πολλές υπορουτίνες, τις οποίες και θα αναλύσουμε πριν 

αναφερθούμε στο κυρίως πρόγραμμα, διότι είναι βασικές για την κατανόησή του. Πολλές από 
τις μεταβλητές που χρησιμοποιούνται στις υπορουτίνες όμως παίρνουν τιμές από το κυρίως 
πρόγραμμα.

5.3.1.1 Η υπορουτίνα commas
Η υπορουτίνα αυτή εκτελεί μία κανονική έκφραση μέσα σε μία while. Αν αυτή 

επαληθευτεί, τότε το αποτέλεσμα της κανονικής έκφρασης θα είναι 1.
Αρχικά παρατηρούμε ότι θέτει local(S_)=@_.
Η κανονική έκφραση που υπάρχει εδώ ψάχνει να βρει όσο το δυνατόν περισσότερα 

αριθμητικά ψηφία και θα αποθηκεύσει το αποτέλεσμα του πρώτου ταιριάσματος στην $1.
Στη συνέχεια ψάχνει να βρει τρία συνεχόμενα ψηφία και το αποτέλεσμα αποθηκεύεται 

στη $2.
Επειδή στο τέλος της κανονικής έκφρασης δεν υπάρχει το σύμβολο g, το κάθε ταίριασμα 

εκτελείται μόνο μία φορά.
Ο κώδικας της υπορουτίνας φαίνεται παρακάτω:

sub commas {
local($_)=@_;
1 while s/(.*\d)(\d\d\d)/$1,$2/;
$_;

}

5.3.1.2 Η υπορουτίνα Get Date
Η υπορουτίνα αυτή τροφοδοτεί αρχικά την τιμή της μεταβλητής $mtime στη συνάρτηση 

localtime και αποθηκεύει το τρίτο, τέταρτο και πέμπτο στοιχείο του πίνακα που προκύπτει 
στις μεταβλητές $mday, $mon και Syr αντίστοιχα. Επειδή η localtime αφαιρεί από το έτος 
1900, προσθέτουμε τον αριθμό αυτό στην Syr.

Η Sdate θα είναι το string “Smdate $month[$mon] Syr”. Θα περιέχει δηλαδή την 
ημερομηνία, το όνομα του μήνα από τον πίνακα @month όπου καταχωρούμε τα ονόματα των 
μηνών, και το έτος.

Η τιμή της Sdate επιστρέφεται στο κύριο πρόγραμμα.

sub Get_Date {
($mday,$mon,$yr) = (localtime($mtime)) [3,4,5] ; 
$yr += 1900;
$date = "$mday $month[$mon] $yr"; 
return $date;

}

Οι υπορουτίνες του script
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5.3.1.3 Η υπορουτίνα PrintEntry
Η υπορουτίνα αυτή θα τυπώσει τα αποτελέσματα της αναζήτησής μας στην οθόνη. 

Αρχικά αυξάνεται ο μετρητής $Count κατά ένα. Η αρχική του τιμή ορίζεται από το κυρίως 
πρόγραμμα να είναι μηδέν και χρησιμοποιείται για να μετράμε τον αριθμό των 
αποτελεσμάτων.

Η τιμή του μετρητή $Count συγκρίνεται με τις τιμές των μεταβλητών $FORM{‘first’} και 
$FORM{‘last’}, οι οποίες όπως θα δούμε αποθηκεύουν αντίστοιχα τον αριθμό που 
αντιστοιχεί στο πρώτο και το τελευταίο αποτέλεσμα της κάθε αναζήτησης. Αν είναι $Count< 
$FORM {‘first’}, τότε σημαίνει ότι υπάρχουν και άλλα αποτελέσματα που πρέπει να 
εκτυπωθούν, οπότε με την next θα περάσουμε στην επόμενη εντολή. Στη συνέχεια θα 
ελεγχθεί μήπως είναι $Count>$FORM{‘last’}. Στην περίπτωση αυτή έχουμε εκτυπώσει και 
το τελευταίο αποτέλεσμα και η last θα διακόψει την εκτέλεση της υπορουτίνας.

Η επόμενη εντολή καταχωρεί την $key στην $fileurl. Η Skey στη συγκεκριμένη 
περίπτωση θα είναι ένα κλειδί από τον hash πίνακα %truval, όπως θα δούμε παρακάτω.

Οι δύο κανονικές εκφράσεις που ακολουθούν αντικαθιστούν τόσο στη $fileurl όσο και 
στη $title{$key} την τιμή της $basepath με την $baseurl, χωρίς να γίνεται διάκριση μεταξύ 
πεζών και κεφαλαίων γραμμάτων. Εφόσον στο τέλος της κανονικής έκφρασης δεν υπάρχει το 
σύμβολο g, το ταίριασμα θα γίνει μόνο μία φορά.

Η διαφορά στο αποτέλεσμα των δύο κανονικών εκφράσεων είναι η εξής: η Sfileurl θα 
αποθηκεύσει το στόχο του URL ενώ η $title{$key} έχει το κείμενο που εμφανίζεται σαν 
σύνδεσμος.

Το κάθε αποτέλεσμα της αναζήτησης θα τυπωθεί σε λίστα, οπότε πρέπει οι εντολές print 
που ακολουθούν να εκτυπώσουν το tag <LI>. Επίσης θέλουμε να εκτυπωθεί ο σύνδεσμος. 
Πρέπει λοιπόν να εκτυπωθούν οι τιμές των μεταβλητών $fileurl και $title{‘$key’}.
Η εκτύπωση του tag <BR> στον κώδικα της σελίδας θα δηλώσει την αλλαγή γραμμής. Στη 
νέα αυτή γραμμή θα εμφανίζονται κάποια στατιστικά στοιχεία για το αρχείο, όπως το πόσες 
λέξεις κλειδιά ταίριαξε η αναζήτηση, το μέγεθος του σε kilobytes και η τελευταία 
ημερομηνία ανανέωσής του. Τα παραπάνω πεδία παίρνουν τις τιμές τους από τις μεταβλητές 
$truval{$key}, $kbytesize{‘key’} και $update{‘key’}, τις οποίες και θα αναλύσουμε στο 
κυρίως πρόγραμμα.

Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ SITE
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sub PrintEntry {
$Count++;
next if ($Count < $FORM{'first1}) ; 
last if ($Count > $FORM{1 last1}) ;
$fileurl = $key;
$fileurl =~ s/$basepath/$baseurl/i ;
$title{$key} =- s/$basepath/$baseurl/i;
print " <LIxSTRONGxA HREF=\ " $f ileurl\ " > " ;
print "$title{$key}</Ax/STRONG>" ;
print "<BR><SMALL>Δέ ξ ε l ς που ταίριαζαν:
print "<STRONG>$truval{$key}</STRONG>;
print "Μέγεθος: <STRONG>$kbytesize{$key} kb</STRONG>;
print "Τελευταία ανανέωση:
print " <STRONG>$update { $key} </STRONGx/SMALL>\n" ; 
if ($description{$key}) {

print " <BRxEM>$description{ $key} </EM>\n" ;
}
print "<P>\n";

}

Οι υπορουτίνες του script



Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ SITE
88

5.3.1.4 Η υπορουτίνα ByDate
Η υπορουτίνα αυτή ταξινομεί κατά χρονολογική σειρά δύο οποιεσδήποτε τιμές. Αρχικά 

διαβάζονται οι $mtime{$a} και $mtime{$b} οι οποίες καταχωρούνται στις Saval και $bval 
αντίστοιχα. Η $mtime ορίζεται και αυτή στο κύριο πρόγραμμα και έχει τιμή stats($FILE)[9]. 

Στη συνέχεια εκτελείται η ταξινόμηση για της $aval και $bval.

sub ByDate {
$aval = $mtime{$a};
$bval = $mtime{$b};
$bval <=> $aval;

}

5.3.1.5 Η υπορουτίνα ByValue
Η υπορουτίνα αυτή λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη, μόνο που 

χρησιμοποιεί τις τιμές $truval{$a} και $truval{$b}, οι οποίες ορίζονται και αυτές στο κυρίως 
πρόγραμμα.

sub ByValue {
$aval = $truval{$a}; 
$bval = $truval{$b}; 
$bval <=> $aval;

Οι υπορουτίνες του script
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5.3.1.6 Η υπορουτίνα PrintForm
Η υπορουτίνα αυτή τυπώνει κάτω από τα αποτελέσματα τη φόρμα αναζήτησης έχοντας 

αποθηκεύσει τις προηγούμενες επιλογές του χρήστη. Έτσι από τη σελίδα αυτή μπορεί ο 
χρήστης να κάνει νέα αναζήτηση.

Η φόρμα που ακολουθεί θα τυπωθεί ως πίνακας και για το λόγο αυτό τυπώνουμε με print 
το tag <TABLE> της HTML καθώς και τα <TR> και <TD>.

Στην πρώτη γραμμή του πίνακα αναγράφεται με στυλ <Η2> ο τίτλος της φόρμας που 
είναι «Νέα Αναζήτηση». Η δημιουργία της φόρμας γίνεται με χρήση του tag FORM, στο 
οποίο επιλέγουμε να είναι METHOD=POST ενώ η ιδιότητα ACTION έχει την τιμή $cgiurl.

Το πεδίο όπου ο χρήστης θα εισάγει τους όρους που θα αναζητηθούν δημιουργείται 
ακριβώς όπως και στην αρχική φόρμα. Επειδή όμως θέλουμε να εμφανίζονται οι όροι που 
δόθηκαν στην προηγούμενη αναζήτηση, διατρέχουμε τον πίνακα @terms στον οποίο τους 
έχουμε αποθηκεύσει και τυπώνουμε το περιεχόμενό του.

Για τα υπόλοιπα πεδία της φόρμας ανιχνεύονται αντίστοιχα οι τιμές των μεταβλητών 
$FORM{‘boolean’}, $FORM{‘case’} και $FORM{‘hits’}. Οι τιμές των μεταβλητών αυτών 
είναι εκείνες που έχει εισάγει ο χρήστης στα πεδία με NAME=’boolean’, NAME=’case’, 
NAME^hits’ αντίστοιχα.

Η τιμή που έχει επιλεγεί για την κάθε μία από αυτές συγκρίνεται με τις διαθέσεις. Εφόσον 
οι δύο τιμές συμφωνούν για κάποιο tag <ΟΡΤΙΟΝ>, εκείνο το tag θα πάρει την τιμή 
SELECTED και θα εμφανίζεται ως προεπιλεγμένο στη νέα αυτή φόρμα.

Το κουμπί «Αναζήτηση» δημιουργείται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και στην αρχική 
φόρμα.

Στο τέλος της φόρμας τυπώνονται και κάποιες σχετικές οδηγίες για την αναζήτηση.

Οι υπορουτίνες του script
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sub PrintForm {
print "<PxCENTERxTABLE BORDER CELLPADDING=12><TRxTD>\n" ; 
print "<H2 ALIGN=CENTER>N έα Αναζήτηση</Η2>\η" ; 
print "<FORM METHOD=POST ACTION=\"$cgiurl\">\n"; 
print "<P><CENTER>Eισάγετε τους όρους αναζήτησης:\n"; 
print "<BR><INPUT TYPE=TEXT NAME=\"terms\" SIZE=60 VALUE=\""; 
foreach $term (@terms) { 

print "$term ";
}
print "\">\n<P>Find: <SELECT NAME=\"boolean\" > "; 
if ($FORM{'boolean'} eq 'οποιονδήποτε όρο1) {

print "cOPTION SELECTED>onolονδήποτε όρο<ΟΡΤΙΟΝ>όλους τους
όρους";

print "<OPTION>φράση</SELECT> ";
}
elsif ($FORM{'boolean'} eq 'όλους τους όρους') {

print "<OPTION>onolονδήποτε opocOPTION SEL·ECTED>όλouς τους
όρους";

print " <OPTION>cppaop</SELECT>
}
else {

print "<ΟΡΤΙΟΝ>οπο ι ονδήποτ ε όρο<ΟΡΤΙΟΝ>όλους τους όρους"; 
print "cOPTION SELECTED>ppaon</SELECT>

}
print "Ευαισθησία: <SELECT NAME=\"case\"> 
if ($FORM{'case'} eq 'όχι') {

print "cOPTION SELECTED>oxl"; 
print "<ΟΡΤΙΟΝ>ναι</SELECT>

}
else {

print "<ΟΡΤΙΟΝ>όχι
print "<OPTION SELECTED>val</SELECT>

}
print "Δείξε: <SELECT NAME=\"hits\"> 
print "<OPTION"; 
if ($FORM{'hits'} == 5) {

print " SELECTED";
}
print ">5cOPTION"; 
if ($FORM{'hits'} == 10) {

print " SELECTED";
}
print ">10<OPTION";

Οι υπορουτίνες του script
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if ($FORM{'hits'} == 20) {
print " SELECTED";

}
print ">20<OPTION"; 
if ($FORM{'hits1} == 50) {

print " SELECTED";
}
print ">60</SELECT>\n";
print "<P><INPUT TYPE=SUBMIT VALUE=\"Αναζήτηση\">"; 
print "</CENTERx/FORMx/P>\n" ;
print "<P ALIGN=CENTER><SMALL>0l όροl που θα αναζητήσετε";
print "δεν χρειάζεται να είναι ολόκληρες λέξεις.";
print "<BR>H λέξη&ςυοί,-ΝθεΙτ, &quot; για παράδειγμα, θα ταιριάζει

■ > .
/

print "τις λέξεις wash, washer, Washington, κλπ.";
print "<BR>Mpv εισάγετε αστερίσκους ή άλλα μη-αλφαριθμητικά";
print "σύμβολα στο πεδίο αναζήτησης";
print "<ΒΒ>εκτός αν θέλετε να τα συμπεριλάβετε(όπως με το ";
print "&quot;C++&quot;)στην αναζήτησή σας.\η";
print "<Ρ ALIGN=CENTER>";
print "Maintained with <STRONG>";
print "<A HREF=\"http://awsd.com/scripts/websearch/\">"; 
print "WebSearch $version</Ax/STRONG> . </SMALLx/P>\n" ; 
print "</TDx/TRx/TABLEx/CENTERx/P>\n" ;

5.3.1.7 Οι υπορουτίνες Header και Footer
Οι υπορουτίνες αυτές είναι οι ίδιες που συναντήσαμε στο script webcal.config.pl

Οι υπορουτίνες του script
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5.3.2 Το κυρίως πρόγραμμα
Το κυρίως τμήμα του script ξεκινάει με την εντολή require “find.pl”, η οποία δηλώνει ότι 

η βιβλιοθήκη αυτή θα φορτώνεται κάθε φορά που καλείται το script.
Στη συνέχεια ορίζουμε του πίνακες @day και @month, οι οποίοι περιέχουν αντίστοιχα τα 

ονόματα των ημερών της εβδομάδας και τα ονόματα των μηνών.
Στην αρχική φόρμα η ιδιότητα METHOD του tag <FORM> έχει την τιμή POST, κατά 

συνέπεια τα δεδομένα διαβάζονται από το CGI με την εντολή read και αποκωδικοποιούνται 
όπως περιγράψαμε στα προηγούμενα scripts. Τα ζευγάρια που προκύπτουν καταχωρούνται 
στον hash πίνακα %FORM. Η $FORM{$name} θα αναφέρεται στην τιμή που έχει το πεδίο 
της φόρμας που έχει όνομα $name.

Αν η $FORM{$name} δεν έχει τιμή, τότε αντιστοιχίζουμε σε αυτήν το string 
“$FORM{$name}, $ value”. Στην αντίθετη περίπτωση θέτουμε $FORM{$name}=$value. Η 
τιμή της $FORM{$name} εξαρτάται από τον αν ο χρήστης έχει εισάγει κάποια τιμή στο 
πεδίο με το συγκεκριμένο όνομα.

require "find.pl";

@day = (Sun,Mon,Tue,Wed,Thu,Fri,Sat);
@month = (Jan,Feb,Mar,Apr,May,Jun,Jul,Aug,Sep,Oct,Nov,Dec);

read(STDIN, $buffer, $ENV{'CONTENT_LENGTH'});
@pairs = split (/&/, $buffer); 
foreach $pair (@pairs){

($name, $value) = split (/=/, $pair);
$name =- tr/+/ /;
$name =- s/%([a-fA-FO-9][a-fA-FO-9])/pack("C", hex($l))/eg; 
$value =- tr/+/ /;
$value =~ s/%([a-fA-FO-9][a-fA-FO-9])/pack("C", hex($l))/eg; 
if ($FORM{$name}) {

$FORM{$name} = "$FORM{$name}, $value";
}
else {

$FORM{$name} = $value;
}

}

To κυρίως πρόγραμμα
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Μετά δίνουμε τις αρχικές συνθήκες στα πεδία της φόρμας που αντιστοιχούν στη Sname.
Έτσι λοιπόν θα έχουμε:

a) Αν η $FORM{‘boolean’} δεν έχει οριστεί, δηλαδή αν ο χρήστης δεν εισάγει κάτι 
στο πεδίο της φόρμας στο οποίο είναι NAME=’boolean’, τότε θέτουμε στη 
μεταβλητή αυτή την τιμή «οποιονδήποτε όρο».

b) Αν η $FORM{‘case’} δεν έχει οριστεί, τότε θα είναι $FORM{‘case’}=^i.
c) Αν η $FORM{‘hits’} δεν έχει οριστεί, τότε θέτουμε $FORM{‘hits’}=25.
d) Αν τώρα δεν έχει οριστεί η $FORM{‘terms’}, δηλαδή αν ο χρήστης δεν έχει 

εισάγει όρους για αναζήτηση στο πεδίο, τότε θέτουμε μια μεταβλητή $NoTerms=l.

unless ($FORM{'boolean'}) { $FORM{'boolean'} = "onoιονδήποτε όρο"; }
unless ($FORM{'case'}) { $FORM{'case'} = "όχι"; }
unless ($FORM{'hits'}) { $FORM{'hits'} =25; }
unless ($FORM{1 terms'}) { $NoTerms = 1; }

Μετά για τη μεταβλητή $FORM{‘terms’} εκτελούμε μερικές κανονικές εκφράσεις. Η 
πρώτη ψάχνει όλο το string για να βρει τους ειδικούς χαρακτήρες και να τους σβήσει και 
επιστρέφει τον αριθμό των αντικαταστάσεων. Η δεύτερη και η τρίτη ψάχνουν αντίστοιχα 
στην αρχή και στο τέλος του κειμένου που έδωσε ο χρήστης για τους ίδιους χαρακτήρες. To g 
που υπάρχει στο τέλος των κανονικών αυτών εκφράσεων δείχνει ότι οι αντικαταστάσεις δεν 
θα σταματήσουν όταν ολοκληρωθεί το πρώτο ταίριασμα, αλλά θα συνεχίσουν σε όλο το 
μήκος του string που έχει δοθεί στην $FORM{‘terms’}.

Η τελευταία κανονική έκφραση ψάχνει να βρει αριθμητικά ψηφία πριν από τους ειδικούς 
χαρακτήρες τα οποία και αντικαθιστά με το στηλοθέτη \ και θέτει το αποτέλεσμα του 
ταιριάσματος στη $ 1.

Οι όροι που θα αναζητηθούν θα εισαχθούν στον πίνακα @terms. Η αναζήτηση που 
διαφέρει λίγο από τις υπόλοιπες είναι εκείνη που γίνεται όταν ο χρήστης δώσει στη 
$FORM{‘boolean’} την τιμή «φράση». Για το λόγο αυτό η επόμενη if εκτελεί μια διάκριση:

Εφόσον η $FORM{‘boolean’} έχει την τιμή «φράση», τότε η τιμή της μεταβλητής 
$FORM{‘terms’} εισάγεται στο τέλος του πίνακα @terms με χρήση της συνάρτησης push. 
Αν όμως η $FORM{‘boolean’} έχει οποιαδήποτε άλλη τιμή (οποιονδήποτε όρο, όλους τους 
όρους), τότε είναι απαραίτητο να χωριστεί το κείμενο που έδωσε ο χρήστης σε όρους. Αυτό 
γίνεται με χρήση της split, η οποία θα ψάξει να βρει ειδικούς χαρακτήρες (\t\n\r\f) κατά μήκος 
ολόκληρου του string που έδωσε ο χρήστης και θα χωρίσει την τιμή της $FORM{‘terms’} σε 
τμήματα, τα οποία και θα καταχωρηθούν στον πίνακα @terms. Στη δεύτερη περίπτωση τα 
στοιχεία του @terms είναι όλες οι λέξεις που είχε εισάγει ο χρήστης στο πεδίο με 
NAME=’terms’.

Στη συνεχεία ορίζουμε τους μετρητές $matchcount=0 και $filecount=0. Ο πρώτος μετράει 
τα αρχεία που ικανοποιούν τα κριτήρια αναζήτησης ενώ ο δεύτερος μετράει τον συνολικό 
αριθμό των αρχείων που αναζητήθηκαν.

Το κυρίως πρόγραμμα
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$FORM{1 terms 1} =- s/\s + / /g;
$FORM{'terms'} =~ s/A\s//;
$FORM{'terms'} =- s/\s$//;
$FORM{'terms'} =~ s/([A\w\s])/\\$l/g; 
if ($FORM{'boolean'} eq "φράση") { 

push (@terms,$FORM{'terms'});
}
else {

@terms = split(/\s+/,$FORM{'terms'}) ;
}

$matchcount=0;
$filecount=0;

Η επόμενη foreach θα διαβάσει όλους τους καταλόγους $file του πίνακα @dirs. Για τον 
καθένα από αυτούς εκτελείται η undef, η οποία θα σβήσει τις τιμές που έχουν από 
προηγούμενη αναζήτηση ο πίνακας @Allfiles και η μεταβλητή $Alltext.

Οι if που ακολουθούν θα ελέγξουν με τη βοήθεια κανονικών εκφράσεων το ποιους τύπους 
αρχείων έχουμε δηλώσει στην αρχή του script ότι θα αναζητούνται.

a) Η πρώτη if ψάχνει με μια κανονική έκφραση να βρει το σύμβολο \+ στο τέλος της 
$file. Αν αυτό υπάρχει, τότε, όπως είπαμε στην αρχή του κεφαλαίου, θα πρέπει να 
γίνει αναζήτηση σε όλα τα αρχεία κειμένου και όχι μόνο σε αυτά με κατάληξη .htm 
και .html. Οπότε στην περίπτωση αυτή θέτουμε $Alltext=l

b) Η δεύτερη if ψάχνει με μια κανονική έκφραση να βρει το σύμβολο \* στο τέλος της 
$file. Εφόσον το βρει, σημαίνει ότι θέλουμε να ψάξουμε και τους υποκαταλόγους 
του καταλόγου που δηλώσαμε στον πίνακα @dirs. Θα είναι λοιπόν $Alldirs=l, ενώ 
θα κληθεί η υπορουτίνα find- που βρίσκεται μέσα στη βιβλιοθήκη find.pl-με 
παράμετρο Sfile, για να βρει το πλήρες μονοπάτι για τους καταλόγους που είναι 
δηλωμένοι στον @dirs και για τους υποκαταλόγους τους. Στην περίπτωση που δεν 
βρει όμως το \*, θα εκτελεστεί η ομάδα εντολών που βρίσκεται μετά το else. Με 
την εντολή opendir θα ανοίξουμε τον κατάλογο Sfile με dirhandle DIR τον οποίο θα 
διαβάσουμε με την εντολή readdir(DIR). Τα περιεχόμενα του καταλόγου θα 
καταχωρηθούν στον πίνακα @Allfiles, ενώ στο τέλος της ανάγνωσης η 
closedir(DIR) θα κλείσει τον κατάλογο.

foreach $file (@dirs) {
undef (@AllFiles,$AllText); 
if ($file =- s/\+$//) {

$AllText = 1;
}
if ($file =~ s/\*$//) {

$AllDirs = 1;
&find ($file) ;

}
else {

opendir(DIR,$file); 
@AllFiles = readdir(DIR); 
closedir(DIR);

}

To κυρίως πρόγραμμα
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Η $file θα έχει ανάλογα πλέον ως τιμή είτε τους καταλόγους που υπάρχουν στον @dirs( π.χ. 
/inetpub/wwwroot/webct) είτε τους καταλόγους αυτούς μαζί με τους υποκαταλόγους(π.χ. 
/inetpub/wwwroot/webct/cgi-bin/). Σε κάθε περίπτωση θέλουμε να σβηστεί ο χαρακτήρας / 
από το τέλος της $file, κάτι το οποίο γίνεται με μία κανονική έκφραση, η οποία ψάχνει να 
βρει τον χαρακτήρα αυτό στο τέλος της $file και να τον σβήσει.

Η επόμενη foreach $subfile(@Allfiles) θα εκτελεστεί μόνο στην περίπτωση που δεν 
έχουμε ζητήσει να ψάχνονται οι υποκατάλογοι, διότι μόνο τότε ορίζεται ο πίνακας @Allfiles. 
Ο σκοπός της είναι να ξεχωρίσει τα αρχεία από τους καταλόγους που βρίσκονται στον 
@Allfiles. Η $subfile είναι η μεταβλητή που αναφέρεται στο κάθε αρχείο που υπάρχει στον 
@Allfiles ενώ η $file αναφέρεται στον κατάλογο στον οποίο βρίσκονται τα αρχεία.

Εκτελείται μία unless, η οποία θα ελέγξει με μια κανονική έκφραση αν η τιμή της 
$ sub file ταιριάζει με την αρχή της $file. Αν αυτό ισχύει τότε η $subfile είναι κατάλογος, 
οπότε δεν θα εκτελεστούν οι εντολές που βρίσκονται μέσα στην unless. Αν όμως η κανονική 
έκφραση δεν επαληθευτεί, τότε η $subfile αναφέρεται σε αρχείο που βρίσκεται στον 
κατάλογο που ορίζει η $file. Στην περίπτωση αυτή καταχωρούμε στη Ssubfile την τιμή 
$file.”/”.$subfile, δηλαδή τον κατάλογο μαζί με το αρχείο.

Η if που ακολουθεί κάνει τους εξής ελέγχους για την Ssubfile:
a) Αν το αρχείο στο οποίο αναφέρεται η $subfile είναι αρχείο κειμένου (-Τ).
b) Αν η SAlltext έχει οριστεί ή αν η κανονική έκφραση που θα εκτελεστεί στη Ssubfile 

ταιριάξει την (.) και μετά από αυτή ένα από τα γράμματα s ή ρ 0 ή περισσότερες 
φορές, τα γράμματα htm και το γράμμα 1 0 ή περισσότερες φορές στο τέλος της 
Ssubfile. Με λίγα λόγια ελέγχεται αν η κατάληξη του αρχείου στο οποίο 
αναφέρεται η Ssubfile είναι μία από τις: shtm, phtm, shtml, phtml, htm, html.

c) Αν δεν έχει οριστεί κάποιο αρχείο στην Savoid ή αν η κανονική έκφραση που θα 
εκτελεστεί στην Ssubfile δεν ταιριάξει με κανένα δεδομένο από αυτά που υπάρχουν 
στην Savoid.

Εφόσον και οι τρεις αυτοί έλεγχοι επαληθευτούν, τότε εκτελούμε τη συνάρτηση 
stat(Ssubfile), η οποία επιστρέφει έναν πίνακα με τα στατιστικά του αρχείου. Από τον πίνακα 
αυτό εμείς ζητάμε το στοιχείο 7, το οποίο αντιστοιχεί στο μέγεθος του αρχείου σε bytes. Για 
τη μετατροπή σε kilobytes διαιρούμε την τιμή αυτή με το 1024 και προσθέτουμε 0,5. Το 
ακέραιο μέρος του αποτελέσματος μας δίνει τα αντίστοιχα kilobytes.

Η τιμή αυτή καταχωρείται σε έναν hash πίνακα %kbytesize με την αντιστοιχία 
$kbytesize{$subfile}=int((((stat($subfile))[7])/1024+.5).

Η μεταβλητή Skbytestotal θα αυξηθεί κατά την ποσότητα Skbytesize{Ssubfile}.
Τέλος, το string στο οποίο αντιστοιχεί η Ssubfile θα εισαχθεί στο τέλος του πίνακα @files 

με την εντολή push, κατά συνέπεια ο πίνακας @files θα περιέχει όλα τα απόλυτα μονοπάτια 
για τα αρχεία των καταλόγων που δηλώσαμε στον @dirs.
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$file =~ s/\/$//;
foreach $subfile (@AllFiles) {

unless ($subfile =- /A$file/) {
$subfile = $file."/".$subfile;

}
if ((-T "$subfile")

&& ($AllText || ($subfile =- /\.(s|p)*htm(l)*$/)) 
&& (! $avoid |j ($subfile !~ /$avoid/) ) ) { 

$kbytesize{$subfile} = 
int((((stat($subfile)) [7])/l024)+.5);

$kbytestotal += $kbytesize{$subfile}; 
push (@files,"$subfile");

}
}

)

Από το σημείο αυτό αρχίζει ο κώδικας της αναζήτησης. Η unless ελέγχει την τιμή της 
μεταβλητής SNoterms. Οι εντολές που βρίσκονται μέσα σε αυτή εκτελούνται μόνο εάν η 
μεταβλητή αυτή δεν έχει τιμή. Όπως είδαμε στην αρχή του script, η SNoterms παίρνει τιμή 
όταν ο χρήστης δεν εισάγει τίποτα στο πεδίο με NAME=’terms’, οπότε και δεν εκτελείται 
αναζήτηση.

Εφόσον όμως έχουν εισαχθεί όροι για αναζήτηση, η επανάληψη ξεκινάει διαβάζοντας 
κάθε στοιχείο SFILE του πίνακα @files. Ανοίγει λοιπόν κάθε αρχείο “$FILE” και αντιγράφει 
το περιεχόμενο του στον πίνακα @LINES. Η κάθε γραμμή αυτού του πίνακα λοιπόν είναι το 
περιεχόμενο ενός αρχείου που θα αναζητηθεί. Εφόσον έχει μετρηθεί ένα υπάρχον αρχείο, η 
μεταβλητή Sfilecount θα αυξηθεί κατά ένα.

Στη συνέχεια θα υπολογίσουμε τα στατιστικά του αρχείου πάλι με τη συνάρτηση 
stat($FILE). Αυτή τη φορά θέλουμε την $mtime, η οποία δίνει την τελευταία φορά που 
τροποποιήθηκε το αρχείο από την 1-1-1970. Η Smtime αντιστοιχεί στο στοιχείο 9 του πίνακα 
που επιστρέφει η stat, οπότε θα είναι $mtime=(stat($FILE))[9]. Η τιμή αυτή της Smtime για 
το αρχείο SFILE καταχωρείται στον hash πίνακα %mtime με την εντολή 
Smtime {$FILE}=$mtime, η οποία αντιστοιχίζει στο κλειδί SFILE του πίνακα %mtime την 
τιμή Smtime.

Η συνάρτηση join που υπάρχει μετά ενώνει όλα τα στοιχεία του πίνακα @LINES σε μια 
μεταβλητή Sstring. Τα επιμέρους στοιχεία όμως θα χωρίζονται με ‘ ‘, όπως περιγράφει η 
συγκεκριμένη join. Η Sstring λοιπόν θα καταχωρεί το περιεχόμενο όλων των αρχείων που 
έχουμε δηλώσει ότι θα αναζητηθούν.

Η Sstring κατά συνέπεια θα περιέχει χαρακτήρες αλλαγής γραμμής, οι οποίοι θα 
σβηστούν με μια κανονική έκφραση η οποία θα ψάξει όλο το μήκος του string. Επίσης, άλλη 
μια κανονική έκφραση θα προσπαθήσει να ταιριάξει τα tags <SCRIPT> και </SCRIPT> σε 
ολόκληρο το μήκος της Sstring καθώς και οποιοδήποτε χαρακτήρα βρίσκεται μέσα σε αυτά. 
Εφόσον η κανονική έκφραση επαληθευτεί, θα σβηστούν τόσο τα tags όσο και ο κώδικας που 
βρίσκεται ανάμεσά τους. Το σύμβολο i στο τέλος της κανονικής έκφρασης δηλώνει ότι το 
ταίριασμα θα ισχύει ανεξάρτητα από το αν τα γράμματα είναι πεζά ή κεφαλαία.
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Μετά εκτελείται μία if η οποία με μια κανονική έκφραση η οποία θα αναζητήσει στη 
Sstring τα tags <TITLE> και </TITLE>. Αν ο έλεγχος επαληθευτεί, ό,τι βρίσκεται ανάμεσα 
σε αυτά θα καταχωρηθεί στον hash πίνακα %title με την εντολή $title{$FILE}=”$l”. Αυτό 
σημαίνει πως ότι ταιριαστεί από την κανονική έκφραση-το οποίο θα είναι τίτλος της HTML 
σελίδας- θα καταχωρηθεί στη $ 1 ως string. Η τιμή του string στη συνέχεια θα αντιστοιχιστεί 
στο κλειδί SFILE του πίνακα %title.

Αν η κανονική έκφραση δεν βρει τα tags <TITLE> και </TITLE> μέσα στην Sstring, τότε 
σημαίνει ότι το συγκεκριμένο αρχείο δεν περιέχει κώδικα HTML. Στην περίπτωση αυτή 
θέτουμε κατευθείαν $title{$FILE}-’SFILE”.

Τελικά λοιπόν η μεταβλητή $title{$FILE} θα έχει ως τιμή είτε τον τίτλο της HTML 
σελίδας, είτε το όνομα του αρχείου.

unless ($NoTerms) {
foreach $FILE (@files) {

open (FILE,"$FILE");
@LINES = <FILE>; 
close (FILE);
$filecount ++;
$mtime = (stat($FILE)) [9];
$mtime{$FILE} = $mtime;
$update{$FILE} = &Get_Date;
$string = joint' ',@LINES);
$string =- s/\n/ /g;
$string =- s/<SCRIPT>.*<\/SCRIPT>/ /gi; 
if ($string =- /<TITLE>([A>]+)<\/TITLE>/i) { 

$title{$FILE} = "$1";
}

else {
$title{$FILE} = "$FILE";

}

Η επόμενη if ελέγχει την τιμή της μεταβλητής SSplitNames. Εφόσον η μεταβλητή αυτή 
έχει τιμή που δεν είναι μηδέν, θέλουμε να εμφανίζονται σε ξεχωριστά αποτελέσματα οι 
σύνδεσμοι για τις επιμέρους επικεφαλίδες. Για το λόγο αυτό εκτελούμε μια split η οποία 
χωρίζει τη SString σε τμήματα όταν συναντάει το tag <Α ΝΑΜΕ= >. Τα τμήματα που 
προκύπτουν από τη split καταχωρούνται στον πίνακα @names.

Αν αντίθετα η μεταβλητή SSplitNames είναι μηδέν, τότε δεν μας ενδιαφέρει ο παραπάνω 
διαχωρισμός. Άρα η τιμή της Ssting θα καταχωρηθεί μόνο στο @names[0].

Ενδιαφέρον παρουσιάζει εδώ η καταχώρηση Snamescount=@names, η οποία φαινομενικά 
καταχωρεί έναν πίνακα σε μία βαθμωτή μεταβλητή. Στην πραγματικότητα όμως, εφόσον η 
@names είναι πίνακας, στην Snamescount καταχωρείται ο αριθμός των στοιχείων του και όχι 
τα ίδια τα στοιχεία. Άρα η Snamescount ή θα περιέχει τον αριθμό των επιμέρους συνδέσμων, 
ή θα περιέχει μόνο ένα στοιχείο.
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if ($SplitNames) {
@names = split (/<\s*A\s*NAME\s*=\s*"*/i,$string);

}
else {

@names[0] = $string;
}
$namescount = @names;

Οι διαφορετικές τιμές της Snamescount διατρέχονται με την επόμενη foreach $key, η 
οποία επαναλαμβάνεται από 0 ως $namescount-1. Η unless που υπάρχει μέσα στη foreach θα 
εκτελεστεί στην περίπτωση που η $namescount έχει παραπάνω από ένα στοιχεία. Τότε η 
μεταβλητή $filename θα πάρει την τιμή εκείνη από τον πίνακα @names η οποία αντιστοιχεί 
στη $key

Οι εντολές που βρίσκονται μέσα στην unless θα εκτελεστούν μόνο στην περίπτωση που η 
$key δεν είναι μηδέν, δηλαδή αν ο πίνακας @names έχει παραπάνω από ένα στοιχεία. Και 
αυτό διότι θέλουμε να καταχωρήσουμε το κάθε στοιχείο του @names σε μια μεταβλητή 
Sfilename.

Εφόσον λοιπόν η $key δεν είναι μηδέν, αντιστοιχίζεται στη μεταβλητή $filename η τιμή 
$names[key], δηλαδή το στοιχείου του @names που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη $key. 
Οπότε η μεταβλητή Sfilename είναι πλέον της μορφής <Α ΗΙΙΕΕ=”οποιαδήποτε αναφορά”>. 
Στη συνέχεια εκτελείται μία κανονική έκφραση, η οποία θα αναζητήσει στην αρχή του string 
οποιουσδήποτε χαρακτήρες δεν είναι “ και > 0 ή περισσότερες φορές, ενώ μετά θα ψάξει 
όλους τους υπόλοιπους χαρακτήρες μέχρι το τέλος του string. Το αποτέλεσμα της πρώτης 
σύγκρισης θα αποθηκευτεί στη $1 και θα καταχωρηθεί στη $ filenames. Ύστερα θα 
εκτελεστεί μία κανονική έκφραση η οποία θα αναζητήσει στην αρχή του string όλους τους 
χαρακτήρες που δεν είναι “ > ο ή περισσότερες φορές. Στην συνέχεια θα αναζητήσει τα “ 0 ή 
περισσότερες φορές και μετά 0 ή περισσότερα κενά. Στο τέλος θα αναζητήσει το χαρακτήρα 
> ενώ μετά θα αναζητήσει οποιονδήποτε χαρακτήρα υπάρχει. Επειδή η τελευταία αναζήτηση 
είναι σε παρένθεση, θα αποθηκευτεί στη $1 και το τελικό αποτέλεσμα στην $names[key].

Τελικά λοιπόν η $fllename θα περιέχει τον σύνδεσμο ενώ η $names[$key] την περιγραφή 
του.

Τέλος το string “$FILE”- που περιέχει το πλήρες μονοπάτι για το αρχείο- ενοποιείται με 
χρήση του τελεστή (.) της PERL με την τιμή της Sfilename, και η νέα αυτή τιμή καταχωρείται 
στη Sfilename.

Εφόσον όμως η Skey ισούται με το μηδέν, σημαίνει ότι ο πίνακας @names έχει μόνο ένα 
στοιχείο. Άρα η SFILE καταχωρείται απευθείας στην Sfilename, αφού δεν επιθυμούμε να 
υπάρχουν ξεχωριστά οι επιμέρους σύνδεσμοι.

Τώρα πλέον θέλουμε να καταχωρήσουμε τα στατιστικά στοιχεία του κάθε αρχείου που 
εκφράζει η SFILE στην Sfilename, το οποίο γίνεται με τις επόμενες εντολές.
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Στο σημείο αυτό ορίζουμε και τη μεταβλητή $val{$filename}=0, η οποία θα χρησιμεύσει 
ως μετρητής.

foreach $key (0..$namescount-l) {
unless ($key==0) {

$filename = $names[$key];
$filename =- s/A ( [A ">]*). */#$l/;
$names[$key] =~ s/A [A " >]* " *\s*> (. *)/$1/; 
$filename = "$FILE"."$filename";

}
else {

$filename = $FILE;
}
$kbytesize{$filename} = $kbytesize{$FILE}; 
$update{$filename} = $update{$FILE};
$title{$filename} = $title{$FILE};
$val{$filename} = 0;
$string = $names[$key];
unless (!($UseDescs) || ($NoMETAs >0)) {

if ($string =- /<[A>]*META[A>]+NAME\s*=[ 
"]‘description [ "]+CONTENT\s* = \s*"(([*>"])*)"[A>]*>/i) {

$description{$filename} = "$1";
}

}
$title{$filename} =- s/\s+/ /g;
$title{$filename} =- s/A\s*//;
$title{$filename} =- s/\s*$//;
$string =-

s/< [A>] *\s+ALT\s* = \s*" ( ( Γ>"] ) *) " [A>] *>/$!/ig;

Στη συνέχεια πρέπει να διακρίνουμε περιπτώσεις για τις τιμές των μεταβλητών 
SUseDescs και SNoMETAs. Αυτό γίνεται με εντολές unless, όπως περιγράφουμε στη 
παρακάτω.

Αν στην αρχή του script έχουμε ορίσει την SUseDescs ή αν δεν είναι SNoMETAS>0, τότε 
σημαίνει ή ότι θέλουμε περιγραφή ή ότι δεν θα εμφανίζονται μετά- περιγραφές. Η συνθήκη 
είναι διαζευκτική, δηλαδή η ελάχιστη απαραίτητη προϋπόθεση είναι να επαληθευτεί μία από 
της δύο. Αν αυτό συμβεί, τότε δεν θα εκτελεστούν οι εντολές μέσα στην unless. Σε αντίθετη 
περίπτωση, εκτελείται μία if, η οποία με μια κανονική έκφραση θα προσπαθήσει να κάνει το 
εξής πολύπλοκο ταίριασμα: θα αναζητήσει πρώτα το χαρακτήρα < ενώ δεν θα πρέπει να βρει 
τον >, 0 ή περισσότερες φορές. Μετά πρέπει να βρει το tag ΜΕΤΑ, το οποίο δεν πρέπει να 
έχει το σύμβολο >. Ύστερα θα ψάξει να βρει την ιδιότητα NAME 0 ή περισσότερες φορές, το 
= και τα εισαγωγικά(“). Μέσα στα εισαγωγικά θα αναζητήσει τη λέξη description, 0 ή 
περισσότερες φορές. Επόμενο βήμα είναι να ταιριάξει την ιδιότητα CONTENT, 0 ή 
περισσότερες φορές και το = 0 ή περισσότερες φορές. Μετά η κανονική έκφραση θα 
αναζητήσει τα εισαγωγικά και στη συνέχεια το περιεχόμενο της παρένθεσης. Η κανονική 
έκφραση στην παρένθεση θα αναζητήσει χαρακτήρες που δεν είναι > ή “ , 0 ή περισσότερες 
φορές και μετά εισαγωγικά, ενώ μετά δεν πρέπει να βρει το χαρακτήρα >, 0 ή περισσότερες
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φορές, τον οποίο όμως θα ψάξει να ταιριάξει στο τέλος. Η τελευταία σύγκριση είναι case 
insensitive, και αποθηκεύεται στη $1. Το κείμενο που έχει τώρα η $1 καταχωρείται στη 
Sdescription {$filename}.

unless (!($UseDescs) | | ($NoMETAs >0)) {
if ($string =- /<[A>]*METAU>]+NAME\s*= [

" ]‘description[ "] +CONTENT\s* = \s* " ( ( U>"] ) *) " [A>] *>/i) {

}
}

$description{$filename} = "$1";
}

Το επόμενο βήμα είναι να σβηστούν όλοι οι ειδικοί χαρακτήρες που υπάρχουν στην τιμή 
της Stitle{filename}. Αυτό γίνεται με απλές κανονικές εκφράσεις, όπως φαίνεται παρακάτω.

Επίσης εκτελείται άλλη μια κανονική έκφραση η οποία θα αναζητήσει να βρει το κείμενο 
ALT( το οποίο είναι ιδιότητα του tag IMG και δηλώνει το κείμενο που θα χρησιμοποιηθεί 
εναλλακτικά για την εικόνα αυτή) για την περίπτωση που ο browser δεν υποστηρίζει εικόνες 
ή αν ο χρήστης της έχει απενεργοποιήσει. Το αποτέλεσμα καταχωρείται στη Sstring.

$title{$filename} =- s/\s+/ /g;
$title{$filename} =~ s/A\s*//; 
$title{$filenamej =- s/\s*$//; 
$string =~

s/<[A>]*\s +ALT\s * = \s *" ((U>"])*) " [*>]*>/$l/ig;

Παρόμοια λειτουργεί και η επόμενη unless, η οποία χρησιμοποιεί ως συνθήκη μόνο την 
τιμή της μεταβλητής $NoMETAs. Δηλαδή οι εντολές που υπάρχουν μέσα στην unless θα 
εκτελεστούν μόνο αν βρουν SUseDescs να μην είναι 0, ή αν δεν βρουν μετά- περιγραφές. Αν 
βρεθούν μετά- περιγραφές, τότε εμφανίζονται αυτές ως περιγραφή του κάθε αποτελέσματος 
οπότε δεν χρειάζεται να εκτελεστούν οι εντολές αυτές.

Τώρα πλέον πρέπει να καθορίσουμε τι θα εμφανίζεται κάτω από το κάθε αποτέλεσμα ως 
περιγραφή. Πρώτα ελέγχουμε με μια unless αν η SUseDescs έχει τιμή ή αν η 
$description{$filename’} έχει τιμή.

Το περιεχόμενο του αρχείου, δηλαδή η τιμή της Sstring αντιγράφεται στη μεταβλητή 
Sdescription. Στη συνεχεία αναζητείται με κανονική έκφραση το tag <BODY>. Εφόσον 
βρεθεί, μια ακόμη κανονική έκφραση θα ταιριάζει όλους του χαρακτήρες που βρίσκονται 
πριν από αυτό 0 ή περισσότερες φορές, όλους τους χαρακτήρες που δεν είναι >, 0 ή 
περισσότερες φορές- δηλαδή τις επιπλέον ιδιότητες που συναντάμε στο <BODY>- και τέλος 
το χαρακτήρα >. Τέλος, θα προσπαθήσει επίσης να ταιριάζει οποιουσδήποτε χαρακτήρες 
βρίσκονται μετά, 0 ή περισσότερες φορές. Το αποτέλεσμα της τελευταίας αυτής σύγκρισης 
θα αποθηκευτεί στη $ 1.
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unless ($NoMETAs >0) {
$string =- s/<[A>]*META[A>]+NAME\s*=[

"]*(description|keywords) [ "]+CONTENT\s* = \s*"(([A>" ])*)" [ A>]*>/$2/ig;
}
unless (!($UseDescs) || ($description{$filename})) {

$description = $string; 
if ($description =- /<B0DY/) {

$description =- s/.*<BODY [A>]*>(.*)/$1/i;
}

Η μεταβλητής Sdescription λοιπόν περιέχει οτιδήποτε βρίσκεται μετά το tag <BODY>. 
Μέσα στο tag αυτό μπορεί να υπάρχουν και άλλοι χαρακτήρες < >, οι οποίοι σβήνονται με 
ένα ακόμη regex. Με regex σβήνονται και όλοι οι ειδικοί χαρακτήρες(\ί\η\ί\τ) που υπάρχουν 
στην αρχή και στο τέλος της Sdescription.

Η Sdescription όπως ορίστηκε μέχρι εδώ, περιλαμβάνει ένα πολύ μεγάλο μέρος του 
αρχείου. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιούμε τη συνάρτηση substr($description, 0, 250) η 
οποία θα αποκόψει του πρώτους 250 χαρακτήρες. Το αποτέλεσμα θα καταχωρηθεί στην 
$description{$filename}, και θα εμφανίζεται ως περιγραφή κάτω από το κάθε αποτέλεσμα.

Οι ίδιες κανονικές εκφράσεις που εφαρμόσαμε στη $description εφαρμόζονται και στην 
Sstring. Τώρα πλέον όλοι οι όροι που έδωσε ο χρήστης καθώς και το περιεχόμενο των 
αρχείων που υπάρχουν στον κατάλογο που θα ψάξουμε, έχουν κωδικοποιηθεί σε μεταβλητές. 
Απομένει να αναζητούμε τώρα τους όρους αυτούς ανάλογα με τις επιλογές του εκάστοτε 
Χρήστη._______________________________________________________________________________

$description =- s/<( [Α>])*>//g;
$description =- s/\s+/ /g;
$description =- s/A\s*//;
$description =- s/\s*$//;
$description{$filename} = 

substr($description,0,250);
}
$string =- s/< ( [A>])*>//g;
$string =- s/\s+/ /g;
$string =- s/A\s*//;
$string =- s/\s*$//;
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Η διάκριση αυτή ξεκινάει με την τιμή της μεταβλητής $FORM{‘boolean’}. Αν η 
μεταβλητή αυτή έχει την τιμή «όλους τους όρους», τότε γίνεται το εξής: με τη foreach $term 
σαρώνεται όλος ο πίνακας @terms.

1) Αν ο χρήστης έχει δώσει στο πεδίο «Ευαισθησία» την τιμή «όχι», τότε εκτελείται 
μία κανονική έκφραση ή οποία προσπαθεί να ταιριάξει όλες τις τιμές της 
μεταβλητής $term. Στην κανονική έκφραση υπάρχει στην αρχή το s, που σημαίνει 
ότι θα επιστραφεί ο αριθμός των επιτυχών ταιριασμάτων, ενώ στο τέλος υπάρχουν 
τα i, g, που σημαίνει ότι η αντιστοίχηση θα γίνει χωρίς ευαισθησία σε όλο το μήκος 
του string. Ο αριθμός των ταιριασμάτων αποθηκεύεται στη μεταβλητή $test. Αν η 
τιμή της $test είναι μικρότερη από το 1, τότε δεν έχει ταιριάξει κανένας όρος, 
οπότε παραμένει $val{$filename}=0 και η last διακόπτει την εκτέλεση της 
επανάληψης και στέλνει το κώδικα στην εντολή if($val{$filename}>0). Αν η τιμή 
της $test όμως είναι μεγαλύτερη ή ίση από ένα, τότε έχει βρεθεί ένας από τους 
ζητούμενους όρους, οπότε η $val{$filename} αυξάνεται κατά την τιμή της $test.

2) Αν ο χρήστης έχει δώσει στο πεδίο «Ευαισθησία» την τιμή «ναι», τότε εκτελείται η 
ίδια κανονική έκφραση, αλλά χωρίς την παράμετρο ΐ. Ο υπολογισμός της $test και 
της $val{$filename} γίνεται ακριβώς όπως προηγουμένως.

if ($FORM{'boolean'} eq

$val{$filename}+$test;

$val{$filename}+$test;

}

'όλους τους όρους') { 
foreach $term (@terms) {

if ($FORM{'case'} eq 'όχι') {
$test = ($string =- s/$term//ig); 
if ($test < 1) {

$val{$filename} = 0; 
last ;

}
else {

$val{$filename} =

}
}
elsif ($FORM{'case 1} eq 'ναι') {

$test = ($string =- s/$term//g); 
if ($test < 1) {

$val{$filename} = 0; 
last ;

}
else {

$val{$filename} =

}
}

}

To κυρίως πρόγραμμα
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Αν η μεταβλητή $FORM{‘boolean’} έχει κάποια άλλη τιμή εκτός από την «όλους τους 
όρους», ανάλογα με το αν στο πεδίο «Ευαισθησία» ο χρήστης έχει εισάγει «ναι» ή «όχι», 
εκτελείται το κατάλληλο regex το οποίο θα αποθηκεύσει τον αριθμό των όρων που 
ταιριάζουν στη $test. Η τιμή της $val{$filename} αυξηθεί κατά την $test.

else {
foreach $term (@terms) {

if ($FORM{1 case'} eq 'όχι') {
$test = ($string =- s/$term//ig);

}
elsif ($FORM{'case'} eq 'ναι') {

$test = ($string =~ s/$term//g);
}
$val{$filename} = $val{$filename}+$test;

}
}

Εφόσον μετά από τους υπολογισμούς, η τιμή της $val{$filename} είναι θετική, τότε την 
καταχωρούμε στον hash πίνακα %truval, αντιστοιχίζοντας την στο κλειδί $filename. Ο 
μετρητής Smatchcount αυξάνεται κατά ένα και η επανάληψη περνάει στην επόμενη τιμή της 
$key.

Όταν εξαντληθούν οι τιμές της $key, τότε οι ίδιες εντολές εκτελούνται για την επόμενη 
$FILE. Οι επαναλήψεις που θα γίνουν θα είναι όσοι και οι όροι του πίνακα @FILES.

Εφόσον ολοκληρωθούν όλες οι επαναλήψεις, κλείνει η unless και ο κώδικας προχωράει.

if ($val{$filename} > 0) {
$truval{$filename} = ($val{$filename}); 
$matchcount++;

}
}

}
}

Στο τελευταίο στάδιο, η foreach που ακολουθεί εκτελεί κανονικές εκφράσεις για κάθε όρο 
Sterm του πίνακα @terms, με σκοπό την αντικατάσταση όλων των ειδικών χαρακτήρων που 
έδωσε ο χρήστης με του αντίστοιχους δεκαεξαδικούς της HTML.

foreach $term (@terms) {
$term =- s/\\\\/BaCkSlAsH/g;
$term =- s/\\//g;
$term =- s/BaCkSlAsH/\\/g;
$term =- s/&/&amp;/g;
$term =- s/"/&quot;/g;
$term =- s/>/&gt;/g;
$term =- s/</&lt;/g;

Απομένει πλέον να γίνει η εκτύπωση των αποτελεσμάτων στη σελίδα.

Το κυρίως πρόγραμμα
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5.3.2.1 Η εκτύπωση των αποτελεσμάτων
Τώρα πλέον έχουν καταχωρηθεί οι όροι στον πίνακα @terms και έχουν μετρηθεί οι φορές 

που εμφανίζεται ο καθένας ανάλογα με τις επιλογές που υπάρχουν στη φόρμα. Για την 
επεξεργασία τους όμως πρέπει να αντικατασταθούν οι ειδικοί χαρακτήρες με τους 
αντίστοιχους δεκαεξαδικούς. Αυτό γίνεται με κανονικές εκφράσεις, οι οποίες τοποθετηθούν 
μέσα σε μια επανάληψη foreach για να εκτελεστούν για όλα τα στοιχεία του @terms. Οι 
κανονικές αυτές εκφράσεις αναζητούν στην κάθε Sterm τα ειδικά σύμβολά και τα 
αντικαθιστούν σε όλο το μήκος του string.

Για τη νέα σελίδα που θα δημιουργηθεί καλούμε αρχικά την υπορουτίνα Header, η οποία 
θα τυπώσει τον τίτλο της. Στη συνέχεια τυπώνουμε την επικεφαλίδα μας «Αποτελέσματα 
Αναζήτησης», ενώ ακριβώς από κάτω θέλουμε να τυπώνονται οι λέξεις που δόθηκαν για 
αναζήτηση, η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε και αν η αναζήτηση αυτή ήταν case sensitive ή 
όχι.

Η επικεφαλίδα τυπώνεται απλά γράφοντας την. Για να εμφανιστεί το είδος της 
αναζήτησης χρησιμοποιούμε την τιμή της $FORM{‘boolean”}, την οποία και τυπώνουμε, 
ενώ για να εμφανιστεί η ευαισθησία του κειμένου τυπώνουμε την τιμή της $FORM{‘case’}.

Στη συνέχεια θέλουμε να τυπώσουμε τους όρους που αναζητήθηκαν. Εδώ πρέπει να 
διακρίνουμε και την περίπτωση να μην έχει εισάγει ο χρήστης όρους στο αντίστοιχο πεδίο. 
Με μια if λοιπόν ελέγχουμε την τιμή της SNoTerms. Αν αυτή έχει πάρει τιμή, τότε σημαίνει 
ότι δεν έχουν δοθεί όροι αναζήτησης οπότε τυπώνουμε το αντίστοιχο προειδοποιητικό 
μήνυμα. Διαφορετικά, τυπώνουμε τον κάθε $term που βρίσκεται στον πίνακα @terms.

print "Content-type: text/html\n\n";
&Header("Search Results");

print "<H1 ALIGN=CENTER>AnoTελέσματα Αναζήτησης</Η1>\η"; 
print "<P ALIGN=CENTER>Aeξεις Κλειδιά ($FORM{'boolean 1}, 
print "Ευαισθησία $FORM{1 case 1}) : <STRONG>"; 
if ($NoTerms) {

print "Δεν δόθηκαν όροι για αναζήτηση!";
}
else {

foreach $term (@terms) { 
print "$term

}
}
print "</STRONGx/P>\n" ;

Μας ενδιαφέρει επίσης να τυπώνεται ο αριθμός των αρχείων που αναζητήθηκαν, καθώς 
και εκείνων που ικανοποίησαν τα κριτήρια αναζήτησης. Θα τυπώσουμε λοιπόν τις τιμές των 
μεταβλητών Sfilecount και Smatchcount με μικρά γράμματα!^ <SMALL>), αφού τις 
περάσουμε πρώτα από την υπορουτίνα commas. Δίπλα στην τιμή της Sfilecount θα τυπώνεται 
το κείμενο «files searched» ενώ δίπλα στην Smatchcount η λέξη «match».

Αν τώρα η τιμή της Smatchcount είναι 1, τότε τυπώνουμε ένα κενό και τη λέξη «found». 
Διαφορετικά, τυπώνουμε χωρίς κενό το «es», μετά τυπώνουμε ένα κενό και μετά τη λέξη 
«found».

Η εκτύπωση των αποτελεσμάτων
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print "<Ρ ALIGN=CENTERxSMALL>" ;
print "(<STRONG>",&commas($filecount),"</STRONG> files searched; "; 
print "<STRONG>",Scommas($matchcount),"</STRONG> match"; 
if ($matchcount == 1) {

print " found)";
}
else {

print "es found)";
}
print " </SMALL>\n";

Μετά πρέπει να ελεγχθεί σε ποια σελίδα των αποτελεσμάτων είμαστε. Διαβάζεται λοιπόν 
η μεταβλητή $FORM{‘first’}. Αν δεν έχει οριστεί η τιμή της, τότε είμαστε σίγουρα στην 
πρώτη σελίδα, οπότε θέτουμε $FORM{‘ first’ }=1.

Επίσης, διαβάζεται και η μεταβλητή $FORM{‘last’}. Εφόσον ούτε εδώ δεν υπάρχει τιμή, 
η μεταβλητή αυτή παίρνει την τιμή της $FORM{‘hits’}.

Ο αριθμός των αποτελεσμάτων ελέγχεται με μια if. Αν η μεταβλητή Smatchcount είναι 0, 
τότε κανένα αρχείο δεν αντιστοιχεί στα κριτήρια που δώσαμε, οπότε τυπώνεται 
προειδοποιητικό μήνυμα που προτρέπει να αναθεωρήσουμε τα κριτήρια αναζήτησης και να 
ξαναπροσπαθήσουμε. Σε αντίθετη περίπτωση, αν δηλαδή υπάρχουν αποτελέσματα, θέλουμε 
να τυπώνεται στην αρχή της κάθε σελίδας το διάστημα των αποτελεσμάτων που βλέπουμε. 
Αυτό γίνεται τυπώνοντας αρχικά τη λέξη Matches και στη συνέχεια την τιμή της 
$FORM{‘ first’}

Η τιμή που θα εκτυπωθεί στη μετά θα είναι ή η τιμή της Smatchcount ή η τιμή της 
$FORM{‘last’}. Το ποια από τις δύο θα εκτυπωθεί καθορίζεται ως εξής: μια if συγκρίνει την 
τιμή της Smatchcount με την $FORM{‘last’}. Αν η Smatchcount είναι μικρότερη, τότε 
τυπώνεται μια παύλα και μετά η τιμή της Smatchcount. Διαφορετικά τυπώνεται με τον ίδιο 
τρόπο η τιμή της $FORM{Tast’}.

unless ($FORM{'first'}) { $FORM{'first'} = 1; }
unless ($FORM{'last'}) { $FORM{1 last'} = $FORM{'hits'}; }

if ($matchcount == 0) {
print "<P ALIGN=CENTER>Kavfva αρχείο δεν επαληθεύει τα κριτήριά

σας!";
print "<ΒΚ>Ξαναπροσπαθήστ ε.</Ρ>\η";

}
else {

print "<Ρ ALIGN=CENTERxSTRONG>Matches $FORM{ ' first' } "; 
if ($matchcount < $FORM{'last'}) {

print $matchcount</STRONGx/P>\n" ;
}
else {

print $FORM{'last' }</STRONGx/P>\n" ;
}

Η εκτύπωση των αποτελεσμάτων
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Από το σημείο αυτό καν μετά ξεκινάει η εκτύπωση των αρχείων που επαλήθευσαν τα 
κριτήρια. Για να μετράμε το πόσα τυπώνουμε χρησιμοποιούμε το μετρητή $Count=0. Η 
εκτύπωση θα γίνει σε αριθμημένη λίστα με χρήση του tag <OL> της HTML. Οι επιλογές που 
έχουμε είναι να τυπώνουμε τα αποτελέσματα κατά αύξουσα χρονολογική σειρά ή κατά 
φθίνουσα σειρά του αριθμού των λέξεων που ταίριαξαν. Αυτό καθορίζεται από την τιμή της 
μεταβλητής $DisplayByDate.

Αν είναι $DisplayByDate>0, τότε για κάθε τιμή της %key θα κληθεί η υπορουτίνα 
ByDate, η οποία θα εκτελέσει τη χρονολογική ταξινόμηση και θα επιστρέψει τα κλειδιά του 
πίνακα %truval κατά χρονολογική σειρά. Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα θα τυπωθεί με κλήση 
της υπορουτίνας PrintEntry και ο κώδικας θα προχωρήσει στην επόμενη $key.

Διαφορετικά, αντί για την ByDate θα κληθεί η υπορουτίνα By Value. Η εκτύπωση θα γίνει 
και πάλι με την PrintEntry.

$Count = 0;
print "<P><OL>\n"; 
if ($DisplayByDate > 0) {

foreach $key (sort ByDate keys %truval) { 
&PrintEntry;

}
}
else {

foreach $key (sort ByValue keys %truval) { 
^PrintEntry;

}
}
print "</OLx/P>\n" ;

Οι επόμενες if ελέγχουν ξεχωριστά την περίπτωση να υπάρχουν περισσότερα 
αποτελέσματα από αυτά που δηλώσαμε να εμφανίζονται ανά σελίδα.

Η πρώτη if ελέγχει αν η τιμή της $FORM{$first} είναι μεγαλύτερη από τον ένα ή αν 
$FORM{$last} είναι μικρότερη από την Smatchcount. Αυτό θα σημαίνει ότι υπάρχουν και 
άλλα αποτελέσματα τα οποία θα εκτυπωθούν σε επόμενη σελίδα. Ξεκινάμε λοιπόν να 
φτιάξουμε έναν πίνακα ο οποίος θα περιέχει όλα τα κριτήρια αναζήτησης, τυπώνοντας όμως 
μόνο το tag <TABLE> και το tag <TR>. Το περιεχόμενο του πίνακα θα διαφέρει ανάλογα με 
το ποια από τις δύο συνθήκες της εντολής επαληθεύεται. Για το λόγο αυτό εξετάζουμε μετά 
την κάθε μία ξεχωριστά.

Αν είναι λοιπόν $FORM{$first}>l, τότε σημαίνει ότι βρισκόμαστε σε σελίδα με 
αποτελέσματα που δεν είναι η πρώτη. Δημιουργούμε πρώτα τη φόρμα με το tag <FORM> 
μέσα στον πίνακα, έτσι ώστε η ιδιότητα ACTION να δείχνει στο URL που βρίσκεται το 
script. Στη συνέχεια δημιουργούμε με το tag <INPUT> πεδίο με TYPE=HIDDEN, το οποίο 
έχει NAME=”terms” και η ιδιότητα VALUE παίρνει ως τιμή την τιμή της μεταβλητής $term 
από την επόμενη foreach. Μια print μετά θα εκτυπώσει το σύμβολο >, το οποίο κλείνει το tag 
INPUT.

Η εκτύπωση των αποτελεσμάτων
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Τα υπόλοιπα πεδία που θα δημιουργήσουμε θα είναι τύπου HIDDEN και θα έχουν ως 
τιμές τις αντίστοιχες που έχουν πάρει όταν έγινε για πρώτη φορά η αναζήτηση με τα 
συγκεκριμένα κριτήρια.

Έτσι, οι πρώτες τρεις <INPUT> θα δημιουργήσουν αντίστοιχα δύο πεδία τύπου HIDDEN. 
Το πρώτο θα έχει NAME=”boolean” και η τιμή του θα είναι η τιμή της $FORM{‘boolean’}, 
το δεύτερο θα έχει NAME=”case” και η τιμή του θα είναι η τιμή της $FORM{‘case’}, ενώ το 
τρίτο θα είναι έχει NAME=”hits” και η τιμή του θα είναι η τιμή της $FORM{‘hits’}. Επίσης 
θα δημιουργηθούν και δύο κρυφά πεδία, τα οποία θα έχουν αντίστοιχα NAME-’first” και 
NAME=”last”. Η τιμή της ιδιότητας VALUE για το πεδίο NAME=”first” προκύπτει από τη 
διαφορά $FORM{$first}-$FORM{$hits}, ενώ η αντίστοιχη τιμή για το πεδίο NAME=”last” 
προκύπτει από τη διαφορά $FORM{Tast’}-$FORM{‘hits’}.

Τέλος θα δημιουργήσουμε με την <INPUT> ένα πεδίο τύπου SUBMIT για την αποστολή 
των δεδομένων στο script. Η τιμή του πεδίου αυτού θα είναι «Προηγούμενα $FORM{‘hits’} 
Αποτελέσματα», και μας οδηγεί στην προηγούμενη σελίδα αποτελεσμάτων.

Η φόρμα κλείνει στο σημείο αυτό.

if (($FORM{1 first'} >1) || ($FORM{'last'} < $matchcount)) {
print " <PxCENTERxTABLExTR>\n" ;

}
if ($FORM{'first'} > 1) {

print " <TDxFORM METHOD=POST ACTION=\"$cgiurl\">\n"; 
print "<INPUT TYPE=HIDDEN NAME=\"terms\" VALUE=\""; 
foreach $term (@terms) { 

print "$term
}
print "\">\n";
print "<INPUT TYPE=HIDDEN NAME=\"boolean\" 
print "VALUE=\"$FORM{'boolean'}\">\n"; 
print "<INPUT TYPE=HIDDEN NAME=\"case\" 
print "VALUE=\"$FORM{'case'}\">\n"; 
print "<INPUT TYPE=HIDDEN NAME=\"hits\" 
print "VALUE=\"$FORM{'hits'}\">\n"; 
print "<INPUT TYPE=HIDDEN NAME=\"first\"
print "VALUE=\"",($FORM{'first'}-$FORM{'hits'}),"\">\n"; 
print "<INPUT TYPE=HIDDEN NAME=\"last\"
print "VALUE=\"",($FORM{'last'}-$FORM{'hits'}),"\">\n"; 
print "<INPUT TYPE=SUBMIT
print "VALUE=\"Προηγούμενα $FORM{ 'hits' }

Anoiελέσματα\">\n";
print "</FORMx/TD>\n" ;

}

Η εκτύπωση των αποτελεσμάτων
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Η δεύτερη if που υπάρχει αμέσως μετά ελέγχει αν η τιμή της $FORM{‘last’} είναι 
μικρότερη από τη μεταβλητή $matchcount. Αν αυτό ισχύει, τότε υπάρχουν περισσότερα 
αποτελέσματα από αυτά που βλέπουμε στη σελίδα. Δημιουργούμε λοιπόν και πάλι τη φόρμα 
ως στοιχείο του πίνακα, με την ιδιότητα METHOD=POST και την ιδιότητα ACTION να 
δείχνει στο URL του script αναζήτησης. Η τιμή του πεδίου με NAME=”terms” διαβάζεται 
από τον πίνακα @terms, όπως αναφέραμε προηγουμένως, ενώ με τον ίδιο ακριβώς τρόπο 
δημιουργούνται και τα πεδία με NAME=”boolean”, NAME=”case” και NAME=”hits”.

Η διαφορά από την προηγούμενη if παρουσιάζεται στον υπολογισμό της τιμής της 
ιδιότητας VALUE των πεδίων με ΝΑΜΕ-Tirst” και NAME=”last”. Η VALUE για το πρώτο 
πεδίο θα έχει τιμή $FORM{‘first’}+$FORM{‘hits’}, ενώ για το δεύτερο θα έχει τιμή 
SFORM {‘ last ’} +SFORM {‘hits’}.

Εφόσον υπολογιστούν και αυτές οι τιμές, θέλουμε να δημιουργήσουμε το κουμπί που θα 
μας δείχνει τα επόμενα αποτελέσματα. Αυτό γίνεται με τη δημιουργία ενός πεδίου με την 
<INPUT>, όπου είναι TYPE=SUBMIT. Η τιμή της ιδιότητας VALUE πρέπει να περιέχει τον 
αριθμό των αποτελεσμάτων που απομένουν. Για το λόγο αυτό, υπολογίζουμε τη μεταβλητή 
Snextset, η οποία προκύπτει αν από την $matchcount αφαιρεθεί η τιμή της $FORM{Tast’}. 
Αν το αποτέλεσμα είναι 1, τότε σημαίνει ότι απομένει άλλο ένα αποτέλεσμα, οπότε η 
ιδιότητα VALUE θα πάρει την τιμή «Επόμενο Αποτέλεσμα». Διαφορετικά, αν είναι 
$nextset<$FORM{‘hits’}, δηλαδή αν τα αποτελέσματα που απομένουν είναι λιγότερα από το 
μέγιστο αριθμό που δηλώσαμε ότι θέλουμε να βλέπουμε κάθε φορά, η ιδιότητα VALUE θα 
έχει την τιμή «Επόμενα Snextset Αποτελέσματα». Σε κάθε άλλη περίπτωση, η VALUE θα 
έχει την τιμή «Επόμενα $FORM{‘hits’} αποτελέσματα». Η φόρμα κλείνει στο σημείο αυτό 
με τα tag </FORM>.
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if ($FORM{1 last'} < $matchcount) {
print "cTDxFORM METHOD=POST ACTION=\" $cgiurl\" >\n" ; 
print "<INPUT TYPE=HIDDEN NAME=\"terms\" VALUE=\""; 
foreach $term (@terms) { 

print "$term ";
}
print "\">\n";
print "<INPUT TYPE=HIDDEN NAME=\"boolean\" ";
print "VALUE=\"$FORM{'boolean'}\">\n" ;
print "<INPUT TYPE=HIDDEN NAME=\"case\"
print "VALUE=\"$FORM{'case'}\">\n";
print "<INPUT TYPE=HIDDEN NAME=\"hits\" ";
print "VALUE=\"$FORM{'hits'}\">\n";
print "<INPUT TYPE=HIDDEN NAME=\"first\" ";
print "VALUE=\"",($FORM{'first'}+$FORM{'hits'}),"\">\n";
print "<INPUT TYPE=HIDDEN NAME=\"last\"
print "VALUE=\"",($FORM{'last'}+$FORM{'hits'}),"\">\n"; 
print "<INPUT TYPE=SUBMIT VALUE=\"";
$nextset = $matchcount-$FORM{'last'}; 
if ($nextset == 1) {

print "Επόμενο Αποτέλεσμα";
}
elsif ($nextset < $FORM{'hits'}) {

print "Επόμενα $nextset Αποτελέσματα";
}
else {

print "Επόμενα $FORM{'hits'} Αποτελέσματα";
}
print "\">\n</FORMx/TD>\n" ;

Οι τιμές των μεταβλητών $FORM{‘first’} και $FORM{‘last’} έχουν πλέον αλλάξει, 
οπότε γίνεται πάλι ο έλεγχος αν $FORM{‘first’}>1 ή αν $FORM{‘last’}<$matchcount. Αν 
μία από αυτές ισχύει, τότε τυπώνεται το tag τέλους γραμμής και το tag </TABLE> για το 
κλείσιμο του πίνακα

if (($FORM{'first'} >1) || ($FORM{'last'} < $matchcount)) {
print " </TRx/TABLEx/CENTERx/P>\n" ;

}
}

&PrintForm;
^Footer; 
exit ;

Στη συνέχεια καλείται η PrintForm για να εκτυπωθεί κάτω από τα αποτελέσματα η αρχική 
φόρμα. Επίσης καλείται και η Footer.

Η εκτύπωση των αποτελεσμάτων
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6 Ο ΧΩΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ

6.1 Γενικά
Ο χώρος συζητήσεων είναι και αυτός δημιουργημένος με PERL scripts, τα οποία 

αποτελούν το πρόγραμμα Webbbs. Σε αντίθεση με άλλους χώρους συζητήσεων, αποθηκεύει 
τα μηνύματα ως αρχεία κειμένου και δημιουργεί HTML σελίδες επιτόπου. Αυτό σημαίνει ότι 
το ευρετήριο (index) των μηνυμάτων μπορεί να προσαρμοστεί πολύ εύκολα στις ανάγκες του 
χρήστη. Έτσι, τα μηνύματα μπορούν να προβάλλονται χρονολογικά ή με βάση το θέμα 
(threaded) ή με τη μορφή που χρησιμοποιείται στα guestbooks.

Το πρόγραμμα προσφέρει πολλές επιλογές τόσο στους χρήστες, όσο και στον 
Administrator10, ο οποίος μπορεί να εκτελεί πολλές ενέργειες- όπως σβήσιμο χρηστών και 
μηνυμάτων με πολύ εύκολο τρόπο.

Το πρόγραμμα υποστηρίζει την εισαγωγή του αρχικού μηνύματος στις απαντήσεις 
(quoting) καθώς και την ενημέρωση μέσω e-mail, των χρηστών που θέλουν να 
ενημερώνονται για την τοποθέτηση νέων μηνυμάτων. Αποτελείται από τα εξής αρχεία: 
webbbs_text.pl,webbbs_basic.pl, webbbs_form.pl, webbbs_index.pl, webbbs_misc.pl, 
webbbs_post.pl, webbbs_profile.pl, webbbs_read.pl και webbbs_rebuild.pl. Τα scripts αυτά 
είναι κομμάτια του κυρίως προγράμματος και δεν χρειάζεται να τροποποιηθούν καθόλου. 
Καλούνται από το script που έχει τις ρυθμίσεις όταν πρέπει να γίνει η αντίστοιχη ενέργεια.

Το webbbs_settings.pl είναι το αρχείο το οποίο περιέχει όλες τις γενικές ρυθμίσεις για τα 
forums που δημιουργούνται, ενώ to webcal_config.pl περιέχει τις ρυθμίσεις για το 
συγκεκριμένο forum που δημιουργούμε κάθε φορά. Αν λοιπόν χρησιμοποιούμε διαφορετικό 
αρχείο, τότε μπορούμε να έχουμε διαφορετικά boards.

Το webbbs_text.pl περιέχει το κείμενο των μηνυμάτων που περιέχονται στις σελίδες που 
δημιουργεί το script. Βρίσκονται σε ξεχωριστό αρχείο ώστε να είναι εύκολη η επεξεργασία 
τους.

Ο κώδικας που ακολουθεί είναι αρκετά πολύπλοκος. Σε πολλά σημεία το ποιο script 
εκτελείται εξαρτάται από την τιμή της QUERY_STRINGU. Για καλύτερη κατανόηση του, 
στα τμήματα που είναι απαραίτητο, θα εξετάζουμε τις υπορουτίνες με τη σειρά που 
καλούνται, για να παρατηρούμε τις αλλαγές της τιμής της παραμέτρου της 
QUERY_STRING. Επίσης πολλές υπορουτίνες εκτελούνται με διαφορετικό τρόπο, για 
διαφορετική τιμή της query string.

Στη συνέχεια θα εξετάσουμε τα scripts που αποτελούν το πρόγραμμα ξεχωριστά.

10 υπάρχει ξεχωριστό administrative script το οποίο μπορεί κάποιος να προμηθευτεί από το site του 
προγράμματος μετά το registration.
11 Βλέπε και παράρτημα 1

Γενικά
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6.2 To script webbbs_settings.pl
Στο script αυτό οι μεταβλητές χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: στις υποχρεωτικές και στις 

προαιρετικές. Θα εξετάσουμε τις δύο αυτές κατηγορίες ξεχωριστά.

6.2.1 Υποχρεωτικές μεταβλητές
Αρχικά πρέπει να ορίσουμε την τιμή της $scipts_dir, δηλαδή το απόλυτο μονοπάτι για τον 

κατάλογο που θα περιέχει τα scripts. Δεν είναι φυσικά υποχρεωτικό να βρίσκονται όλα στον 
ίδιο κατάλογο, αλλά αυτό διευκολύνει κατά πολύ την κατάσταση. Οι μεταβλητές που 
ακολουθούν θα περιέχουν το απόλυτο μονοπάτι για το κάθε ένα από τα επιμέρους scripts του 
προγράμματος.

Στη συνέχεια θα ορίσουμε τις μεταβλητές που είναι απαραίτητες για να υπάρχει e-mail 
notification.

1) Smailprog: Καθορίζει το πρόγραμμα mail το οποίο θα χρησιμοποιείται από το 
script-εφόσον φυσικά υπάρχει. Μπορεί να οριστεί με τρεις διαφορετικούς τρόπους. 
Ο πιο συνηθισμένος είναι να δοθεί το απόλυτο μονοπάτι για το πρόγραμμα 
“sendmail”, εφόσον φυσικά το πρόγραμμα αυτό υπάρχει στο server( οι NT servers 
δεν το έχουν). Το πρόγραμμα αυτό είναι διαφορετικό από το πρόγραμμα “mail” ή 
από οποιοδήποτε άλλο CGI script. Αν δεν υπάρχει στο σύστημά μας, τότε 
μπορούμε να ορίσουμε την μεταβλητή αυτή ως SMTP, για να έχουμε άμεση 
πρόσβαση στον mail server12. Τέλος, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το module 
NET:SMTP της PERL, εφόσον αυτό υπάρχει, ορίζοντας τη μεταβλητή αυτή ως 
“libnet”. Αν δεν θέλουμε να έχουμε e-mail notifications, τότε δεν ορίζουμε τη 
μεταβλητή αυτή.

2) $WEB SERVER και SSMTP SERVER: Αν χρησιμοποιούμε άμεσο SMTP, 
μπορούμε να ορίσουμε τη μία ή και τις δύο από αυτές τις μεταβλητές. Αν μείνουν 
κενές, τότε το script θα προσπαθήσει να καθορίσει το όνομα του server από μόνο 
του. Φυσικά, αν χρησιμοποιηθεί το sendmail, οι μεταβλητές αυτές δεν παίζουν 
κανένα ρόλο.

3) Sadmin name: Το όνομα του Administrator. Θα εμφανίζεται στο κάτω μέρος των 
σελίδων που δημιουργούνται από τα scripts ως e-mail link, χρησιμοποιώντας τη 
διεύθυνση που δίνουμε στην $maillist_address.

4) Smaillist address: Η διεύθυνση που χρησιμοποιούμε για e-mail τα οποία είναι 
σχετικά με τη συζήτησή μας. Ο χαρακτήρας @ στη διεύθυνση πρέπει να γράφεται 
\@, για να μην ψάχνει η PERL να βρει πίνακα. Η παράμετρος αυτή πρέπει να 
οριστεί ακόμη και αν δεν χρησιμοποιούμε notifications, καθώς είναι η διεύθυνση 
με την οποία θα επικοινωνούν οι επισκέπτες του board με τον Administrator.

12 αυτό είναι απαραίτητο για τους NT Servers.

To script webbbs_settings.pl
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5) $notification address: Όταν στέλνονται e-mail ειδοποιήσεις, θα φαίνονται με τη 
μορφή From: Smailist address To: Snotificationaddress. Αν δεν θέλουμε να 
λαμβάνουμε αντίγραφα από τις ειδοποιήσεις, τότε μπορούμε να βάλουμε εδώ ένα 
εικονικό e-mail.

6) Semail list: Όταν οριστεί η μεταβλητή αυτή, δημιουργείται μία e-mail λίστα για 
όλους όσους δήλωσαν ότι θέλουν να λαμβάνουν ειδοποιήσεις για νέα μηνύματα με 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Αν έχουμε ένα board με σχετικά μικρή κίνηση και 
θέλουμε να επιτρέψουμε την άμεση αποστολή αντιγράφων από τα μηνύματα που 
εισάγονται μέσω e-mail, τότε θέτουμε την παράμετρο αυτή 1. Διαφορετικά την 
αφήνουμε 0.

7) $private list: Αν θέλουμε να στέλνονται ειδοποιήσεις με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, 
αλλά δεν θέλουμε να μπορεί να κάνει subscribe στο forum μας ο κάθε επισκέπτης, 
τότε θέτουμε τη μεταβλητή αυτή 1. Αν αυτή η μεταβλητή είναι 1, ενώ η 
προηγούμενη είναι μηδέν, τότε παίρνει αντίγραφο από τα μηνύματα που εισάγονται 
μόνο ο administrator.

8) Sheader only: Αν η μεταβλητή αυτή οριστεί να είναι 1, τότε στα e-mail 
notifications θα περιέχεται μόνο η επικεφαλίδα των μηνυμάτων και όχι το 
περιεχόμενό τους. Αυτό είναι χρήσιμο, διότι θα ενημερώνονται οι χρήστες, αλλά θα 
πρέπει να επισκεφτούν οπωσδήποτε το site μας για να μπορέσουν να διαβάσουν τις 
ανακοινώσεις.

Οι επόμενες γραμμές use Socket και use NET::SMTP έχουν γραφτεί ως σχόλια, δηλαδή 
έχουν το σύμβολο # στην αρχή. Αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε άμεσο SMTP, τότε πρέπει 
να σβήσουμε το # από την πρώτη μεταβλητή, ενώ αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε το 
NET::SMTP, πρέπει να σβήσουμε το # και από τις δύο μεταβλητές.

To script webbbs_settings.pl
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6.2.2 Προαιρετικές Μεταβλητές
Οι μεταβλητές που ακολουθούν στη συνέχεια είναι προαιρετικές. Μπορούμε να ορίσουμε 

όποιες χρησιμεύουν για το δικό μας χώρο συζητήσεων.
Αρχικά συναντάμε τη γραμμή # BEGIN { @AnyDBM_File::ISA = qw (DB_File) }, η 

οποία είναι σχόλιο, αφού έχει μπροστά το σύμβολο #. Η σημασία της είναι η εξής:
Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί το module AnyDBM_FILE για τη διαχείριση της βάσης 

δεδομένων. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτό δεν χρειάζεται αλλαγή, αφού στους 
περισσότερους servers το προεπιλεγμένο DBM module είναι και το πιο αποτελεσματικό. Αν 
όμως ο χώρος συζητήσεων μας γίνει αργός, λόγω μεγάλου μεγέθους της βάσης δεδομένων, 
τότε μπορεί να χρειαστεί να επικοινωνήσουμε με τον administrator του συστήματος για να 
ενημερωθούμε για το ποια άλλα modules είναι διαθέσιμα ή μπορούν να εγκατασταθούν.

Για να αναφερθούμε σε ένα από αυτά τα modules, πρέπει να σβήσουμε το # από την αρχή 
της γραμμής αυτής και να αντικαταστήσουμε το DB_FILE με το όνομα του module που θα 
χρησιμοποιήσουμε.

1) SDBMType: Η μεταβλητή αυτή καθορίζει πως θα γίνεται η προσπέλαση της βάση 
δεδομένων DBM, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση των 
πληροφοριών του χώρου συζητήσεων. Η αρχική της τιμή είναι μηδέν. Στην 
περίπτωση όμως που το script δεν μπορεί να ανοίξει το αρχείο της βάσης- ειδικά αν 
μας επιστρέφει το μήνυμα «Inappropriate File Type or format», τότε πρέπει να την 
θέσουμε 1. Αυτό θα αντικαταστήσει τη βασική εντολή tie() με μία παραλλαγή της, 
συμβατή με το συγκεκριμένο DB_File Module, το οποίο βγάζει το παραπάνω 
μήνυμα. Αν όλα τα παραπάνω αποτύχουν, τη θέτουμε 2 για να χρησιμοποιηθούν οι 
συναρτήσεις dbmopen().

2) SMetaFile: Η μεταβλητή αυτή θα περιέχει το μονοπάτι για ένα αρχείο κειμένου, το 
οποίο θα περιέχει κώδικα HTML, ο οποίος θέλουμε να εισαχθεί στο τμήμα 
<HEAD> των σελίδων που παράγει το script.

3) SHeaderFile και SFooterFile: Περιέχουν το μονοπάτι για τα αρχεία κειμένου που 
θα περιέχουν τον HTML κώδικα ο οποίος θα τοποθετηθεί αμέσως μετά από το tag 
<BODY> και στο τέλος της σελίδας index που θα δημιουργηθεί. Περιλαμβάνονται 
για να δώσουν στη σελίδα αυτή την ίδια μορφή που έχουν οι υπόλοιπες σελίδες. 
Χρησιμοποιούνται μόνο στη σελίδα index που χρησιμοποιείται για το κύριο μέρος 
του forum.

4) SMessageHeaderFile & SMessageFooterFile: Περιέχουν τα μονοπάτια για αρχεία 
κειμένου τα οποία θα περιέχουν κώδικα ο οποίος θα τοποθετηθεί στο πάνω και 
κάτω μέρος των σελίδων με τα μηνύματα. Μπορούν να είναι τα ίδια που ορίσαμε 
στις προηγούμενες μεταβλητές ή διαφορετικά ή να μην χρησιμοποιηθούν καθόλου. 
Τα αρχεία που δηλώνονται εδώ θα χρησιμοποιούνται σε όλες τις μεμονωμένες 
σελίδες με μηνύματα, στις σελίδες των ρυθμίσεων και στις σελίδες που βλέπει ο 
administrator.

5) SSSIRootDir: Τα αρχεία που δηλώσαμε προηγουμένως μπορεί να περιέχουν SSI 
οδηγίες. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να δηλώσουμε το μονοπάτι για τις οδηγίες 
αυτές, έτσι ώστε να μπορεί να τις βρει το script.
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6) Sbodyspec: Περιέχει οποιαδήποτε από τις ιδιότητες που εμφανίζονται στο tag 
<BODY> της HTML. Εδώ δεν πρέπει να ορίσουμε όλο το <BODY> tag, αλλά 
μόνο τις ιδιότητές του.

7) $ font spec: Εδώ θα ορίσουμε άλτες τις ιδιότητες που θέλουμε να έχει το tag 
<FONT>.

8) Snavbarspec: Αποθηκεύει τις ιδιότητες (BORDER, COLOR κλπ), που θα 
χρησιμοποιηθούν στον πίνακα που θα περιέχει την «μπάρα πλοήγησης» στο πάνω 
και κάτω μέρος τον σελίδων.

9) Snavbarfontspec: Αποθηκεύει την αντίστοιχη γραμματοσειρά.
10) Stable spec: Αποθηκεύει τις ιδιότητες ( BORDER, CELLSPACING) που θα 

χρησιμοποιηθούν στους πίνακες που χρησιμοποιεί το script για τα “post form” 
boxes.

11) SListbullters: Από προεπιλογή το πρόγραμμα δημιουργεί λίστα μηνυμάτων 
χρησιμοποιώντας λίστες χωρίς κουκκίδες, με τα tags <DL> και <DT> της HTML. 
Αν θέλουμε οι λίστες μας να έχουν κουκκίδες, τότε θέτουμε την μεταβλητή αυτή 
ίση με ένα, οπότε το script θα χρησιμοποιήσει τα tags <UL> και <LI>.

12) @Subiectprefixes: Πίνακας που αποθηκεύει τα πιθανά θέματα για τις συζητήσεις 
που δημιουργούνται. Αν εδώ δώσουμε στοιχεία, τότε οι χρήστες πρέπει να 
επιλέγουν ένα από τα στοιχεία αυτά ως θέμα του μηνύματος τους.

13) SMessageQpenCode και SMessageCloseCode: Στις μεταβλητές αυτές θα 
δηλώσουμε τον HTML κώδικα που θέλουμε να περιέχεται πριν και μετά το 
κείμενο των μηνυμάτων. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν, για παράδειγμα, για να 
τοποθετηθεί ένα κείμενο ανάμεσα στο tag <BLOCKQUOTE>, η να τονίσουν το 
κείμενο με διαφορετική γραμματοσειρά και χρώμα από αυτό που χρησιμοποιείται 
στο υπόλοιπο site. Η SMessageCloseCode θα περιέχει τα tags κλεισίματος για ότι 
άνοιξε η SMessageOpenCode.

14) SNewQpenCode και SNewCloseCode: Περιέχουν κώδικα HTML ο οποίος θέλουμε 
να εμφανίζεται πριν και μετά από τα νέα μήνυμα στη σελίδα που εμφανίζεται η 
λίστα τους. Από προεπιλογή, θα εμφανίζεται με κόκκινα γράμματα η λέξη «NEW».

15) SAdminQpenCode και SAdminCloseCode: Οι μεταβλητές αυτές θα περιέχουν 
HTML κώδικα ο οποίος θα εμφανίζεται πριν και μετά από τα μηνύματα που 
καταχωρεί ο administrator.

16) SUseLocking: Η μεταβλητή αυτή κάτω από κανονικές συνθήκες πρέπει να έχει την 
τιμή 1. Χρησιμεύει για να δημιουργείται κλείδωμα στο χρησιμοποιούμενο αρχείο, 
έτσι ώστε να μην γράφονται δεδομένα όταν είναι ήδη ανοιχτό. Τη θέτουμε 0 μόνο 
αν για κάποιο λόγο ο server δεν υποστηρίζει την εντολή flock(), για να 
δημιουργήσουμε κλείδωμα με άλλο τρόπο.13

17) SReffeshTime: Ορίζει τον αριθμό των δευτερολέπτων που θα περνάνε πριν 
επιστρέφουμε αυτόματα στην κύρια σελίδα του forum. Αν θέσουμε 0, τότε δεν θα 
γίνεται αυτόματα η επιστροφή.

13 Τα Win 98 δεν υποστηρίζουν ενώ το UNIX και τα Windows NT υποστηρίζουν.
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18) SUseFrames: Η τιμή της μεταβλητής αυτής μπορεί να είναι είτε «horizontal»^ 
«horiz» ή «h»), είτε «vertical»(«vert» ή «ν»), Από δω μπορούμε να ορίσουμε αν θα 
χωρίσουμε το χώρο συζητήσεων σε δύο πλαίσια, το ένα για τους τίτλους των 
μηνυμάτων και το άλλο για το περιεχόμενο του καθενός. Τα πλαίσια μας μπορεί να 
είναι οριζόντια ή κάθετα. Αν εδώ δεν ορίσουμε τιμή, τότε δεν θα υπάρχουν 
πλαίσια.

19) SBBSFrame: Αν χρησιμοποιούμε παραπάνω από ένα πλαίσια στο site μας, 
μπορούμε να ορίσουμε εδώ το όνομα του πλαισίου στο οποίο θα φορτώνεται το 
πρόγραμμα.

20) $WelcomePage: Αν έχουμε ρυθμίσει το πρόγραμμα να χρησιμοποιεί πλαίσια, τότε 
μπορούμε να ορίσουμε στην παράμετρο αυτή το URL μιας σελίδας που θέλουμε να 
εμφανίζεται στο κάτω πλαίσιο, όταν ένας νέος χρήστης επισκέπτεται το site μας. 
Αν εδώ δεν δώσουμε κάποιο URL τότε το πλαίσιο αυτό παραμένει κενό.

21) SModerared: Αν στην μεταβλητή αυτή δώσουμε την τιμή 1, τότε όλα τα νέα 
μηνύματα θα είναι σε αναμονή μέχρι να εγκριθούν με χρήση του administrative 
script από τον administrator.

22) SSeachURL: Συνήθως η παράμετρος αυτή δεν ορίζεται, μια που οι δυνατότητες 
αναζήτησης που προσφέρει το πρόγραμμα αρκούν για οποιαδήποτε περίπτωση. Αν 
όμως έχουμε μια μηχανή αναζήτησης η οποία ψάχνει ολόκληρο το site μας, τότε 
μπορούμε εδώ να δηλώσουμε την διεύθυνσή της. Στην περίπτωση αυτή οποίος 
επιλέξει τον σύνδεσμο «Search» θα οδηγηθεί σε εκείνη τη φόρμα αναζήτησης.

23) STopNPosters: Αν θέλουμε να φαίνονται οι επισκέπτες που εισήγαγαν τα 
περισσότερα μηνύματα με φθίνουσα σειρά, τότε μπορούμε να δηλώσουμε εδώ τον 
αριθμό τους( πχ αν δώσω 5 θα φαίνονται οι 5 πρώτοι).

24) %NavBarLinks(): Είναι ένας hash πίνακας ο οποίος θα περιέχει τα επιπλέον URL 
που θέλουμε να φαίνονται στην κύρια σελίδα. Αυτά μπορεί να είναι σύνδεσμοι για 
FAQ ή σύνδεσμοι για την αρχική μας σελίδα ή οτιδήποτε παρόμοιο. Εδώ μπορούμε 
επίσης να δηλώσουμε και μία τιμή στην ιδιότητα TARGET, χωρίζοντας το από το 
URL με το χαρακτήρα |.

25) SSepPostFormlndex και SSepPostFormRead: Οι μεταβλητές αυτές καθορίζουν αν 
η φόρμα εισαγωγής νέου μηνύματος θα είναι στην ίδια σελίδα με τα μήνυμα ή σε 
διαφορετική. Η τιμή 0 λέει στο script ότι η φόρμα πρέπει να είναι στην ίδια σελίδα 
ενώ η τιμή 1 ότι πρέπει να είναι σε διαφορετική. Αν χρησιμοποιούμε frames, τότε 
οι δύο αυτές τιμές τίθενται αυτόματα 1 από το script.

26) SDefaultType: Από το σχεδίασμά του το πρόγραμμα εμφανίζει τη λίστα με τα 
μηνύματα σε χρονολογική σειρά. Αν θέλουμε κάποιο άλλο τρόπο εμφάνισης, τον 
ορίζουμε εδώ. Οι επιλογές είναι:
"Chronologically",
"Chronologically, Reversed", "Alphabetically", "Alphabetically,
Reversed", "By Threads", "By Threads, Reversed", "By Threads, Mixed", 
"Compressed", "Compressed, Reversed",

27) SDefaultTime: Καθορίζει το πόσο παλιά μηνύματα θα φαίνονται στο forum. 
Μπορεί να είναι οτιδήποτε.
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28) $printboardname: Εδώ όπως αναφέραμε στην αρχή, μπορούμε να καθορίσουμε αν 
θα εμφανίζεται ο τίτλος της συζήτησής μας στην αρχή της σελίδας μας. Αν 
θέσουμε την τιμή αυτή 0, τότε δεν θα εμφανίζεται ενώ αν τη θέσουμε 1, θα 
εμφανίζεται.

29) SDateConfig: Αποθηκεύει το στυλ με το οποίο θα εμφανίζεται η ημερομηνία. 
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα εξής σύμβολα:
%mo% = month (numeric)
%ΜΟ% = month name (as defined in webbbs_text.pl)
%dy% = day of month (numeric)
%DY% = weekday (as defined in webbbs_text.pl)
%yr% = year (two-digit)
%YR% = year (four-digit)
%am% = either "a.m." or "p.m."
%sc% = seconds (two-digit)
%mn% = minutes (two-digit)
%hr% = hour (12-hour clock)
%HR% = hour (24-hour clock)
Οι προεπιλεγμένες τιμές είναι αυτές που ορίζουμε στο webbbs_text.pl

30) SIndexEntrvLines: Ορίζει τη μορφή με την οποία θα φαίνονται τα μηνύματα. Η 
τιμή 1 είναι σε κάθε μήνυμα μία γραμμή ενώ η τιμή 2 δύο γραμμές.

31) SInputColumns και SlnputRows: Καθορίζουν το μέγεθος του πλαισίου κειμένου 
όπου θα εισαχθεί το μήνυμα. Αν εδώ δεν δηλώσουμε τιμή, τότε το πρόγραμμα 
θεωρεί ότι έχουμε 80 στήλες και 15 γραμμές. Η μικρότερη επιτρεπτή τιμή είναι 25 
στήλες και 5 γραμμές.

32) SHouroffset: Χρησιμοποιείται αν το ημερολόγιο χρησιμοποιείται σε διαφορετική 
χρονική ζώνη από το server και δείχνει τη χρονική αυτή διαφορά.

33) SArchiveOnly: Όταν η μεταβλητή αυτή έχει τιμή 0, τότε ο χώρος συζητήσεών μας 
λειτουργεί κανονικά. Αν όμως τη θέσουμε ένα, τότε δεν θα εμφανίζεται πουθενά η 
φόρμα εισαγωγής νέου μηνύματος. Αυτό μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε μια 
συζήτηση η οποία θα είναι read-only. Μπορούμε λοιπόν να δημιουργήσουμε 
σελίδες με ανακοινώσεις, όπου μόνο ο Administrator μπορεί να εισάγει δεδομένα 
με χρήση του administrative script.

34) SSingleLineBreaks: To script αναγνωρίζει αυτόματα το τέλος μιας γραμμής ή 
πολλά κενά ή το χαρακτήρα tab. Αν στη μεταβλητή αυτή δώσουμε την τιμή 0, οι 
αλλαγές γραμμής στο μήνυμα που εισήχθηκε θα αγνοηθούν. Αν δώσουμε την τιμή 
1, τότε θα μετατραπούν στο tag <BR> της HTML.

35) SAutoquote: Αν αυτή η μεταβλητή πάρει την τιμή 1, τότε το κείμενο του αρχικού 
μηνύματος περιέχεται στη φόρμα στην οποία θα εισαχθεί η απάντηση.

36) SAutoquoteChar: Καθορίζει τη χαρακτήρα που θέλουμε να χρησιμοποιηθεί στο 
παραπάνω κείμενο.

37) SAutoHotLink: Αν είναι 1, τότε το script θα προσπαθήσει αυτόματα να συνδεθεί με 
τα URL ή τις e-mail διευθύνσεις που εμφανίζονται στον κορμό ενός μηνύματος.
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38) %FormatCode: Επίσης ένας hash πίνακας, ο οποίος όταν συναντήσει ένα από τα 
κλειδιά, το μετατρέπει στην αντίστοιχη του τιμή. Στον πίνακα αυτό όμως μόνο ότι 
βρίσκεται στο body ενός μηνύματος θα αντικατασταθεί, ενώ το ταίριασμα δεν 
διαχωρίζει πεζά από κεφαλαία. Η μεταβλητή αυτή χρησιμεύει για να διαθέτει 
στους χρήστες κάποιες βασικές συναρτήσεις μορφοποίησης, χωρίς να έχουν 
πρόσβαση στον HTML κώδικα.

39) $ΝΜ Telltale: Ένα προαιρετικό κείμενο από HTML κώδικα, το οποίο 
τοποθετείται δίπλα στα μηνύματα που δεν έχουν περιεχόμενο.

40) $Pic Telltale: Ένα προαιρετικό κείμενο που θα εμφανίζεται δίπλα σε οποιοδήποτε 
μήνυμα περιέχει σύνδεσμο για κάποια φωτογραφία.

41) SThreadSpacer: Ένα προαιρετικό κείμενο HTML κώδικα, το οποίο θα εισαχθεί 
μεταξύ των threads στη λίστα με τα μηνύματα.

42) SDisplayEmail: Αν αυτή η παράμετρος έχει την τιμή 1, τότε δίπλα σε κάθε μήνυμα 
θα φαίνεται το e-mail του ατόμου που το τοποθέτησε, και θα δίνεται η δυνατότητα 
να αποσταλεί απάντηση σε κείνο το e-mail.

43) SResolvelPs: Αν εδώ δώσουμε την τιμή 1, τότε η IP διεύθυνση του κάθε χρήστη θα 
μεταφράζεται σε domain name. Διαφορετικά, αυτό δεν θα γίνεται.

44) SDisplavIPs: Αν εδώ δώσουμε την τιμή 1, τότε θα φαίνεται η ΓΡ διεύθυνση ή το 
domain του κάθε χρήστη που τοποθέτησε μήνυμα. Αν δεν θέλουμε να φαίνονται, 
τότε θέτουμε την τιμή 0.

45) SDisplayViews: Αν θέσουμε την τιμή 1 σε αυτή την παράμετρο, τότε το script θα 
μετράει και θα δείχνει στην οθόνη πόσες φορές διαβάστηκε το κάθε μήνυμα. Αν 
θέσουμε 0, τότε δεν θα γίνονται οι μετρήσεις, ενώ αν θέσουμε 2 θα γίνονται οι 
μετρήσεις, αλλά δεν θα φαίνεται το αποτέλεσμα.

46) SUseCookies: Η τιμή 0 για τη μεταβλητή αυτή σημαίνει ότι δεν θα 
χρησιμοποιούνται cookies. Η τιμή 1 επιτρέπει τη χρήση των cookies. Τα cookies 
επιτρέπουν στο πρόγραμμα να αναγνωρίζει τους επισκέπτες που επιστρέφουν, να 
κρατάει τον αριθμό των μηνυμάτων που τοποθετήθηκαν από την τελευταία τους 
επίσκεψη, να θυμάται τις προτιμήσεις του κάθε χρήστη και να εισάγει αυτόματα το 
όνομα και τη διεύθυνσή του στις φόρμες εισαγωγής νέων μηνυμάτων.

Οι επόμενες μεταβλητές ρυθμίζουν τις δυνατότητες των επισκεπτών.
47) SMaxMessageSize: Ρυθμίζει το μέγιστο μέγεθος του κάθε μηνύματος σε kilobytes.
48) SMaxInputLenth: Ρυθμίζει το μέγιστο μήκος του θέματος των μηνυμάτων και των 

ατόμων που τα εισάγουν.
49) SLockRemoteUser: Αν θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα forum το οποίο να είναι 

προστατευμένο με .htaccess ή κάποιο άλλο σύστημα το οποίο δίνει τιμή στην 
περιβαντολογική παράμετρο REMOTE_USER, τότε μπορούμε να εξαναγκάσουμε 
τους επισκέπτες μας να τοποθετούν τα μηνύματα με χρήση του login name τους 
δίνοντας στη μεταβλητή αυτή την τιμή 1.

50) SAllowUserDeletion: Η τιμή αυτής της παραμέτρου θα είναι 1, αν θέλουμε να 
δίνουμε τη δυνατότητα στους χρήστες να μπορούν να εισάγουν ένα password μαζί
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με το μήνυμά τους, με το οποίο θα μπορούν αργότερα να σβήσουν τα μηνύματα 
τους.

51) SAllowEmailNotices: Αν εδώ θέσουμε την τιμή 1, τότε θα δίνεται η επιλογή στο 
χρήστη να ζητήσει ενημέρωση μέσω e-mail όταν κάποιος απαντάει στο μήνυμά 
τους. Η μεταβλητή αυτή ορίζει μόνο το αν οι επισκέπτες μπορούν να ζητήσουν 
αυτόματες ενημερώσεις ή απαντήσεις και είναι τελείως διαφορετική από την 
$email_list. Όπως οι υπόλοιπες παράμετροι που είναι σχετικές με το e-mail, θα 
είναι απενεργοποιημένη αν δεν ορίσουμε την $mailprog.

52) SAllowPreview: Η τιμή 1 εδώ δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να δει πως θα 
φαίνεται το μήνυμά του πριν το στείλει.

53) SAllowHTML: Η τιμή 1 δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να συμπεριλάβουν 
HTML κώδικα στα μηνύματά τους. Η τιμή 0 τους το απαγορεύει. Η τιμή 2 
επιτρέπει στον HTML κώδικα να φαίνεται στο μήνυμα αντί να ερμηνεύεται ή να 
κόβεται. Αυτό μπορεί να είναι πολύ χρήσιμο αν το θέμα της συζήτησης είναι η 
HTML. Οι εντολές SSI ποτέ δεν θα ερμηνευτούν από το script. Αν η τιμή της 
παραμέτρου είναι 2, τότε απλά θα εμφανιστούν μαζί με το script μαζί με τα 
υπόλοιπα HTML tags. Σε αντίθετη περίπτωση δεν γίνονται δεκτά.

54) SAllowURLs: Η τιμή 1 επιτρέπει στο χρήστη να εισάγει URL στο κάτω τμήμα του 
μηνύματος την ώρα που το γράφει.

55) SAllowPics: Η τιμή 1 δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να εισάγουν συνδέσμους 
για αρχεία εικόνων που βρίσκονται στο δικό τους ή σε άλλους servers.

56) SSaveLinklnfo: Αν εδώ θέσουμε 1, τότε όλες οι πληροφορίες που δίνει ο χρήστης 
στο προαιρετικό URL και στα πεδία εικόνων θα αποθηκευτεί στο αρχείο με το 
cookie του.

57) SAllowUserPrefs: Η τιμή 0 στη μεταβλητή αυτή σημαίνει ότι οι χρήστες δεν θα 
μπορούν να αλλάξουν το στυλ με το οποίο προβάλλονται τα μηνύματα.

58) SAllowNewThreads: Η τιμή 0 στη μεταβλητή αυτή σημαίνει ότι οι χρήστες 
μπορούν να απαντούν στα ήδη υπάρχοντα μηνύματα αλλά δεν μπορούν να 
εισάγουν νέα μηνύματα.

59) SAllowUserResponses: Αν θέσουμε εδώ 0, τότε οι χρήστες θα μπορούν να 
τοποθετήσουνε νέα μηνύματα, αλλά δεν θα μπορούν να απαντήσουν στα ήδη 
υπάρχοντα.

60) $NaughtvWordsFile: Εδώ μπορούμε να ορίσουμε το μονοπάτι για ένα αρχείο το 
οποίο θα περιέχει προσβλητικές λέξεις. Ο έλεγχός του γίνεται από το 
administrative script.

61) $CensorPosts: Στη παράμετρο αυτή μπορούμε να θέσουμε 1, αν θέλουμε οι λέξεις 
που περιλαμβάνονται στο αρχείο που δείχνει η προηγούμενη μεταβλητή να 
αντικαθίστανται με ####.

62) $ShowPosterIP: Εδώ η τιμή 1 σημαίνει ότι όταν ένας χρήστης τοποθετήσει ένα 
μήνυμα, το ευχαριστήριο μήνυμα θα δείχνει την διεύθυνση IP του και το domain 
του.

63) SBannedIPsFile: Αν επιθυμούμε μπορούμε εδώ να ορίσουμε τις IP διευθύνσεις και 
τα domain names των ατόμων που δεν θέλουμε να επισκέπτονται το forum μας.

To script webbbs_settings.pl



Ο ΧΩΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ 119

64) SBanLevel: Η τιμή 0 εδώ σημαίνει ότι τα άτομα που η IP τους βρίσκεται μέσα στο 
προηγούμενο αρχείο δεν θα μπορούν να τοποθετήσουν μηνύματα στο forum. Η 
τιμή 0 σημαίνει ότι αυτοί οι χρήστες θα μπορούν να εισάγουν μηνύματα, αλλά τα 
μηνύματα αυτά θα εμφανίζονται στη συζήτηση όταν και αν το αποφασίσει ο 
administrator. Αν η τιμή είναι 2, τότε οι χρήστες αυτοί δεν θα μπορούν καν να 
διαβάσουν τα υπάρχοντα μηνύματα.

Εδώ τελειώνει ο ορισμός των μεταβλητών του προγράμματος. Απομένει η υλοποίησή του. 
Τα scripts που αποτελούν το πρόγραμμα έχουν όλα υπορουτίνες οι οποίες καλούνται μέσα 
από το webbbs_config.pl.

Σε κάθε εκτέλεση του παραπάνω script καλούνται οι υπορουτίνες Startup και Webbbs. Η 
δεύτερη υπάρχει με το ίδιο όνομα σε πολλά scripts. Ανάλογα με την τιμή του query string 
καλείται και η αντίστοιχη Webbbs.

Για την καλύτερη κατανόηση του προγράμματος, θα αναλύουμε τις υπορουτίνες με τη 
σειρά που καλούνται από το webbbs_config.pl, αναφέροντας δίπλα σε ποιο script ανήκουν.
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6.3 Η υπορουτίνα StartUp(webbbsbasic.pl)
Η υπορουτίνα αυτή καλείται κάθε φορά από το webbbs_config.pl για το ξεκίνημα του 

χώρου συζητήσεων. Στη συνέχεια αυτή καλεί την αντίστοιχη Webbbs ανάλογα με την τιμή 
που έχει το query string.

Αρχικά ελέγχεται αν υπάρχουν απαγορευμένες ΐρ διευθύνσεις, δηλαδή έχει τιμή η 
SBannedIPsFile, και ταυτόχρονα αν είναι $Banlevel=2. Αν ο έλεγχος αυτός επαληθευτεί, τότε 
εκτελείται η εσωτερική if.

Ελέγχεται λοιπόν η τιμή της μεταβλητής $ResolveIPs. Αν αυτή έχει τιμή, τότε 
εκτελούνται οι εντολές της εσωτερικής if.

Μίά κανονική έκφραση ελέγχει την τιμή της $ENV{‘REMOTE_ADDR’}. Το ταίριασμα 
πρέπει να βρει ψηφίο, μία ή περισσότερες φορές, τελεία, ψηφίο μία ή περισσότερες φορές, 
τελεία ψηφίο μία ή περισσότερες, τελεία, ψηφίο μία ή περισσότερες. Αν ο παραπάνω έλεγχος 
είναι επιτυχής, και επιπλέον δεν έχει τιμή η μεταβλητή $ENV{‘REMOTEHOST’}, ή η τιμή 
της $ENV{‘REMOTE_HOST’} ακολουθεί το ίδιο ταίριασμα με την ip διεύθυνση, τότε θα 
επαληθευτεί η εσωτερική εντολή if. Μία split θα χωρίσει την $ENV{‘REMOTE_ADDR’} 
στην τελεία. Τα επιμέρους τμήματα θα καταχωρηθούν στον πίνακα @domainbytes. Η pack 
μετά μετατρέπει τα στοιχεία του @domainbytes έναν string τεσσάρων χαρακτήρων, το οποίο 
μετά καταχωρούμε στην $packaddr.

Στη συνέχεια εκτελούμε στην Spackaddr την συνάρτηση gethostbyaddr και παίρνουμε το 
πρώτο στοιχείο του πίνακα που προκύπτει. Αυτό μας δίνει το όνομα του server, το οποίο και 
καταχωρούμε στην Sresolvedip.

Μετά μία κανονική έκφραση θα ελέγξει την τιμή της Sresolvedip. To regex αναζητά στη 
αρχή του string ότι είναι γράμμα a-z, Α-Ζ, παύλα και τελεία, μία ή περισσότερες φορές. 
Μετά αναζητά τελεία, και μετά γράμμα από 2 ως 3 φορές ή ψηφίο από 0-9, 1 ως 3 φορές στο 
τέλος του string.

Αν το ταίριασμα αποτύχει, τότε θα εκτελεστεί η unless, και θα τεθεί $resolvedip=
Η if που ακολουθεί ελέγχει αν έχει τιμή από τις παραπάνω εντολές η Sresolvedip. Στην 

περίπτωση αυτή, η τιμή αυτή καταχωρείται στην $EVN{‘REMOTE_HOST’}.
Αν τώρα στον έλεγχο της εσωτερικής if δεν είχε τιμή η $ResolveIPs, θα εκτελεστεί το 

else, το οποίο θέτει $ENV{‘REMOTEHOST’}-”’.
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sub Startup {
if ($BannedIPsFile && ($BanLevel == 2)) {

if ($ResolveIPs) {
if (($ENV{'REMOTE_ADDR1} =- /\d+\.\d+\.\d+\.\d+/)

&& (!($ENV{'REMOTE_HOST1})
|| ($ENV{'REMOTE_HOST1} =~ /\d+\.\d+\.\d+\.\d+/)))

@domainbyt e s = split(/\./,$ENV{'REMOTE_ADDR'}) ; 
$packaddr = pack("C4",@domainbytes);
$resolvedip = (gethostbyaddr($packaddr, 2)) [0]; 
unless ($resolvedip =-

Γ [a-zA-Z0-9\-\.]+\. ( [a-zA-Z] {2,3} | [0-
9]{1,3})$/) {

$resolvedip =
}
if ($resolvedip) {

$ENV{'REMOTE_HOST'} = $resolvedip;
}

}
}
else {

$ENV{'REMOTE_HOST'} =
}

{

H unless που υπάρχει μετά ελέγχει την τιμή της μεταβλητής $ENV{‘REMOTE_HOST’}. 
Αν αυτή δεν, έχει πάρει τιμή, τότε θα της θέσει την τιμή της μεταβλητής 
$ENV {‘REMOTEADDR’}.

Μετά ανοίγουμε το αρχείο $BannedIPsFile για ανάγνωση και το αντιγράφουμε στον 
πίνακα @banned. Στη συνέχεια διαβάζουμε τον πίνακα με μία foreach. Για κάθε στοιχείο του 
εκτελούμε την chomp για να κόψουμε το χαρακτήρα αλλαγής γραμμής \η. Αν το μήκος της 
Sbannedip που προκύπτει είναι μικρότερο από το 2, τότε πηγαίνουμε στην επόμενη 
$bannedip. Διαφορετικά εκτελείται η if, η οποία ελέγχει αν μία από τις μεταβλητές 
$ENV{‘REMOTE_ADDR’} ή $ENV{‘REMOTE_HOST’} ταιριάζει με την τιμή της 
$bannedip. Εφόσον αυτό ισχύει φορτώνεται το αρχείο webbbsread με την εντολή require και 
καλούνται οι υπορουτίνες Initialize Date και Error(“9520”, “9521”).

Στο σημείο αυτό κλείνει η πρώτη if.
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unless ($ENV{ 'REMOTE_HOST1 }) { $ENV{ 'REMOTE_HOST'} = $ ENV{ 'REMOTE_ADDR'};
}

open (BANNED,"$BannedIPsFile");
@bannedips = <BANNED>; 
close (BANNED);
foreach $bannedip (@bannedips) { 

chomp ($bannedip); 
next if (length($bannedip) < 2); 
if (($ENV{'REMOTE_HOST'} =- /$bannedip/i)

II ($ENV{'REMOTE_ADDR'} =- /$bannedip/i)) { 
require $webbbs_read;
&Initialize_Data; 
iError("9520","9521");

}
}

}

Ακολουθεί ο έλεγχος της τιμής της παραμέτρου $ENV{‘QUERY_STRING’}, δηλαδή του 
query string, για να κληθεί η ανάλογη υπορουτίνα Webbbs.

a) Αν η $ENV {‘QUERY_STRING’} έχει τιμή noframes, τότε τίθεται $UseFrames=””.
b) Αν δεν έχει τιμή η SUseFrames και η κανονική έκφραση βρει στην 

$ENV{‘QUERY_STRING’} review και μετά ψηφίο, μία ή περισσότερες φορές, ή 
βρεθεί στο query string η λέξη read και μετά ψηφίο, 0 ή περισσότερες φορές ή αν 
βρεθεί η λέξη form και μετά ψηφίο, 0 ή περισσότερες φορές, τότε η εντολή require θα 
φορτώσει το webbbs read.

c) Αν το query string είναι post, τότε η require θα φορτώσει το webbbs_post.
d) Αν το query string είναι addresslist, delete, reconfigure, search, subscribe, topstats, 

τότε θα φορτωθεί το webbbs misc.
e) Σε κάθε άλλη περίπτωση θα φορτωθεί το webbbs_index.
Ανάλογα λοιπόν με την τιμή του query string φορτώνεται το αντίστοιχο αρχείο, από το 

οποίο και εκτελείται η ανάλογη Webbbs.

if ($ENV{1QUERY_STRING1} =- /noframes/i) { $UseFrames = }
if ((!($UseFrames) && ($ENV{1QUERY_STRING'} =- /review=(\d+)/i)) 

|| (!($UseFrames) && ($ENV{'QUERY_STRING1} =- /rev=(\d+)/i))
jj ($ENV{'QUERY_STRING'} =- /read=(\d+)/i) 
j| ($ENV{1QUERY_STRING'} =- /form=(\d+)/i)) {

require $webbbs_read;
}
elsif ($ENV{'QUERY_STRING'} =- /post/i) { 

require $webbbs_post;
}
elsif (($ENV{1QUERY_STRING'} =- /addresslist/i)

II ($ENV{'QUERY_STRING1} = ~ /delete/i) 
jj ($ENV{'QUERY_STRING1} =- /reconfigure/i)
II ($ENV{'QUERY_STRING1} =- /search/i)
II ($ENV{1QUERY_STRING1} =- /subscribe/i)
II ($ENV{1QUERY_STRING'} =- /topstats/i)) {

require $webbbs_misc;

else { require $webbbs_index; }
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6.4 Η υπορουτίνα PostForm(webbbs form.pl)
Αρχικά στην υπορουτίνα αυτή ελέγχεται η τιμή της μεταβλητής $message number. Αν 

αυτή είναι θετική τότε εκτελείται το πρώτο τμήμα της if για την εκτύπωση του ανάλογου 
μηνύματος. Αλλιώς εκτελείται το else.

Μετά δημιουργείται η $navbar, η οποία θα περιέχει το σύνδεσμο που θα καλεί το script 
που αποστέλλει δεδομένα στο πρόγραμμα και το $text{‘0004’}-Return to Index.

Αν έχει τιμή η Sprintboardname τότε το όνομα του board εκτυπώνεται. Διαφορετικά, πάμε 
στην επόμενη εντολή.

Αν είναι $message number>0 τότε δημιουργείται και η Ssubdir14 και καλείται η 
Print_Form για το $message number.

Διαφορετικά καλείται η PrintForm χωρίς παράμετρο.
Τέλος καλείται η Footer.

sub PostForm {

if ($messagenumber >0) {
^Header($text{'00031},$MessageHeaderFile) ;

}
else {

^Header ($text{ 1 0007 1 }, $MessageHeaderFile) ;
}
$navbar = $NavBarStart." <A HREF=\"$DestinationURL$BBSquery\" 

$BBStargettop>";
$navbar .= "$text{10004'}</A>";
$navbar .= $NavBarEnd; 
print "$navbar"; 
if ($printboardname) {

print "<P ALIGN=CENTERxBIGxSTRONG> " ; 
print "$boardname</STRONGx/BIG>\n" ;

}
if ($messagenumber >0) {

$subdir = "bbs".int($messagenumber/1000); 
open (FILE,"$dir/$subdir/$messagenumber");
@message = <FILE>; 
close (FILE);
&Print_Form($messagenumber);

}
else {

&Print_Form;
}

14 Ο υποκατάλογος στον οποίο θα αποθηκεύονται τα μηνύματα, βλέπε παράρτημα 3
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6.5 Η υπορουτίνα Print_Form (webbbs_form.pl)
Πρόκειται για την υπορουτίνα με την οποία δημιουργείται η φόρμα αποστολής νέων 

μηνυμάτων στο forum. Μέσω αυτής θα πάρουν τιμές πολλές μεταβλητές οι οποίες 
χρησιμοποιούνται αργότερα για τη λήψη αποφάσεων στο πρόγραμμα.

Αρχικά ελέγχεται η τιμή της μεταβλητής $_[0]15. Εφόσον η τιμή αυτή δεν είναι -1, τότε 
θα εκτελεστεί η unless. Η if θα ελέγξει αν έχει τιμή η $Archiveonly ή αν έχει τιμή η $_[0] 
ενώ ταυτόχρονα δεν έχει τιμή η SAllowresponses. Τότε η επανάληψη αυτή επιστρέφει την 
τιμή -1 για την $_[0].

unless ($ [0] == -1) {
if ($ArchiveOnly | ($ [0] && !($AllowResponses))) { return;

}
}

Εφόσον δεν επαληθευτεί η συνθήκη τότε ξεκινάει η διαδικασία εκτύπωσης της φόρμας. Η 
πρώτη εντολή print θα εκτυπώσει το tag <FORM>. Στις ιδιότητές του θα είναι 
METHOD=POST, ενώ η ACTION θα δείχνει στην τιμή που θα έχει η 
$DestinationURL$BBSquery16, δείχνει δηλαδή στο ανάλογο cgi script που χρησιμοποιείται. 
Κατά συνέπεια η print που ακολουθεί μετά θα τυπώσει το query string που θα είναι post. 
Μετά λοιπόν από την εκτέλεση της υπορουτίνας αυτής, το query string θα έχει την παραπάνω 
τιμή.

Στη συνέχεια μία if θα ελέγξει την τιμή της παραμέτρου που μεταβιβάστηκε στην 
υπορουτίνα, δηλαδή την $_[0]. Αν αυτή είναι θετική, τότε θα δημιουργηθεί το tag INPUT της 
HTML όπου οι τιμές στις βασικές του ιδιότητες θα είναι TYPE=HIDDEN NAME=followup 
και VALUE=$_[0]. Σε διαφορετική περίπτωση ελέγχεται αν έχει ήδη τιμή η μεταβλητή 
$FORM{‘followup’}, οπότε το tag INPUT θα δημιουργηθεί όπως παραπάνω με τη διαφορά 
ότι θα είναι VALUE=$FORM{‘followup’}.

Ο κώδικας αυτός φαίνεται παρακάτω.

print " <PxFORM METHOD=POST ACTION=\"$DestinationURL$BBSquery"; 
print "post\" TARGET=\"_self\">\n"; 
if ($_[0] > 0) {

print "<INPUT TYPE=HIDDEN NAME=\"followup\" 
print "VALUE=\"$_[ 0]\">\n";

}
elsif ($FORM{'followup 1}) {

print "<INPUT TYPE=HIDDEN NAME=\"followup\" 
print "VALUE=\"$FORM{'followup'}\">\n";

}
print "<P>&nbsp;";

15 η μεταβλητή αυτή είναι το πρώτο στοιχείο του πίνακα των παραμέτρων @_. Αν η υπορουτίνα κληθεί με την 
τιμή -1, τότε $_[0]== -1.
16 Η SDestinationURL είναι αναλόγως Sadminurl ή Scgiurl. Η SBBSquery παίρνει ανάλογα την τιμή ? ή 
?noframes, όπως θα δούμε στην ανάλυση της υπορουτίνα Initialize_Data του webbbs_basic.pl.
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Ακολουθεί η διαδικασία δημιουργίας του πίνακα των πεδίων της φόρμας. To tag 
<TABLE> και οι ιδιότητές του θα εκτυπωθούν με print όπως φαίνεται παρακάτω.17

print "<PxCENTERxTABLE $tablespecxTR>\n" ;
print "<TH COLSPAN=2 >$TableCellStart<BIG>";

Επειδή η ίδια φόρμα χρησιμοποιείται για αποστολή νέου μηνύματος, αποστολή 
απάντησης και προεπισκόπηση, πρώτα πρέπει να εκτυπωθεί η επικεφαλίδα της φόρμας. Αυτό 
γίνεται ανάλογα με την τιμή της μεταβλητής $_[0]. Αν αυτή είναι -1-αυτό όπως θα δούμε 
γίνεται όταν ο χρήστης επιλέξει το κουμπί Preview Message-εκτελείται η if και εκτυπώνεται 
η τιμή $text{‘1504’}, που είναι Edit Post. Διαφορετικά, αν έχει τιμή η $_[0], εκτελείται η 
elsif και τυπώνεται η $text{ ‘0003’} -Post Response. Εφόσον δεν επαληθεύεται καμία από τις 
παραπάνω συνθήκες, τότε εκτελείται η τελευταία else και εκτυπώνεται η $text{‘0007’} -Post 
New Message.

Στη συνέχεια τυπώνονται τα tags κλεισίματος όλων των ιδιοτήτων της HTML, τυπώνεται 
μία οριζόντια γραμμή με χρήση του tag <HR> και αρχίζει η δημιουργία των γραμμών του 
πίνακα με το tag <TR>. Όλες οι ετικέτες των πεδίων που θα δημιουργηθούν θα εκτυπωθούν 
ως headers του πίνακα με χρήση του tag <ΤΗ>.

if ($_[0] == -1) { print "$text{'15041}"; }
elsif ($_[0]) { print "$text{'0003'}"; }
else { print "$text{10007 ' }"; }
print "</BIGx/FONTx/THx/TRxTRxTD COLSPAN=2>$TableCellStart" ; 
print "<HR WIDTH=75% NOSHADEx/FONTx/TRxTR>\n" ;

Η πρώτη if ζητάει να μην έχει τιμή η $Adminrun18 και να έχει τιμή η $LockRemoteUser 
και η $ENV{‘REMOTE_USER’}. Στην περίπτωση αυτή δημιουργείται ένα πεδίο με 
TYPE=HIDDEN και NAME=name( από δω θα πάρει τιμή η $FORM{‘name’}) και τιμή 
VALUE την τιμή της $ENV{‘REMOTE_USER’}. Στο σημείο αυτό το tag INPUT κλείνει 
και εκτυπώνεται η τιμή της $ENV{‘REMOTE_USER’}.

if (!($AdminRun) && $LockRemoteUser && $ENV{1REMOTE_USER'}) {
print "<INPUT TYPE=HIDDEN NAME=\"name\" 
print " VALUE=\"$ENV{'REMOTE_USER1}\">"; 
print "<STRONG>$ENV{'REMOTE_USER'}</STRONG>";

Εφόσον τώρα δεν επαληθευτεί ο έλεγχος, τότε θα εκτελεστεί το else κομμάτι της if. Το 
πεδίο που θα δημιουργηθεί με το tag <INPUT> στην περίπτωση αυτή θα είναι ΤΥΡΕ=ΤΕΧΤ 
και NAME=name. Δηλαδή ο χρήστης θα πληκτρολογεί από μόνος το όνομά του. Στην

17 οι μεταβλητές Stablespec και STablecellstart περιέχουν τις ιδιότητες των πεδίων του πίνακα και έχουν οριστεί 
στο webbbs_settings.pl.
18 παίρνει τιμή από το administrative script.
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περίπτωση αυτή ορίζονται και οι μεταβλητές SIZE και MAXLENGTH να έχουν αντίστοιχα 
τις τιμές SInputLength και SMaxInputLentgh που έχουμε δώσει στο webbbs_settings.pl.

Εφόσον τώρα η $_[0] είναι -1, βρισκόμαστε στην προεπισκόπηση του μηνύματος, οπότε 
πρέπει να εκτυπωθεί η τιμή που έχει πάρει ήδη το πεδίο αυτό, δηλαδή θα είναι VALUE= 
$name. Αν το $_[0] δεν είναι -1, ελέγχεται αν υπάρχει cookie για το όνομα αυτό, δηλαδή αν 
έχει τιμή η $Cookies{‘name’}, οπότε στη VALUE θα χρησιμοποιηθεί η τιμή αυτή.

Αν καμία από τις συνθήκες της εσωτερικής αυτής if δεν επαληθευτεί, τότε θα εκτυπωθεί 
απλά το σύμβολο «>» κλεισίματος του tag <INPUT>.

Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο δημιουργείται και το πεδίο για το email, από το οποίο παίρνει 
τιμή η $FORM{‘email’}.

else {
print "<INPUT TYPE=TEXT NAME=\"name\"
print "SIZE=$InputLength MAXLENGTH=$MaxInputLength";
if ($_[0] == -1) {

print " VALUE=\"$name\"";
}
elsif ($Cookies{'name'}) {

print " VALUE=\"$Cookies{'name'}\"";
}
print

}
print 11 </FONTx/TDx/TRxTR>\n" ;
print "<TH ALIGN=RIGHT>$TableCellStart";
print "$text{115111}:";
print "</FONT></TH><TD>$TableInputCellStart<INPUT TYPE=TEXT 

NAME=\"email\"
print "SIZE=$InputLength MAXLENGTH=100"; 
if ($_[0] == -1) {

print " VALUE=\"$email\"";
}
elsif ($Cookies{'email1}) {

print " VALUE=\"$Cookies{1 email'}\;
}
print "></FONTx/TDx/TR><TR>\n" ;

Στη συνέχεια δημιουργείται το πεδίο για το θέμα του μηνύματος. Εδώ η διαδικασία 
διαφοροποιείται λίγο, για να συμπεριληφθεί και ένα πεδίο με προεπιλεγμένα θέματα.

Εφόσον ο πίνακας @SubjectPrefixes έχει στοιχεία από το webbbs_settings.pl και είναι 
$_[0]<1-δηλαδή δεν έχει οριστεί η τιμή αυτή-εκτυπώνουμε με χρήση της print την εντολή 
SELECT για ένα πεδίο με NAME=subjectprefix. Η ιδιότητα <ΟΡΤΙΟΝ> της SELECT θα 
περιέχει ως VALUE αρχικά το κενό, ενώ έξω από το tag <ΟΡΤΙΟΝ> θα εκτυπωθεί το 
$text{‘1530’}.

Τα υπόλοιπα <ΟΡΤΙΟΝ> θα εκτυπωθούν ανάλογα με την τιμή του πεδίου 
$FORM{‘subjectprefix’}. Η foreach θα διαβάσει ένα-ένα τα στοιχεία του @SubjectPrefixes. 
Αν κάποιο από αυτά συμφωνεί με το $FORM{‘subjectprefix’}, τότε σε αυτό θα εκτυπωθεί η 
επιλογή SELECTED.

Εφόσον εξαντληθούν τα στοιχεία του πίνακα, η εκτύπωση του tag </SELECT> θα κλείσει 
την εντολή αυτή.

Η υπορουτίνα Print Form (webbbs_form.pl)



Ο ΧΩΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ 127

print "></FONTx/TD></TRxTR>\nM ;
print "<ΤΗ ALIGN=RIGHT>$TableCellStart"; 
print "$text{ ' 1512 ' } : </FONTx/TH>" ; 
print "<TD>$TableInputCellStart";
if (@SubjectPrefixes && ($ [0] < 1)) {

print "<SELECT NAME=\"subjectprefix\; 
print "<OPTION VALUE = \"\">$text{ 11530 ' } " ; 
foreach $subjectprefix (@SubjectPrefixes) { 

print "<OPTION";
if ($FORM{'subjectprefix1} eq $subjectprefix) { 

print " SELECTED";
}
print ">$subjectprefix";

}
print " < /SELECTxBR> " ;

}

Στη συνέχεια πρέπει να δημιουργηθεί το πεδίο με το θέμα. Αυτό θα είναι ΤΥΡΕ=”ΤΕΧΤ” 
και NAME=”SUBJECT” και από αυτό θα πάρει τιμή η $FORM{‘subject’}. To SIZE και το 
MAXLENTGTH θα είναι αυτά που καθορίζονται στο webbbs_settings.pl από τις 
παραμέτρους $InputLength και SMaxInputLength.

Και στην περίπτωση αυτή ελέγχεται η τιμή της μεταβλητής $_[0]. Αν είναι -1, τότε θα 
εκτελεστεί το πρώτο τμήμα της εντολής αυτής και θα είναι VALUE=subject. Διαφορετικά, αν 
έχουμε παράμετρο Smessage στην κλήση της υπορουτίνας, τότε θα διαβαστεί το μήνυμα αυτό 
γραμμή-γραμμή με την εντολή foreach. Αν σε κάποια γραμμή ταιριάζει το SUBJECT και 
μετά οποιοσδήποτε χαρακτήρας, τότε το αποτέλεσμα του ταιριάσματος θα αποθηκευτεί στη 
$ subject και η επανάληψη θα σταματήσει. Μετά πρέπει να εκτυπώσουμε την VALUE= και 
την τιμή της.

Αν έχει τιμή η $NM_TellTale, τότε η τιμή αυτή θα ανιχνευτεί με regex. Η κανονική 
έκφραση θα αναζητήσει ένα από τα σύμβολα «[,],(,),\,*,+,?,\,|». Αν τα βρει τότε το 
αποτέλεσμα του ταιριάσματος θα περαστεί στη $1, και μετά θα αντικατασταθεί με το κενό. 
Το ίδιο ακριβώς θα γίνει και αν έχει τιμή η μεταβλητή $Pic_TellTale.

Αν τώρα η τιμή της Ssubject στην αρχή του string δεν ταιριάζει με το $text{‘1513’}-Re:, 
τότε αυτό το κείμενο θα εκτυπωθεί ως τιμή στη VALUE.

Τέλος τα “ στη Ssubject θα αντικατασταθούν με τα δεκαεξαδικά &quot; και η $ subject θα 
εκτυπωθεί.
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print "<INPUT ΤΥΡΕ=ΤΕΧΤ ΝΑΜΕ=\"subject\"
print "SIZE=$InputLength MAXLENGTH=$MaxInputLength";
if ($_[0] == -1) {

print " VALUE=\"$subj ect\"";
}
elsif ($_[0]) {

foreach $line (@message) {
if ($line =~ /ASUBJECT>(.*)/i) {

$subject = $1; 
last ;

}
}
print " VALUE=\""; 

if ($NM_Telltale) {
$NM_Telltale =- s/([\[\]\(\)\\\*\+\?\\\|])/\\$l/g; 
$subject =- s/ $NM_Telltale//g;

}
if ($Pic_Telltale) {

$Pic_Telltale =- s/( [\ [\]\(\)\\\*\ + \?\\\|])/\\$l/g; 
$subject =~ s/ $Pic_Telltale//g;

}
unless ($subject =- /A$text{'1513'}/) { print "$text{115131}

}
$subject =- s/"/&quot;/g; 
print "$subject\"";

}

Τώρα πρέπει να τυπωθεί ο χώρος στον οποίο θα γράφει το μήνυμά του ο κάθε χρήστης. 
Δημιουργούμε λοιπόν ένα πεδίο με τη χρήστη του tag TEXTAREA, με την ιδιότητα 
NAME=body. Από το πεδίο αυτό παίρνει τιμή η $FORM{‘body’}. Το πεδίο δημιουργείται 
όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

print "></FONT></TDx/TR><TR>\n" ;
print "<TD COLSPAN=2 ALIGN=CENTER>$TableCelIStart"; 
print "<STRONG>$text{ ' 1514 1 } : </STRONGx/FONT>\n" ; 
print "<BRxFONT FACE=\"Courier\"xTEXTAREA COLS=$InputColumns 

ROWS=$InputRows
print "NAME=\"body\" WRAP=VIRTUAL>";

Και στο σημείο αυτό μας ενδιαφέρει η τιμή της παραμέτρου $_[0]. Αν είναι -1, τότε απλά 
τυπώνεται η $body. Διαφορετικά, πρέπει να ελεγχθεί αν μαζί με την $_[0] έχει τιμή η 
μεταβλητή $AutoQuote. Στην περίπτωση αυτή το κείμενο στο οποίο απαντάμε πρέπει να 
φαίνεται στην φόρμα αποστολής μηνύματος. Αρχικά η quotedtext=” “. Στη συνέχεια 
ανιχνεύονται ένα-ένα τα πεδία του μηνύματος στο οποίο απαντάμε, ώστε να μην ταιριάζουν 
τα SUBJECT, ADMIN, POSTER, EMAIL, DATE, EMAILNOTICES, IP_ADDRESS, <!--, 
PASSWORD, PREVIOUS, NEXT, IMAGE, LINKNAME, LINKURL, ή να μην υπάρχει
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στην αρχή του string <, σύμβολο που δεν είναι >, 0 ή περισσότερες φορές. Μετά > και &gt, 
$AutoQuoteChar. Το ίδιο ταίριασμα δεν πρέπει να υπάρχει και στο τέλος του string.

Εφόσον η γραμμή του μηνύματος δεν επαληθεύει καμία από τις παραπάνω συνθήκες, τότε 
θα είναι αυτή που περιέχει το κείμενο του μηνύματος στο οποίο απαντάμε. Άρα θα είναι 
$quotedtext.=$line.

if ($ [0] = = -1) {

}
elsif

print "$body";

($ [0] && $AutoQuote) {
$quotedtext = ""; 
foreach $line (@message) {

unless (($line = - /'"'SUBJECT>/i)
|| ($line =- /AADMIN>/i)
| ($line =- /APOSTER>/i)
| ($line =- /AEMAIL>/i)

($line =- /ADATE>/i)
|| ($line =~ /AEMAILNOTICES>/i)
j j ($line =- /AIP ADDRESS>/i)
|| ($line =- /A<!--/i)
| j ($line =- /A PASSWORD:»/i)
j | ($line =- /APREVIOUS>/i)

Μετά ο κώδικας ελέγχει αν έχει στοιχεία ο πίνακας %FormatCode. Τότε για κάθε κλειδί 
$key του πίνακα θέτουμε την $FormatCode{‘key’} στη $key2. Μετά εκτελούμε το ίδιο regex 
όπως και στην $NM_TellTale.

Αν τώρα στο Squotedtext υπάρχει η τιμή $key2, τότε αυτή αντικαθίσταται με την τιμή της 
$key. Επίσης για τη μορφοποίηση του κειμένου του μηνύματος που απαντάμε εκτελούνται οι 
παρακάτω κανονικές εκφράσεις.

ί) Αν βρεθεί το \η, τότε αυτό αντικαθίσταται παντού με κενό.
g) Αν βρεθεί το σύμβολο <Ρ>,τότε αντικαθίσταται παντού με \η\η(δύο αλλαγές γραμμής) 

και τον $AutoQuoteChar. Αντίστοιχα αν βρεθεί το <BR>, μόνο που έχουμε ένα 
χαρακτήρα \η.

h) Αν βρεθεί το $AutoquoteChar ακολουθούμενο από 0 ή περισσότερα KEv0(whitespaces) 
και 0 ή περισσότερα \η και μετά το $AutoQuoteChar, τότε αντικαθίσταται με 
$AutoQuoteChar.

ΐ) Όλοι οι χαρακτήρες \η που υπάρχουν 0 ή περισσότερες φορές στην αρχή του string θα 
σβηστούν.

j) Αν υπάρχει <, μετά υπάρχουν χαρακτήρες που δεν είναι > ή είναι \η, 0 ή περισσότερες 
φορές, και μετά υπάρχει το >, τότε οι χαρακτήρες αυτοί θα σβηστούν.

k) Όλα τα σύμβολα &, “, <, > θα αντικατασταθούν με τα αντίστοιχα της HTML.
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if (%FormatCode) {
foreach $key (keys %FormatCode) {

$key2 = $FormatCode{$key};
$key2 =- s/( [\[\]\(\)\\\*\ + \?\\\|])/\\$l/g; 
$quotedtext =- s/$key2/$key/ig;

}
$quotedtext 
$quotedtext 
$quotedtext 
$quotedtext 

/$AutoQuoteChar /g;
$quotedtext
$quotedtext
$quotedtext
$quotedtext
$quotedtext
$quotedtext

s/\n/ /g;
s/<P>/\n\n$AutoQuoteChar /g; 
s/<BR>/\n$AutoQuoteChar /g; 
s/$AutoQuoteChar\s *\n*$AutoQuoteChar

s/A\n*//g;
s/<( [A>] |\n)*>/ /g;
s/\& /\&amp\; /g;
s/"/\&quot\;/g;
s/</\&lt\;/g;
s/>/\&gt\;/g;

Απομένει να χωριστεί το κείμενο σε γραμμές. Για να γίνει αυτό εκτελούμε μία εντολή 
split, η οποία θα χωρίσει την Squotedtext όπου βρίσκει το \η. Τα αποτελέσματα θα 
καταχωρηθούν στον πίνακα @quotedlines.

Μετά θα χωρίσουμε την κάθε γραμμή σε λέξεις. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιούμε μία 
foreach, η οποία θα διαβάσει όλο τον πίνακα @quotedlines. Για να αρχίσουμε την επανάληψη 
θέτουμε $quotedwrap=0.

Η εντολή split θα χωρίσει στα κενά την κάθε γραμμή $quotedline και θα καταχωρίσει τις 
λέξεις στον πίνακα @quotedwords. Ο πίνακας αυτός θα σαρωθεί με μια άλλη foreach για να 
βρεθούν όλες οι λεξεις και να εκτυπωθούν στη φόρμα. Βέβαια τα στοιχεία στον πίνακα δεν 
κρατιούνται σε διαφορετικές γραμμές αλλά σε μία ενιαία γραμμή. Για να ξεχωριστούν σε 
γραμμές, πρέπει να μετράμε κάθε φορά το μήκος του μηνύματος ως κάποια λέξη και να το 
συγκρίνουμε με το πλάτος του πλαισίου μας. Αν το υπερβαίνει, τότε η λέξη εκείνη πρέπει να 
τοποθετηθεί στην επόμενη γραμμή.

Για να γίνει αυτό ορίζουμε αρχικά την παράμετρο $quotewrap=0. Η foreach θα διαβάσει 
τα στοιχεία του πίνακα @quotedwords. Η Squotewrap θα αυξάνεται κατά το μήκος της λέξης 
που διαβάστηκε. Αν τώρα η τιμή αυτή είναι μεγαλύτερη αποτελέσματα την $InputColums, 
τότε η λέξη πρέπει να πάει στην επόμενη γραμμή. Για το λόγο αυτό τυπώνουμε στον κώδικα 
το χαρακτήρα \η, μετά τον $AutoQuoteChar και μετά την Squotedword. Η θέση της δεύτερης 
λέξης υπολογίζεται αν στο μήκος της πρώτης προσθέσουμε το χώρο που καταλαμβάνει το 
SAutoQuoteChar, το μήκος της λέξης και τα κενά που υπάρχουν. Έτσι θα είναι 
$quotewrap=length($quoteword)+6.

Φυσικά αν δεν είναι $quotewrap>$InputColumns τότε απλά τυπώνουμε τη λέξη. Μετά το 
τέλος της επανάληψης εκτυπώνεται ο χαρακτήρας αλλαγής γραμμής.

Η περιοχή κειμένου για την εισαγωγή του μηνύματος έχει πλέον ολοκληρωθεί και η print 
θα εκτυπώσει στον HTML κώδικα τα ανάλογα tags κλεισίματος.
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@quotedlines = split(/\η/,$quotedtext);
foreach $quotedline (@quotedlines) {

$quotewrap = 0;
@quotedwords = split(/\s/,$quotedline); 
foreach $quotedword (@quotedwords) {

$quotewrap += length($quotedword)+1; 
if ($quotewrap > $InputColumns) {

print "\n$AutoQuoteChar $quotedword 
$quotewrap = length($quotedword)+6;

}
else {

print "$quotedword
}

}
print "\n";

}

Απομένει η δημιουργία των πεδίων για τα Link URL και τα Image URL. Αν η 
SAllowURLs έχει τιμή, τότε θα εμφανιστεί στη φόρμα το αντίστοιχο πεδίο. Η δημιουργία του 
γίνεται με τον ίδιο τρόπο όπως και τα πεδία του ονόματος και του e-mail.

if ($AllowURLs) {
print "<TD COLSPAN=2 ALIGN=CENTER>$TableCellStart";
print "$text{'15001}";
print "</FONTx/TDx/TRxTR>\n" ;
print "<TH ALIGN=RIGHT>$TableCellStart";
print " $text { ' 1515 ' } : </FONTx/TH>" ;
print "<TD>$TableInputCellStart<INPUT TYPE=TEXT ";
print "NAME=\"url\" SIZE=$InputLength MAXLENGTH=250";
if ($_[0] == -1) {

print " VALUE=\"$message_url\"";
}
elsif ($Cookies{1linkurl'}) {

print " VALUE=\"$Cookies{'linkurl1}\;
}
else {

print " VALUE=\"http://\"";
}
print "x/FONTx/TDx/TRxTR>\n" ; 
print "<TH ALIGN=RIGHT>$TableCellStart"; 
print "$text{'15161}= </font></th>"; 
print "<TD>$TableInputCellStart<INPUT TYPE=TEXT 
print "NAME=\"url_title\" SIZE=$InputLength 

MAXLENGTH=$MaxInputLength";
if ($_[0] == -1) {

print " VALUE=\"$message_url_title\"";
}
elsif ($Cookies{1linkname'}) {

print " VALUE=\"$Cookies{1linkname'}\"";
}
print "x/FONTx/TDx/TRxTR>\n" ;
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Ο ίδιος έλεγχος γίνεται και για την $Allowpics. Εφόσον έχει τιμή, πρέπει να 
δημιουργηθεί το αντίστοιχο πεδίο για την εισαγωγή του image url.

if ($AllowPics) {
print "<TD COLSPAN=2 ALIGN=CENTER>$TableCellStart";
print "$text{11501'}";
print "</FONT></TDx/TR><TR>\n" ;
print "<TH ALIGN=RIGHT>$TableCellStart";
print "$text{ ' 1517 1 } : </FONTx/TH> " ;
print "<TD>$TableInputCelIStart<INPUT TYPE=TEXT
print "NAME=\"imageurl\" SIZE=$InputLength MAXLENGTH=250";
if ($_[0] == -1) {

print " VALUE=\"$image_url\"";
}
elsif ($Cookies{'imageurl'}) {

print " VALUE=\"$Cookies{'imageurl1}\;
}
else {

print " VALUE=\"http://\"";
}
print "></FONTx/TDx/TRxTR>\n" ;

Ο τελευταίος έλεγχος αφορά τα πεδία εισαγωγής password στα μηνύματα. Αν έχει τιμή η 
SAllowUserDeletion, τότε πρέπει να δημιουργηθεί πεδίο για να μπορεί να εισάγει ο χρήστης 
password για το μήνυμα που θα αποστείλει. Στην περίπτωση αυτή θα εκτυπωθεί το 
$text{‘ 1502’}19 που θα ενημερώνει το χρήστη για την επιλογή του.

if ($AllowUserDeletion) {
print "<TD COLSPAN=2 ALIGN=CENTER>$TableCellStart";
print "$text{ Ί502 ' }";
print " </FONTx/TDx/TRxTR>\n" ;

19 Βλέπε το webbbs_text.pl.

Η υπορουτίνα Print Form (webbbs_form.pl)

http:///


Ο ΧΩΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ 133

Το πεδίο εισαγωγής password πρέπει να εκτυπωθεί όταν ισχύει η συνθήκη 
$AllowUserDeletion . Τότε θα εκτυπωθεί το $text{‘0205’}, ενώ με το tag <INPUT> θα 
δημιουργηθεί ένα πεδίο με ΤΥΡΕ=ΤΕΧΤ και NAME=password.

Εφόσον ο χρήστης εισάγει τιμή στο πεδίο αυτό θα οριστεί η $FORM{‘password’}, η 
οποία και θα τεθεί στην ιδιότητα VALUE του tag <INPUT>.

if ($AllowUserDeletion) {
print "<TH ALIGN=RIGHT>$TableCellStart"; 
print "$text{ 1 0205 ' } : </FONTx/TH>" ;
print "<TD>$TableInputCellStart<INPUT TYPE=PASSWORD 

NAME=\"password\"";
if ($FORM{'password1}) {

print " VALUE=\"$FORM{'password'}\"";
}
print " SIZE=$InputLengthx/FONTx/TDx/TRxTR>\n" ;

}

To επόμενο πεδίο θα είναι το κουμπί επιλογής(οΗεο1ί box) για να ειδοποιείται ο χρήστης 
μέσω email όταν κάποιος απαντήσει στο μήνυμά του. Αν λοιπόν η Smailprog έχει τιμή και 
επίσης έχει οριστεί η SAllowEmailNotices, τότε πρέπει να εμφανιστεί αυτό το πρόσθετο 
πεδίο. Αρχικά θα εκτυπωθεί η Stext{‘ 1503’}. Στη συνέχεια θα δημιουργηθεί με το tag 
<INPUT> ένα πεδίο τύπου CHECKBOX20 με NAME=”wantnotice”.

Η unless που ακολουθεί ελέγχει την τιμή της $Cookies{‘wantnotice’}. Αν δεν τη βρει no, 
τότε σημαίνει ότι ο συγκεκριμένος χρήστης έχει δηλώσει ότι θέλει να ειδοποιείται, οπότε θα 
τυπωθεί η λέξη CHECKED. Αλλιώς η unless δεν θα εκτελεστεί καθόλου, και ο κώδικας θα 
τυπώσει την ιδιότητα VALUE=yes.

Η προεπιλογή για το πεδίο αυτό λοιπόν θα είναι yes, δηλαδή θα παίρνει ο χρήστης email 
όταν του απαντάνε στα μη νάματά του.

Εφόσον έχει τιμή η $Adminrun, θα κληθεί η υπορουτίνα PrintAdminForm από το 
administrative script για να συμπληρωθεί η φόρμα με τα επιπλέον πεδία που μπορεί να 
συμπληρώσει ο administrator.

if ($mailprog && $AllowEmailNotices) {
print "<TD COLSPAN=2 ALIGN=CENTER>$TableCellStart"; 
print "$text{'15031}
print "<INPUT TYPE=CHECKBOX NAME=\"wantnotice\" " ; 
unless ($Cookies{'wantnotice'} eq "no") {

print " CHECKED";
}
print " VALUE=\"yes\"x/FONTx/TDx/TRxTR>\n";

}
if ($AdminRun) { &Print_AdminForm; }

20 Ένα τέτοιο πεδίο παίρνει τιμές yes ή no, ανάλογα με το αν είναι επιλεγμένο ή όχι.
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Μετά την δημιουργία και αυτού του τελευταίου πεδίου της φόρμας, πρέπει να 
δημιουργηθούν τα κουμπιά για την αποστολή των στοιχείων στο script. Για να ξεχωρίζουν τα 
κουμπιά από την υπόλοιπη φόρμα, θα τυπωθεί μία οριζόντια γραμμή με χρήση του tag <HR>.

Τα κουμπιά θα είναι ένα ή δύο ανάλογα με την τιμή της $AllowPreview. Αν η μεταβλητή 
αυτή έχει οριστεί να είναι ένα, τότε θα δημιουργηθεί με το tag <INPUT> ένα κουμπί με 
TYPE=SUBMIT και NAME=”Preview”, η τιμή του οποίου θα είναι το $text{‘1550’}, 
Preview Message.

Αν δεν έχει τιμή η SAllowPreview τότε δεν θα εκτελεστεί η παραπάνω if. Θα 
δημιουργηθεί με τον ίδιο τρόπο το κουμπί με τιμή Post Message.

Τέλος ο μετρητής SFormCount θα αυξηθεί κατά 1.

print "<TD COLSPAN=2>$TableCellStart";
print " <HR WIDTH=75% NOSHADEx/FONT></TDx/TR><TR>\n" ; 
print "<TD COLSPAN=2 ALIGN=CENTER>$TableCellStart";

if ($AllowPreview) {
print "<INPUT TYPE=SUBMIT NAME=\"Preview\" 
print "VALUE=\"$text{11550'}\">&nbsp;";

}
print "<INPUT TYPE=SUBMIT NAME=\"Post\" "; 
print " VALUE = \ " $text { ' 1551 ' } \ " x/FONTx/TD> " ; 
print "</TRx/TABLEx/CENTERx/FORM>\n";
$FormCount++;

}
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6.6 Αποκωδικοποίηση των στοιχείων

6.6.1 Η υπορουτίνα Parse Form(webbbs_basic.pl)
Η υπορουτίνα αυτή αποκωδικοποιεί τα στοιχεία που αποστέλλονται μέσω του CGI από τη 

φόρμα στο server. Επειδή όλες οι φόρμες αποστέλλονται με τη μέθοδο POST, 
χρησιμοποιείται για την αποκωδικοποίηση η ίδια διαδικασία που χρησιμοποιήσαμε στο 
webcal.pl.

Η read διαβάζει περιεχόμενο ίσο με την τιμή της $ENV {‘CONTENT_LENGTH’} και το 
καταχωρεί στην Sbuffer.H split στη συνέχεια χωρίζει τα ζευγάρια στο σύμβολο & και 
καταχωρεί στον πίνακα @pairs. Στη συνέχεια κάθε ζευγάρι χωρίζεται στο =, οπότε το κλειδί 
καταχωρείται στη $vall και η τιμή στην $val2.

Πρέπει οι δύο αυτές μεταβλητές να αποκωδικοποιηθούν. Εκτελούνται λοιπόν δύο 
κανονικές εκφράσεις για την κάθε μία. Η πρώτη αντικαθιστά το + με κενά. Η δεύτερη ψάχνει 
πρώτα το % και μετά ψάχνει δύο δεκαεξαδικούς αριθμούς, είτε από 0 ως 9 είτε από Α-Ε(π.χ 
%2F). Στη συνέχεια εκτελείται η hex για να μετατρέψει τον αριθμό που επαληθεύει το 
ταίριασμα στον αντίστοιχο δεκαδικό ενώ με την pack επιστρέφεται ο χαρακτήρας που έχει 
αυτή την τιμή. To eg στο τέλος της κανονικής έκφρασης δηλώνει ότι η έκφραση υπολογίζεται 
(e) παντού (g).

Μετά εκτελούνται μερικές κανονικές εκφράσεις για την $val2.
a) Αντικαθιστούνται τα ΛΜ και τα \η με \π.
b) Αναζητούνται και σβήνονται όλα τα HTML σχόλια.
c) Αναζητείται το <, μετά ότι δεν είναι > ή οι χαρακτήρες \π και αντικαθίστανται με 

κενά.
d) Τα &, “, <, > αντικαθίστανται με τα δεκαεξαδικά τους ισοδύναμα.
Αν τώρα η $vall είναι listitems, τότε η $val2 χωρίζεται στο χαρακτήρα \η και τα 

αποτελέσματα καταχωρούνται στον πίνακα @listitems.
Επίσης εκτελούνται και οι παρακάτω κανονικές εκφράσεις για τη $val2
a) Σβήνονται τα \η.
b) Σβήνονται σε όλο το μήκος του string οι ειδικοί χαρακτήρες.
c) Το ίδιο γίνεται και στην αρχή και στο τέλος του string.

Αν τώρα το πεδίο της φόρμας που αντιστοιχεί στο $vall έχει πάρει τιμή από το 
χρήστη($ΕΟΙΙΜ{$ν3ΐ1}), τότε καταχωρείται σε αυτό η τιμή “$FORM{$vall} $val2”.

Διαφορετικά, η $val2 καταχωρείται στην $FORM{$vall}.
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sub

}

Parse_Form {
read(STDIN, $buffer, $ENV{'CONTENT_LENGTH'});
@pairs = split(/&/, $buffer); 
foreach $pair (@pairs){

($vall, $val2) = split(/=/, $pair);
$vall = ~ tr/+/ /;
$vall =- s/%( [a-fA-FO-9] [a-fA-FO-9])/pack("C", 
$val2 =~ tr/+/ /;
$val2 =- s/%([a-fA-FO-9][a-fA-FO-9])/pack("C", 
$val2 =- s/\cM\n*/\n/g;
$val2 = ~ s/< !--( [A>] |\n)*-->/ /g;
$val2 =- s/< ( [A>] |\n)*>/ /g;
$val2 =- s/\&/\&amp\;/g;
$val2 =- s/"/\&quot\;/g;
$val2 =- s/</\&lt\;/g;
$val2 =- s/>/\&gt\;/g;
if (($vall eq "listitems")) {

@listitems = split(/\n/,$val2);
}
$val2 =- s/\n/ /g;
$val2 =- s/\s+/ /g;
$val2 =- s/A\s+//g;
$val2 =- s/\s+$//g; 
if ($FORM{$vall}) {

$FORM{$vall} = "$FORM{$val1} $val2";
}
else {

$FORM{$vall} = $val2;
}

}

hex($1))/eg; 

hex($1))/eg;

Η υπορουτίνα αυτή ελέγχει και αποκωδικοποιεί τα στοιχεία του μηνύματος που έχει 
αποσταλεί.

Αρχικά ελέγχεται αν υπάρχει τιμή στην SNaughtyWordsFile. Αν βρει τιμή εκεί, τότε 
υπάρχει αρχείο, οπότε το ανοίγει για ανάγνωση και το αντιγράφει στον πίνακα 
@naughtywords.

Μετά διαβάζονται από το STDIN τόσα bytes όσα δείχνει η 
$ENV{‘CONTENT_LENGTH’} και τα αποθηκεύονται στη Sbuffer. Η split χωρίζει τα 
στοιχεία στο & και καταχωρεί τα ζευγάρια στον πίνακα @pairs. Στο κάθε ζευγάρι το κλειδί 
και η τιμή χωρίζονται στο =. Για κάθε $pair λοιπόν, η split χωρίζει στο = και καταχωρεί στις 
$vall και $val2.

sub Parse_Post {
if ($NaughtyWordsFile) {

open (NAUGHTY,"$NaughtyWordsFile"); 
@naughtywords = <NAUGHTY>; 
close (NAUGHTY);

}
read(STDIN, $buffer, $ENV{1CONTENT_LENGTH'}); 
@pairs = split(/&/, $buffer);

Η υπορουτίνα Parse Form(webbbs basic.pl)
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Έπειτα, για τις τιμές αυτές εκτελούνται κανονικές εκφράσεις που θα αντικαταστήσουν τα 
+ με κενά. Επίσης θα αναζητηθούν αριθμοί της μορφής %2F. Τα αποτελέσματα του 
ταιριάσματος θα μετατραπούν σε δεκαδικά με την hex και στη συνέχεια θα μετατραπούν σε 
unsigned value των 4 bits με την pack. Επιπλέον, για την $val2 θα αντικατασταθούν τα cM 
και \η που θα βρεθούν 0 ή περισσότερες φορές με τον χαρακτήρα \η.

Στη συνέχεια ελέγχεται η τιμή της $vallδηλαδή του κλειδιού. Εφόσον αυτή είναι body, 
τότε θέτουμε $bodytext=0. Εκτελούμε στα \η μία split για την $val2 και το αποτέλεσμα θα 
καταχωρηθεί στον @bodytext.

Για κάθε γραμμή Sbodyline του @bodytext, εκτελείται μία foreach. Αν το μήκος της 
Sbodyline είναι μικρότερο από 2, τότε περνάμε απευθείας στην επόμενη γραμμή. Αν τώρα η 
Sbodyline δεν ταιριάζει με την SAutoQuoteChar, ή το μήκος της δεν είναι μεγαλύτερο από 
την $InputColumns, τότε περνάμε στην επόμενη Sbodyline.

Αν καμία από τις παραπάνω δεν επαληθευτεί, τότε θέτουμε $bodytest=l και η Slast μας 
βγάζει από την επανάληψη.

Εφόσον τώρα η Sbodytest ελεγχθεί και δεν έχει τιμή, τότε θέτουμε $val2=” “.

foreach $pair (@pairs){
($vall, $val2) = split(/=/, $pair);
$vall =- tr/+/ /;
$vall = ~ s/%( [a-fA-FO-9] [a-fA-FO-9])/pack("C", hex($l))/eg; 
$val2 =- tr/+/ /;
$val2 =~ s/%( [a-fA-FO-9] [a-fA-FO-9])/pack("C", hex($l))/eg; 
$val2 =- s/\cM\n*/\n/g; 
if ($vall eq "body") {

$bodytest = 0;
@bodytext = split(/\n/,$val2); 
foreach $bodyline (@bodytext) {

next if length($bodyline) < 2;
next unless ( ($bodyline !- /*$AutoQuoteChar/i)

|| (length($bodyline) > ($InputColumns+l))); 
$bodytest = 1; 
last ;

}
unless ($bodytest) { $val2 = }

}

Στη συνέχεια ελέγχεται η τιμή της μεταβλητής SAllowHTML. Αν αυτή δεν είναι 
μεγαλύτερη από 1 και η μεταβλητή Sval 1 έχει την τιμή body, τότε όλα τα HTML σχόλια που 
υπάρχουν στη Sval2 αντικαθίστανται με τη χρήση μιας κανονικής έκφρασής με κενά, δηλαδή 
σβήνονται.

Αν τώρα είναι $AllowHTML<l ή η $val2 δεν είναι ίση με “body”, τότε ανιχνεύεται η 
Sval2 με κανονική έκφραση. Αναζητείται το <, ότι δεν είναι > ή το \η 0 ή περισσότερες 
φορές, και μετά αναζητείται το >. Ότι βρεθεί σβήνεται.

Επίσης θέτουμε $HTMLConvert=0.
Αν η SAllowHTML δεν είναι 1 και η Sval 1 δεν είναι body, τότε εκτελείται η εντολή 

unless, η οποία θα αντικαταστήσει όλα τα &, “, <, > με τα αντίστοιχα HTML και θα θέσει 
$HTMLConvert=l.
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unless (($AllowHTML > 1) && ($vall eq "body")) {
$val2 =- s/< !--( [A>] |\n)*-->/ /g;

}
if (($AllowHTML < 1) || ($vall ne "body")) {

$val2 =- s/< ( [A>] |\n)*>/ /g;
}
$HTMLConvert = 0;
unless (($AllowHTML eq "1") && ($vall eq "body")) { 

$val2 =- s/\&/\&amp\;/g;
$val2 =- s/"/\&quot\;/g;
$val2 =- s/</\&lt\;/g;
$val2 =- s/>/\&gt\;/g;
$HTMLConvert = 1;

Η επόμενη εντολή if ελέγχει αν η Svall είναι body. Τότε η $val2 τίθεται στην 
SBodyPreview. Η κανονική έκφραση αντικαθιστά το \η με το tag <BR> όπου το βρει, και η 
$val2 γίνεται ίση με <P>$val2.

Άλλη μία if μετά ελέγχει την τιμή της μεταβλητής SAllowHotLink. Αν αυτή υπάρχει και 
δεν είναι $AllowHTML=2, τότε στη $val2 θα αντικατασταθούν όλα τα &amp;, &quot;, &lt;, 
&gt; με τα αντίστοιχα &, “, <, > και θα τεθεί πάλι $HTMLConvert=0.

Στη συνέχεια θα εκτελούνται κανονικές εκφράσεις για την $val2 για να ελεγχθεί αν είναι 
URL. Η διαδικασία είναι η εξής:

a) Αναζητούνται ένα από τα σύμβολα <, >, μετά ένας ή περισσότεροι χαρακτήρες, το
σύμβολο :, μετά //. Μετά αναζητείται γράμμα και παύλα 0, ή 1 φορές, το & και;, 
μετά τα , =, . και μετά / και @ μία ή περισσότερες φορές, ξανά γράμμα και /.
Στη συνέχεια το ταίριασμά αντικαθίσταται με αυτό της πρώτης παρένθεσης και με 
το <Α HREF=$2, δηλ το αποτέλεσμα της δεύτερης . Το αποτέλεσμα της $2 
γράφεται και έξω από τον σύνδεσμο για να κλείσει το link.

b) Μετά αναζητείται πάλι <, >($ 1), ύστερα www και μετά τελεία, μετά αναζητείται 
γράμμα, παύλα, 0 ή 1 φορές, &, ;, #, ~, =, τελεία, /, @, μία ή περισσότερες φορές, 
μετά γράμμα. Το αποτέλεσμα του ταιριάσματος θα αντικατασταθεί με το 
αποτέλεσμα της πρώτης παρένθεσης, μετά με το <Α HREF=http:// και το 
αποτέλεσμα της δεύτερης, και τέλος το >. Το αποτέλεσμα της δεύτερης παρένθεσης 
θα γραφτεί επίσης αμέσως μετά και η κανονική έκφραση θα κλείσει με το tag </Α>.

c) Μια ακόμη κανονική έκφραση θα αναζητήσει <, >, μετά ότι δεν είναι 
\s(whitespace) ή “, ή <, ή > μία ή περισσότερες φορές, μετά @, μετά [ 0 ή 1 φορές, 
μετά γράμμα a-Z ή Α-Ζ ή αριθμό 0-9, μετά - και τελεία, μία ή περισσότερες φορές, 
μετά τελεία, μετά γράμμα 2 ή 3 φορές ή αριθμό από 1 ως 3 φορές και τέλος ] 0 ή 1 
φορές. Αν επιτύχει το ταίριασμα, τότε το αποτέλεσμα της πρώτης παρένθεσης θα 
παραμείνει, ενώ μετά ακολουθεί το <Α HREF=mailto:$2>, όπου $2 είναι το 
αποτέλεσμα της δεύτερης παρένθεσης. Μετά θα γραφτεί πάλι το $2 και το </Α> για 
το κλείσιμο του συνδέσμου.
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if ($vall eq "body") {
$BodyPreview = $val2;
$val2 =- s/\n/<BR>/g;
$val2 = "<P>$val2"; 
if ($AutoHotlink) {

unless ($AllowHTML eq "2") {
$val2 =- s/\&amp\;/\&/g;
$val2 =- s/\&quot\;/"/g;
$val2 =- s/\&lt\;/</g;
$val2 =- s/\&gt\;/>/g;
$HTMLConvert = 0;

}
$val2 = ~ s/([ <>])([\w] + :\/\/[\w- 

?&;,#-=\.\/\@]+[\w\/])/$1<A HREF="$2">$2<\/A>/g;
$val2 =- s/([ <>])(www\.[\w-

?&;,#-=\.\/\@]+[\w\/])/$1<A HREF="http:\/\/$2">$2<\/A>/g;
$val2 =- s/([ <>]) ([A\s"<>]+\@(\[?) [a-zA-Z0-9\- 

\ . ]+\ . ( [a-zA-Z] {2,3} | [0-9] {1,3 }) (\]?) )/$1<A HREF="mailtO:$2">$2<\/A>/g;
}

Παρακάτω ελέγχεται o hash πίνακας %FormatCode. Ο πίνακας αυτός αντικαθιστά 
κάποιες λέξεις με tags της HTML. Αν λοιπόν έχει περιεχόμενο, τότε για κάθε $key από τα 
κλειδιά^εγε), η $key καταχωρείται στην $key2.

Μια κανονική έκφραση στη συνέχεια αναζητά πρώτα [, μετά ] μετά (,), \, *, +,?, \,| και ]. 
Το ταίριασμα της παρένθεσης είναι η $1. Εφόσον το ταίριασμα είναι επιτυχές, τότε 
αντικαθίστανται αυτά που βρέθηκαν από \ και την $ 1.

Μετά ελέγχεται η τιμή της SHTMLConvert. Αν αυτή είναι ένα, τότε ανιχνεύεται η $key2 
για τα σύμβολα &, “, <, >, τα οποία αντικαθίστανται από τα αντίστοιχα της HTML.

Τέλος ανιχνεύεται η $val2 για την εύρεση της $key2. Αν το ταίριασμα επιτύχει τότε η 
$key2 αντικαθίσταται με την $FormatCode{$key}.

Η unless που υπάρχει μετά ανιχνεύει αν η $val2 ταιριάζει με <pre>. Αν αυτό δεν ισχύει, 
τότε εκτελούνται οι εντολές που βρίσκονται μέσα στην unless. Οι κανονικές εκφράσεις 
ελέγχουν την τιμή της $val2

a) Αν είναι <BR> και \s, τότε αντικαθίστανται όλα με <BRxBR>.
b) Αν είναι <BR> και \t, τότε αντικαθίστανται με <BR><BR>.
c) Αν είναι \s μία ή περισσότερες φορές, τότε τα whitespaces σβήνονται.
d) Αν είναι <BR>\s, τότε αντικαθίστανται με <BR>
e) Αν είναι <BR><BR> τότε αντικαθίστανται με <Ρ>.
ί) Αν είναι <P><BR>, τότε αντικαθίστανται πάλι με <Ρ>.
Στη συνέχεια ελέγχεται η τιμή της μεταβλητής SSingleLineBreaks. Εφόσον δεν υπάρχει 

εκεί τιμή, τότε:
a) Αν στην $val2 βρεθεί <BR>$AutoQuoteChar, τότε αντικαθίσταται με <BRR>
b) Αν στην $val2 βρεθεί <BR>&gt; Ή <BR>>, τότε πάλι αντικαθίστανται με <BRR>
c) Αν στην $val2 βρεθεί <BR> τότε σβήνεται.
d) Αν στη $val2 βρεθεί το <BRR> τότε αντικαθίσταται από <BR>$AutoQuoteChar.
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if (%FormatCode) {
foreach $key (keys %FormatCode) {

$key2 = $key;
$key2 = ~ s/([\[\]\(\)\\\*\+\?\\\|])/\\$l/g; 
if ($HTMLConvert) {

$key2 =- s/\&/\&amp\;/g;
$key2 =- s/"/\&quot\;/g;
$key2 =- s/</\&lt\;/g;
$key2 =- s/>/\&gt\;/g;

}
$val2 =- s/$key2/$FormatCode{$key}/ig;

}
}
unless ($val2 =- /<pre>/i) {

$val2 =- s/<BR>\s\s\s+/<BR><BR>/g;
$val2 =- s/<BR>\t/<BRxBR>/g;
$val2 =- s/\S + / /g;
$val2 =- s/<BR>\s/<BR>/g;
$val2 =- s/\s<BR>/<BR>/g;
$val2 =- s/<BRxBR>/<P>/g;
$val2 =- s/<PxBR>/<P>/g; 
unless ($SingleLineBreaks) {

$val2 =- s/<BR>$AutoQuoteChar/<BRR>/g;
$val2 =- s/<BR>&gt;/<BRR>/g;
$val2 =- s/<BR>>/<BRR>/g;
$val2 =- s/<BR>/ /g;
$val2 =- s/<BRR>/<BR>$AutoQuoteChar/g;

}
}

}

Στην περίπτωση τώρα που η Svall δεν είναι body, τότε εκτελείται το else, το οποίο και 
αντικαθιστά για τη μεταβλητή $val2 τα \η με κενά.

else {
$val2

}
s/\n/ /g;
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Η if στη συνέχεια ελέγχει αν η $val2 ταιριάζει με <pre>. Στην περίπτωση αυτή τα <Ρ> 
αντικαθίστανται με \η<Ρ> και τα <BR> με \n<BR>.

Αν η $val2 δεν είναι <pre> τότε σβήνονται τα whitespaces αν υπάρχουν μία η 
περισσότερες φορές στην αρχή ή το τέλος του string. Τα <Ρ> και <BR> γίνονται αντίστοιχα 
\η<Ρ> και \n<BR>. Το <Ρ>\η γίνεται κενό όπως και το <BR>\n.

Τέλος, αν στην αρχή της $val2 βρεθεί το \η, σβήνεται.

if ($va!2 =- /<pre>/i) {
$val2 =- s/<P>/\n<P>/g;

}
else

$val2 =- s/<BR>/\n<BR>/g;

{
$val2 =- s/\s+/ /g;
$val2 = ~ s/A\s+//g;
$val2 =- s/\s+$//g;
$val2 =- s/<P>/\n<P>/g;
$val2 =- s/<BR>/\n<BR>/g;
$val2 =- s/<P>\n//g;

}
$val2

$val2 =- s/<BR>\n//g;

=- s/A\n//g;

Ακολουθεί μετά ο έλεγχος του $NaughtyWordsFile. Εφόσον αυτό υπάρχει, τότε ελέγχεται 
αν η $vall είναι “email” ή “url” ή “imageurl”. Αν δεν είναι, τότε θα ελεγχθεί η τιμή της 
SCensorPosts. Εφόσον υπάρχει, τότε για κάθε λέξη του πίνακα @naughtywords κόβεται με 
chomp ο χαρακτήρας \η. Αν το μήκος της λέξης που προκύπτει είναι μικρότερο από 2, τότε 
πάμε στην επόμενη επανάληψη. Διαφορετικά, ανιχνεύεται η $val2 για τη λέξη Snaughtyword, 
η οποία θα αντικατασταθεί με #####.

Αντίθετα, αν η SCencorPosts δεν έχει τιμή, τότε ακολουθείται η ίδια διαδικασία, αλλά αν 
η $val2 περιέχει την Snaughtyword, τότε θέτουμε $NaughtyFlag=l.

Αν τώρα έχει τιμή η $FORM{$vall}, τότε την θέτουμε 
$FORM{$vall}=”$FORM{$vall}$val2”. Σε κάθε άλλη περίπτωση είναι 
SFORM {$val 1} =$val2.
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if ($NaughtyWordsFile) {
unless (($vall eq "email") || ($vall eq "url") || 

($vall eq "imageurl")) {
if ($CensorPosts) {

foreach $naughtyword (@naughtywords) { 
chomp ($naughtyword); 
next if (length($naughtyword) < 2); 
$val2 =- s/$naughtyword/#####/ig;

}
}
else {

foreach $naughtyword (@naughtywords) { 
chomp ($naughtyword); 
next if (length($naughtyword) < 2); 
if ($val2 =- /$naughtyword/) { 

$NaughtyFlag = 1;
}

}
}

}
}
if ($FORM{$vall}) { $FORM{$vall} = "$FORM{$vall} $val2"; }
else { $FORM{$vall} = $val2; }

}
}

6.6.3 Η υπορουτίνα Unwebify(webbbs_post.pI)
Η υπορουτίνα αυτή απλά εκτελεί κανονικές εκφράσεις για να αντικαταστήσει τα 

κωδικοποιημένα HTML σύμβολα. Επιστρέφει το αποκωδικοποιημένο κείμενο.

sub UnWebify {
$texttoconvert

o
1

LO
-ll

$texttoconvert = ~ s/<P>/\n\n/g;
$texttoconvert = - s/< [A>]*\s+ALT\s*=\s*"(([A>"])*)"[A>] *>/$l/ig;
$texttoconvert = - s/< ( [Λ>] |\n)*>//g;
$texttoconvert = ~ s/\&quot\;/"/g;
$texttoconvert =- s/\tlt\;/</g;
$texttoconvert =- s/\&gt\;/>/g;
$texttoconvert =- s/\&amp\;/\&/g;
$texttoconvert =- s/\n(\n)+/\n\n/g;
$texttoconvert =- s/"\n*//g;
$texttoconvert =- s/\n+$/\n/g;
return $texttoconvert;

}
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6.7 Διαχείριση των Cookies

6.7.1 Η υπορουτίνα GetCookie (webbbs_basic.pl)
Η υπορουτίνα αυτή διαβάζει τα στοιχεία του cookie το οποίο έχει αποσταλεί στον κάθε 

επισκέπτη του χώρου συζητήσεων μας, όταν έχουμε δηλώσει $UseCookies=l.
Βασικό της σημείο είναι οι hash πίνακες %Cookie_Encode_Chars, ο οποίος περιέχει ως 

κλειδιά τους ειδικούς χαρακτήρες και ως τιμές τα δεκαεξαδικά τους ισοδύναμα, και ο 
%Cookie_Decode_Chars, ο οποίος περιέχει ως κλειδιά τα δεκαεξαδικά ισοδύναμα των 
χαρακτήρων και ως τιμές του ίδιους τους χαρακτήρες. Η υπορουτίνα αυτή καλείται πάντα 
μέσα από την SetCookieData, στην οποία ορίζονται οι πίνακες αυτοί.

%Cookie Encode Chars = (
' \% ' , ' %25', '\+', '%2B' ','%3B' ,,1%2C',
'\=', '%3D1, '\, '%2 6' '\\'%3A%3A1,1\s','+'
) ;

%Cookie Decode Chars =
'\+',' ','\%3A\%3A',' : ' , ' \ % 2 6 1 , ''\%3D1 , ' = ' ,
'\%2C1, '\%3B',';1 
) ;

'\%2B',1+' , '\%25 ' , 1 %'

Αρχικά η μεταβλητή $cookie_name περνιέται στον πίνακα @_. Στην παράμετρο αυτή 
μεταβιβάζεται με την κλήση της υπορουτίνας το όνομα χώρου συζητήσεων, δηλαδή η τιμή 
της Sboardname. Ορίζονται επίσης οι τοπικές μεταβλητές $cookie και Svalue.

Στη συνέχεια διαβάζεται η τιμή της $ENV{‘HTTP_COOKIE’}, δηλαδή η λίστα με τα 
cookies που έχουν αποσταλεί στο URL του χρήστη που εκείνη τη στιγμή χρησιμοποιεί το 
χώρο συζητήσεων. Εφόσον η παράμετρος αυτή έχει τιμή, τότε τα ζευγάρια των cookies τα 
οποία περιέχει θα χωρίζονται μεταξύ τους με το ;. Τα χωρίζουμε λοιπόν με μία' split στο 
ερωτηματικό.

Το κάθε ζευγάρι είναι της μορφής name=value. Εκτελούμε λοιπόν άλλη μία split και 
χωρίζουμε το κάθε cookie στο =. Το αποτέλεσμα καταχωρείται στις Scookie και $value. Η 
Scookie λοιπόν θα είναι το κλειδί της $value.

To cookie, όπως θα δούμε περιέχει τα δεκαεξαδικά ισοδύναμα των ειδικών χαρακτήρων. 
Η foreach $char θα αναζητήσει οποιονδήποτε από τους χαρακτήρες αυτούς στις Scookie και 
Svalue και θα τους αντικαταστήσει με εκείνους που αντιστοιχούν στο κλειδί $char από τον 
πίνακα %Cookie_Decode_Chars. Το σύμβολο g στο τέλος της κανονικής έκφρασης δείχνει 
ότι η αντικατάσταση θα γίνει παντού.

Μετά, η if συγκρίνει την τιμή της Scookiename με την τιμή της $cookie. Αν είναι ίσες, 
τότε σημαίνει ότι υπάρχει ήδη cookie για το συγκεκριμένο χρήστη. Οι Scookie και Svalue 
εισάγονται στον hash πίνακα %Cookies έτσι ώστε η Scookie να είναι το κλειδί της Svalue, 
δηλαδή SCookies {Scookie} =$value.

Μέσα στο κάθε cookie συμπεριλαμβάνεται και το όνομα του forum από το οποίο 
στάλθηκε το συγκεκριμένο cookie. Αυτό είναι η τιμή του %Cookies που αντιστοιχεί στην 
$cookie_name. Εφόσον λοιπόν η SCookies {$cookie_name} έχει οριστεί, αυτό σημαίνει ότι ο
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χρήστης αυτός έχει επισκεφτεί ξανά το συγκεκριμένο χώρο συζητήσεων. Εκτελείται λοιπόν 
και πάλι η ίδια διαδικασία αποκωδικοποίησης των στοιχείων του cookie, με τη διαφορά ότι 
στο τέλος η εντολή delete σβήνει από το cookie την τιμή $Cookies{$cookie_name}. Έτσι το 
cookie διαβάζει κάθε φορά όλα τα στοιχεία εκτός από το όνομα του forum.

Ο κώδικας της υπορουτίνας αυτής φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

sub GetCookie {
local($cookie_name) = @_; 
local($cookie,$value); 
if ($ENV{'HTTP_COOKIE'}) {

foreach (split (/; /,$ENV{'HTTP_COOKIE1})) {
($cookie,$value) = split (/=/); 
foreach $char

('\+' , '\%3A\%3A', 1\%26 1 , 1\%3D1 , '\%2C' , '\%3B', '\%2B', '\%25 ' ) {
$cookie =-

s/$char/$Cookie_Decode_Chars{$char}/g;
$value =-

s/$char/$Cookie_Decode_Chars{$char}/g;
}
if ($cookie_name eq $cookie) {

$Cookies{$cookie} = $value;
}

}
}
if ($Cookies{$cookie_name}) {

foreach (split (/&/,$Cookies{$cookie_name})) { 
($cookie,$value) = split (/::/); 
foreach $char

( '\+' , '\%3A\%3A' , '\%2 6 1 , 1\%3D' , '\%2C' , '\%3B1 , '\%2B1 , '\%2 5 1 ) {
$cookie =-

s/$char/$Cookie_Decode_Chars{$char}/g;
$value =~

s/$char/$Cookie_Decode_Chars{$char}/g;
}
$Cookies{$cookie} = $value;

}
}
delete ($Cookies{$cookie_name});

}
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6.7.2 Η υπορουτίνα SendCookie (webbbs_basic.pl)
Η υπορουτίνα αυτή χρησιμοποιείται για να αποσταλούν οι πληροφορίες του cookie που 

δημιουργήθηκε στο χρήστη.
Αρχικά ορίζεται η παράμετρος $cookie_name στην οποία μεταβιβάζεται η Sboardname, 

και ο πίνακας @cookies, ο οποίος θα έχει όλα τα υπόλοιπα στοιχεία του cookie. Επίσης 
ορίζονται οι μεταβλητές Scookie, $value, $cookie_value, Schar. To local στον ορισμό τους 
σημαίνει ότι η αλλαγή της τιμής τους εδώ δεν θα επηρεάσει τον υπόλοιπο κώδικα.

Εφόσον τώρα οι τιμές των $cookie και Svalue βρίσκονται στον @cookies, υπάρχει το 
cookie. Με τον ίδιο τρόπο όπως και προηγουμένως, θα ανιχνευτούν με την foreach Schar όλοι 
οι ειδικοί χαρακτήρες και θα αντικατασταθούν με τους αντίστοιχους τους δεκαεξαδικούς.

Αν τώρα η $cookie_value έχει τιμή, τότε έχει σταλεί σε προηγούμενη επίσκεψη cookie. 
Άρα η Scookievalue θα αυξηθεί κατά το string που θα περιέχει το σύμβολο & ενωμένο με 
την Scookie, το :: και την Svalue. Δηλαδή απλά θα προστεθούν κάποιες πληροφορίες στο ήδη 
υπάρχον cookie.

Αν η Scookie value δεν έχει τιμή, τότε οι Scookie θα ενωθεί με το :: και την Svalue και θα 
καταχωρηθούν στην Scookie value.

Στη συνέχεια με μια κανονική έκφραση θα αναζητηθούν οι ειδικοί χαρακτήρες που 
υπάρχουν στις $cookie_name και $cookie_value και θα αντικατασταθούν από τους 
αντίστοιχους από τον πίνακα %Cookie_Encode_Chars.

Το τελευταίο βήμα είναι η αποστολή του cookie. Ένα cookie είναι πάντα της μορφής:
Set-Cookie: NAME=VALUE; expires=DATE; path=PATH; domain=DOMAIN_NAME; 

secure.
Στην παραπάνω μορφή
a) NAME είναι το όνομα του cookie.
b) VALUE το περιεχόμενο που θα αποθηκευτεί σε αυτό. Επειδή δεν μπορεί να έχει 

ειδικούς χαρακτήρες, τους κωδικοποιούμε πριν αποθηκεύσουμε την τιμή.
c) DATE είναι η ημερομηνία στην οποία θα λήγει το cookie και είναι της μορφής Wed, 

DD-Mon-YYYY HH:MM:SS GMT. Η παράμετρος αυτή είναι προαιρετική.
d) PATH είναι το μονοπάτι στο server όπου ισχύει το cookie. Αν τεθεί «/», τότε ισχύει για 

ολόκληρο το site. Αν δεν οριστεί τότε τίθεται να είναι το μονοπάτι προς το script το 
οποίο θέτει το cookie.

e) DOMAIN είναι το όνομα του domain στο οποίο ισχύει το cookie. Αν παραλειφθεί, 
τότε ισχύει για ολόκληρο το domain.

f) Η secure, αν οριστεί, δείχνει ότι το cookie θα αποσταλεί μόνο αν ο browser είναι 
συνδεδεμένος με secure connection.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, ακολουθείται η εξής διαδικασία για την αποστολή του 
cookie:

Η print θα τυπώσει το κείμενο Set Cookie:. To string αυτό θα ενωθεί με την 
$cookie_name, το «=» και την $cookie_value και με το «;». Στη συνέχεια θα τυπωθεί με μία 
print η φράση expires=Fri, 31-Dec-2010 00:00:00 GMT;. Μετά θα τυπωθεί η path=/ και το 
cookie έχει ολοκληρωθεί. Η υπορουτίνα τελειώνει με την εκτύπωση του χαρακτήρα \η.

Ο κώδικας της SendCookie φαίνεται παρακάτω.
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sub SendCookie {
local($cookie_name,@cookies) = @_;
local($cookie,$value,$cookie_value,$char);
while (($cookie,$value) = @cookies) {

foreach $char ( '\% 1 , 1 \+', ' \; ' , ' \, ' , '\= ' , '\&' , ' \Λ: 1 , '\s ' ) { 
$cookie = ~ s/$char/$Cookie_Encode_Chars{$char}/g; 
$value =- s/$char/$Cookie_Encode_Chars{$char}/g;

}
if ($cookie_value) {

$cookie_value .= . $cookie . . $value;
}
else {

$cookie_value = $cookie . 1::' . $value;
}
shift(@cookies); shift(@cookies);

}
foreach $char ('\% ' , 1 \+ ' , ' \ ; ' , ' \, 1 , 1 \= ' , '\&1, 1 \ : \ : ' , '\s ') { 

$cookie_name =~ s/$char/$Cookie_Encode_Chars{$char}/g; 
$cookie_value =- s/$char/$Cookie_Encode_Chars{$char}/g;

}
print 'Set-Cookie: ' . $cookie_name . '=' . $cookie_value .
print ' expires = Fri, 31-Dec-2010 00:00:00 GMT; ' ; 
print ' path=/;'; 
print "\n";

}
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6.7.3 Η υπορουτίνα SetCookieData
Η υπορουτίνα αυτή καθορίζει τα δεδομένα που θα αποθηκεύονται στο cookie που 

στέλνεται στο χρήστη. Βρίσκεται σε πέντε διαφορετικά scripts, στα webbbs_index.pl, 
webbbs_post.pl, webbbs_misc.pl, webbbs_read.pl και webbbs_misc.pl, δίνοντας κάθε φορά 
στο cookie διαφορετικά στοιχεία. Το πρώτο της τμήμα είναι κοινό. Στην αρχή της ορίζονται 
οι hash πίνακες %Cookie_Encode_Chars, ο οποίος έχει ως κλειδιά τους ειδικούς χαρακτήρες 
και ως τιμές τα δεκαεξαδικά τους ισοδύναμα, και ο %Cookie_Decode_Chars, ο οποίος έχει 
ως κλειδιά τα δεκαεξαδικά ισοδύναμα και ως τιμές τους ειδικούς χαρακτήρες. Οι πίνακες 
αυτοί αναφέρθηκαν στην GetCookie.

Στη συνέχεια καλείται η GetCookie με παράμετρο την τιμή της $boardname. Έτσι 
εισάγεται το cookie στον πίνακα %Cookies.

Από το σημείο αυτό και μετά ξεκινάει η διαφοροποίηση ανάλογα με τις επιλογές που έχει 
κάνει ο χρήστης από την αρχική σελίδα.
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6.7.3.1 Η SetCookieData στο webbbs_index.pl
Η unless θα ελέγξει μήπως δεν έχει τιμή η $AllowUserPrefs. Τότε ο χρήστης δεν μπορεί 

να επέμβει στον τρόπο που θα φαίνονται τα μηνύματα στο forum ούτε μπορεί να επιλέγει το 
πόσο παλιά ή νέα μηνύματα θα βλέπει. Οπότε οι τιμές του %Cookies που αντιστοιχούν στις 
listtype και listtime θα μείνουν κενές.

Ακολουθεί άλλη μία unless, η οποία ελέγχει την τιμή του πεδίου της φόρμας που έχει 
όνομα ListType($FORM{‘ListType’}). Αν το πεδίο αυτό δεν έχει πάρει κάποια διαφορετική 
τιμή από το χρήστη, τότε παίρνει την τιμή $Cookies{‘Listtype’}. Το ίδιο γίνεται και για την 
$FORM{‘ListTime’} και για την $FORM{‘password’}. Τα πεδία λοιπόν αυτά έχουν την τιμή 
που υπάρχει αποθηκευμένη στο cookie, μέχρι να δώσει κάποια άλλη τιμή ο χρήστης από τη 
φόρμα.

Αν τώρα η $FORM{‘Keysearch’} είναι “No”, δηλαδή δεν έχει ζητηθεί αναζήτηση από το 
χρήστη, τότε η $listtype και Slisttime παίρνουν τις τιμές των $FORM{‘ListTime’} και 
$FORM {‘ ListType ’}.

unless ($AllowUserPrefs) {
$Cookies{'listtype'} =
$Cookies{'listtime'} =

}
unless ($FORM{1ListType'}) { $FORM{'ListType'} =

$Cookies{'listtype'}; }
unless ($FORM{'ListTime1}) { $FORM{1ListTime'} =

$Cookies{'listtime'}; }
unless ($FORM{'password'}) { $FORM{'password'} =

$Cookies{'password; }
if ($FORM{'KeySearch'} eq "No") {

$listtype = $FORM{'ListType'};
$listtime = $FORM{'ListTime'};

}
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Στη συνέχεια ελέγχονται με εντολές if οι τιμές των πεδίων $name, Semail, $message_url, 
$message_url_title, $image_url, $listtype, Slisttime. Αν δεν δώσει κάποια νέα τιμή ο χρήστης 
από τη φόρμα, τότε διαβάζονται οι αντίστοιχες τιμές τους από το cookie.

if (!$name) { $name = $Cookies{'name'}; }
if (!$email) { $email = $Cookies{1 email; }
if (!$message_url) { $message_url = $Cookies{1linkurl1}; }
if (!$message_url_title) { $message_url_title =

$Cookies{'linkname'}; }
if (!$image_url) {$image_url = $Cookies{1imageurl1}; } 
if (!$listtype) { $listtype = $Cookies{'listtype'}; } 
if (!$listtime) { $listtime = $Cookies{'listtime'}; }

Μετά ελέγχεται η τιμή της $Cookies{‘thisvisit’}. Αν αυτή δεν έχει οριστεί, τότε θα πάρει 
την τιμή της $Cookies{‘lastvisit’}. Το ίδιο συμβαίνει για την $Cookies{‘thismessage’}, η 
οποία θα πάρει την τιμή της $Cookies{‘lastmessage’}.

unless ($Cookies{'thisvisit'}) {
$Cookies{'thisvisit'} = $Cookies{'lastvisit1};

}
unless ($Cookies{'thismessage1}) {

$Cookies{'thismessage'} = $Cookies{'lastmessage'};
}

Εφόσον τώρα η $time-$Cookies{‘timestamp’}<1800, που είναι τα δευτερόλεπτα που 
αντιστοιχούν σε μισή ώρα, τότε η επίσκεψη δεν θεωρείται νέα. Οπότε δεν ανανεώνονται και 
οι παράμετροι του cookie, όπως φαίνεται στις παρακάτω εντολές.
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Στην περίπτωση που έχει περάσει μισή ώρα από την τελευταία επίσκεψη του χρήστη στο 
forum, τότε η τρέχουσα επίσκεψη θεωρείται νέα, οπότε πρέπει να ανανεωθούν και τα 
στοιχεία του cookie, όπως φαίνεται παρακάτω:

else {
$lastvisit = $Cookies{1thisvisit'};
$lastseen = $Cookies{1thismessage'};
$Cookies{1lastvisit'} = $Cookies{'thisvisit'}; 
$Cookies{'lastmessage1} = $Cookies{'thismessage'}; 
$thisvisit = $todaydate;
$thisseen = $lastmessage;

Εφόσον τώρα δεν έχει τιμή η $Cookies{‘lastmessage’}, τίθεται σε αυτήν η $lastmessage. 
Στη συνέχεια ελέγχεται η τιμή της περιβαντολογικής παραμέτρου 

$ENV{‘DOCUMENT_URI’} και αν η τιμή αυτή είναι διαφορετική από το $cgiurl. Στην 
περίπτωση αυτή η υπορουτίνα σταματάει.

unless ($Cookies{'lastmessage'}) { 
$Cookies{'lastmessage'}

}
if ( ($ENV { ' DOCUMENTOR I ' } &&

{
return;

}

= $lastmessage;

($cgiurl !- /$ENV{'DOCUMENT_URI'}/))

Τέλος, ελέγχεται η SSavelinklnfo. Αν έχει τιμή, τότε καλείται η SendCookie με τις 
παραμέτρους που φαίνονται παρακάτω, για να σωθούν και τα URL που έδωσε ο χρήστης.

if ($SaveLinkInfο) {
&SendCookie($boardname, 'name',$name, 1 email',$email,

'listtype' ,$listtype, 1 listtime 1 ,$listtime,
1lastmessage',$lastseen,'lastvisit',$lastvisit,
1thismessage',$thisseen,1thisvisit1,$thisvisit,
'timestamp',$time,1wantnotice1,$Cookies{'wantnotice1},
'linkurl',$message_url# 1linkname1,$message_url_t;'-tle <
'imageurl',$image_url# 'password1,$FORM{'password'});
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Διαφορετικά καλείται με τις παραμέτρους που φαίνονται εδώ, διότι το URL δεν 
χρειάζεται να σωθεί

else {
&SendCookie($boardname, 'name',$name, 'email1,$email,
'listtype',$listtype,'listtime',$listtime,
'lastmessage',$lastseen,1lastvisit',$lastvisit,
1thismessage1,$thisseen,1thisvisit',$thisvisit,
1 timestamp',$time, 1wantnotice',$Cookies{'wantnotice'}, 
1 password',$FORM{1 password'});

}
}

Η πρώτη τιμή Sboardname μεταβιβάζεται όπως είναι στην SendCookie ενώ οι υπόλοιπες 
καταχωρούνται στον πίνακα @cookies.
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6.7.3.2 Η υπορουτίνα SetCookieData στο webbbs_post.pl
Οι πίνακες στην υπορουτίνα αυτή ορίζονται ακριβώς όπως στην αντίστοιχη του 

webbbs_index.pl.
Στην περίπτωση που ο χρήστης δεν δώσει τιμή η $FORM{‘password’}, τότε αυτή θα 

πάρει την αντίστοιχή τιμή από το cookie. Επίσης αν δεν έχει επιλέξει ο χρήστης να έχει email 
notifications για τα νέα μηνύματα, δηλαδή δεν έχει τιμή η $FORM{‘wantnotice’}, τότε η 
$Cookie{‘wantnotice’} τίθεται no. Στην αντίθετη περίπτωση τη θέτουμε yes

unless ($FORM{'password'}) { $FORM{'password'} = $Cookies{1 password'}; }
unless ($FORM{'wantnotice'}) { $Cookies{'wantnotice1} = "no"; } 
else { $Cookies{'wantnotice'} = "yes"; }

Από δω και πέρα οι εντολές είναι οι ίδιες με την αντίστοιχη υπορουτίνα του 
webbbs_index.pl. Η μοναδική διαφορά είναι στα στοιχεία που αποστέλλονται στο cookie. Η 
κλήση της SendCookie γίνεται και πάλι ανάλογα με την τιμή της SSaveLinklnfo.

if ($SaveLinkInfo) {
&SendCookie($boardname, 1 name',$name, 'email1,$email,
'listtype1,$listtype,'listtime',$listtime,
1lastmessage',$lastseen,'lastvisit',$lastvisit,
'thismessage1,$thisseen,'thisvisit1,$thisvisit,
1 timestamp',$time, 'wantnotice',$Cookies{'wantnotice'}, 
'linkurl',$message_url,'linkname1,$message_url_title,
'imageurl',$image_url, 'password',$FORM{'password 1});

}
else {

ScSendCookie ($boardname, 'name ' , $name, 'email1 , $email,
'listtype',$listtype, 1 listtime',$listtime,
'lastmessage',$lastseen,1lastvisit',$lastvisit,
'thismessage',$thisseen,'thisvisit1,$thisvisit,
'timestamp',$time, 'wantnotice' , $Cookies{'wantnotice1}, 
'password1,$FORM{'password'}) ;
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6.7.3.3 Η υπορουτίνα SetCookieData του webbbs_misc.pl
Στην υπορουτίνα αυτή ελέγχονται οι τιμές των μεταβλητών $FORM{‘Listtype’}, 

$FORM{‘Listtime’} και $FORM{‘password’}. Αν δεν έχουν τιμή τότε θα πάρουν τις 
αντίστοιχες τιμές από το cookie.

Επίσης αν ο χρήστης δεν έχει δώσει το email του και δεν έχει τιμή η $email, τότε θα πάρει 
την τιμή που υπάρχει στο cookie.

unless ($FORM{'ListType'}) {
$FORM{'ListType'} = $Cookies{'listtype'};

}
unless ($FORM{'ListTime'}) {

$FORM{1ListTime'} = $Cookies{'listtime'};
}
unless ($FORM{'password'}) {

$FORM{'password'} = $Cookies{'password'};
}
if (!$email) { $email = $Cookies{'email'}; }

}

6.7.3.4 Η υπορουτίνα SetCookieData του webs_read.pl
Μετά τον ορισμό των πινάκων και την κλήση της GetCookie, η υπορουτίνα αυτή 

αποθηκεύει της τιμές των SCookies {‘ listtype’} και $Cookies{‘password’} στις 
$FORM{‘listtype’} και $FORM{‘password’}.

$FORM{'ListType'} = $Cookies{'listtype'};
$FORM{'password'} = $Cookies{'password'};

}
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6.8 Δημιουργία Πλαισίων

6.8.1 Η υπορουτίνα SetUpFrames (webbbs_index.pl)
Η υπορουτίνα αυτή καλείται στην περίπτωση που έχουμε δηλώσει στο webbbs settings 

ότι επιθυμούμε να χρησιμοποιούνται frames, έτσι ώστε να δημιουργηθούν τα κατάλληλα 
πλαίσια.

Η πρώτη print θα εκτυπώσει τα tags <HTML>, <HEAD>, <TITLE>, και μετά τον τίτλο 
του χώρου συζητήσεων, δηλαδή την $boardname, και το tag </TITLE>.

Εφόσον έχουμε δηλώσει κάποιο αρχείο με HTML κώδικα στην $Metafile, τότε εκτελείται 
η if, η οποία ανοίγει το αρχείο αυτό για ανάγνωση και το αντιγράφει στον πίνακα @headln. 
Στη συνέχεια ο @headln τυπώνεται στην οθόνη.

Η print μετά θα εκτυπώσει το tag κλεισίματος </HEAD> .

print " <HTML><HEADxTITLE>$boardname</TITLE>\n" ; 
if ($MetaFile) {

open (HEADLN,"$MetaFile");
@headln = <HEADLN>; 
close (HEADLN);
foreach $line (@headln) { print "$line"; }

}
print "</HEAD>\n";

Εκτελείται μετά μία κανονική έκφραση η οποία αναζητά το γράμμα h στην τιμή της 
SUseFrames (case insensitive). Εφόσον το ταίριασμα επιτύχει, τότε πρέπει να δημιουργηθούν 
οριζόντια πλαίσια. Εκτυπώνεται λοιπόν το tag <FRAMESET ROWS=”50%, *”> για να 
χωριστεί η σελίδα μας σε δύο ίσα οριζόντια πλαίσια. Αν δεν επιτύχει, τότε εκτυπώνεται το 
<FRAMESET COLS=”33%, *”>, το οποίο θα χωρίσει τη σελίδα σε δύο κάθετα πλαίσια από 
τα οποία το πρώτο καταλαμβάνει το 33% και το δεύτερο την υπόλοιπη σελίδα.
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Μετά από το tag <FRAMESET> πρέπει να εκτυπωθεί το tag <FRAME> με τις ιδιότητες 
του. Αυτό γίνεται με μία εντολή print. Θα είναι NAME=”msgidx” και SCROLLING=auto, 
ενώ ως source θα οριστεί το αρχείο στο οποίο δείχνει το $DestinationURL. Αυτό είναι είτε το 
Sadminurl από το administrative script, είτε το $cgiurl.

if ($UseFrames =- /h/i) { print "<FRAMESET ROWS=\"50%,*\">\n"; }
else { print "<FRAMESET COLS=\"33%,*\">\n"; }
print "<FRAME NAME=\"msgidx\" SCROLLING=auto 
print "SRC=\"$DestinationURL";

Για τις υπόλοιπες ιδιότητες του frame πρέπει να ελεγχθεί με κανονικές εκφράσεις η τιμή 
της $ENV{‘QUERY STRING’}. Αν αυτή είναι “moderate”, τότε θα εκτυπωθεί μετά από την 
SDestinationURL το “?moderate”, και το query string θα έχει την τιμή moderate. Αλλιώς θα 
εκτυπωθεί το “?index”, δηλαδή το query string θα έχει την τιμή index. Αν τώρα η 
$ENV{‘QUERY_STRING’} είναι “rebuild”, τότε θα εκτυπωθεί η λέξη “rebuilt”. Εφόσον 
τώρα έχει οριστεί και η μεταβλητή Smessage, τότε θα εκτυπωθεί και το #message για να 
μεταβαίνουμε στο μήνυμα που αντιστοιχεί στην τιμή αυτή. Η print που ακολουθεί θα κλείσει 
το tag <FRAME> και θα αλλάξει γραμμή. Το πρώτο πλαίσιο έχει πλέον δημιουργηθεί.

if ($ENV{'QUERY_STRING1} =- /moderate/i) { print "?moderate"; } 
else { print "?index"; }
if ($ENV{1QUERY_STRING1} =- /rebuild/) { print "rebuilt"; } 
if ($message) { print "#$message"; }
print "\">\n";

Με παρόμοιο τρόπο δημιουργείται και το δεύτερο πλαίσιο. Το όνομα του θα είναι 
NAME=msgtxt. Αν έχει οριστεί η Smessage, τότε ως source για το πλαίσιο θέτουμε το 
$DestinationURL?read=$message, άρα το query string θα γίνει read. Αν όμως δεν έχει 
οριστεί, τότε ελέγχουμε την SArchiveOnly και την $FORM{‘Keysearch’}. Αν η πρώτη έχει 
τιμή ενώ η δεύτερη όχι, τότε ορίζουμε ως ιδιότητα SRC το $DestinationURL?search, και το 
query sting θα είναι search. Διαφορετικά, ο κώδικας περνάει στο else και ελέγχει την τιμή της 
SWelcomepage. Εφόσον στη μεταβλητή αυτή έχουμε δηλώσει κάποια σελίδα, τότε θα είναι 
SRC=”$Welcomepage”, ενώ αν δεν υπάρχει εκεί σελίδα, τότε θα η SRC θα πάρει την τιμή 
$DestinationURL?blank, οπότε το query string είναι blank.

print "<FRAME NAME=\"msgtxt\" SCROLLING=auto
if ($message) { print "SRC=\"$DestinationURL?read=$message\">\n";

}
elsif ($ArchiveOnly && !($FORM{1KeySearch'})) {

print "SRC=\"$DestinationURL?search\">\n";
}
elsif ($WelcomePage) { print "SRC=\"$WelcomePage\">\n"; }
else { print "SRC=\"$DestinationURL?blank\">\n"; } 
print "<NOFRAME>\n";
print "<BODY $bodyspec><FONT $fontspec>\n";

Δημιουργία Πλαισίων



Ο ΧΩΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ 156

Θα πρέπει τώρα να λάβουμε υπόψη μας ότι μπορεί ο browser του χρήστη να μην 
υποστηρίζει frames. Για το λόγο αυτό εκτυπώνουμε το tag <NOFRAME>. Οι εντολές που 
βρίσκονται μέσα στο <NOFRAME> θα αγνοηθούν από τους browsers που υποστηρίζουν 
πλαίσια.

Μέσα στο <NOFRAME> δηλώνουμε τις εντολές που θέλουμε να εκτελεστούν σε μία 
τέτοια περίπτωση. Η print θα εκτυπώσει το tag <BODY> με τις ιδιότητες του και η <FONT> 
θα καθορίσει τις ιδιότητες της γραμματοσειράς. Αν η $HeaderFile έχει τιμή, τότε το 
περιεχόμενο του αρχείου στο οποίο δείχνει θα αντιγράφει στον @header για επεξεργασία.

Στη συνέχεια σαρώνονται με μία foreach όλα τα στοιχεία του @header για να βρεθούν, αν 
υπάρχουν, τα SSI tags. Η αναζήτηση γίνεται με μία κανονική έκφραση, η οποία θα 
προσπαθήσει να ταιριάζει πρώτα μέχρι τη λέξη include. Θα αναζητήσει ένα ή περισσότερα 
κενά, ενώ μετά θα αναζητήσει μία από τις λέξεις virtual ή file. Μετά από αυτές θα ψάξει πάλι 
0 ή περισσότερα κενά, ενώ στη συνέχεια θα αναζητήσει το =, ακολουθούμενο και πάλι από 0 
ή περισσότερα κενά και εισαγωγικά, 0 ή περισσότερες φορές. Μετά τα εισαγωγικά θα 
αναζητηθούν τα στοιχεία της παρένθεσης, δηλαδή ότι δεν είναι εισαγωγικά και μετά ότι είναι 
κενό, 0 ή περισσότερες φορές. Το αποτέλεσμα της παρένθεσης αυτής, δηλαδή ότι βρίσκεται 
ανάμεσα στα εισαγωγικά, θα αποθηκευτεί στην $2. Τέλος θα αναζητηθούν πάλι 0 ή 
περισσότερα κενά, δύο - και το >. Εφόσον το ταίριασμα επιτύχει, θα εκτελεστούν οι 
παρακάτω εντολές:

if ($HeaderFile) {
open (HEADER,"$HeaderFile");
@header = <HEADER>;
close (HEADER);
foreach $line (@header) {

if ($line =-
#include\s+(virtual 1 file)\s* = \s*"* ( [A"\s]*)"*\s*-->/i) {

$SSIFile = $SSIRootDir.$2; 
open (SSIFILE,"<$SSIFile"); 
while (<SSIFILE>) { print }
close (SSIFILE);

}
else { print "$line"; }

}
}

Η τιμή της $SSIRootDir.$2 καταχωρείται στην SSSIFIle, και το αρχείο SSTFile ανοίγει για 
εισαγωγή στοιχείων. Όσο το αρχείο έχει στοιχεία, τυπώνουμε σε αυτό το $_. Αν τώρα δεν 
υπάρχουν τέτοια tags και το ταίριασμα είναι ανεπιτυχές, τότε εκτυπώνεται το περιεχόμενο 
του αρχείου $HeaderFile.
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Αν έχουμε θέσει $printboardname=l, τότε θα πρέπει το όνομα του forum να εκτυπωθεί 
στη σελίδα. Η εκτύπωση ελέγχεται με print, οι οποίες θα εκτυπώσουν τα αντίστοιχα HTML 
tags και την $boardname.

Μετά τυπώνεται και το κείμενο $text{‘0100’}, το οποίο είναι ένα προειδοποιητικό 
μήνυμα για browsers που δεν υποστηρίζουν frames. Τέλος, τυπώνεται η $CreditLink.

if ($printboardname) {
print "<P ALIGN=CENTER>";
print "<BIGxSTRONG>$boardname</STRONGx/BIG>\n" ;

}
print "$text{'0100'}\n"; 
print "$CreditLink";

Εφόσον τώρα έχει τιμή και η $FoorerFile, πρέπει να εκτυπωθεί το περιεχόμενο και αυτού 
του αρχείου. Αυτό γίνεται με την ίδια διαδικασία όπως και με την SHeaderFile.

if ($FooterFile) {
open (FOOTER,"$FooterFile") ;
@footer = <FOOTER>;
close (FOOTER);
foreach $line (@footer) {

if ($line =-
#include\s+(virtual|file)\s*=\s*"*([A"\s]*)"*\s*-->/i) {

}
}

$SSIFile = $SSIRootDir.$2; 
open (SSIFILE,"<$SSIFile"); 
while (<SSIFILE>) { print }
close (SSIFILE);

}
else { print "$line"; }

Στο τέλος της υπορουτίνας εκτυπώνονται τα tags </FONT>, </BODY>, </NOFRAME>, 
</FRAMESET>, </HTML> για το κλείσιμο του κώδικα.

Η υπορουτίνα τελειώνει με τη reset, η οποία θα κάνει reset όλες τις μεταβλητές.

print "</FONT x/BODY x/NOFRAME x/FRAMES ET > </HTML >\n"; 
reset 'A-Za-z1; 
exit ;
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6.9 Διαχείριση της Βάσης Δεδομένων

6.9.1 Η υπορουτίνα MessageDBMRead(webbbs_basic.pl)
Η υπορουτίνα αυτή χρησιμοποιεί τις συναρτήσεις που περιγράψαμε παραπάνω για να 

συνδέσει τον hash πίνακα %MessageList με τη βάση δεδομένων.
Αν από τις ρυθμίσεις έχουμε ορίσει ότι είναι $DBMType==l, τότε χρησιμοποιείται η 

συνάρτηση tie() για να συνδεθεί ο %MessageList με τα αρχεία messagelist.dir και 
messagelist.pag που θα βρίσκονται στον $dir. Η παράμετρος 0_RD δείχνει ότι θα ανοίξουμε 
τη βάση δεδομένων για ανάγνωση. Η παράμετρος 0666 δείχνει ότι και ο owner αλλά και οι 
άλλοι θα έχουν read-write δυνατότητα στη βάση δεδομένων, ενώ η $DB_HASH 
χρησιμοποιείται για να αποφευχθούν οι ασυμβατότητες στην αποθήκευση των στοιχείων της 
βάσης στο hash πίνακα σε μορφή κλειδί-τιμή.

Αν τώρα είναι $DBMType==2, τότε θα χρησιμοποιηθεί η dbmopen για τη σύνδεση με τον 
%MessageList.

Αν τώρα η SDBMType δεν έχει καμία από τις παραπάνω τιμές, τότε θα χρησιμοποιηθεί 
και πάλι η tie(), αλλά χωρίς να περιλάβουμε την $DB_HASH.

sub MessageDBMRead {
if ($DBMType==l) { 

tie
(%MessageList,'AnyDBM_File',"$dir/messagelist",0_RD,0666,$DB_HASH);

}
elsif ($DBMType==2) {

dbmopen(%MessageList,"$dir/messagelist", 06 66);
}
else {

tie
(%MessageList,'AnyDBM_File1,"$dir/messagelist",0_RD,0666);

}
1

6.9.2 Η υπορουτίνα MessageDBMWrite(webbbs_basic.pl)
Η υπορουτίνα αυτή λειτουργεί παρόμοια με την προηγούμενη. Αν είναι $DBMType=l, 

τότε χρησιμοποιεί την tie() για τη δημιουργία σύνδεσης του %MessageList με τη βάση 
δεδομένων. Εδώ όμως η βάση πρέπει να ανοίξει για εγγραφή, οπότε χρησιμοποιούμε την 
0_RDWR|0_CREAT. Αν η βάση δεδομένων υπάρχει ήδη, τότε θα ανοίξει για εγγραφή, ενώ 
αν το αρχείο δεν υπάρχει θα δημιουργηθεί με δυνατότητα εγγραφής

Αν είναι $DBMType==2 τότε θα χρησιμοποιηθεί η dbmopen για το άνοιγμα της βάσης, 
ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση θα χρησιμοποιηθεί η tie() χωρίς την παράμετρο $DB_HASH.

Σε περίπτωση που η διαδικασία αποτύχει, θα κληθεί η Error(“9150”, “9151”) για την 
εκτύπωση μηνύματος λάθους.
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sub MessageDBMWrite {
if ($DBMType==l) { 

tie
(%MessageList,1AnyDBM_File1,"$dir/messagelist",0_RDWR|0_CREAT,0666,$DB_HA 
SH)

|| &Error("9150", "9151") ;
}
elsif ($DBMType==2) {

dbmopen(%MessageList,"$dir/messagelist" ,0666)
|| iError("9150","9151") ;

}
else {

tie
(%MessageList,'AnyDBM_File',"$dir/messagelist",0_RDWR|0_CREAT,0666)

|| &Error("9150","9151");
}

6.9.3 Οι υπορουτίνες CountDBMRead, CountDBMWrite(w ebbbs_basic.pl)
Οι υπορουτίνες αυτές λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο όπως οι MessageDBMRead και 

MessageDBMWrite, μόνο που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία των αρχείων countlist.dir 
και countlist.pag.

6.9.4 Η υπορουτίνα LockOpen(webbbs basic.pl)
Η υπορουτίνα αυτή χρησιμεύει για το άνοιγμα ενός αρχείου με κλείδωμα21.
Οι μεταβλητές *FILE, Slockfilename, Sappend περνιούνται στον πίνακα των παραμέτρων 

@_·
Αν το αρχείο Slockfilename δεν υπάρχει τότε το ανοίγουμε για εγγραφή και τυπώνουμε σε 

αυτό το χαρακτήρα \η.
Στη συνέχεια ελέγχεται αν έχει πάρει τιμή η παράμετρος Sappend. Στην περίπτωση που 

αυτό ισχύει θα εκτελεστεί η if και το αρχείο θα ανοίξει για προσθήκη στοιχείων. Αν αυτό δεν 
γίνει, τότε θα κληθεί η Error(“9400”, “9401”) για την εκτύπωση του μηνύματος λάθους.

Αν δεν έχει τιμή η Sappend, τότε το αρχείο θα ανοίξει για εγγραφή και ανάγνωση.
Θα ελεγχθεί επίσης η τιμή της SUselocking. Αν αυτή είναι 1, τότε θα εκτελεστούν οι 

εντολές που βρίσκονται μέσα στην if.
Αρχικά ορίζεται ο μετρητής $TrysLeft=3000. Εφόσον η τιμή του μπορεί να συνεχίσει να 

μειώνεται κατά 1, εκτελούνται οι εντολές μέσα στη while. Η select θα πει στο script να 
περιμένει για 0.01 δευτερόλεπτα. Μετά θα εκτελεστεί η flock(FILE, 6), με σκοπό να 
κλειδωθεί το αρχείο για read-write. Αν επιτύχει εκτελείται η last και η εκτέλεση της while 
σταματάει. Εφόσον αποτύχει η προσπάθεια, εκτελείται η next, δηλαδή πάμε στην επόμενη 
επανάληψη και η STrysLeft μειώνεται κατά 1.

21 Χρησιμεύει για την ασφάλεια του αρχείου διότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί εφόσον είναι ήδη ανοικτό.
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Η unless θα ελέγξει την τιμή της $TrysLeft μετά το τέλος της while. Αν το κλείδωμα έχει 
επιτύχει, τότε η μεταβλητή αυτή θα είναι θετική ή 0. Αν όμως δεν επιτύχει, τότε θα 
επαληθευτεί η συνθήκη της unless, οπότε θα εκτελεστούν και οι εντολές που βρίσκονται μέσα 
σε αυτήν.

Εφόσον το αρχείο που δώσαμε στην $lockfilename είναι το countlock.txt, η if θα 
επαληθευτεί, οπότε θα τεθεί $NoCountLock=l. Διαφορετικά θα εκτελεστεί η Error(“9400, 
“9401”, Slockfilename) για την εκτύπωση του μηνύματος λάθους.

sub LockOpen {
local(*FILE,$lockfilename,$append) = 
unless (-e "$lockfilename") {

open (FILE,">$lockfilename"); 
print FILE "\n"; 
close (FILE);

}
if ($append) {

open (FILE,">>$lockfilename") ||
{.Error ("9400", "9401", $lockf ilename) ;

}
else {

open (FILE,"+<$lockfilename") ||
&Error("9400","9401",$lockfilename);

}
if ($UseLocking) {

local($TrysLeft) = 3000; 
while ($TrysLeft--) {

select(undef,undef,undef,0.01);
(flock(FILE,6)) || next;
last;

}
unless ($TrysLeft >= 0) {

if ($lockfilename =- /countlock.txt/) { 
$NoCountLock = 1;

}
else {

{.Error ( "9400", "9401" , $lockf ilename) ;
}

}
}

}

6.9.5 Η υπορουτίνα LockClose(webbbsbasic.pl)
Η υπορουτίνα αυτή κλείνει το αρχείο που ανοίξαμε για κλείδωμα με την LockOpen.

sub LockClose {
local(*FILE,$lockfilename) 
close (FILE);

}

@ ;
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6.9.6 Η υπορουτίνα MasterLockOpen(webbbsbasic.pl)
Η υπορουτίνα αυτή καλείται για να δημιουργηθεί κλείδωμα όταν δεν έχει τιμή η 

SUseLocking.
Η STrysleft είναι αρχικά 6000. Αν το αρχείο masterlockfile.lok υπάρχει στον κατάλογο 

που δηλώσαμε στον $dir, και επίσης το στοιχείο 9 του πίνακα που δίνει η συνάρτηση 
stat(Smtime) με πρόσθεση του 15 είναι μικρότερο από την τιμή της $time, τότε το αρχείο 
σβήνεται με χρήση της unlink.

Όσο τώρα η STrysleft έχει τιμή εκτελείται η while και οι εντολές που βρίσκονται μέσα σε 
αυτήν. Εφόσον υπάρχει το αρχείο masterlockfile.lock εκτελείται η select η οποία θα πει στο 
script να περιμένει για 0.01 δευτερόλεπτα.

Αν το αρχείο δεν υπάρχει, τότε το ανοίγουμε για εγγραφή και τυπώνουμε σε αυτό το \η. 
Το αρχείο κλείνει και η last μας βγάζει από τη while.

Η εκτέλεση της while θα σταματήσει αν εκτελεστεί το else, οπότε θα βγούμε από την 
επανάληψη με το last ή αν μέχρι να γίνει το $TrysLeft=0 δεν έχει γίνει το κλείδωμα.

Η επόμενη unless θα ελέγξει την τιμή της STrysLeft. Αν την βρει μικρότερη από 0, τότε 
θα θέσει $UseLocking=l και θα καλέσει την Error(“9400”, “9401”, Sdir/masterfile.lok) για 
να εκτυπωθεί το μήνυμα λάθους.

sub MasterLockOpen {
local($TrysLeft) = 6000;
if ((-e "$dir/masterlockfile.lok")

&& ((stat("$dir/masterlockfile.lok"))[9]+15<$time)) {
unlink ("$dir/masterlockfile.lok");

}
while ($TrysLeft--) {

if (-e "$dir/masterlockfile.lok") {
select(undef,undef,undef,0.01);

}
else {

open (MASTERLOCKFILE,">$dir/masterlockfile.lok"); 
print MASTERLOCKFILE "\n";
Close (MASTERLOCKFILE); 
last ;

}
}
unless ($TrysLeft >= 0) {

$UseLocking = 1;
&Error ( " 94 00 " , " 9401","$dir/masterlockfile.lok") ;

}
}

6.9.7 Η υπορουτίνα MasterLockClose(webbbs basic.pl)
Η υπορουτίνα αυτή χρησιμοποιεί την εντολή unlink για να σβήσει το αρχείο 

masterlockfile.lok
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sub MasterLockClose {
unlink ("$dir/masterlockfile.lok");

}
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6.10 Οι υπορουτίνες Webbbs

6.10.1 Η υπορουτίνα Webbbs(webbbsindex.pl)
Η υπορουτίνα αυτή εκτελείται όταν δεν υπάρχει query string κατά την κλήση του χώρου 

συζητήσεων.
Η πρώτη if ελέγχει αν έχει τιμή το στοιχείο $ARGV[0] και δεν έχει τιμή το query string. 

Στην περίπτωση αυτή το SARGVfO] τίθεται στο query string. Η $UseFrames τίθεται κενή και 
η SSkipHF τίθεται 1.

Στη συνέχεια καλούνται οι υπορουτίνες Parse_Form και Initialize_Data.
Αν τώρα η $ENV{‘DOCUMENT_URT} έχει πάρει τιμή και το $cgiurl δεν ταιριάζει με 

την τιμή αυτή, ή αν το query string είναι quickinfo, τότε καλείται η υπορουτίνα Quicklnfo 
από το webbbs_index.pl.

sub WebBBS {
if ($ARGV[0] && !($ENV{'QUERY_STRING'})) {

$ENV{1QUERY_STRING1} = $ARGV[0];
$UseFrames =
$SkipHF = 1;

}
&Parse_Form;
^Initialize Data;

Αν το query string είναι blank, τότε καλείται η Blankpage.
Στην περίπτωση που δεν είναι blank ελέγχεται το elsif. Αν λοιπόν έχει τιμή η SUseFrames 

και η $ENV{‘QUERY_STRING’} δεν είναι index, τότε εκτελείται η εσωτερική if. Ελέγχεται 
λοιπόν με μία κανονική έκφραση, αν ταιριάζει στο query string η λέξη review= και μετά 
ψηφίο 1 ή περισσότερες φορές ή αν ταιριάζει η λέξη rev= και μετά ψηφίο 1 ή περισσότερες 
φορές. Στην περίπτωση που αυτό ισχύει θέτουμε την Smessage να πάρει την τιμή του 
αριθμού. Αν αυτή είναι μικρότερη από 1, τότε η Smessage θα πάρει την τιμή “00”.

Μετά καλείται η υπορουτίνα SetUpFrames για τη δημιουργία των ανάλογων πλαισίων.
Αν δεν επαληθευτεί το elsif, τότε εκτελείται το else. Σε αυτό ελέγχεται πρώτα η τιμή της 

μεταβλητής SDisplayViews. Αν αυτή είναι ένα, τότε καλείται η CountDBMRead.
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if ($ENV{'QUERY_STRING1} = ~ /blank/i) {
&BlankPage;

}
elsif ($UseFrames && ($ENV{'QUERY_STRING1} !- /index/i)) {

if (($ENV{'QUERY_STRING1} =- /review=(\d+)/i)
|| ($ENV{'QUERY_STRING'} =- /rev=(\d+)/i)) {

$message = $1;
if ($message < 1) { $message = "00"; }

}
ScSetupFrames ;

}
else {

if ($DisplayViews) {

tCountDBMRead;

}

Εδώ τελειώνει ο έλεγχος για την $DiplayViews. Η if που ακολουθεί μετά ελέγχει αν το 
query string είναι rebuilt ή αν δεν έχει τιμή η SUseFrames ενώ ταυτόχρονα το query string 
ταιριάζει με rebuild. Εφόσον επαληθευτεί ο ένας από τους δύο ελέγχους, τότε εκτελείται η 
unless. Η εντολή αυτή ελέγχει αν έχει τιμή η $DisplayViews. Αν η συνθήκη δεν επαληθευτεί, 
τότε εκτελείται η unless.

Στο σημείο αυτό ελέγχεται και ο τύπος της βάσης δεδομένων. Αν είναι $DBMType=2, 
τότε καλείται η dbmclose για την αποδέσμευση του πίνακα %CountList. Διαφορετικά, 
καλείται η untie.

Εφόσον δεν έχει πάρει τιμή η SUseLocking, καλείται η υπορουτίνα MasterLockOpen για 
τη δημιουργία κλειδώματος.

Μετά καλείται η υπορουτίνα LockOpen για τη δημιουργία του αρχείου countlock.txt. Αν 
από την παραπάνω υπορουτίνα δεν πάρει τιμή η $NoCountLock, τότε καλείται η 
CountDRMWrite.

Η μεταβλητή $rebuildflag τίθεται 1.
Η αποδέσμευση του πίνακα %MessageList γίνεται όπως και του %CountList. Στη 

συνέχεια φορτώνεται το webbbs rebuild και καλείται η υπορουτίνα Rebuild_Database για 
την αναδόμηση της βάσης δεδομένων. Ο πίνακας @messages παίρνει και πάλι την τιμή του 
%MessageList, ενώ η $TotalMessages κράτά τον αριθμό των στοιχείων του @messages. Με 
τη χρήση της sort κάνουμε ταξινόμηση των μηνυμάτων και το αποτέλεσμα καταχωρείται 
στον @sortedmessages. Η Slastmessage θα είναι το τελευταίο στοιχείο του παραπάνω πίνακα.

Εδώ τελειώνει και ο έλεγχος για την περίπτωση που το query string είναι rebuilt.
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if (($ENV{'QUERY_STRING1} =- /rebuilt/)
II (!($UseFrames) && $ENV{'QUERY_STRING1} =- /rebuild/)) 

unless ($DisplayViews) {
if ($DBMType==2) { dbmclose (%CountList); } 
else { untie %CountList; } 
unless ($UseLocking) { &MasterLockOpen; } 
&LockOpen (COUNTLOCK,"$dir/countlock.txt"); 
unless ($NoCountLock) {

&CountDBMWrite;

}

}
}
$rebuildflag = 1;
if ($DBMType==2) { dbmclose (%MessageList); }
else { untie %MessageList; } 
require $webbbs_rebuild;
&Rebuild_Database;
©messages = (keys %MessageList);
$TotalMessages = ©messages;
@sortedmessages = (sort {$a<=>$b} ©messages); 
$lastmessage = $sortedmessages[@sortedmessages-1]

{

Η επόμενη if ελέγχει αν η $FORM{‘ListType’} είναι Alpha. Στην περίπτωση αυτή 
διαβάζεται ο @sortedmessages με foreach. Η τιμή $MessageList{$message} τίθεται στην 
$sortsubject{$message}. Μια κανονική έκφραση στη συνέχεια αναζητά στην αρχή του string 
να βρει ότι δεν είναι |, 0 ή περισσότερες φορές, και μετά αναζητά |. Στη συνέχεια υπάρχει 
παρένθεση. Μέσα σε αυτήν αναζητείται ότι δεν είναι |, 0 ή περισσότερες φορές. Το 
αποτέλεσμα τίθεται στη $1. Μετά αναζητείται οποιοσδήποτε χαρακτήρας 0 ή περισσότερες 
φορές.

Στη συνέχεια αναζητείται στη αρχή του string το $text{‘1513’}, Re. Αν υπάρχει τότε 
σβήνεται. Μετά κάθε &pipe; θα αντικατασταθεί με το σύμβολο | και κάθε κεφαλαίο γράμμα 
με το αντίστοιχο μικρό. Ο έλεγχος για το Alpha έχει πλέον ολοκληρωθεί.

Αν τώρα έχει τιμή η $ArchiveOnly και ταυτόχρονα δεν έχει τιμή η $FORM{‘Keysearch’} 
και επίσης δεν έχει τιμή η SUseFrames, τότε φορτώνεται η webbbs_misc, από την οποία 
καλούμε την υπορουτίνα Search.

Τέλος καλείται η Diplaylndex για την εκτύπωση του περιεχομένου το χώρου συζητήσεων.
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©messages = () ;
if ($FORM{1 ListType'} =- /Alpha/) {

foreach $message (@sortedmessages) {
$sortsubject{$message} = $MessageList{$message}; 
$sortsubject{$message} =~

s/Ar\n*\i <r\|]*)
$sortsubject{$message} =- s/A$text{'1513'} //; 
$sortsubject{$message} =~ s/&pipe;/\|/g; 
$sortsubject{$message} =- tr/A-Z/a-z/;

}
}
if ($ArchiveOnly && !($FORM{'KeySearch1}) && !($UseFrames)) { 

require $webbbs_misc;
&Search;

}
&DisplayIndex;

}
}
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6.10.2Η υπορουτίνα Webbbs(webbbsjread.pl)
Η υπορουτίνα αυτή καλείται όταν το query string είναι read ή form από την StartUp, ή αν 

είναι review=(\d+), rev=(\d+) από κάποια ενδιάμεση υπορουτίνα. Ξεκινάει καλώντας την 
Initialize_Data για την αρχικοποίηση των δεδομένων.

Αν τώρα έχει τιμή η $DiplayViews, τότε ελέγχεται πρώτα η SUseLocking. Στην 
περίπτωση που η τιμή της είναι 0, τότε καλείται για το κλείδωμα η MasterLockOpen. Μετά 
καλείται η LockOpen για το αρχείο countlock.txt. Αν μετά την εκτέλεση της παραπάνω 
υπορουτίνας δεν έχει τιμή η SNoCountLock, τότε καλείται η CountDBMWrite.

sub WebBBS {
&Initialize_Data; 
if ($DisplayViews) {

unless ($UseLocking) { &MasterLockOpen; } 
&LockOpen (COUNTLOCK,"$dir/countlock.txt"); 
unless ($NoCountLock) {

&CountDBMWrite;
}

}

H if που ακολουθεί καθορίζει της ενέργειες για της διάφορες τιμές του query string.
a) Αν λοιπόν δεν έχει τιμή η SUseFrames και η $ENTV{‘QUERY_STRING’} είναι 

review= και μετά ψηφίο ή
b) Αν δεν έχει τιμή η $UseFrames και η $ENV {‘ QUERY STRING’} είναι rev= και 

μετά ψηφίο, ή
c) Αν η $ENV {‘QUERY_STRING’} είναι read= και μετά ψηφίο
Θέτουμε Smessagenumber να είναι η τιμή του ψηφίου που προέκυψε από το ταίριασμα. 

Αν η τιμή αυτή είναι μικρότερη από 1, τότε θέτουμε στην Smessagenumber την τιμή της 
Slastmessage.

Για την εμφάνιση του μηνύματος καλείται η DisplayMessage.
Αν τώρα το query string είναι form, τότε εκτελείται το elsif. Η Smessagenumber παίρνει 

την τιμή του ψηφίου που προκύπτει από την κανονική έκφραση, ενώ μετά φορτώνεται το 
webbbs_form.pl και καλείται η υπορουτίνα PostForm.

if ((!($UseFrames) && ($ENV{1QUERY_STRING1} =- /review=(\d+)/i))
|| (!($UseFrames) && ($ENV{'QUERY_STRING'} =- /rev=(\d+)/i))
II ($ENV{'QUERY_STRING'} = ~ /read=(\d+)/i)) {

$messagenumber = $1;
if ($messagenumber < 1) { $messagenumber = $lastmessage; }

^DisplayMessage;

}
elsif ($ENV{'QUERY_STRING1} =- /form=(\d+)/i) {

$messagenumber = $1; 
require $webbbs_form; 
iPostForm;

}
}
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6.10.3 Η υπορουτίνα Webbbs(webbbs_post.pI)
Η υπορουτίνα αυτή εκτελείται όταν το query string είναι post. Αρχικά καλούνται οι 

υπορουτίνες Parse Post και InitializeData.
Στη συνέχεια ελέγχεται η τιμή της $shortboardname. Αν δεν έχει οριστεί, τότε τίθεται σε 

αυτήν την $boardname.
Ελέγχεται μετά η $DBMType. Αν είναι 2, τότε καλείται η dbmclose για την αποσύνδεση 

του %MessageList. Διαφορετικά καλείται η untie.
Επίσης ελέγχεται η τιμή της SUselocking. Αν αυτή είναι 0, τότε το κλείδωμα θα 

δημιουργηθεί με την MasterLockOpen.
Μετά καλείται η υπορουτίνα LockOpen για το αρχείο dblock.txt και η 

MessageDBMWrite για την εγγραφή του μηνύματος στη βάση δεδομένων.
Τέλος καλείται η PostMessage για την αποστολή του νέου μηνύματος στο χώρο 

συζητήσεων.

sub WebBBS {
&Parse_Post;
&Initialize_Data;
unless ($shortboardname) { $shortboardname = $boardname;
if ($DBMType==2) { dbmclose (%MessageList); }
else { untie %MessageList; }
unless ($UseLocking) { SeMasterLockOpen; }
ScLockOpen (DBLOCK, " $dir/dblock . txt " ) ;
&MessageDBMWrite;
&PostMessage;

}

}
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6.10.4Η υπορουτίνα Webbbs(webbbsmisc.pl)
Η υπορουτίνα αυτή καλείται για όλα τα υπόλοιπα query strings. Και σε αυτήν καλούνται 

αρχικά οι υπορουτίνες Parse Post και Initialize_Data.
Στη συνέχεια εκτελείται μία εντολή if. Μέσα σε αυτήν υπάρχει κανονική έκφραση η 

οποία αναζητά αν η $ENV{‘QUERY_STRING’} ταιριάζει με addresslist. Στην περίπτωση 
αυτή καλείται η υπορουτίνα UpdateAddressList.

Αν δεν επαληθευτεί η if, τότε εκτελείται το πρώτο elsif, το οποίο ελέγχει μήπως η τιμή 
της $ENV{‘QUERY_STRING’} ταιριάζει με delete. Αν αυτό ισχύει, τότε γίνεται και πάλι ο 
προηγούμενος έλεγχος για την αποσύνδεση του πίνακα %MessageList και στη συνέχεια 
καλείται η MessageDBMWrite. Για τη διαγραφή του μηνύματος καλείται η υπορουτίνα 
Delete.

Αν δεν επαληθευτεί αυτό το elsif, τότε εκτελείται το επόμενο που ελέγχει αν το query 
string είναι reconfigure, οπότε καλεί την υπορουτίνα Reconfigure.

Το επόμενο elsif ελέγχει αν το query string είναι search για να καλέσει την υπορουτίνα 
Search.

Το τελευταίο elsif ελέγχει αν το query string είναι subscribe για να καλέσει την 
υπορουτίνα Subscribe.

Σε περίπτωση που κανένα από τα elsif δεν εκτελεστεί, τότε εκτελείται το else και καλείται 
η υπορουτίνα TopStats.

sub WebBBS {
&Parse_Form;
&Initialize_Data;
if ($ENV{'QUERY_STRING'} =- /addresslist/i) { ^UpdateAddressList;

}
elsif ($ENV{'QUERY_STRING'} =- /delete/i) {

if ($DBMType==2) { dbmclose (%MessageList); }
else { untie %MessageList; }
unless ($UseLocking) { &MasterLockOpen; }
&LockOpen (DBLOCK,"$dir/dblock.txt");
SMessageDBMWrite;
^Delete;

}
elsif ($ENV{ 1 QUERY_STRING' } =- /reconfigure/i) { fcReconfigure; }
elsif ($ENV{'QUERY_STRING'} =- /search/i) { ^Search; } 
elsif ($ENV{ 'QUERY_STRING' } =- /subscribe/i) { &Subscribe; }
else { ScTopStats; }

}
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6.11 Headers και Footers

6.11.1 Η υπορουτίνα Header(webbbsbasic.pl)
Η υπορουτίνα αυτή τυπώνει στις σελίδες που δημιουργούνται από το script τον αντίστοιχο 

τίτλο.
Αρχικά ορίζονται ως local οι $header_title, $header_file, Srefresh, $destname και 

περνιούνται στον πίνακα των παραμέτρων.
Στη συνέχεια ξεκινάει η εκτύπωση του HTML κώδικα, με την εκτύπωση των tags 

<HTML> και <HEAD>.
Εφόσον τώρα από το webbbs_settings.pl έχει τιμή η $Refreshtime και η παράμετρος 

Srefresh έχει την τιμή “refreshalways” ή η τιμή της $refresh είναι refresh ενώ ταυτόχρονα δεν 
χρησιμοποιούμε frames:

a) Εκτελείται η εντολή if η οποία θα τυπώσει το αντίστοιχο tag ΜΕΤΑ για να γίνεται 
αυτόματα refresh η σελίδα. Η παράμετρος URL θα έχει την τιμή 
$DestinationURL$BBSQuery

b) Ελέγχεται η τιμή της SAdminRun. Αν αυτή έχει τιμή ενώ ταυτόχρονα η μεταβλητή 
$FORM{‘delete’} ταιριάζει με tmp ή η $FORM{‘ApprovePost’} έχει πάρει τιμή ή 
έχει τιμή η μεταβλητή SEditPost, τότε τυπώνεται στο tag ΜΕΤΑ το query string 
moderated.

c) Αν έχει τιμή η Sdestname, τότε ελέγχεται και πάλι η SUseFrames. Εφόσον η τιμή 
της είναι 1, τότε τυπώνεται το query string review=$destname. Διαφορετικά, 
τυπώνεται η αναφορά #destname.
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Η επόμενη print τυπώνει το > για το κλείσιμο του tag ΜΕΤΑ, ενώ μετά τυπώνεται η τιμή 
της $header_file ανάμεσα στα tags <TITLE> και </TITLE>.

sub Header {
local ($header_title, $header_file,$refresh,$destname) = @_; 
print "\n<HTML><HEAD>";
if ($RefreshTime && (($refresh eq "refreshalways")

|| (($refresh eq "refresh") && !($UseFrames)))) {
print "<META HTTP-EQUIV=\"Refresh\" CONTENT=\"$RefreshTime; 

URL=$DestinationURL$BBSquery";
if ($AdminRun

&& (($FORM{'delete'} =- /tmp/) || $FORM{'ApprovePost'} ||
$EditApproval)) {

print "moderate=0;";
}
if ($destname) {

if ($UseFrames) { print "review=$destname"; } 
else { print "#$destname"; }

}
print

}
print "<TITLE>$header_title</TITLE>\n";

H if που ακολουθεί μετά ελέγχει τις τιμές των μεταβλητών SSkipHF και SMetaFile. Αν 
δεν έχει οριστεί η SSkipHF και έχει οριστεί η SMetaFile, τότε εκτελείται η if. ανοίγουμε 
λοιπόν το αρχείο που ορίζεται στην SMetaFile για ανάγνωση και το αντιγράφουμε στον 
πίνακα @headln. Στη συνέχεια ο πίνακας αυτός διαβάζεται με την εντολή foreach και 
τυπώνεται.

if (!($SkipHF) && $MetaFile) {
open (HEADLN,"$MetaFile"); 
@headln = <HEADLN>; 
close (HEADLN); 
foreach $line (@headln) { 

print "$line";
}

}

Τώρα πλέον έχει δημιουργηθεί ο κώδικας που πρέπει να μπει στο HEAD της HTML 
σελίδας. Μια print λοιπόν θα εκτυπώσει το tag </HEAD> και μετά το tag <BODY> με τις 
ιδιότητες του.

Και εδώ ελέγχεται αν δεν έχει τιμή η SSkipHF ενώ ταυτόχρονα έχει τιμή η $header_file. 
Τότε το αρχείο $header_file ανοίγει για ανάγνωση και αντιγράφεται στον @header. Η foreach 
που ακολουθεί θα ανιχνεύσει όλα τα στοιχεία του πίνακα @header για SSI tags.

Ο έλεγχος θα γίνει με μία if που θα αναζητήσει σε κάθε $line να ταιριάζει τέτοια tags. Η 
κανονική έκφραση θα αναζητήσει πρώτα το <!- -#include, μετά θα αναζητήσει 1 ή 
περισσότερα κενά, και μετά το κείμενο virtual ή file. Η λέξη που θα ταιριάζει θα αποθηκευτεί 
στη $ 1. Μετά πρέπει να υπάρχουν 0 ή περισσότερα κενά, ένα =, 0 ή περισσότερα κενά, και
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εισαγωγικά, 0 ή περισσότερες φορές. Στη συνέχεια θα αναζητηθεί ότι δεν είναι “, 0 ή 
περισσότερες φορές. Το αποτέλεσμα αυτό επειδή είναι σε παρένθεση θα αποθηκευτεί στη $2. 
Μετά πάλι θα αναζητηθεί το “, 0 ή περισσότερες φορές. Τέλος θα αναζητηθούν 0 ή 
περισσότερα κενά και - - > για να κλείσει το tag. Εφόσον το ταίριασμα επιτύχει, τότε θα είναι 
$SSIFile=$SSIRootDir.$2.

Το αρχείο λοιπόν που ορίζουμε στην SSSIFile θα ανοίξει για εγγραφή και θα εκτυπωθεί 
σε αυτό ότι Input υπάρχει.

Αν τώρα δεν επιτύχει το ταίριασμα, τότε απλά τυπώνεται το περιεχόμενο του @header.

6.11.2 Η υπορουτίνα Header2(webbbs_basic.pl)
Η υπορουτίνα Header2 καλείται σε κάποιες περιπτώσεις ως συμπλήρωμα της Header. Και 

Εδώ ορίζεται στην αρχή με local η Srefresh, η οποία περνιέται στον πίνακα των παραμέτρων.
Η if στη συνέχεια ελέγχει μήπως η τιμή της Srefresh είναι “refresh” ή δεν έχει τιμή η 

SUseframes. Αν η if επαληθευτεί τότε υπάρχουν δύο περιπτώσεις:
a) Εφόσον έχει τιμή η SAdminRun, τότε εκτελείται το πρώτο τμήμα της εντολής if. Η 

Snavbar θα πάρει την τιμή της SNavbarstart. Αν η τιμή της $FORM{‘delete’} 
ταιριάζει με tmp τότε η Snavbar θα ενοποιηθεί με το tag συνδέσμου <Α 
HREF=”adminurl$BBSquerymoderate=0. Η εσωτερική if θα ελέγξει αν έχει τιμή η 
SUseframes. Αν αυτό επαληθευτεί, τότε η Snavbar θα ενοποιηθεί με το 
SBBSTargetTop . Σε αντίθετη περίπτωση θα εκτυπωθεί το σύμβολο > του 
κλεισίματος του συνδέσμου. Η Snavbar θα ενοποιηθεί και με το $text{‘0025’}.
Αν δεν επαληθευτεί η εσωτερική if, τότε απλά η Snavbar θα είναι ενοποιηθεί με το 
tag <Α HREF=”$adminurl$BBSquery.

b) Στην περίπτωση που δεν έχει τιμή η SAdminRun, θα εκτελεστεί το else. Η Snavbar 
θα είναι η ένωση της SNavbarStart με το <Α HREF=\”$cgiurl$BBSquery\”.

Εδώ θα ελεγχθεί και πάλι η τιμή της SUseFrames. Στην περίπτωση που υπάρχει τιμή, τότε 
η Snavbar θα ενοποιηθεί με την SBBSTargetTop. Διαφορετικά θα ενοποιηθεί με το σύμβολο 
> για να κλείσει το tag.

Το κείμενο που θα είναι σύνδεσμος θα είναι το $text{‘0004’}. Στο τέλος η Snavbar θα 
ενοποιηθεί με την SNavBarEnd και θα εκτυπωθεί.

Η τελευταία if ελέγχει αν έχει τιμή η Sprintboardname ενώ ταυτόχρονα δεν έχει τιμή η 
SUseFrames. Τότε η Sboardname πρέπει να εκτυπωθεί στο κέντρο της σελίδας, κάτι που 
επιτυγχάνεται με τις επόμενες print. 22

22 η μεταβλητή αυτή είναι το όνομα του πλαισίου που θα εμφανιστεί ο σύνδεσμος και παίρνει τιμή από την 
Display_Index.
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sub Header2 {
local ($refresh) = @_;
if (($refresh eq "refresh") || !($UseFrames)) {

if ($AdminRun) {
$navbar = $NavBarStart; 
if ($FORM{1 delete 1} =~ /tmp/) {

$navbar .= " <A HREF=\"$adminurl$BBSquery"; 
$navbar .= "moderate=0\"";
if ($UseFrames) { $navbar .= "$BBStargettop>";

}
else { $navbar .= }
$navbar .= "$text{10025'}</A> |";

}
$navbar .= " <A HREF=\"$adminurl$BBSquery\"";

}
else {

$navbar = $NavBarStart." <A 
HREF=\"$cgiurl$BBSquery\"";

}
if ($UseFrames) { $navbar .= "$BBStargettop>"; }
else { $navbar .= }
$navbar .= "$text{100041}</A>";
$navbar .= $NavBarEnd; 
print "$navbar";
if ($printboardname && !($UseFrames)) {

print "<P ALIGN=CENTERxBIGxSTRONG>" ; 
print "$boardname</STRONGx/BIG>\n" ;

}
}

}
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6.11.3 Η υπορουτίνα Footer (webbbs_basic.pl)
Η υπορουτίνα αυτή καλείται για να εκτυπωθεί το κάτω τμήμα των HTML σελίδων που 

δημιουργούνται με κώδικα. Αρχικά, οι $footer_file, $footer_type και Sreffesh αντιγράφονται 
στον πίνακα των παραμέτρων

Αν τώρα έχει τιμή η SRefreshtime και η Srefresh έχει τιμή refreshalways ή αν η Srefresh 
είναι refresh και δεν έχει τιμή η SUseframes, τότε τυπώνεται στο κέντρο της σελίδας το 
$text{‘0150’} .

Αντίθετα, αν η $navbar υπάρχει και δεν έχει τιμή η Srefresh, θα εκτυπωθεί η Snavbar.
Σε περίπτωση που η μεταβλητή $footer_type είναι “credits”, τότε τυπώνεται η τιμή της 

SCreditLink.

sub Footer {
local ($footer_file,$footer_type,$refresh) = @_; 
if ($RefreshTime && (($refresh eq "refreshalways")

|| (($refresh eq "refresh") && !($UseFrames)))) {
print "<SMALL>\n<P

ALIGN=CENTERxEM>$text { ' 0150 1 } </EM>\n</SMALL>\n" ;
}
elsif ($navbar && !$refresh) { print "$navbar"; } 
if ($footer_type eq "credits") { 

print "$CreditLink";
}

Η επόμενη if ελέγχει αν δεν έχει τιμή η SSkipHF ενώ ταυτόχρονα έχει η $footer_file. Τότε 
το αρχείο που υπάρχει στην τιμή της $footer_file ανοίγεται για ανάγνωση και αντιγράφεται 
στον πίνακα @footer. Στη συνέχεια η foreach θα διαβάσει τον πίνακα αυτό και θα αναζητήσει 
SSI tags με την ίδια κανονική έκφραση που περιγράψαμε στην Header.

Στη συνέχεια μια print θα εκτυπώσει τα tags </FONT>, </BODY>, </HTML>.

if (!($SkipHF) $footer_file) {
open (FOOTER,"$footer_file");
@footer = <FOOTER>;
close (FOOTER);
foreach $line (@footer) {

if ($line =~ /<>.--
#include\s+ (virtual |file)\s* = \s*"* ( [A"\s] *) "*\s*-->/i) {

$SSIFile = $SSIRootDir.$2; 
open (SSIFILE,"<$SSIFile"); 
while (<SSIFILE>) { print }
close (SSIFILE);

}
elsif (!($AdminRun) && ($line =- /<!-- 

InsertAdvert\s*(.*)-->/i)) {
kinsertadvert($1);

}
else { print "$line"; }

}
}
print "</FONT></BODY></HTML>\n";
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Αν τώρα είναι $DBMType==2, τότε οι πίνακες %MessageList και %CountList θα 
αποσυνδεθούν από τη βάση δεδομένων με την εντολή dbmclose. Σε όλες τις άλλες 
περιπτώσεις θα χρησιμοποιηθεί η συνάρτηση untie.

Η υπορουτίνα LockClose που θα κληθεί στη συνέχεια για τα αρχεία dblock.txt και 
countlock.txt θα κλείσει τα αρχεία αυτά που άνοιξαν για τη δημιουργία κλειδώματος με άλλες 
υπορουτίνες. Αν δεν έχει πάρει τιμή η $UseLocking ως το σημείο αυτό, καλείται η 
MasterLockClose.

Τέλος, η reset θα δώσει τις αρχικές τους τιμές σε όλες τις μεταβλητές που 
χρησιμοποιήθηκαν στην υπορουτίνα.

if ($DBMType==2) {
dbmclose (%MessageList); 
dbmclose (%CountList);

}
else {

untie %MessageList; 
untie %CountList;

}
&LockClose (DBLOCK,"$dir/dblock.txt");
&LockClose (COUNTLOCK,"$dir/countlock.txt");
unless ($UseLocking) { ^MasterLockClose; }
reset 1A-Za-z1;
exit ;

}
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6.12 Δημιουργία του Χώρου Συζητήσεων
Το κύριο σώμα του χώρου συζητήσεων δημιουργείται από δύο υπορουτίνες οι οποίες 

καλούνται σχεδόν κάθε φορά. Αυτές είναι: η Initialize_Data από το webbbs_basic.pl και η 
Display_Index από το webbbs_index.pl.

6.12.1 Η υπορουτίνα Initialize_Data(webbbs_basic.pl)
Η υπορουτίνα αυτή θέτει τις ρυθμίσεις του forum ανάλογα με την τιμή του query string.23
Αρχικά εκτελείται η εντολή umask(Olll), η οποία θέτει τις άδειες χρήσης του script. 

Έτσι θα είναι execute για owner, groups, others.
Στη συνέχεια ελέγχεται η τιμή της SAdminrun- η οποία ορίζεται από το Administrative 

Script- για να καθορίσει την έκδοση που θα χρησιμοποιηθεί. Αν η μεταβλητή αυτή έχει τιμή, 
τότε θα είναι $version=”4.3”, διαφορετικά $version=”4.2”.

Μετά διαβάζεται από το σύστημα η τιμή της time, η οποία και αποθηκεύεται στη 
μεταβλητή $time. Για να μην χαθεί το αποτέλεσμα στην επόμενη επανάληψη, η $time 
αποθηκεύεται στην Stodaydate.

Ορίζουμε επίσης εδώ ένα διακόπτη $rebuildflag=0. Ο διακόπτης αυτός γίνεται ένα όταν 
έχει γίνει rebuild από τον administrator η βάση δεδομένων.

Ελέγχονται επίσης οι τιμές των μεταβλητών SlnputColumns και SlnputRows. Αν αυτές 
δεν έχουν οριστεί, τότε είναι $InputColumns=80 και $InputRows=15. Αν τώρα είναι 
$InputColumns<25, τότε τίθεται $InputColumns=25, ενώ αν είναι $InputRows<5, τίθεται 
$InputRows=5. Το πλάτος του μηνύματος ορίζεται να είναι 
$InputLength=int($InputColumns/2).

Ύστερα θέτουμε $Totalmessages=0, στη μεταβλητή η οποία θα μετράει το συνολικό 
αριθμό μηνυμάτων. Θέτουμε επίσης και $DisplayedMessages=0 στη μεταβλητή που θα 
μετράει πόσα από τα υπάρχοντα μηνύματα θα φαίνονται.

Επίσης ορίζουμε τους πίνακες @messages, @shortmessages, @keywordmatches να είναι 
κενοί.

23 Οι τιμές του query string για τις διάφορες περιπτώσεις ορίζονται από την υπορουτίνα Display_Index του 
webbbs_index.pl.
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sub Initialize_Data { 
umask (0111) ;
if ($AdminRun) { $version = "Admin 4.32"; }
else { $version = "4.33"; }
$time = time;
$todaydate = $time;
$rebuildflag = 0;
unless ($InputColumns) { $InputColumns =80; }
if ($InputColumns < 25) { $InputColumns =25; }
unless ($InputRows) { $InputRows =15; } 
if ($InputRows < 5) { $InputRows =5; }
$InputLength = int($InputColumns/2); 
$TotalMessages = 0;
$DisplayedMessages = 0;
©messages = ();
@sortedmessages = ();
@keywordmatches = ();

Η επόμενη if θα ελέγξει την τιμή της $ENV{‘QUERY_STRING’}24. Αν αυτή είναι 
no frames ή αν έχει τιμή η $ENV{‘DOCUMENT_URT} και το Scgiurl είναι διαφορετικό από 
την τιμή αυτή, ή αν η $ENV{‘QUERY_STRJNG’} είναι quickinfo, τότε θέτουμε 
$Useframes=” ” και $BBSQuery=?noframes.

Διαφορετικά θα είναι $BBSQuery=?. Αυτό θα εκτελεστεί σίγουρα στην πρώτη κλήση της 
υπορουτίνας, που το query string δεν έχει πάρει κάποια τιμή.

if (($ENV{'QUERY_STRING'} =- /noframes/i)
II ($ENV{1DOCUMENT_URI'} && ($cgiurl !- /$ENV{'DOCUMENT_URI'}/))

) {
$UseFrames = "";
$BBSquery = "?noframes;";

}
else { $BBSquery = "?"; }

Μετά ελέγχεται η τιμή της μεταβλητής SUseFrames. Αν χρησιμοποιούμε πλαίσια, τότε 
εκτελείται το πρώτο τμήμα της if, όπου παίρνει τιμή η ιδιότητα TARGET. Διαφορετικά 
εκτελείται το else που θέτει τις μεταβλητές για τα πλαίσια να είναι κενές. Επίσης οι 
μεταβλητές SSepPostFormIndex και SSepPostFormRead τίθενται ίσες με 1.

24 Η περιβαντολογική αυτή παράμετρος αποθηκεύει κάθε φορά την τιμή του query string.
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if ($UseFrames) {
$BBStarget = " TARGET=\"msgtxt\""; 
$BBStargetidx = " TARGET=\"msgidx\""; 
$BBStargettop = " TARGET=\"$BBSFrame\""; 
$SepPostFormIndex = 1;
$SepPostFormRead = 1;

}
else {

$BBStarget = ;
$BBStargetidx =
$BBStargettop =

}

Τώρα πλέον θέλουμε να δημιουργήσουμε και τον σύνδεσμο για την αποστολή e-mail. Η 
Smaillist link θα έχει αρχικά ως τιμή το tag που δημιουργεί το σύνδεσμο, όπου η τιμή τους 
HREF είναι mailto:$maillist_address. Η τιμή αυτή θα ενοποιηθεί με τη χρήση του τελεστή .= 
της PERL με την $maillist_address και το tag </Α> για την ολοκλήρωση του συνδέσμου.

Επόμενο βήμα ο καθορισμός του $DestinationURL. Εφόσον η SAdminRun έχει τιμή, τότε 
$DestinationURL=$adminurl. Διαφορετικά, $DestinationURL=$cgiurl.

$maillist_link = "<Α HREF=\"mailto:$maillist_address\">"; 
$maillist_link .= "$maillist_address<\/A>"; 
if ($AdminRun) { $DestinationURL = $adminurl; } 
else { $DestinationURL = $cgiurl; }

H foreach που ακολουθεί ελέγχει για κάθε $key του αρχείου webs_text.pl όλες τις τιμές 
$text{‘key’} με τη χρήση κανονικών εκφράσεων και αντικαθιστά όλα τα HTML σχόλια με 
τις τιμές των αντίστοιχων μεταβλητών.

Ο λόγος για την παραπάνω διαδικασία είναι ότι τα μηνύματα που υπάρχουν στο 
webbbs_text.pl δεν μπορούν να περιλαμβάνουν μεταβλητές. Όταν όμως τα χρησιμοποιούμε 
θέλουμε να εμφανίζονται οι αντίστοιχες μεταβλητές. Για το λόγο αυτό τοποθετούμε τα 
σημεία που θέλουμε να αλλάζουν από το πρόγραμμα μέσα σε tags σχολίων, και μετά 
εκτελούμε την αντικατάσταση με κανονικές εκφράσεις.

foreach $key (keys %text) {
$text{$key} =- s/<!--boardname-->/$boardname/g; 
$text{$key} =- s/<!--boardurl-->/$cgiurl/g; 
$text{$key} =~ s/<!--email-->/$maillist_address/g; 
$text{$key} =- s/<!--emaillink-->/$maillist_link/g; 
$text{$key} =- s/<!--NoFramesURL-->/<A 

HREF="$DestinationURL?noframes">/g;
}
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Η επόμενη if ελέγχει την τιμή του query string. Αν η τιμή του είναι blank ή αν 
$UseFrames=l και δεν έχει καμία τιμή το query string ή αν $UseFrames=l και το query 
string ταιριάζει με moderate=025, review=, rev=, rebuild=, τότε τυπώνεται η εντολή “Content- 
type: text/html\n\n”.

if (($ENV{'QUERY_STRING1} =- /blank/i)
II ($UseFrames && !($ENV{'QUERY_STRING'}))
II ($UseFrames && ($ENV{1QUERY_STRING1} =- /moderate=0/i)) 
II ($UseFrames && ($ENV{'QUERY_STRING1} =- /review=/i))
|j ($UseFrames && ($ENV{'QUERY_STRING'} =- /rev=/i))
|j ($UseFrames && ($ENV{'QUERY_STRING'} =- /rebuild/i))) {

print "Content-type: text/html\n\n"; 
return;

}

Αν χρησιμοποιούμε frames, τότε η παραπάνω if θα εκτελεστεί και την πρώτη φορά που θα 
κληθεί η υπορουτίνα και δεν έχει ακόμη τιμή το query string, επειδή θα επαληθευτεί η 
δεύτερη συνθήκη SUseframes. Τα υπόλοιπα query strings θα πάρουν τιμή αργότερα από τη 
χρήση των επιμέρους συνδέσμων και φορμών που υπάρχουν στο χώρο συζητήσεων.

Στη συνέχεια ελέγχουμε την τιμή της μεταβλητής SArchiveOnly. Αν έχει οριστεί η 
μεταβλητή αυτή, τότε θέλουμε το board μας να είναι read-only. Άρα θέτουμε 
$AllowUserPrefs=0 και $UseCookies=0.

if ($ArchiveOnly) {
$AllowUserPrefs = 0; 
$UseCookies = 0;

Αυτό που καθορίζουμε στη συνέχεια είναι η μορφή που θα έχει η λίστα με τα μηνύματα. 
Εφόσον στο webbbs_settings.pl η μεταβλητή SListBullets είναι ένα, τότε η λίστα μας θα 
δημιουργηθεί με χρήστη των tags <UL> και <LI>, οπότε θα είναι μη αριθμημένη. Σε 
αντίθετη περίπτωση θα χρησιμοποιηθούν τα tags <DL> και <DD>.

Πρέπει επίσης να καθορίσουμε το είδος της γραμματοσειράς που θα χρησιμοποιείται στη 
φόρμα αποστολής μηνύματος καθώς και στο πλαίσιο που θα γράφει το μήνυμά του ο 
χρήστης. Αυτό γίνεται με τις μεταβλητές STableCellStart και STablelnputCellStart.

Επίσης ορίζουμε τις SNavBarStart και SNavBarEnd για την αρχή και το τέλος της μπάρας 
πλοήγησης

25 αυτό το query string Παίρνει τιμή από το administrative script.
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if ($ListBullets) { $ul_dl = "UL"; $li_dd = "LI"; }
else { $ul_dl = "DL"; $li_dd = "DD"; }
$TableCellStart = "<FONT $tablefontspeo"; 
$TableInputCellStart = "<FONT FACE=\"Courier\">";
$NavBarStart = "<CENTERxPxTABLE $navbarspec><TR><TD 

ALIGN=CENTER>";
$NavBarStart .= "<F0NT $navbarfontspec><SMALL>";
$NavBarEnd = " </SMALLx/FONTx/TDx/TRx/TABLEx/CENTER>\n" ;

Στη συνέχεια θα ορίσουμε τους μετρητές για την δημιουργία της μπάρας πλοήγησης στο 
forum. Ως αρχική τιμή θέτουμε για την μπάρα με τους συνδέσμους $navbar=” Επίσης 
θέτουμε την μεταβλητή που θα ελέγχει την εκτύπωση αυτής της μπάρας να είναι Sprintbar=0.

Η μεταβλητή SCreditlink θα τυπώσει με ειδικό τύπο, δηλαδή με χρήση του tag <ΕΜ>, και 
με ALIGN=CENTER, την τιμή $text{‘9000’}, η οποία αντιστοιχεί στο κείμενο is maintained. 
Αν τώρα η τιμή $maillist_address έχει τιμή, τότε η$ΟεόάΕίη]ί ενοποιείται με το <Α 
HREF=\”mailto:$maillist_address”, ώστε να δημιουργηθεί ένα link του τύπου mailto. Τέλος, 
η τιμή αυτή ενοποιείται με την Sadminname, ώστε να εμφανίζεται τελικά το όνομα του 
administrator στο σύνδεσμο. Τέλος, η SCreditlink ενοποιείται με τα

Η νέα αυτή τιμή στη συνέχεια θα ενοποιηθεί με το $text{‘9002’}, το οποίο αντιστοιχεί 
στη λέξη with, ενώ μια ακόμη ενοποίηση θα δημιουργήσει το link με το site από το οποίο 
κατεβάσαμε το script. Στο σύνδεσμο αυτό θα έχουμε TARGET=blank, δηλαδή θα ανοίξει ένα 
νέο παράθυρο.

Στην τελευταία φάση η SCreditlink ενοποιείται με το κείμενο Webbbs και τη μεταβλητή 
Sversion. Η τελική τιμή της SCreditlink είναι αυτή που φαίνεται παρακάτω:

Χώρος Συζητήσεων is maintained by Natassa Mavropoulou with WebBBS 4.33.

Μετά τυπώνεται η έκφραση Content-type:text/html και φορτώνονται τα modules Fcntl και 
AnyDBM_File της PERL. To AnyDBM File χρησιμεύει όπως είπαμε για τη διαχείριση της 
βάσης δεδομένων, ενώ το Fcntl για τη χρήση της συνάρτησης flock.
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$CreditLink = "<Ρ ALIGN=CENTERxSMALLxEM>$boardname $text{ ' 9000 ' } 
unless ($admin_name) { $admin_name = $maillist_address; } 
if ($admin_name) {

$CreditLink .= "$text{19001'} 
if ($maillist_address) {

$CreditLink .= "<A HREF=\"mailto:$maillist_address\">";
}
$CreditLink .= "$admin_name";
if ($maillist_address) { $CreditLink .= "</A>"; }
$CreditLink .= "

}
$CreditLink .= "$text{19002'} <STRONG>";
$CreditLink .= "<A HREF=\"http://awsd.com/scripts/webbbs/\"

TARGET=\"_blank\">";
$CreditLink .= "WebBBS $version</A>. </EMx/SMALL>\n" ;
print "Content-type: text/html\n";
use Fcntl;
use AnyDBM_File;

Η επόμενη ομάδα εντολών αφορά και πάλι τον administrator. Εφόσον η SAdminrun έχει 
τιμή, τότε ελέγχεται η τιμή της SUselocking. Αν αυτή είναι 0, τότε καλείται η υπορουτίνα 
MasterLockOpen. Μετά καλείται η LockOpen για να δημιουργηθεί κλείδωμα για το αρχείο 
dblock.txt, και η MessageDBMWrite για άνοιγμα της βάσης δεδομένων για ανάγνωση και 
εγγραφή.

Επίσης ελέγχεται και η τιμή της SDisplayViews. Εφόσον αυτή είναι 1, τότε καλείται η 
LockOpen για το αρχείο countlock.txt. Στην περίπτωση που με την έξοδο από την LockOpen 
η SNoCountLock δεν έχει τιμή, το κλείδωμα έχει γίνει επιτυχώς. Τότε εκτελείται η unless, η 
οποία θα καλέσει την CountDBMWrite.

Αν η SAdminrun δεν έχει τιμή, δηλαδή το script κληθεί από χρήστη και όχι από τον 
administrator, καλείται η MessageDBMRead για να ανοίξει η βάση δεδομένων μόνο για 
ανάγνωση και να συνδεθεί με τον %MessageList.

if ($AdminRun) {
unless ($UseLocking) { &MasterLockOpen; }
&LockOpen (DBLOCK,"$dir/dblock.txt");
&MessageDBMWrite;
if ($DisplayViews) {

&LockOpen (COUNTLOCK,"$dir/countlock.txt");
unless ($NoCountLock) {

&CountDBMWrite;
}

}
}
else {

&MessageDBMRead;
}
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Τα κλειδιά του πίνακα %Messagelist στη συνέχεια θα καταχωρηθούν στον @messages. Η 
καταχώρηση $Totalmessages=@messages θα καταχωρήσει τον αριθμό των μηνυμάτων στην 
STotalmessages. Θα ακολουθήσει ταξινόμηση των στοιχείων του @messages με χρήση της 
συνάρτηση sort, το αποτέλεσμα της οποίας θα καταχωρηθεί στην @sortedmessages. Ο 
πίνακας @messages θα τεθεί και πάλι κενός.

Η μεταβλητή Slastmessage θα κρατήσει το τελευταίο στοιχείο του @sortedmessages.

if ($AdminRun) {
unless ($UseLocking) { &MasterLockOpen; } 
tLockOpen (DBLOCK,"$dir/dblock.txt"); 
ScMessageDBMWrite; 
if ($DisplayViews) {

&LockOpen (COUNTLOCK,"$dir/countlock.txt") ; 
unless ($NoCountLock) {

&CountDBMWrite;
}

}
}
else {

&MessageDBMRead;
}

Οι επόμενες if ελέγχουν τις τιμές κάποιων πεδίων της φόρμας. Όταν η υπορουτίνα καλείται 
για πρώτη φορά για ένα χρήστη, καμία από αυτές τις παραμέτρους δεν έχει πάρει τιμή από τη 
φόρμα. Οι τιμές τους καθορίζονται με την πρώτη εκτέλεση της υπορουτίνας Print Form από 
το webbbs_form.pl.

Αν λοιπόν έχουν τιμή οι μεταβλητές SFORM {‘ListTimeB’} και $FORM{‘ListType’}26 
και η $AllowUserPrefs δεν έχει τιμή, τότε εκτελούνται οι εντολές που φαίνονται στον 
παρακάτω πίνακα.

if ($FORM{'ListTimeB'} && $FORM{'ListType1} && !($AllowUserPrefs)) {
$FORM{'ListTimeA'}=$FORM{'ListTimeB'}="
$FORM{'ListType'}=$FORM{'ListSize'} = "

}

26 Οι μεταβλητές $FORM{‘ListTimeA’}, $FORM{‘ListTimeB’} θα πάρουν τιμή αργότερα από την υπορουτίνα 
Reconfigure του webbbs_misc.pl

Δημιουργία του Χώρου Συζητήσεων



Ο ΧΩΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ 183

Τα πεδία λοιπόν που αντιστοιχούν στις παραπάνω μεταβλητές θέτονται κενά.
Αν τώρα έχει τιμή το πεδίο που αντιστοιχεί στην ListTimeB δηλαδή η 

$FORM{‘ListTimeB’}, τότε εκτελούνται οι εντολές του παρακάτω πίνακα:

if ($FORM{'ListTimeB'}) {
$FORM{'ListTimeA'} = int($FORM{'ListTimeA'}); 
if ($FORM{'ListTimeA'} < 1) { $FORM{'ListTimeA'} = 1; }
$FORM{'ListTime'} = "$FORM{’ListTimeA1} $FORM{'ListTimeB'}";

Η ακέραια τιμή της $FORM{‘ListTimeA’} καταχωρείται στην $FORM{‘ListTimeA’}. 
Αν τη τιμή αυτή είναι μικρότερη του ένα, τότε την θέτουμε ένα. Τέλος η 
$FORM{‘ListTime’} θα πάρει ως τιμή το string “$FORM{ ‘ListTimeA’}
$FORM {‘ListTimeB’}”.

Μετά ελέγχεται η τιμή της $FORM{‘ListSize’}. Αν είναι “New”, τότε η 
$FORM{‘ListTime’} θα είναι “New Only”.

if ($FORM{'ListSize'} eq "New") 
$FORM{'ListTime'} =

}

{
"New Only";
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Μετά ορίζουμε την μεταβλητή $email=””.
Στη συνέχεια ελέγχουμε την τιμή που έχει δοθεί στο πεδίο με όνομα email στη φόρμα, 

δηλαδή την τιμή της $FORM{‘email’}. Σβήνουμε με κανονική έκφραση όλους τους ειδικούς 
χαρακτήρες (\s), ενώ στη συνέχεια εκτελείται η unless η οποία ελέγχει με κανονική έκφραση 
αν η SFORM{‘email’} τηρεί κάποια patterns. Αν αυτό δεν επαληθευτεί, τότε η τιμή της 
τίθεται στην Semail. Το μήκος της Semail δεν μπορεί να είναι πάνω από 100 χαρακτήρες

$email =
$FORM{1 email'} = ~ s/\s//g;
unless ($FORM{ ' email'} =- /(@.*@)|(\.\.)|(@\.)|(\.@)|C,‘\.)|,|;/

| | $FORM{1 email'} !-
/Λ.+\@( \ [?) [a-zA-Z0-9\-\.l+\- ( [a-zap-Z] {2,3} | [0-9] {1,3}) (\]?)$/)
{

$email = "$FORM{'email'}";
}
if (length($email) > 100) { $email = }

Θέτουμε επίσης $name=””. Αν έχουμε δώσει τιμή 1 στην $LockRemoteUser στο 
webbbs_settings.pl και υπάρχει η τιμή της $ENV{‘REMOTE_USER’}, τότε η τιμή αυτή 
τίθεται στην $name.

Διαφορετικά, αν έχει τιμή η $FORM{‘name’}, τότε η τιμή αυτή τίθεται στην Sname. Στη 
συνέχεια εκτελείται η substr για την $name, η οποία θα κόψει από το 0 μέχρι το 
$MaxInputlength.

$name = "";
if ($LockRemoteUser && $ENV{'REMOTE_USER1}) {

$name = $ENV{1REMOTE_USER'};
}
else {

if ($FORM{'name'}) { $name = "$FORM{'name'}"; }
$name = substr($name,0,$MaxInputLength);

}

Οι κανονικές εκφράσεις που ακολουθούν θα αντικαταστήσουν τα &amp; και τα /s με & 
και \s στις μεταβλητές $FORM{‘url’} και $FORM{‘imageurl’} αντίστοιχα.

Οι επόμενοι έλεγχοι αφορούν την μορφή της $FORM{‘url’}. Η $FORM{‘url’} πρέπει να 
μην ικανοποιεί το ταίριασμα που υπάρχει στην κανονική έκφραση για να εκτελεστεί η unless. 
Τότε η τιμή της τίθεται στην $message_url

Εφόσον τώρα ο χρήστης έχει δώσει τιμή στο πεδίο $FORM{‘url_title’}, η τιμή αυτή 
καταχωρείται στη $message_url_title. Διαφορετικά καταχωρείται η τιμή της $FORM{‘url’}.

Οι ίδιες εντολές εκτελούνται και για το πεδίο $FORM{‘image_url’}.
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$FORM{'url1} =- s/\&amp\;/\&/g;
$FORM{1url'} =- s/\s//g;
$FORM{'imageurl'} =- s/\&amp\;/\&/g;
$FORM{'imageurl'} =~ s/\s//g;
unless ($FORM{'url'} =- /\*| (\. \ .) | (A\.) | (\/\/\.)/

|| $FORM{'url1} !- /.*\:\/\/.*\..*/) {
$message_url = "$FORM{'url'}"; 
if ($FORM{'url_title'}) {

$message_url_title = "$FORM{1url_title1}";
}
else {

$message_url_title = "$FORM{'url'}";
}

}
unless ($FORM{ ' imageurl' } =- Λ* | (\. \ .) | (A\.) | (\/\/\.) / 

|| $FORM{'imageurl'} !- / . *\:\/\/·*\··*/
jj $FORM{'imageurl'} =- /script:/) {

$image_url = "$FORM{'imageurl'}";
}

Εφόσον τώρα το μήκος των $message_url και $image_url είναι μεγαλύτερο από 250, τότε 
οι μεταβλητές αυτές τίθενται κενές.

Επίσης, αν χρησιμοποιούμε cookies, τότε πρέπει να κληθούν οι αντίστοιχες υπορουτίνες. 
Αν έχει πάρει τιμή η SAdminrun, τότε θα κληθεί η SetAdminCookieData. Διαφορετικά 
καλείται η SetCookieData.

if (length($message_url) > 250) { $message_url = }
if (length($image_url) >250) { $image_url = }
if ($UseCookies) {

if ($AdminRun) { &SetAdminCookieData; }
else { &SetCookieData; }

}

Στη συνέχεια ελέγχεται η τιμή του πεδίου $FORM{‘ListTime’}. Για ένα νέο χρήστη αυτή 
δεν έχει προφανώς καθοριστεί, οπότε και παίρνει την τιμή που δώσαμε στην SDefaultTime 
στο webbbs_config.pl. Ομοίως αν δεν έχει οριστεί η $FORM{‘ListTime’}, από τη φόρμα ή 
από κάποιο cookie, τότε θα είναι “2 $text{‘0062’}”, δηλαδή 2 week(s).

unless ($FORM{'ListTime'}) { $FORM{'ListTime'} = $DefaultTime; }
unless ($FORM{'ListTime'}) { $FORM{'ListTime'} = "2 $text{'0062'}";

}
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Εφόσον τώρα έχει καθοριστεί η $FORM{‘ListType’} ελέγχεται αν κάποιος που δεν είναι 
administrator έχει browser Lynx. Στην περίπτωση αυτή τίθεται 
$FORM{‘ListType’}-’Compressed”. Διαφορετικά περίπτωση χρησιμοποιείται ότι έχουμε 
δηλώσει στη $DefaultType.

unless ($FORM{'ListType'}) {
if (!($AdminRun) && ($ENV{1HTTP_USER_AGENT'} =- /Lynx/i )) {

$FORM{'ListType'} = "Compressed";
}
else {

$FORM{'ListType'} = $DefaultType;
}

}

Επιπλέον, αν έχει καθοριστεί η $FORM{‘ListType’} τότε τη θέτουμε “Chronologically”.

unless ($FORM{'ListType'}) { $FORM{'ListType'} = "Chronologically"; }

Επόμενο βήμα αποτελεί ο έλεγχος της SDateConfig, δηλαδή της μορφής με την οποία 
εμφανίζεται η ημερομηνία. Αν δεν οριστεί διαφορετικά από το webbbs_config.pl τότε 
χρησιμοποιείται η μορφή που φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, η οποία θα εμφανίζει την 
ημερομηνία για παράδειγμα ως Thursday, 8 February 2001, at 1:47 pm.

Μετά ελέγχεται η τιμή των SNewOpenCode και SNewCloseCode. Αν δεν έχουμε δώσει 
εδώ κάποια διαφορετική τιμή από το webbbs_config.pl σε κάποια από τις δύο, τότε 
χρησιμοποιείται ως SNewOpenCode η λέξη NEW:, με χρώμα κόκκινο.

Αντίστοιχα εφαρμόζεται και η εντολή για τις SAdminOpenCode και SAdminCloseCode, 
όπου όμως χρησιμοποιείται η λέξη Admin!.

Στο τέλος της υπορουτίνας ο μετρητής SFormCount παίρνει την τιμή 0.

unless ($DateConfig) {
$DateConfig = "%DY%, %dy% %MO% %YR%, at %hr%:%mn% %am%";

}
unless ($NewOpenCode || $NewCloseCode) {

$NewOpenCode = "<EM><FONT 
COLOR =\"# c c 0 0 0 0\">NEW:</FONT > </EM >";

}
unless ($AdminOpenCode || $AdminCloseCode) {

$AdminOpenCode = "<EM><FONT 
COLOR=\"#990000\" >ADMIN! </FONTx/EM>" ;

}
unless ($AutoQuoteChar) { $AutoQuoteChar = }
$FormCount = 0;

}
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6.12.2Η υπορουτίνα Display_lndex(webbbs_index.pl)
Η υπορουτίνα αυτή καλείται κάθε φορά για να δημιουργηθεί η αρχική σελίδα του χώρου. 

Μέσα σε αυτή δημιουργείται η μπάρα πλοήγησης και παίρνουν τιμή τα περισσότερα query 
strings.

Αρχικά καλείται η Header με παραμέτρους την $boardname-$text{‘0500’} και την 
SHeaderFile.

sub Displaylndex {

^Header("$boardname - $text{'0500'}",$HeaderFile);

6.12.2.1 Δημιουργία την μπάρας πλοήγησης
Ξεκινώντας παίρνει την αρχική της τιμή η Snavbar, η οποία είναι SNavBarStart.
Εφόσον έχει τιμή η SAdminRun, η υπορουτίνα έχει κληθεί μέσα από το administrative 

script και κατά συνέπεια θα κληθεί η Displaylndex Admin 1.
Σε κάθε άλλη περίπτωση εκτελείται το else.
Εφόσον δεν έχει τιμή η SArchiveOnly ή έχει τιμή η SAllowNewThreads, θα εκτελεστούν 

οι εντολές που βρίσκονται μέσα στην unless. Ανάλογα με την τιμή της SSepPostFormIndex 
θα εμφανίζεται η φόρμα αποστολής σε διαφορετική σελίδα ή στην ίδια. Αν εμφανίζεται σε 
διαφορετική, τότε με την επιλογή του συνδέσμου Post New Message, το query string θα 
παίρνει την τιμή form=0. Αλλιώς ο σύνδεσμος απλά οδηγεί στο σημείο της σελίδας στο οποίο 
βρίσκεται η φόρμα.

$navbar = $NavBarStart;
if ($AdminRun) { &DisplayIndexAdminl; }
else {

unless ($ArchiveOnly || !($AllowNewThreads)) {
if ($SepPostFormIndex) {

$navbar .= " <A HREF=\"$cgiurl$BBSquery"; 
$navbar .= "form=0\"";
$navbar .= "$BBStargettop>";

}
else {

$navbar .= " <A HREF=\"#PostMessage\">";
}
$navbar .= "$text{100071}</A> |";

}

Στη συνέχεια μία εντολή if θα ελέγξει τις τιμές των μεταβλητών Smailprog, $email_list 
και $private_list. Αν έχει τιμή η Smailprog και η SemaiMist ενώ ταυτόχρονα δεν έχει τιμή τη 
Sprivate list, τότε η $navbar θα ενοποιηθεί με το <Α HREF=\”$cgiurl$BBSquery”;, και μετά 
με το query string subscribe, με το $BBSTarget>, το $text{‘0008’} που είναι (Un)Subscribe 
και το </a>|.
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Η επόμενη unless θα ελέγξει την τιμή της $FORM{‘keysearch’}27. Αν η μεταβλητή αυτή 
δεν έχει τιμή, τότε τίθεται SFORM {‘keysearh’} =”Νο”.

Η if που ακολουθεί εκτελείται μόνο αν δεν έχει εκτελεστεί η unless. Αν η 
$FORM{‘keysearch’} δεν είναι “No”, τότε η $navbar θα ενοποιηθεί με το <Α 
HREF=\”$cgiurl$BBSquery\”, το SBBSTargettop, το Stext{‘0004’}-που είναι Return to 
Index- και τέλος με το </Α> |.

if ($mailprog && $email_list && !($private_list)) {
$navbar .= " <A HREF=\"$cgiurl$BBSquery",·
$navbar .= "subscribe\"$BBStarget> $text{'00081}</A>

I n ·| /
}
unless ($FORM{'KeySearch1}) {

$FORM{1KeySearch'} = "No";
}
if ($FORM{'KeySearch'} ne "No") {

$navbar .= " <A HREF=\"$cgiurl$BBSquery\"
$navbar .= "$BBStargettop>";
$navbar .= "$text{'00041}</A> |";

}

Εφόσον έχει τιμή η μεταβλητή SSearchURL, τότε πρέπει να δημιουργηθεί ο αντίστοιχος 
σύνδεσμος. Διαφορετικά δημιουργείται σύνδεσμος που δίνει στο query string την τιμή search. 
Ο σύνδεσμος αυτός έχει το όνομα Search.

Η if που ακολουθεί ελέγχει την τιμή της SAllowUserPrefs. Εφόσον η τιμή της είναι ένα, 
τότε ο χρήστης μπορεί να επέμβει στις ρυθμίσεις του χώρου συζητήσεων. Στη μπάρα 
πλοήγησης λοιπόν πρέπει να εμφανιστεί ο σύνδεσμος Set Preferences, η επιλογή του οποίου 
δίνει στο query string την τιμή reconfigure.

Αν επιπλέον έχει τιμή η μεταβλητή STopNPosters, τότε θα εμφανιστεί και αυτός ο 
σύνδεσμος, που θα δίνει στο query string την τιμή topstats.

if ($SearchURL) { $navbar .= " <A HREF=\"$SearchURL\">"; }
else {

$navbar .= " <A HREF=\"$cgiurl$BBSquery";
$navbar .= " search\"$BBStarget>";

}
$navbar .= "$text{100091}</A>"; 
if ($AllowUserPrefs) {

$navbar .= " | <A HREF=\"$cgiurl$BBSquery";
$navbar .= "reconfigure\"$BBStarget>$text{'0010'}</A>";

}
if ($TopNPosters) {

$navbar .= " | <A HREF=\"$cgiurl$BBSquery";
$navbar .=

"topstats\"$BBStarget>$text{'05011}&nbsp;$TopNPosters</A>";
}

27 Η μεταβλητή αυτή θα πάρει τιμή μετά από αναζήτηση στο forum.
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Στη συνέχεια ελέγχεται η τιμή του πίνακα %Navbar_Links. Αν αυτός έχει στοιχεία, τότε 
τα κλειδιά του θα διαβαστούν με μία foreach. Η Snavbar θα ενοποιηθεί με το σύμβολο |.

Όπως είχαμε αναφέρει στον ορισμό της %NavbarLinks στο webbbs_settings.pl, αν 
θέλουμε να εισάγουμε και την ιδιότητα TARGET στο URL, τότε πρέπει να την χωρίσουμε 
από αυτό με το σύμβολο |. Η split λοιπόν θα χωρίσει την τιμή $NavBarLinks{‘key’} στο 
σύμβολο | και θα καταχωρήσει το URLo-ct] $NavBLinkURL και το TARGET στη 
$NavLinkTarget. Μετά η Snavbar θα ενοποιηθεί με το tag <Α HREF=\”$NavLinkURL\”.

Αν τώρα έχει πάρει τιμή η SNavLinkTarget, τότε η $navbar θα ενοποιηθεί με την ιδιότητα 
TARGET=\”$NavLinkTarget\”. Σε αντίθετη περίπτωση θα ενοποιηθεί με την SBBSTarget. 
Τέλος θα ενοποιηθεί με το σύμβολο >, την Skey και το </Α> για το κλείσιμο του συνδέσμου.

Η Snavbar έχει πλέον δημιουργηθεί. Στο τελευταίο βήμα ενοποιείται με την SNavBarEnd 
και εκτυπώνεται.

if (%Navbar_Links) {
foreach $key (keys %Navbar_Links) {

$navbar .= " |
($NavLinkURL,$NavLinkTarget) = 

split(/\|/,$Navbar_Links{$key});
$navbar .= "<A HREF=\"$NavLinkURL\""; 
if ($NavLinkTarget) { $navbar .= " 

TARGET=\"$NavLinkTarget\""; }
else { $navbar .= " $BBStarget"; } 
$navbar .= ">$key</A>";

}
}

}
$navbar .= $NavBarEnd; 
print "$navbar";
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6.12.2.2 Καθορισμός των μηνυμάτων που θα εμφανίζονται
Αν έχει τιμή η SAdminRun, τότε καλείται η DisplayIndexAdmin2.
Ανάλογα με την τιμή της $printboardname εκτυπώνεται ή όχι το όνομα του board. Επίσης 

εκτυπώνεται και το $text{‘0500’} -Message Index.
Μετά ελέγχεται η τιμή της Srebuildflag, την οποία θέσαμε 0 στην Initialize_Data. Αν αυτή 

έχει πάρει την τιμή ένα-κάτι που γίνεται από το administrative script-τότε θα εκτυπωθεί το 
$text{‘0525’}-(Index Rebuilt).

Στη συνέχεια ξεκινάμε τη δημιουργία ενός πίνακα που θα περιέχει το index με τα 
μηνύματα και τα διαφορετικά στυλ με τα οποία μπορούμε να τα βλέπουμε. Η print θα 
εκτυπώσει το tag <TABLE> με ιδιότητες BORDER=0, CELLSPACING=0, 
CELLPADDING=6. Μία ακόμη print θα εκτυπώσει τα δεδομένα της γραμμής του πίνακα. 
Για την πρώτη γραμμή θα είναι COLSPAN=3, δηλαδή θα καταλαμβάνονται τρεις στήλες.

if ($AdminRun) { &DisplayIndexAdmin2; }
if ($printboardname) {

print "<P ALIGN=CENTERxBIGxSTRONG>" ; 
print "$boardname</STRONGx/BIG>\n" ;

}
print "<P

ALIGN=CENTERxBIGxBIGxSTRONG>$text{ ' 0500 ' } </STRONGx/BIGx/BIG>\n" ;
if ($rebuildflag) { print "<SMALL>\n<P 

ALIGN=CENTER>$text{'0525'}\n</SMALL>\n"; }
print "<PxCENTER><TABLE BORDER=0 CELLSPACING=0 CELLPADDING=6>" ; 
print "<TRxTH COLS PAN = 3 x FONT $fontspecxSMALL>" ;

Εφόσον έχει τιμή η μεταβλητή SArchiveOnly ή η μεταβλητή $FORM{‘keysearch’} δεν 
είναι “No”, τότε η $FORM{‘ListType’} θα τεθεί “Chronologically, Reversed” και θα 
εκτυπωθεί το κείμενο $text{‘0503’}, που είναι Search Results. Επειδή η 
$FORM{‘keysearch’} παίρνει τιμή που δεν είναι “No” μόνο μετά από αναζήτηση, η 
παραπάνω εντολή συνεπάγεται ότι όποιο και να είναι το στυλ με το οποίο εμφανίζονται τα 
μηνύματα στο forum, τα αποτελέσματα της αναζήτησης θα εμφανίζονται πάντα με 
αντίστροφη χρονολογική σειρά.

Η παραπάνω if εκτελείται μόνο μετά από αναζήτηση στο forum. Σε αντίθετη περίπτωση 
εκτελείται το elsif. Αυτό αναζητά να βρει ταυτόχρονα τιμές στις $Cookies{‘lastmessage’} και 
SCookies{‘lastvisit’}. Αν ο έλεγχος επαληθευτεί, τότε θα εκτυπωθεί μέσα το tag <ΕΜ>, 
δηλαδή με ειδική γραφή, το κείμενο $text{‘0504’}, που είναι Welcome Back. Στη συνέχεια 
αναζητείται αν υπάρχει cookie με το όνομα του χρήστη. Τότε θα πρέπει αυτό να είναι στην 
$Cookies{‘name’}, οπότε η τιμή αυτή εκτυπώνεται. Μετά τυπώνεται το $text{‘0505’}, Since 
your last visit began.
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if ($ArchiveOnly || ($FORM{'KeySearch'} ne "No")) {
$FORM{'ListType1} = "Chronologically, Reversed"; 
print "<EM>$text{10503'}</EM>";

}
elsif ($Cookies{'lastmessage'} && $Cookies{'lastvisit'}) { 

print "<EM>$text{10504'}";
if ($Cookies{1 name'}) { print ", $Cookies{'name'}"; }
print "!<BR>$text{Ό505'},

Πρέπει λοιπόν να καταμετρηθούν τα νέα μηνύματα που εισήχθησαν στο forum από την 
τελευταία επίσκεψη του χρήστη και μετά. Για να γίνει αυτό, η if αρχικά ελέγχει αν η 
$Cookies{‘lastmessage’} είναι μικρότερη της Slastmessage. Τότε έχουν εισαχθεί νέα 
μηνύματα. Θέτουμε λοιπόν $NewCount=0.

Η καταμέτρηση ξεκινάει από την $Cookies{‘lastmessage’}+1. Η τιμή αυτή ονομάζεται 
Sstartcount.

Η foreach διατρέχει όλα τα μηνύματα από την $startcount ως την τιμή Slastmessage. Αν η 
$MessageList{‘$messagecount’} τότε το μήνυμα που αντιστοιχεί στην Smessagecount είναι 
νέο, οπότε θέτουμε $NewCount++. Στο τέλος των επαναλήψεων τυπώνουμε τη SNewCount.

Αν η τιμή της SNewCount είναι μεγαλύτερη από 1, τότε πρέπει το κείμενο να εμφανίζεται 
στον πληθυντικό, οπότε εκτυπώνεται το $text{‘0506’} που είναι new messages have. 
Διαφορετικά θα εκτυπωθεί το $text{‘0507’}, new message has.

Αν αντίθετα η $Cookies{‘lastmessage’} δεν είναι μικρότερη από την Slastmessage, τότε 
εκτυπώνεται το $text{‘0508’}, no new messages have.

Η επόμενη print θα εκτυπώσει το υπόλοιπο της φράσης που είναι το $text{‘0509’}, been 
posted.

Εφόσον φυσικά δεν επαληθευτεί καμία από τις παραπάνω, κάτι που συμβαίνει όταν ο 
χρήστης δεν δέχεται cookies, τότε θα εκτυπωθεί το $text{‘0510’} που είναι η λέξη Welcome.

if ($Cookies{1lastmessage'} < $lastmessage) {
$NewCount = 0;
$startcount = $Cookies{'lastmessage'}+1;
foreach $messagecount ($startcount..$lastmessage) {

}
if ($MessageList{$messagecount}>0) { $NewCount++;

}
else

}
print "$NewCount " ;
if ($NewCount > 1) { print "$text{105061}"; }
else { print "$text{'0507'}"; }

{
print "$text{'05081}";

}
print

}
else

" $text{10509'}!</EM>";

{

}
print "<EM>$text{'0510'}!</EM>";

Δημιουργία του Χώρου Συζητήσεων



Ο ΧΩΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ 192

Στην επόμενη γραμμή του πίνακα θα εκτυπωθούν οι φράσεις που θα δείχνουν στο χρήστη 
ποσά από το σύνολο των μηνυμάτων βλέπει και με ποιο στυλ τα βλέπει.

Αρχικά θέτουμε τη μεταβλητή $endday=$time+60. Αυτό σημαίνει ότι η $endday θα έχει 
τιμή πάντα, είτε διαλέξουμε να βλέπουμε μηνύματα για διάστημα είτε όχι.

Αν τώρα η $FORM{‘Listsize’} έχει την τιμή ‘Range’, τότε γίνονται οι εξής έλεγχοι:
1) Αν η $FORM{‘StartDateC’}28 είναι μικρότερη από το 1990, τότε θα τεθεί 1990.
2) Αν η $FORM{‘EndDateC’} είναι μικρότερη από την $FORM{‘StartDateC’}, τότε 

τίθεται ίση με αυτήν.
3) Η μεταβλητή $searchrange θα περιέχει αρχικά τις $FORM{‘StartDateA’},

$months[$FORM{‘StartDateB’}]. Στη συνέχεια θα ενοποιηθεί με την 
$FORM{‘StartDateC’}, το $text{‘0511’} που είναι and, ενώ στη συνέχεια θα 
ενοποιηθεί διαδοχικά με τις $FROM{‘EndDateA’},
Smonths [ ‘ $FORM {‘ EndDateB ’} ], $FORM {‘ EndDateC ’}.

4) Μετά θα κληθεί η υπορουτίνα rangedate δύο φορές. Την πρώτη φορά με παραμέτρους 
SFORM {‘StartDateB’}+129, $FORM {‘StartDateA’}, $FORM {‘StartDateC’} -190030. 
Η τιμή αποθηκεύεται στην $startday. Η ίδιά ρουτίνα καλείται για τη δημιουργία της 
Sendday.

print " </SMALLx/FONTx/THx/TRxTRxTD VALIGN=TOP AL·IGN=LEFT><FONT 
$fontspec><SMALL>";

$endday = $time+60;
if ($FORM{1ListSize'} eq "Range") {

if ($FORM{'StartDateC'} < 1990) { $FORM{'StartDateC'} =
1990; }

if ($FORM{'EndDateC'} < $FORM{'StartDateC'}) {
$FORM{'EndDateC'} = $FORM{'StartDateC'}; }

$searchrange = "$FORM{'StartDateA'}
$months[$FORM{'StartDateB'}] ";

$searchrange .= "$FORM{'StartDateC'} $text{'0511'}
$FORM{'EndDateA'} ";

$searchrange .= "$months[$FORM{'EndDateB'}]
$FORM{'EndDateC'}";

$startday =
&rangedate($FORM{'StartDateB'}+1,$FORM{'StartDateA'},$FORM{'StartDateC'
}-1900);

$endday =
trangedate($FORM{'EndDateB'}+l,$FORM{'EndDateA'}+l,$FORM{'EndDateC'}- 
1900) ;

}

28 Η μεταβλητή αυτή θα πάρει τιμή από την υπορουτίνα Search. Το ίδιο ισχύει σχεδόν για όλες τις μεταβλητές 
που βρίσκονται μέσα στη συγκεκριμένη if.
29 Η μονάδα προστίθεται γιατί η μεταβλητή αυτή θα πάρει για πρώτη φορά τιμή από την localtime, στην οποία 
το στοιχείο που δείχνει μήνα αριθμείται από το 0.
30 Αφαιρούμε 1900 γιατί η localtime επιστρέφει το χρόνο αφού αφαιρέσει το 1900.
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Εφόσον η $FORM{‘ListSize’} δεν είναι “Range», ανιχνεύεται με μία κανονική έκφραση 
η $FORM{‘ListTime’}. Πρέπει το pattern να βρει αριθμό($1) και μετά γράμματα($2). Η 
μεταβλητή Sstartday παίρνει κάθε φορά την τιμή $1, πολλαπλασιασμένη με τον αντίστοιχο 
αριθμό για τη μετατροπή της σε δευτερόλεπτα.

elsif ($FORM{'ListTime'} =- /(\d+) ([\w\(\)]+)/) {
$FORM{'ListTimeA'} = $1;
$FORM{'ListTimeB'} = $2;
if ($FORM{'ListTimeB'} eq "$text{'0060'}") {

$startday = ($FORM{'ListTimeA'} * 3600);

}
elsif ($FORM{'ListTimeB'} eq "$text{'0061'}") {

$startday = ($FORM{'ListTimeA'} * 86400);

}
elsif ($FORM{'ListTimeB'} eq "$text{'0062'}") { 

$startday = ($FORM{'ListTimeA'} * 604800);

}
elsif ($FORM{'ListTimeB'} eq "$text{'0063'}") {

$startday = ($FORM{'ListTimeA'} * 2635200);

}
else {

$FORM{'ListTime'} = "2 $text{'0062 ' }" ; 
$startday = 1209600;

}
}

Αν η $FORM{‘ListTime’} δεν επαληθεύσει την κανονική έκφραση, τότε ελέγχεται αν 
είναι “New Only”. Επίσης, αν έχει τιμή η $Cookies{‘lastmessage’}, τότε η Sstartday θα πάρει 
την τιμή int($Messagelist{$Cookies{‘lastmessage’}})+l για να μετρήσει από που ξεκινάει το 
πρώτο νέο μήνυμα και να το εμφανίσει. Αν δεν είναι ούτε “New Only”, τότε η Sstartday θα 
πάρει την τιμή της Stime.
Στην περίπτωση που η Sstartday δεν πάρει τιμή, η τιμή της τίθεται αυτόματα να είναι 
500000000 δευτερόλεπτα.

elsif ($FORM{'ListTime'} eq "New Only") { 
if ($Cookies{'lastmessage'}) {

$startday =
int($MessageList{$Cookies{'lastmessage'}})+1;

}
else {

$startday = $time;

}
}

unless ($startday) { $startday = 500000000; }
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Τώρα μένει να εκτυπωθεί το αντίστοιχο μήνυμα στην οθόνη. Αν η $FORM{‘ListSize’} 
είναι Range, τότε θα εκτυπωθεί το $text{‘0514’}, Messages Posted Between, και η τιμή της 
Ssearchrange.

Αντίθετα, αν έχει τιμή η $Archiveonly ή η Sstartday έχει τιμή 500000000, τότε η $startday 
θα είναι $time-$startday. Έτσι αφαιρούνται όλα τα χρόνια από το 1970 μέχρι την ημερομηνία 
που έχουμε θέσει ως αρχική, οπότε η Sstartday μετράει από κει και κάτω.

Στην περίπτωση τώρα που η $FORM{‘keysearch’} είναι “No”, τότε υπάρχουν δύο 
περιπτώσεις: αν έχει τιμή η SArchiveOnly, τότε η Sstartday θα πάρει την τιμή της Stime, 
αφού δεν γίνονται προσθήκες στο forum. Η print θα εκτυπώσει το $text{‘0514’}. Στη 
συνέχεια θα χρησιμοποιηθεί η localtime. Θα διαβαστεί το στοιχείο του %MessageList που 
αντιστοιχεί στο $sortedmessages[0]. Στην τιμή αυτή θα προστεθεί η $Houroffset*3600. Το 
αποτέλεσμα θα τροφοδοτηθεί στη localtime. Τα στοιχεία 3, 4, 5 του πίνακα που προκύπτει, 
αποτελούν αντίστοιχα τη μέρα, το μήνα και το έτος.. Η print στη συνέχεια θα εκτυπώσει τις 
τιμές αυτές, προσθέτοντας 1900 στο έτος, αφού η localtime αφαιρεί 1900 από αυτό. Επίσης 
θα εκτυπωθεί το $text{‘051 Γ}. Η ίδια διαδικασία θα ακολουθηθεί και για το τελευταίο 
στοιχείο του πίνακα, που θα είναι το $shortedmessages{@shortedmessages-l).

Εφόσον δεν είναι read only το forum μας, τότε τυπώνεται το $text{‘0512’}, All Messages.
Στην περίπτωση που η $FORM{‘keysearch’} δεν είναι “No”, τότε θα εκτυπωθεί το 

κείμενο Stext {‘0513’}, Messages of any age και η elsif θα κλείσει.
Το τελευταίο else εκτελείται μόνο εφόσον δεν έχει επαληθευτεί καμία από τις παραπάνω 

συνθήκες. Τότε αρχικά εκτυπώνεται το $text{‘0515’}. Εφόσον η $FORM{‘ListTime’} είναι 
“New Only”, τότε θα εκτυπωθεί το $text{‘0516’}. Σε αντίθετη περίπτωση η Sstartday και 
πάλι θα γίνει Stime-Sstartday και θα εκτυπωθεί το $text{‘0517’} $FORM{‘ListTime’}.

if ($FORM{'ListSize'} eq "Range") {
print "$text{'0514'}<BR>$searchrange\n";

}
elsif ($ArchiveOnly || ($startday eq 500000000)) 

$startday = ($time-$startday); 
if ($FORM{'KeySearch'} eq "No") {

if ($ArchiveOnly) {
$startday = $time; 
print "$text{'0514'}<BR>"; 
($mday,$mon,$year) =

{

(localtime(int($MessageList{$sortedmessages [0] }) + ($HourOffset*3600))) [ 
3,4,5] ;

$text{'0511'}
print "$mday $months[$mon] ",$year+1900," 

($mday,$mon,$year) =

(localtime(int($MessageList{$sortedmessages[@sortedmessages- 
1] }) + ($HourOffset*3600))) [3,4,5] ;

print "$mday $months[$mon] ",$year+1900,"\n";

}
else { print "$text{'0512'}\n"; }

}
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else {
print "$text{10513'}\η";

}
}
else {

print "$text{10515'}<BR>" ; 
if ($FORM{1ListTime1} eq "New Only") { 

print "$text{105161}\n";

}
else {

$startday = ($time-$startday);
print "$text{'0517'} $FORM{1ListTime1}\n";

}
}
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6.12.2.3 Το τμήμα της αναζήτησης μηνυμάτων
Στη συνέχεια θέτουμε το $SearchString να είναι “ Το τμήμα αυτό της υπορουτίνας θα 

εκτελεστεί μόνο στην περίπτωση που η $FORM {‘keysearch’} είναι “Yes”, “Domain”31 ή 
“All”.

Αν λοιπόν η $FORM{‘keysearch’} είναι Yes, τότε θα έχει πάρει τιμή και η 
$FORM{‘keywords’}. Εκτελούνται λοιπόν οι κανονικές εκφράσεις θα αναζητήσουν και θα 
σβήσουν όλα τα whitespaces από την $FORM{‘keywords’} σε όποια θέση και να τα βρουν. 
Μία split στη συνέχεια θα χωρίσει στα κενά την $FORM{‘keywords’} σε λέξεις και θα 
καταχωρήσεις τις εκφράσεις στον @keywords.

Η SSeachString θα πάρει την τιμή $text{‘0518’}, που είναι Messages Containing. 
Ύστερα, θα ενοποιηθεί με την τιμή της $FORM{‘Boolean’} και το $text{‘0519’}.

Πρέπει μετά να ανιχνευτεί ο πίνακας @keywords. Αυτό γίνεται με μία foreach. Για κάθε 
λέξη Skeyword, η SSearchString ενοποιείται με την $keyword. Ένας μετρητής $ΐ αυξάνεται 
κατά 1. Αν η $ϊ είναι ίση με τον αριθμό των στοιχείων του @keywords τότε το SSearchstring 
ενοποιείται με το ,.

31 Από administrative script
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$Searchstring =
if ($FORM{1KeySearch'} eq "Yes") {

$FORM{'Keywords 1} =- s/&[A;\s]*;/ /g;
$FORM{1 Keywords'} =- s/[*\w\.\-\']/ /g;
$FORM{'Keywords'} =- s/(\s)+/ /g;
$FORM{1 Keywords 1} =~ s/A\s//g;
©keywords = split(/\s+/, $FORM{'Keywords'});
$Searchstring = "$text{'0518'}
$Searchstring .= "<STRONG>$FORM{'Boolean 1}</STRONG> 
$SearchString .= "$text{'0519'}:<BR>"; 
foreach $keyword (@keywords) {

$SearchString .= "<STRONG>$keyword</STRONG>";
$i + + ;
unless ($i == ©keywords) { $SearchString .= ", }

}

To κείμενο πρέπει να καταγραφεί στο αρχείο searchitems.idx. Όσο το αρχείο αυτό έχει 
στοιχεία, εκτελείται η while. Η if που υπάρχει μετά ψάχνει με την πρώτη παρένθεση να 
ταιριάζει στην αρχή του string ένα ή περισσότερα ψηφί, ενώ με τη δεύτερη οποιονδήποτε 
χαρακτήρα 0 ή περισσότερες φορές. Τα αποτελέσματα αυτά καταχωρούνται αντίστοιχα στις 
$1 και $2.

Μετά η $1 καταχωρείται στην $message και η $2 στη $string. Μια if στη συνέχεια θα 
ελέγχει αν το στοιχείο του %MessageList που αντιστοιχεί στη $message είναι μεταξύ 
Sstartday και $endday. Στην περίπτωση αυτή θέτουμε το μετρητή $value=0.

Εφόσον τώρα η $FORM{‘Boolean’} είναι το $text{‘0050’}-All, τότε με κανονική 
έκφραση αναζητείται ο όρος $term στη $string και σβήνεται. Ο αριθμός των 
αντικαταστάσεων καταχωρείται στη $test. Αν είναι μικρότερος από 1, τότε η Svalue θα 
παραμείνει 0, αλλιώς θα αυξηθεί κατά την $test.

Στην περίπτωση που η $FORM{‘Boolean’} είναι $text{‘0051’}, δηλαδή Any, η πρώτη 
foreach εκτελείται όπως στην προηγούμενη περίπτωση. Η $text κρατάει πάλι τον αριθμό των 
αντικαταστάσεων που έγιναν στη $term. Η $value αυξάνεται κατά την τιμή της $test. Αν 
τώρα η τιμή που προκύπτει είναι θετική, τότε με χρήση της push η $message εισάγεται στον 
πίνακα @keywordmatches. Διαφορετικά για τη συγκεκριμένη Smessage τίθεται 
$DontUseMessage{$message}=l, δηλαδή το μήνυμα σημειώνεται για να μην 
χρησιμοποιηθεί.

Σε κάθε άλλη περίπτωση τίθεται αυτόματα $DontUseMessage=l.
Το αρχείο με τα στοιχεία της αναζήτησης κλείνει και τα στοιχεία του @keywordmatches 

ταξινομούνται με την sort και καταχωρούνται στον πίνακα @shortedmessages.
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open (SEARCH,"$dir/searchterms.idx"); 
while (<SEARCH>) {

if (/A(\d+) (.*)/) {
$message = $1;
$string = $2;
if ((int($MessageList{$message}) >= $startday)

&& (int($MessageList{$message}) <= $endday)) {
$value = 0;
if ($FORM{'Boolean'} eq $text{'0050'}) {

foreach $term (©keywords) {
$test = ($string =-

s/$term//ig);
if ($test < 1) { 

$value = 0;

{

s/$term//ig);

if ($value >0) {

}
else

}
}

}
close (SEARCH); 
@sortedmessages

}
elsif

last ;

}
else {

$value = $value+$test;

}

($FORM{'Boolean'} eq $text{'0051'})

foreach $term (©keywords) { 
$test = ($string =~

}

$value

}

$value+$test ;

push (@keywordmatches, $message);

}
else {

$DontUse{$message} = 1;

}

{
$DontUse{$message} = 1;

(sort {$a<=>$b} @keywordmatches);
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Αν τώρα η $FORM{‘keysearch’} είναι Author, τότε το SSearchstring θα πάρει αρχική 
τιμή το $text{‘0520’}, Messages posted by, ενώ στη συνέχεια ενοποιείται με την 
$FORM{‘Author’}. Η $MessageList{‘$message’} είναι μεταξύ Sstartday και $endday. Μία 
split θα χωρίζει την $MessageList{$message} στο σύμβολο |. Στην περίπτωση αυτή οι 
μεταβλητές Sdate, $sub, Sposter, $prev, $next, $next, $count, Sadmin, Sip θα πάρουν 
αντίστοιχα τις τιμές που θα προκόψουν από την εκτέλεση της split.

Αν η τιμή της Sposter συμφωνεί με την τιμή της $FORM{‘Author’}, τότε η Smessage θα 
εισαχθεί στον πίνακα @keywordmatches με την χρήση της push. Διαφορετικά τίθεται 
$DontUse{$message}=l. Το τελευταίο γίνεται και όταν η SMessageList{Smessage} δεν 
βρίσκεται μεταξύ Sendday και Sstartday.

Ο πίνακας @keywordmatches ταξινομείται και πάλι με χρήση της sort και καταχωρείται 
στον @sortedmessages.

elsif ($FORM{'KeySearch1} eq "Author") {
$Searchstring = "$text{10520'}
$SearchString .=

"<STRONG>&quot;$FORM{'Author'}&quot;</STRONG>";
foreach $message (@sortedmessages) {

if ((int($MessageList{$message}) >= $startday) &&
(int($MessageList{$message}) <= $endday)) {

$date=$sub=$poster=$prev=$next=$count=$admin=$ip="";

($date,$sub,$poster,$prev,$next,$count,$admin,$ip) =
split(/\|/,$MessageList{$message}); 

if ($poster =- /$FORM{'Author'}/i) {
push (@keywordmatches, $message);

}
else {

$DontUse{$message} = 1;

}
}
else {

$DontUse{$message} = 1;

}
}
@sortedmessages = (sort {$a<=>$b} @keywordmatches);

Στην περίπτωση που η SFORM{‘keysearh’} είναι “Domain’32, τότε καλείται η 
υπορουτίνα DisplayIndexAdmin3, αφού η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στον 
administrator.

Αν τώρα η SFORM{‘Keysearch’} είναι All, τότε η SSearchString θα πάρει αρχικά την 
τιμή Stext{‘0521 ’}. Στη συνέχεια θα ανιχνευτεί ο πίνακας @sortedmessages. Αν το μήνυμα 
είναι μεταξύ Sendday και Sstartday, τότε η Smessage και πάλι θα εισαχθεί με την push στον 
@keywordmatches. Διαφορετικά θα τεθεί $DontUse{‘$message’}=l.

32 η τιμή αυτή υπάρχει μόνο στο administrative script
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Ο πίνακας @keywordmatches θα ταξινομηθεί και πάλι και θα καταχωρηθεί τον 
@sortedmessages.

Ο @sortedmessages λοιπόν δημιουργείται από όλες τις αναζητήσεις. Η foreach που 
ακολουθεί μετά τον ανιχνεύει. Για κάθε μήνυμα που βρίσκεται μεταξύ των $endday και 
Sstartday, η $DisplayedMessages αυξάνεται κατά ένα. Αν κάποιο μήνυμα δεν πληροί τον 
κανόνα αυτόν, τότε για αυτό είναι $DontUse{$message}=l.

Οι print που ακολουθούν θα εκτυπώσουν όλα τα απαραίτητα tags κλεισίματος και θα 
ανοίξουν όλα τα tags που απαιτούνται.

elsif ($FORM{1KeySearch'} eq "Domain") { &DisplayIndexAdmin3; } 
elsif ($FORM{1KeySearch'} eq "All") {

$SearchString = "$text{'0521'}"; 
foreach $message (@sortedmessages) {

if ( (int($MessageList{$message}) >= $startday) && 
(int($MessageList{$message}) <= $endday)) {

push (@keywordmatches, $message);

}
else {

$DontUse{$message} = 1;
}

}
@sortedmessages = (sort {$a<=>$b} @keywordmatches);

}
foreach $message (@sortedmessages) {

if ( (int ($MessageList{$message}) >= $startday) &&
(int($MessageList{$message}) <= $endday)) {

$DisplayedMessages ++;

}
else {

$DontUse{$message} = 1;

}
}
print "</SMALL></FONT></TD><TD><FONT $fontspec>";
print "tnbsp; &nbsp; </FONTx/TDxTD VALIGN=TOP ALIGN=RIGHTxFONT 

$fontspec><SMALL>";

Δημιουργία του Χώρου Συζητήσεων



Ο ΧΩΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ 201

6.12.2.4 Εκτύπωση των μηνυμάτων
Τα μηνύματα θα εκτυπώνονται ανάλογα με τους κανόνες που προκύπτουν από όλες τις 

παραπάνω συνθήκες και επιπλέον ανάλογα με το στυλ που θα επιλέγει ο κάθε χρήστης, 
εφόσον αυτό επιτρέπεται.

Αν η $FORM{‘ListType’} δεν είναι Compress, τότε τυπώνεται η τιμή της μεταβλητής 
SDisplayedMessages, το Stext{‘0522’}, η τιμή της $TotalMessages και το $text{‘0523’}.

Στη συνέχεια ελέγχεται η $FORM{‘ListType’}. Ανάλογα με την τιμή της τυπώνεται και 
το αντίστοιχο κείμενο.

unless ($FORM{'ListType1} =- /Compress/)

{
print "$DisplayedMessages $text{'0522 ' } 
print "$TotalMessages $text{'0523'}<BR>";

}
if ($FORM{1ListType'} eq "Chronologically") { 

print " ($text{ Ό601' })

}
elsif ($FORM{1ListType1} eq "Chronologically, Reversed") { 

print "($text{10602'})";

}
elsif ($FORM{'ListType'} eq "Alphabetically") { 

print " ($text{ Ό603 1 })

}
elsif ($FORM{'ListType'} eq "Alphabetically, Reversed") { 

print "($text{'06041})";

}
elsif ($FORM{'ListType'} eq "Compressed") { 

print "($text{10605'})";

}
elsif ($FORM{1ListType'} eq "Compressed, Reversed") { 

print "($text{'06061})";

}
elsif ($FORM{'ListType1} eq "By Threads, Reversed") { 

print "($text{10611'})";

}
elsif ($FORM{1ListType1} eq "By Threads, Mixed") { 

print "($text{106121})";

}
else { print " ($text{ Ό613 1 }) "; }
print " </SMALLx/FONTx/ TD></ TR>" ;

Εφόσον τώρα η SSearchString έχει κάποια τιμή, τότε η τιμή αυτή θα πρέπει να εκτυπωθεί, 
για να βλέπει ο χρήστης ποιος όρος αναζητήθηκε. Ο πίνακας κλείνει εδώ με την εκτύπωση 
του tag </TABLE>.

Στο σημείο αυτό ορίζουμε τον μετρητή Smessagecount=0.
Επιπλέον αν έχει τιμή η SAdminRun, τότε θέτουμε SDeleteSelect=l και $ToBeDeleted=” 

“. Η print στη συνέχεια ξεκινάει τη δημιουργία μιας φόρμας για την αποστολή των στοιχείων, 
από την οποία το query string θα τεθεί delete.

Η print που υπάρχει μετά εκτυπώνει την τιμή της μεταβλητής <$ul_dl>.
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if ($SearchString) {
print "<TRxTD COLSPAN=3 ALIGN=CENTER><FONT 

$fontspec><SMAL·L>$SearchString</SMAL·L·></FONT></TD></TR>";
}
print "</TABLEx/CENTER>\n" ;
$messagecount = 0; 
if ($AdminRun) {

$DeleteSelect = 1;
$ToBeDeleted = "";
print "<FORM METHOD=POST ACTION=\"$adminurl$BBSquery", 

"delete\"$BBStarget>\n";

}

print"<Px$ul_dl>\n" ;

Στην περίπτωση που η $FORM{‘ListType’} ταιριάζει με Compress, εκτελείται η επόμενη 
if. Η διαδικασία εκτύπωσης των μηνυμάτων είναι η εξής:

a) Διαβάζεται με μια foreach ο πίνακας @sortedmessages. Αν η $already{‘$message’} 
δεν έχει τιμή, τότε θέτουμε $respcount= -1, $respdate=0, $showthread=0, 
$newcount=0.

b) Αν έχει τιμή η $Cookies{‘lastmessage’} και η τιμή αυτή είναι μικρότερη από την 
Smessage, τότε η $newcount μειώνεται κατά ένα.

c) Για την εκτύπωση των μηνυμάτων καλείται η υπορουτίνα 
CompressList {Smessage}.

d) Αν μετά την εκτέλεση της υπορουτίνας είναι $showthread>0, τότε η Smessage 
εισάγεται στον @messages με χρήση της push.

e) Η μεταβλητή Smessagecount αυξάνεται κατά 1
ί) Οι μεταβλητές Sresponsecount {Smessage}, $respdate{ Smessage}, 

Snewcount{Smessage}, παίρνουν αντίστοιχα τις τιμές των μεταβλητών Srespcount, 
Srespdate, Snewcount..

g) Στην περίπτωση που επιπλέον η $FORM{‘ListType’} ταιριάζει με Reversed ή με 
Mixed, τότε αντιστρέφονται τα στοιχεία του @messages με χρήση της συνάρτησης 
reverse. Ο αντιστραμμένος πίνακας καταχωρείται στον @sortedmessages. Αν το 
ταίριασμα δεν επιτύχει, τότε ο @sortedmessages είναι ο ίδιος ο @messages.

h) Στη συνέχεια ο @sortedmessages διαβάζεται με μία foreach. Αν βρεθεί να έχει τιμή 
η SNotFirstEntry, τότε τυπώνεται η τιμή της SThreadSpacer. Διαφορετικά, τίθεται 
$NotFirstEntry=l.

i) Η PrintMessageDesc καλείται με την παράμετρο Smessage για να εκτυπωθεί το 
περιεχόμενο του μηνύματος.

j) Μετά θα εκτυπωθεί η τιμή της Srespcount {Smessage}, δηλαδή πόσες απαντήσεις 
έχουν δοθεί σε αυτό το μήνυμα.

k) Ανάλογα με τον αριθμό τον απαντήσεων θα εκτυπωθεί δίπλα και το ανάλογο 
μήνυμα-response ή responses.

l) Αν έχει τιμή η Snewcount {Smessage}, τότε θα τυπωθεί η τιμή αυτή με το κείμενο 
new.
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m) Αν έχει τιμή η $respcount{$message}, τότε θα τυπωθούν πρώτα - - και μετά θα 
κληθεί η PrintDate με παράμετρο την παραπάνω μεταβλητή, για να εκτυπωθεί η 
ημερομηνία που δόθηκε η απάντηση.

if ($FORM{1ListType'} =~ /Compress/)

{
foreach $message (@sortedmessages) { 

unless ($already{$message}) {
$respcount = -1;
$respdate = 0;
$showthread = 0;
$newcount = 0; 
if ($Cookies{'lastmessage1}

($Cookies{'lastmessage'} < $message)) { 
$newcount--;

}
&CompressList($message); 
if ($showthread >0) {

push (©messages,$message);
$messagecount ++;
$respcount($message) = $respcount; 
$respdate{$message} = $respdate; 
$newcount{$message} = $newcount;

}
}

}
if (($FORM{'ListType1} =~ /Reversed/)

|| ($FORM{'ListType'} =- /Mixed/)) {
@sortedmessages = reverse(@messages);

}
else {

@sortedmessages = ©messages;

}
foreach $message (@sortedmessages) {

if ($NotFirstEntry) { print "$ThreadSpacer"; }
else { $NotFirstEntry =1; }
ScPrintMessageDesc ($message) ; 
print "<BRxSMALLxEM>$respcount{$message} 
if ($respcount{$message} == 1) {

print "$text{'0550'}";

}
else {

print "$text{'0551'}";

}
if ($newcount{$message} > 0) {

print " ($newcount{$message} $text{'0552' }) " ;

}
if ($respcount{$message} > 0) {

print " -- ",&PrintDate($respdate{$message});

}
print " </EMx/SMALL>\n" ;

}
}
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Αν στη $FORM{‘ListType’} το ταίριασμα είναι Chrono, τότε.
a) Αν ταιριάζει στη $FORM{‘ListType’} η Reversed τότε αντιστρέφεται ο πίνακας 

@sortedmessages όπως προηγουμένως.. Αλλιώς δεν γίνεται αντιστροφή. Το 
αποτέλεσμα καταχωρείται στην @messages.

b) Ο πίνακας @messages διαβάζεται με foreach. Αν για κάποιο μήνυμα δεν έχει τιμή η 
$DontUse{‘message’}, τότε αυτό πρέπει να εκτυπωθεί στο forum. Τότε 
εκτελούνται οι εντολές που βρίσκονται μέσα στην unless.

c) Καλείται η PrintMessageDesc.
d) Η μεταβλητή Smessagecount αυξάνεται κατά 1.

elsif ($FORM{'ListType'} =- /Chrono/)

{
if ($FORM{'ListType'} =- /Reversed/) {

©messages = reverse(@sortedmessages);

}
else {

©messages = @sortedmessages;

}
foreach $message (©messages) {

unless ($DontUse{$message}) {

^PrintMessageDesc($message);

}

}
}

$messagecount ++;

Αν η $FORM{‘ListType’} ταιριάζει με Alpha, τότε τα μηνύματα πρέπει να εμφανίζονται 
με αλφαβητική σειρά.

a) Αν επιπλέον η $FORM{‘ListType’} ταιριάζει με Reversed, τότε καλείται η 
υπορουτίνα ByAlphaReversed για τον πίνακα @sortedmessages. Στη συνέχεια κάθε 
κλειδί του @sortedmessages εισάγεται με push στον πίνακα @messages.

b) Αν η παραπάνω συνθήκη δεν επαληθευτεί, τότε γίνεται η ίδια διαδικασία, αλλά 
εκτελείται η ByAlpha για την ταξινόμηση.

c) Στη συνέχεια διαβάζεται ο πίνακας @messages. Αν για κάποιο μήνυμα Smessage 
δεν έχει τιμή η $DontUse{$message}, τότε για το μήνυμα αυτό καλείται η 
PrintMessageDesc. Η Smessagecount αυξάνεται κατά 1.
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elsif ($FORM{'ListType'} =- /Alpha/) {
if ($FORM{'ListType'} =- /Reversed/) {

foreach $key (sort ByAlphaReversed @sortedmessages) { 
push (©messages,$key);

}
}
else {

foreach $key (sort ByAlpha @sortedmessages) { 
push (©messages,$key);

}
}
foreach $message (©messages) {

unless ($DontUse{$message}) {
&PrintMessageDesc($message);
$messagecount ++;

}
}

}

Αν τώρα η $FORM{‘ListType’} είναι By Threads, τότε εκτελείται το επόμενο elsif.
a) O @sortedmessages διαβάζεται με foreach.
b) Αν για το μήνυμα Smessages δεν έχει τιμή η $already{‘message’} ή η 

$DontUse{$message}, τότε εκτελούνται οι εντολές μέσα στην unless.
c) Γίνεται ο ίδιος έλεγχος για την SNotFirstEntry όπως και προηγουμένως.
d) Για την εκτύπωση του μηνύματος καλείται η ThreadList{$message}.
e) Η Smessagecount αυξάνεται κατά ένα.

elsif ($FORM{'ListType'} eq "By Threads") {
foreach $message (@sortedmessages) {

unless ($already{$message} || $DontUse{$message}) {
if ($NotFirstEntry) { print "$ThreadSpacer"; } 
else { $NotFirstEntry =1; }
&ThreadList($message);
$messagecount ++;

}
}

}
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Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις εκτελείται το τελευταίο else.
a) Η reverse αντιστρέφει τον @sortedmessages και καταχωρεί στον @reversedmessages.
b) Ελέγχεται αν έχει τιμή η $already{$message} ή η $DontUse{$message}. Εφόσον η 

συνθήκη δεν επαληθευτεί, τότε εκτελούνται οι εντολές μέσα στην unless.
c) Εκτελείται μία split στο $MessageList{$message} στο σύμβολο |. Οι μεταβλητές 

$date, $sub, Sposter, Sprev, $next, Scount, Sadmin, $ip θα πάρουν τις επιμέρους τιμές 
που προκύπτουν από τη split.

d) Ελέγχεται αν έχει θετική τιμή η $MessageListt{$prev} ενώ ταυτόχρονα δεν έχει τιμή 
η $DontUse{$message}. Εφόσον δεν επαληθευτούν και οι δύο συνθήκες μαζί, τότε 
εκτελούνται οι εντολές στην unless. Αν δεν έχει τιμή η SNotFirstEntry τότε τυπώνεται 
η SThreadspacer. Διαφορετικά η SNotFirstEntry τίθεται ένα. Τέλος καλείται η 
Threadlist{$message} για την εκτύπωση του μηνύματος.

e) Η Smessagecount αυξάνεται κατά ένα.

else {
@reversedmessages = reverse(@sortedmessages);
foreach $message (@reversedmessages) {

unless ($already{$message} || $DontUse{$message}) {

$date=$sub=$poster=$prev=$next=$count=$admin=$ip="";

($date,$sub,$poster,$prev,$next,$count,$admin,$ip) =
split(/\|/,$MessageList{$message}); 

unless (($MessageList{$prev)>0) &&
!($DontUse{$prev))) {

if ($NotFirstEntry) { print
"$ThreadSpacer"; }

else { $NotFirstEntry =1; } 
&ThreadList($message);

}
}

}

$messagecount ++;

}

Η επόμενη print εκτυπώνει το tag </$ul_dl> για το κλείσιμο της λίστας.

print"<Px/$ul_dl>\n" ;
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6.12.2.5 Τελευταίοι έλεγχοι
Αν έχει τιμή η $AdminRun, τότε καλείται η υπορουτίνα DisplayIndexAdmin4. Αυτό 

συμβαίνει όταν το forum το επισκέπτεται ο administrator με τη χρήση του administrative 
script. Όταν το forum το επισκέπτεται χρήστης, ελέγχεται η τιμή της μεταβλητής 
Smessagecount. Αν αυτή είναι μικρότερη από 1, τότε δεν έχουν εισαχθεί νέα μηνύματα, 
οπότε τυπώνεται με print στο κέντρο της σελίδας το $text{‘0524’}.

Στο τελευταίο στάδιο ελέγχεται αν έχει τιμή η $ArchiveOnly ή δεν έχει τιμή η 
SAllowNewThreads ή έχει τιμή η $SeppostformIndex.. Αν μία από τις τρεις συνθήκες βγει 
ψευδής, τότε φορτώνεται το webbbs_form.pl και τυπώνεται μία αναφορά συνδέσμου 
PostMessage. Τέλος καλείται η Print_Form για την εμφάνιση της φόρμας.

Η υπορουτίνα κλείνει με την κλήση της Footer.

if ($AdminRun) { &DisplayIndexAdmin4; }
elsif ($messagecount < 1) {

print "<P ALIGN=CENTER><STRONG>$text{'0524'}</STR0NG>\n";

}
unless ($ArchiveOnly || !($AllowNewThreads) || $SepPostFormIndex) {

require $webbbs_form;
print "<A NAME=\"PostMessage\"></A>\n";
&Print_Form; 
print "<P>&nbsp;";

}
^Footer($FooterFile,"credits");

}
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6.13 Χρονικές Υπορουτίνες

6.13.1 Η υπορουτίνα rangedate(webbbsindex.pl)
Η υπορουτίνα αυτή υπολογίζει τα δευτερόλεπτα που αντιστοιχούν σε κάθε ημερομηνία.
Αρχικά οι παράμετροι Sperpmon, Sperpday, $perp_year περνιούνται στον πίνακα των 

παραμέτρων μετά ορίζεται ο πίνακας %day_counts που περιγράψαμε στην ανάλυση του 
ημερολογίου.

Επειδή τα χρόνια υπολογίζονται από την 1-1-1970 και μετά και οι συναρτήσεις της Perl 
επιστρέφουν διψήφια έτη, ο υπολογισμός της $perp_days γίνεται όπως παρακάτω:

Αρχικά αφαιρείται από το έτος το 69 και το αποτέλεσμα πολλαπλασιάζεται με το 365 για 
να μετατραπεί σε μέρες. Η διαφορά αυτή διαιρείται με το 4 και το ακέραιο πηλίκο 
προστίθεται στο προηγούμενο αποτέλεσμα, για να υπολογιστούν στην $perp_days οι 
επιπλέον ημέρες που αντιστοιχούν στα δίσεκτα έτη. Στη συνέχεια προστίθενται στην τιμή 
αυτή οι μέρες που πέρασαν από την αρχή του χρόνου ως την πρώτη μέρα του μήνα.

Αν τώρα το έτος είναι δίσεκτο, τότε η διαφορά του από το 68(το δίσεκτο έτος πριν από το 
70) θα διαιρείται με το 4. Εφόσον ισχύει αυτό και η $perp_mon>2, τότε πρέπει να προστεθεί 
μία μέρα στην τιμή της Sperpdays. Η τιμή αυτή εκφράζει τις ημέρες μέχρι την πρώτη του 
μήνα που είμαστε, οπότε προστίθεται η τιμή της Sperp day στο αποτέλεσμα για να βρούμε 
πόσες μέρες πέρασαν ως την $perp_day.

Στη συνέχεια αφαιρούμε από την Sperpdays ένα χρόνο-366 μέρες-και μετατρέπουμε σε 
δευτερόλεπτα με πολλαπλασιασμό με το 86400, ενώ προσθέτουμε και 18000 δευτερόλεπτα, 
που αντιστοιχούν σε 5 ώρες.

Η τιμή αυτή θα τροφοδοτηθεί στην localtime. Το τρίτο στοιχείο του πίνακα που προκύπτει 
αντιστοιχεί στην ώρα και θα καταχωρηθεί στη Shour.

Αν τώρα η Shour είναι θετική, τότε αφαιρούμε και μία ώρα-3600 δευτερόλεπτα.
Εφόσον έχει τιμή η SHouroffset, την αφαιρούμε από την προηγούμενη τιμή, αφού την 

πολλαπλασιάσουμε πρώτα με το 3600. Το αποτέλεσμα καταχωρείται στην Sperpsecs.
Η τελευταία εντολή επιστρέφει την τιμή της Sperp secs. 

sub rangedate {
($perp_mon,$perp_day,$perp_year) =
%day_counts =

(1,0,2,31,3,59,4,90,5,120,6,151,7,181,
8,212,9,243,10,273,11,304,12,334);

$perp_days = (($perp_year-69)*365)+(int(($perp_year-69)/4));
$perp_days += $day_counts{$perp_mon};
if ((int(($perp_year-68)/4) eq (($perp_year-68)/4))

&& ($perp_mon>2)) {
$perp_days++;

}
$perp_days += $perp_day;
$perp_days -= 3 66;
$perp_secs = ($perp_days*86400)+18000;
$hour = (localtime($perp_secs))[2]; 
if ($hour>0) { $perp_secs-=3600; }
$perp_secs -= ($HourOffset*3600); 
return $perp_secs;

}
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6.13.2 Η υπορουτίνα PrintDate(webbbsbasic.pl)
Η υπορουτίνα αυτή τυπώνει την ημερομηνία προσθήκης του κάθε μηνύματος στο forum.
Αρχικά ελέγχεται αν η παράμετρος που μεταβιβάστηκε κατά την κλήση, δηλαδή η $_[0] 

ταιριάζει με 1 ή περισσότερα ψηφιά στην αρχή και το τέλος του string. Αν αυτό δεν ισχύει, 
τότε επιστρέφεται η τιμή $_[0].

Εφόσον δεν εκτελεστεί η unless, η υπορουτίνα προχωράει. Η $Houroffset*3600 
προστίθεται στην $_[0] και το αποτέλεσμα τροφοδοτείται στη localtime. Από τη συνάρτηση 
αυτή προκύπτει ένας πίνακας με 7 στοιχεία.

Αν το στοιχείο $sec είναι μικρότερο του 10, και κατά συνέπεια μονοψήφιο, τότε γίνεται 
0$sec. Η ίδια μετατροπή γίνεται και για την $min.

Μετά αποθηκεύουμε την $hour στην $hour24. Και σε αυτή την τιμή τίθεται το 0 μπροστά 
αν είναι μικρότερη του 10.

Επίσης για την ώρα θέλουμε να εμφανίζεται αν είναι npioi(am) ή απόγευμα(ρπι). Για το 
λόγο αυτό θέτουμε την $ampm να είναι “a.m.” Αν η $hour είναι 12, τότε είναι 
$ampm=”a.m.”. Αν η $hour είναι 0, τότε θέτουμε $hour=”12”. Τέλος αν είναι $hour>12, τότε 
αφαιρούμε το 12 και θέτουμε $ampm=”p.m.”.

Στη συνέχεια το $months[$mon] αποθηκεύεται στην Smon. Επειδή όμως η αρίθμηση των 
μηνών που προκύπτουν από τη localtime ξεκινάει από 0 ως 11, προσθέτουμε 1.

Επιπλέον, επειδή η localtime αφαιρεί 1900 από το έτος, προσθέτουμε στην $year το 1900 
και καταχωρούμε το αποτέλεσμα στη Syearlong.

Αν τώρα το έτος είναι μεγαλύτερο από 99, τότε του αφαιρούμε 100, ενώ αν είναι 
μικρότερο του 10, τότε το μετατρέπουμε σε 0$year.

Η $days[$wday] θα καταχωρηθεί στην $wday.
Τέλος, θα πρέπει να ορίσουμε τον τρόπο εμφάνισης της ημερομηνίας. Αρχική τιμή της 

μεταβλητής $datestring είναι η SDateConfig. Στη συνέχεια ένα regex θα αναζητήσει να βρει 
τα %mo%, %ΜΟ%, %dy%, %DY%, %yr%, %YR%, %am%, %sc%, %mn%, %mn%, %hr%, 
%HR%.

Στα επιτυχή ταιριάσματα, οι παραπάνω τιμές θα αντικατασταθούν με το αντίστοιχο 
δεύτερο τμήμα της κανονικής έκφρασης. Η return μετά θα επιστρέφει τη νέα τιμή της 
Sdatestring.
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sub PrintDate {
unless ($_[0] = ~ /A\d+$/) {

return $_[0];

}
($sec,$min,$hour,$mday,$mon,$year,$wday,$yday,$isdst) = 

localtime($_[0]+($HourOffset*3600)); 
if ($sec < 10) { $sec = "0$sec"; } 
if ($min < 10) { $min = "0$min"; }
$hour24 = $hour;
if ($hour24 < 10) { $hour24 = "0$hour24'
$ampm = "a.m.";
if ($hour eq 12) { $ampm = "p.m."; }

}

if ($hour eq 0) { $hour 
if ($hour >12) { $hour 
$month = $months[$mon];
$mon ++;
$yearlong = $year+1900; 
if ($year > 99) { $year 
if ($year < 10) { $year 
$wday = $days[$wday]; 
$datestring = $DateConfig;

s/%mo%/$mon/g;

"12"; } 
($hour ■ 12); $ampm = "p.m.

$year-100; 
"0$year";

$datestring
$datestring
$datestring
$datestring
$datestring
$datestring
$datestring
$datestring
$datestring
$datestring
$datestring

s/%MO%/$month/g; 
s/%dy%/$mday/g; 
s/%DY%/$wday/g; 
s/%yr%/$year/g; 
s/%YR%/$yearlong/g; 
s/%am%/$ampm/g; 
s/%sc%/$sec/g; 
s/%mn%/$min/g; 
s/%hr%/$hour/g; 
s/%HR%/$hour24/g;

return $datestring;

Χρονικές Υπορουτίνες



Ο ΧΩΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ 211

6.14 Υπορουτίνες αποστολής μηνυμάτων στο board

6.14.1 Η υπορουτίνα Post Message(webbbs_post.pl)
Η υπορουτίνα καλείται για την ολοκλήρωση της αποστολής ενός μηνύματος στο χώρο 

συζητήσεων.
Αν η μεταβλητή $ResolveIPs έχει τιμή, τότε ελέγχεται με κανονική έκφραση η 

$ENV{‘REMOTE_ADDR’}. Η μορφή που αναζητείται είναι ψηφία.ψηφία.ψηφία.ψηφία. Αν 
βρεθεί, αλά δεν έχει τιμή η περιβαντολογική παράμετρος $ENV{‘REMOTE_HOST’} ή αν η 
$ENV{‘REMOTE_HOST’} είναι της ίδιας μορφής, τότε η $ENV{‘REMOTE_ADDR’} 
χωρίζεται με split στην τελεία και τα επιμέρους τμήματα τοποθετούνται στον πίνακα 
@domainbytes.

Με χρήση της pack, τα στοιχεία του @domainbytes κωδικοποιούνται σε ένα δυαδικό 
string και καταχωρούνται στην Spackaddr. Η gethostbyaddr χωρίζει την Spackaddr σε $name, 
$aliases, Saddrtype, Slength, @addrs. To στοιχείο 0 του πίνακα που προκύπτει είναι το $name 
και θα καταχωρηθεί στην $resolvedip.

Στη συνέχεια μία κανονική έκφραση θα ελέγξει την Sresolvedip. To regex αναζητά 
γράμμα ή αριθμό ή - στην αρχή του string και μετά τελεία(.) 1 ή περισσότερες φορές, μετά 
γράμματα 2 ή 3 φορές ή αριθμό 1 ως 3 φορές στο τέλος του string. Αν το ταίριασμα δεν 
επιτύχει, τότε η Sresolvedip τίθεται κενή.

Η if που υπάρχει μετά ελέγχει την τιμή της μεταβλητής Sresolvedip. Αν βρει εκεί τιμή, 
τότε την καταχωρεί στην SENV {‘REMOTE HOST’} και εδώ τελειώνει η πρώτη if.

Αν τώρα η SResolvedIPs δεν έχει τιμή, τότε εκτελείται το else και τίθεται 
$ENV{‘REMOTE_HOST’}=””.

sub PostMessage {
if ($ResolveIPs) {

if (($ENV{1REMOTE_ADDR1} =- /\d+\.\d+\.\d+\.\d+/)
&& (!($ENV{1REMOTE_HOST'})
|| ($ENV{1REMOTE_HOST1} =- /\d+\.\d+\.\d+\.\d+/))) {

@domainbytes = split(/\./,$ENV{'REMOTE_ADDR'}); 
$packaddr = pack("C4",@domainbytes);
$resolvedip = (gethostbyaddr($packaddr, 2))[0]; 
unless ($resolvedip =~

Γ [a-zA-ZO-9\-\.]+\. ( [a-zA-Z] {2,3} | [0-9] {1,3})$/) 
$resolvedip =

}
if ($resolvedip) {

$ENV{'REMOTE_HOST'} = $resolvedip;

}
}

}
else {

$ENV{'REMOTE_HOST'} = "";

}

{
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Η unless που ακολουθεί θα εκτελεστεί μόνο αν δεν έχει πάρει τιμή η μεταβλητή 
$ENV{‘REMOTE_HOST’}. Στην περίπτωση αυτή της δίνεται η τιμή της 
$ENV {‘REMOTEADDR’}.

Μετά ελέγχεται αν έχει τιμή η μεταβλητή $ArchiveOnly ή αν έχει τιμή η μεταβλητή 
$FORM{‘followup’} ενώ ταυτόχρονα δεν έχει τιμή η $AllowResponses ή αν δεν έχει τιμή η 
$FORM{‘followup’} ενώ ταυτόχρονα δεν έχει τιμή η SAllowNewThreads. Στην περίπτωση 
αυτή καλείται η Error(“9520”, “9521”) για την εκτύπωση του ανάλογου μηνύματος.

Αν τώρα έχει τιμή η $BannepIPsFile, τότε το αρχείο αυτό θα ανοίξει με filehandle 
BANNED και θα αντιγράφει στον πίνακα @bannedips.

Για κάθε στοιχείο τώρα του παραπάνω πίνακα εκτελείται η chomp. Αν το μήκος του της 
Sbannedip είναι μικρότερο από 2, τότε πάμε στην επόμενη επανάληψη. Διαφορετικά, αν η 
SENV {‘REMOTE HOST’} ή $ENV{‘REMOTE_ADDR’} ταιριάζει με την Sbannedip, τότε 
αν είναι $BanLevel=l, τίθεται $Moderated=l και $email_list=l.

Αν δεν είναι $BanLevel=l, τότε θα κληθεί η Ειτογ(“9520”, “9521”) για την εκτύπωση του 
αντίστοιχου μηνύματος λάθους.

unless ($ENV{'REMOTE_HOST1}) { $ENV{'REMOTE_HOST'} = $ENV{'REMOTE_ADDR'};

}
if ($ArchiveOnly

|| ($FORM{'followup'} && !($AllowResponses))
jj (!($FORM{'followup'}) && !($AllowNewThreads))) {

{.Error ( "9520" , "9521") ;

}
if ($BannedIPsFile) {

open (BANNED,"$BannedIPsFile");
@bannedips = <BANNED>; 
close (BANNED);
foreach $bannedip (@bannedips) { 

chomp ($bannedip); 
next if (length($bannedip) < 2); 
if (($ENV{'REMOTE_HOST'} =- /$bannedip/i)

|| ($ENV{'REMOTE_ADDR'} =- /$bannedip/i)) { 
if ($BanLevel == 1) {

$Moderated = 1;
$email_list = 1;

}
else {

{.Error ( "952 0" , "9521") ;
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Αν τώρα οι $FORM{‘followup’} και $FORM{‘subject’} έχουν τιμή, τότε αυτή θα 
καταχωρηθεί αντίστοιχα στις Sfollowup και $subject. Στη $ subject μετά τα &quot;, &lt;, 
&gt;, &amp; θα αντικατασταθούν με τα δεκαεξαδικά τους ισοδύναμα. Η substr στη συνέχεια 
θα κρατήσει από την τιμή της $subject μέχρι τον χαρακτήρα που ορίζει η $MaxInputLentgh.

Η επόμενη if ελέγχει αν έχουν τιμή οι μεταβλητές $NM_TellTale ή SPicTellTale 
ταυτόχρονα με τη Ssubject. Στην περίπτωση αυτή η τιμή της $ subject τίθεται στη 
Srealsubject.

Εφόσον τώρα έχει τιμή η $NM_TellTale και το μήκος της $FORM{‘body’} είναι 
μικρότερο από 4 και δεν έχει τιμή η μεταβλητή $message_url, τότε το πρόγραμμα θεωρεί ότι 
το μήνυμα είναι κενό και η Ssubject ενοποιείται με την τιμή της $NM_Telltale.

Αν τώρα έχει τιμή η $Pic_TellTale και η Simage url, τότε η Ssubject θα ενοποιηθεί με την 
SPicTelltale και η αρχική if θα κλείσει.

Εφόσον δεν επαληθεύονται οι συνθήκες της αρχικής if, εκτελείται το else. Τα σύμβολα 
<,>, &, “ αντικαθίστανται με τα δεκαεξαδικά τους ισοδύναμα.

if ($FORM{'followup'}) { $followup = "$FORM{'followup; }
if ($FORM{'subject'}) { $subject = "$FORM{'subject; }
$subject =- s/\&quot\;/"/g;
$subject =- s/\&lt\;/</g;
$subject =- s/\&gt\;/>/g;
$subject =- s/\&amp\;/\&/g;
$subject = substr($subject,0,$MaxInputLength); 
if ($subject && ($NM_Telltale || $Pic_Telltale)) {

$realsubject = $subject;

if ($NM_Telltale && (length($FORM{'body'})<4) &&
!($message_url)) {

$subject .= " $NM_Telltale";

}
if ($Pic_Telltale Sc& $image_url) {

$subject .= " $Pic_Telltale";

}
}
else {

$subject =- s/\&/\&amp\;/g;
$subject = ~ s/>/\&gt\;/g;
$subject =- s/</\&lt\;/g;
$subject =- s/"/\Scquot\;/g;

}

Μετά ελέγχεται αν έχει τιμή ο πίνακας @SubjectPrefixes και δεν έχει τιμή η μεταβλητή 
Sfollowup. Αν επαληθευτούν και οι δύο συνθήκες, τότε ελέγχεται η μεταβλητή 
SFORM{‘subjectprefix’}. Αν αυτή έχει τιμή, τότε η τιμή της Ssubject θα αποτελείται από την 
ενοποίηση της SFORM{‘subjectprefix’} με τη Ssubject. Διαφορετικά η Ssubject τίθεται κενή.

Αν επιπλέον έχει τιμή η SFORM{‘body’}, τότε αυτή τίθεται στη Sbody.
Στην περίπτωση που έχει τιμή η SNaughtyFlag καλείται η Error για την εκτύπωση του 

αντίστοιχου μηνύματος λάθους.
Για να είναι πλήρης η φόρμα πρέπει ο χρήστης να έχει συμπληρώσει το όνομά του και το 

θέμα του μηνύματος. Στην περίπτωση που κάποιο από αυτά λείπει τότε εκτυπώνεται μήνυμα
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λάθους. Επίσης το μήκος του μηνύματος δεν πρέπει να είναι πάνω από 
$MaxMessageSize*1024(yia Kbytes).

Αν τώρα έχει τιμή η $FORM{‘preview’}, τότε καλείται η υπορουτίνα PreviewPost.

if (@SubjectPrefixes && !($followup)) {

}
if

if ($FORM{'subjectprefix1}) {
$subject = $FORM{1subjectprefix'

}
else { $subject = }

| μ n $subj ect;

($FORM{'body'}) { $body = "$FORM{'body'}" ; }
if ($NaughtyFlag) {

}

ScError ( "9510" , "9511" ) ;

unless ($name && $subject) { ScError ( " 9200 " , " 9201" ; }
if (length($body) > ($MaxMessageSize*1024)) {

}
if

&Error ( "92 50" , "9251") ;

($FORM{'Preview'}) {

}

ScPreviewPost;

Πρέπει επίσης να βεβαιώνεται ότι κάθε μήνυμα αποστέλλεται μόνο μία φορά. Για το λόγο 
αυτό όλα τα πεδία που παίρνουν τιμή από τη φόρμα ενοποιούνται για τη δημιουργία της 
$new_body. Ελέγχεται επίσης αν ο κατάλογος που δηλώθηκε στην $dir είναι writable.

Στη συνέχεια ανοίγουμε το αρχείο dupecheck.txt. Το περιεχόμενό του καταχωρείται στην 
Slastbody. Αν φυσικά δεν υπάρχει διπλότυπη εγγραφή η $last_body δεν έχει τιμή.

Αν η τιμή της $last_body είναι ίδια με την τιμή της $new_body, τότε καλείται η Error για 
την εκτύπωση του μηνύματος λάθους. Σε κάθε άλλη περίπτωση, το αρχείο ανοίγεται για 
εγγραφή και εισάγεται σε αυτό η τιμή της Snew body.

Μετά ελέγχεται αν υπάρχει το αρχείο data.txt που μετράει τον αριθμό των μηνυμάτων. Αν 
δεν υπάρχει, τότε εκτελείται η unless και γράφεται σε αυτό ο αριθμός 0.

Το αρχείο μετά ανοίγει με χρήση της LockOpen. Το περιεχόμενο του καταγράφεται στη 
$num η οποία αυξάνεται κατά ένα. Ύστερα, η seek τοποθετεί τον file pointer στην αρχή του 
αρχείου και εκτυπώνει σε αυτό την νέα τιμή της $num. Το αρχείο κλείνει με χρήση της 
LockClose.
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Πρέπει στη συνέχεια να δημιουργηθεί ο υποκατάλογος που θα κρατιούνται τα μηνύματα. 
Για να γίνει αυτό η $num διαιρείται με το 1000 και παίρνουμε το ακέραιο πηλίκο της 
διαίρεσης. Αν τα μηνύματα είναι π.χ. λιγότερα από 1000 αυτό θα είναι 0. Ο κατάλογος θα 
ονομαστεί bbsO.

Η unless ελέγχει μήπως δεν υπάρχει ο κατάλογος για να τον δημιουργήσει με τη mkdir. 
Τα permissions είναι 0777 δηλαδή read, write, execute για user, group, others.

Αν τώρα έχει τιμή η SModerated, τότε δημιουργείται η $num.tmp και καταχωρείται στη 
$num. Στην περίπτωση αυτή το μήνυμα περιμένει για έγκριση πριν εμφανιστεί στο χώρο 
συζητήσεων.

$new_body =

$name.$email.$subj ect.$body.$image_url.$message_url_title.$message_url; 
$new_body =- s/\n/ /g;
unless (-w "$dir") { tError("9410","9411"); }
open (DUPEDATA,"$dir/dupecheck.txt");
$last_body = <DUPEDATA>; 
close (DUPEDATA);
if ($last_body eq $new_body) { &Error("95009501" ); } 
else {

open (DUPEDATA,">$dir/dupecheck.txt"); 
print DUPEDATA "$new_body"; 
close (DUPEDATA);

}
unless (-e "$dir/data.txt") {

open (NUMBER,">$dir/data.txt"); 
print NUMBER " 0 " ; 
close (NUMBER);

}
&LockOpen (NUMBER,"$dir/data.txt");
$num = <NUMBER>;
$num++;
seek (NUMBER, 0, 0) ; 
print NUMBER "$num"; 
truncate (NUMBER, tell(NUMBER));
&LockClose (NUMBER,"$dir/data.txt");
$subdir = "bbs".int($num/1000); 
unless (-d "$dir/$subdir") {

mkdir ("$dir/$subdir", 0777) ,· 
chmod 0777,"$dir/$subdir";

}
if ($Moderated) {

$num = "$num.tmp";

}

Υπορουτίνες αποστολής μηνυμάτων στο board



Ο ΧΩΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ 216

Μετά ανοίγεται για εγγραφή το αρχείο που αντιστοιχεί στην $num και γράφονται σε αυτό 
τα απαραίτητα στοιχεία. Αν δεν έχει τιμή η $FORM{‘wantnotice’}, τότε δημιουργείται πεδίο 
EMAILNOTICES>no. Τα υπόλοιπα πεδία εκτυπώνονται πάντα, εκτός από το PASSWORD 
το οποίο εκτυπώνεται μόνο αν έχει τιμή η $FORM{‘password’}.

open (MESSAGE,">$dir/$subdir/$num") ||
iError("9400","9401","$dir/$subdir/$num"); 

print MESSAGE "SUBJECT>$subject\n"; 
print MESSAGE "POSTER>$name\n"; 
print MESSAGE "EMAIL>$email\n"; 
print MESSAGE "DATE>$todaydate\n"; 
unless ($FORM{'wantnotice'}) {

print MESSAGE "EMAILNOTICES>no\n";

}
print MESSAGE "IP_ADDRESS>$ENV{'REMOTE_HOST'}\n"; 
if ($ENV{'REMOTE_USER'}) {

print MESSAGE "<!- -$ENV{ 1REMOTE_USER'}-->\n";

}
if ($FORM{'password'}) {

$password = crypt($FORM{'password'},"aa"); 
print MESSAGE "PASSWORD>$password\n";

}
print MESSAGE "PREVIOUS>$followup\n";
print MESSAGE "NEXT>\n";
print MESSAGE "IMAGE>$image_url\n";
print MESSAGE "LINKNAME>$message_url_title\n";
print MESSAGE "LINKURL>$message_url\n";
print MESSAGE "$body\n";
Close (MESSAGE);

Στη συνέχεια εκτελείται η unless. Αν δεν έχει τιμή η SModerated, τότε τα μηνύματα δεν 
χρειάζονται έγκριση. Ορίζουμε τους πίνακες %wordlist και @words. Μετά καλούμε την 
LockOpen για το αρχείο searchitems.idx για προσθήκη. Στο αρχείο αυτό εκτυπώνουμε αρχικά 
την τιμή της $num και στη συνέχεια τις Ssubject, $name, $body, τις οποίες τις ενώνουμε στη 
Sline. Η κανονική έκφραση επεξεργάζεται την $line για να σβηστούν όλα τα ειδικά σύμβολα, 
οι αριθμοί και τα κενά. Μια split χωρίζει την $line σε λέξεις που καταχωρούνται στον 
@words. Αν το συγκεκριμένο στοιχείο $word του hash πίνακα %wordlist υπάρχει τιμή τότε 
συνεχίζουμε στο επόμενο στοιχείο. Για οποίο δεν υπάρχει τιμή, τίθεται να είναι 1 και η $word 
εκτυπώνεται στο αρχείο searchitems.idx. Το αρχείο κλείνει με την LockClose.
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unless ($Moderated) {
%wordlist = ();
@words = ();
&LockOpen (SEARCH,"$dir/searchterms.idx","a");
print SEARCH "$num
$line = "$subject $name $body";
$line =- s/< ( [A>] |\n)*>/ /g;
$line =- s/&[A;\s]*;/ /g;
$line =- s/[A\w\.\-\']/ /g;
$line =- s/ (\s)+/ /g;
$line =- tr/A-Z/a-z/;
(Swords = split (/\s/,$line); 
foreach $word (@words) {

next if ($wordlist{$word}); 
$wordlist{$word} = 1; 
print SEARCH "$word

}
print SEARCH "\n";
&LockClose (SEARCH,"$dir/searchterms.idx");

Ύστερα ελέγχεται αν έχει τιμή η μεταβλητή $ followup. Αν αυτό ισχύει τότε εκτελείται 
μια if ανάλογα με την τιμή της SModerated. Εφόσον η μεταβλητή αυτή έχει τιμή, τότε η split 
χωρίζει την $MessageList{$followup} και το κάθε τμήμα τοποθετείται στην αντίστοιχη 
μεταβλητή.

Διαφορετικά, η ακέραια διαίρεση της $followup με το 1000 θα δημιουργήσει την Ssubdir. 
Το αρχείο που αντιστοιχεί στην $followup θα ανοιχτεί πρώτα για ανάγνωση και το 
περιεχόμενο του θα κρατηθεί στον @followup_lines. Ύστερα θα ανοιχτεί για έγγραφη. 
Ανάλογα με την τιμή της Sline θα εκτελεστεί το αντίστοιχο κομμάτι της blockif και το αρχείο 
θα κλείσει.

if ($followup) {
if ($Moderated) {

$fudate=$fusub=$fuposter=$fuprev=$funext=$fucount=$fuadmin=$fuip=""

($fudate,$fusub,$fuposter,$fuprev,$funext,$fucount,$fuadmin,$fuip) 

split(/\|/, $MessageList{$followup});

}
else {

$subdir = "bbs".int($followup/1000); 
open (FOLLOWUP,"$dir/$subdir/$followup");
@followup_lines = <FOLLOWUP>; 
close (FOLLOWUP);
open (FOLLOWUP,">$dir/$subdir/$followup"); 
foreach $line (@followup_lines) { 

chop $line;
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if ($line =- /AEMAILNOTICES>/i) {
$fuwantnotice = "no";

}
elsif ($line =- /aEMAIL>(.*)/i) {

$fuemail = $1;

}
if ($line =- /ANEXT>/) {

print FOLLOWUP "$line $num\n";

}
else {

print FOLLOWUP "$line\n";

}
}
close (FOLLOWUP);

Μία split θα χωρίσει το στοιχείο $MessageList{$followup} και θα καταχωρήσει τα 
τμήματα που προκύπτουν σε επιμέρους μεταβλητές. Η Sfunext θα ενοποιηθεί με την $num, 
ενώ με την foreach που ακολουθεί, για κάθε μία από τις μεταβλητές η 
$MessageList{$followup} θα ενοποιηθεί με αυτές.

$fudate=$fusub=$fuposter=$fuprev=$funext = $fucount=$fuadmin=$fuip="" ;

($fudate,$fusub,$fuposter,$fuprev,$funext,$fucount,$fuadmin,$fuip
) =

split(/\|/,$MessageList{$followup});
$funext .= " $num";
delete ($MessageList{$followup});
foreach $key

($fudate,$fusub,$fuposter,$fuprev,$funext($fucount,$fuadmin,$fuip) {
$MessageList{$followup} .= "$key|";

}
}
$fusub =- s/tpipe;/\|/g;
$fuposter =- s/&pipe;/\|/g;

Στη συνέχεια θα ελεγχθεί η τιμή της Smailprog. Αν αυτή έχει οριστεί, τότε καλείται η 
Unwebify για τις μεταβλητές $FORM{‘subject’}, $FORM{‘name’}, $FORM{‘body’} και 
$message_url_title. Για τις πρώτες τρεις, η substr ορίζει πόσοι χαρακτήρες θα αποθηκευτούν 
τελικά, ενώ η τέταρτη αποθηκεύεται ολόκληρη.

Η if που υπάρχει μετά καθορίζει την τιμή της $body, ανάλογα με το αν το board είναι 
ελεγχόμενο ή όχι. Η Sbody μετά ενοποιείται με ένα ακόμη κείμενο, την (#$num) και την 
$FORM{‘subject’}. Αν το board δεν είναι ελεγχόμενο, δηλαδή δεν έχει τιμή η SModerated, 
τότε εκτελείται η unless και η $body ενοποιείται επιπλέον με άλλο το κείμενο $text{‘7603’} 
και το <$cgiurl?rev=$num. Αυτό σημαίνει ότι το query string γίνεται rev=$num.

Στη συνέχεια η Sbody ενοποιείται με τα κείμενα $text(‘7601’}, $text{‘7602’} και με το 
αποτέλεσμα της PrintDate(Stodaydate)
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if ($mailprog) {
$FORM{'subject1} = &UnWebify($FORM{'subject'});
$FORM{'subj ect1j = substr($FORM{'subject'},0,50);
$FORM{1 name'} = &UnWebify($FORM{lname'});
$FORM{'name 1} = substr($FORM{'name'},0,15);
$FORM{'body'} .= "\n";
$FORM{ 'body' } = ScUnWebify ($FORM{ ' body' }) ; 
$message_url_title = &UnWebify($message_url_title); 
if ($Moderated) {

$body = $text{'7005'}."\n\n".$text{'70011}."\n\n";

}
else {

$body = $text{17000'}."\n\n".$text{'7001'}."\n\n";

}
$body .= "$text{'76001} (#$num) $F0RM{'subject'}\n";
unless ($Moderated) {

$body .= "$text{'7603'} <$cgiurl?rev=$num>\n";

}
$body .= "$text{'7601'} $F0RM{'name'}";
$body .= "\n";
$body .= "$text{176021}
$body .= &PrintDate($todaydate)."\n\n";

Αν έχει τιμή η $ followup, εκτελείται μία παρόμοια διαδικασία για τις αντίστοιχες 
παραμέτρους.

Αν τώρα δεν έχει τιμή η SHeaderOnly, τότε η $body ενοποιείται με τη $FORM{‘body’}. 
Αν επιπλέον έχουν τιμή οι $message_url και $message_url_title, τότε ενοποιείται και με 
αυτές. Μετά ενοποιείται με τα κείμενα $text{‘7001 ’}, $text{‘7002’} και εφόσον δεν έχει τιμή 
η $ArchiveOnly ενοποιείται και με το $text{‘7003’}.

if ($followup) {
$subjectfu = tUnWebify($fusub);
$subjectfu = substr($subjectfu,0,50);
$posterfu = &UnWebify($fuposter);
$posterfu = substr($posterfu,0,15);
$body .= "$text{'7604'} (#$followup) $subjectfu\n"; 
$body .= "$text{'7605'} $posterfu\n";
$body .= "$text{'7606'}
$body .= &PrintDate($fudate)."\n\n";

}
unless ($HeaderOnly) {

$body .= $FORM{1 body1}."\n"; 
if ($message_url && $message_url_title) {

$body .= "$text{'7607'} $message_url_title\n"; 
$body .= "$text{17608'} <$message_url>\n\n";

}
}
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Το κείμενο του μηνύματος πρέπει στη συνέχεια να χωριστεί σε γραμμές. Αυτό γίνεται με 
διαχωρισμό της Sbody με split στα σύμβολα αλλαγής γραμμής. Η κάθε γραμμή πρέπει να 
χωριστεί σε λέξεις. Ο μετρητής $quotewrap θα μετράει κάθε φορά το μήκος των συνολικών 
λέξεων που τυπώθηκαν. Όταν αυτό ξεπεράσει το 79, τότε η επόμενη λέξη πρέπει να 
εκτυπωθεί στην επόμενη γραμμή. Αλλιώς η λέξη τυπώνεται απευθείας.

Η $bcc τίθεται κενή.

$body .= $text{'70011}."\n\n".$text{'7002 ' } ; 
unless ($ArchiveOnly) {

$body .= " ".$text{'7003'};

}
$body .= "\n\n";
@bodylines = split(/\n/,$body);
$body = "";
foreach $bodyline (@bodylines) { 

if ($bodyline =- /Λ\./) {
$bodyline = ".".$bodyline;

}
$quotewrap = 0;
@quotedwords = split(/\s/,$bodyline); 
foreach $quotedword (@quotedwords) {

$quotewrap += length($quotedword)+1; 
if ($quotewrap >79) {

if ($quotedword =- /*'\./) {
$body .= "\n.$quotedword

}
else {

$body .= "\n$quotedword

}
$quotewrap = length($quotedword)+1;

}
else {

$body .= "$quotedword ";

}
}
$body .= "\n";

}
$bcc = "";

Εφόσον έχει τιμή τώρα η SModerated, τότε καλείται αμέσως η υπορουτίνα SendMail. Σε 
αντίθετη περίπτωση εκτελείται το else, το οποίο ελέγχει αν η $email_list==l ή έχει τιμή η 
Sprivatelist. Αν επαληθευτεί μία από τις δύο, τότε ελέγχεται αν υπάρχει το αρχείο 
addresses.txt. Στην περίπτωση αυτή, ελέγχεται αν οι μεταβλητές Saddress, Semail, Sfumail 
ικανοποιούν ή όχι κάποια patterns. Αν δεν ισχύει αυτό(εντολή unless) τότε η $bcc ενοποιείται 
με το κόμμα και με .Saddress.

Αν τώρα έχει οριστεί η Sfumail και η Saddress είναι ίδια με αυτήν, τότε τίθεται 
$onerecipientlist=l. Μετά η Sbcc θα ανιχνευτεί για να σβηστούν όλα τα κόμματα που 
υπάρχουν στην αρχή του string, και θα κληθεί η SendMail

Στη συνέχεια ελέγχεται η τιμή της μεταβλητής Sfuemail. Αν αυτή υπάρχει τότε πρέπει να 
ελεγχθεί και η Sfuwantnotice, αν δηλαδή αυτός που κάνει το followup θέλει ειδοποίηση από
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email.Η unless λοιπόν ελέγχει αν η τιμή της $fuwantnotice είναι “no” και αν δεν έχει τιμή η 
μεταβλητή $onerecipientlist ή αν η Sfuemail είναι $email. Τότε καλείται η Sendmail.

Οι $next και Scount τίθενται κενές.

if ($Moderated) {
tSendMail;

}
else {

if (($email_list == 1) || $private_list) {
if (-e "$dir/addresses.txt") {

open (ADDRESSES,"$dir/addresses.txt"); 
@addresses = <ADDRESSES>; 
close (ADDRESSES); 
foreach $address (@addresses) { 

chop $address; 
unless (($address =-

/(@.*@) | (\.\.) | (@\.) | (\.@) | Γ\.)

zA-Z] {2,3} I [0-9] {1,3}) (\]?)$/)

/$email/i))

|| $address !-
/A.+\@(\ [?) [a-zA-Z0-9\-\.]+\. ([a- 

|| ($email && ($address =~

}
if

}
}
$next = 
$count

}

II II .
II II .

| | ($fuemail
&& ($address =~ /$fuemail/i))) {

$bcc .= ", ".$address;

}
if ($fuemail

ScSc ($address =- /$fuemail/i) ) { 
$onrecipientlist = 1;

}
}
$bCC =- S/A, //;

}
ScSendMail ;

($fuemail) {
$bcc = "";
unless ( ( ($fuwantnotice eq "no")

&& !$onrecipientlist)
|| ($fuemail eq $email)) {

&SendMail($fuemail);

}
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Αν τώρα η τιμή της $FORUM{‘admin’} δεν είναι AdminPost, τότε η τιμή της τίθεται 
κενή. Το στοιχείο $MessageList{$num} σβήνεται.

Επίσης, αν δεν έχει τιμή η $Moderated, τότε για κάθε επιμέρους μεταβλητή η 
$MessageList{$num} θα ενοποιηθεί με την $key.

Η if που υπάρχει μετά θα καλέσει τη Header με τις αντίστοιχες παραμέτρους, ανάλογα με 
την τιμή της $Moderated.

unless ($FORM{'Admin'} eq "AdminPost") { $FORM{1 Admin'} = }
delete ($MessageList{$num}); 
unless ($Moderated) {

$subject =- s/\|/&pipe;/g;
$name =~ s/\|/tpipe;/g; 
foreach $key

($todaydate,$subj ect,$name,$followup,$next,$count,$FORM{1 Admin'},$ENV{' 
REMOTE_HOST'}) {

$MessageList{$num} .= "$key|";

}
}
if ($Moderated) {

&Header($text{'1600'},$MessageHeaderFile,"refreshalways"); } 
else {

^Header($text{'16001},$MessageHeaderFile("refreshalways","$num"); }
$navbar = $NavBarStart;

Στη συνέχεια πρέπει να δημιουργηθεί η σωστή μπάρα πλοήγησης., ανάλογα με το αν έχει 
τιμή η SUseframes. Η εσωτερική διάκριση ελέγχει επιπλέον την τιμή της SModerated για να 
ενοποιήσει τη Snavbar με τα αντίστοιχα κείμενα ή query strings. Στην περίπτωση που έχουμε 
πλαίσια αλλά το board δεν είναι ελεγχόμενο, το query string θα πάρει την τιμή review=$num 
και η μπάρα πλοήγησης θα είναι Return to Index/Review your Message.

Αν αντίθετα δεν χρησιμοποιούμε πλαίσια, τότε πάλι για την περίπτωση που δεν είναι 
ελεγχόμενο το board το query string γίνεται read=$num και η μπάρα Review your Message. 
Τέλος, αν είναι ελεγχόμενο, η Snavbar απλά ενοποιείται με ένα σύνδεσμο που έχει ως 
αναφορά την $num.

Η Snavbar έχει πλέον ολοκληρωθεί και εκτυπώνεται.
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if ($UseFrames) {
if ($Moderated) {

$navbar .= "<A HREF=\"$DestinationURL$BBSquery\"
$BBStargettop>";

}
$navbar .= "$text{10004'}</A>";

else {

}

$navbar .= " <A HREF=\"$DestinationURL$BBSquery"; 
$navbar .= "review=$num\" $BBStargettop>$text{'0004'} /

$navbar .= "$text{'0011'}</A>";

}
else {

unless ($Moderated) {
$navbar .= " <A HREF=\"$DestinationURL$BBSquery"; 
$navbar .= "read=$num\">$text{10011'}</A> |";

}
$navbar .= " <A HREF=\"$DestinationURL$BBSquery#$num\">"; 
$navbar .= "$text{'0004'}</A>";

}
$navbar .= $NavBarEnd; 
print "$navbar";

Εφόσον έχει τιμή η μεταβλητή Sprintboardname, τότε η τιμή αυτή πρέπει να εκτυπωθεί. 
Επίσης εκτυπώνεται και το $text{‘1600’}- Message Posted. Αν επιπλέον θέλουμε να φαίνεται 
η ΐρ διεύθυνση του χρήστη, δηλαδή έχει τιμή η μεταβλητή $ShowPosterIp, τότε τυπώνεται το 
ανάλογο κείμενο και το όνομα του Host, στην περίπτωση που αυτό είναι διαφορετικό από την 
ΐρ.

Τέλος εκτυπώνεται το κείμενο Stext{‘1601’}-Thanks for Contributing. Αν τώρα έχει τιμή 
η $Moderated τότε εκτυπώνεται και το Stext{‘1700’}.

Η υπορουτίνα τελειώνει με την κλήση της Footer με τις ανάλογες παραμέτρους.

if ($printboardname) {
print "<Ρ ALIGN=CENTERxBIGxSTRONG>" ; 
print " $boardname</STRONGx/BIG>\n" ;

}
print "<P ALIGN=CENTERxBIGxBIGxSTRONG>" ; 
print " $text { 1 1600 1 } </STRONGx/BIGx/BIG>\n" ; 
if ($ShowPosterIP) {

print " <SMALL>\n<P ALIGN=CENTERxEM>$text { ' 1602 ' } : 
$ENV{1REMOTE_ADDR' } " ;

unless ($ENV{'REMOTE_HOST'} eq $ENV{1REMOTE_ADDR'}) {
$ENV{1REMOTE_HOST'} =~ s/ [Λ\.]*\.(.*)/$1/; 
print "<BR>$text{'16031}: $ENV{'REMOTE_HOST'}";

}
print "</EM>\n</SMALL>\n";

}
print "<P ALIGN=CENTER>$text{'16011} \n" ; 
if ($Moderated) {

print "<P ALIGN=CENTER>$text{'17001}\n";

}
^Footer($MessageFooterFile,"return","refreshalways");

}
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6.14.2Η υπορουτίνα Preview Post προεπισκόπησης των 
pi]VOp<rriov(webbbs_post.pl)

Η υπορουτίνα αυτή καλείται όταν ο χρήστης δώσει τιμή στην $FORM{‘preview’} 
επιλέγοντας Preview Message. Στην αρχή καλούνται όπως σχεδόν πάντα οι υπορουτίνες 
Header και Header2.

Στη συνέχεια εκτυπώνονται τα κείμενα $text{‘2000’} και Stext{‘2001’}. Επίσης από το 
μήνυμα εκτυπώνεται η τιμή της $subject, δηλαδή το θέμα, το $text{‘ 1000’} και το $name.

Η επόμενη if θα εκτελεστεί μόνο αν έχουν τιμή οι μεταβλητές $DisplayEmail και $email, 
οπότε και η τιμή της Ssubject θα τεθεί στη $mailsubject και θα δημιουργηθεί ο αντίστοιχος 
σύνδεσμος.

Μετά θα εκτυπωθεί το $text{‘1001’} και θα κληθεί η υπορουτίνα PrintDate($todaydate) 
για την εκτύπωση της ημερομηνίας.

sub PreviewPost {

&Header($text{'2000'},$MessageHeaderFile);
&Header2; 
print "<P

ALIGN=CENTERxBIGxBIGxSTRONG>$text{ 1 2000 1 } </STRONGx/BIGx/BIGxP>$text 
{'2001'}\n";

print "<P ALIGN=CENTERxBIGxBIGxSTRONG>" ; 
print "$subject</STRONGx/BIGx/BIG>\n" ; 
print "<P ALIGN=CENTERxSTRONG>" ; 
print "$text{'1000'}: <BIG>$name</BIG>"; 
if ($DisplayEmail && $email) {

$mailsubject = $subject; 
if (%SmileyCode) {

foreach $key (keys %SmileyCode) {
$key2 = $SmileyCode{$key};
$key2 =~ s/([\[\]\(\)\\\*\+\?\\\|])/\\$l/g;
$mailsubject = - s/$key2/$key/g;

}
}
$mailsubject =- s/"/'/g;
print " &lt;<A HREF=\"mailto:$email?subject=$mailsubject\">"; 
print "$email</A>&gt;";

}
print "\n";
print "<BR>$text{ ' 1001' } : " , ScPrintDate ($todaydate) , "\n" ;
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Αν τώρα το πεδίο $MessageList{$followup} έχει τιμή, τότε η split θα χωρίσει στο 
σύμβολο | και θα καταχωρήσει τα επιμέρους τμήματα στις $pdate, $psub, Spposter, Spprev, 
Spnext, Spcount, Spadmin, $pip. Στις μεταβλητές $psub και Spposter η &pipe; θα 
αντικατασταθεί με το σύμβολο |.

Επίσης θα εκτυπωθεί το $text{‘1002’}-In Response Το- και θα δημιουργηθεί σύνδεσμος 
με το query string να είναι read=$followup.

Τέλος θα εκτυπωθούν οι Spsub, (Spposter), SMessageOpenCode, 
SbodySMessageCloseCode.

if ($MessageList{$followup}>0) {

$pdate=$psub=$pposter=$pprev=$pnext=$pcount=$padmin=$pip="";
($pdate,$psub,$pposter,$pprev,$pnext,$pcount,$padmin,$pip)

split(/\|/,$MessageList{$followup});
$psub = ~ s/&pipe;/\|/g;
$pposter =- s/&pipe;/\|/g;
print "<P ALIGN=CENTERxEM>$text{ ' 1002 ' } :
print "<A HREF=\"$DestinationURL$BBSquery";
print "read=$followup\"$BBStarget>";
print "$psub</A>
print "($pposter)</EM>\n";

}
print "</STRONG>$MessageOpenCode\n";
print "$body$MessageCloseCode\n";
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Αν έχουν τιμή οι μεταβλητές $image_url και $message_url, τότε θα δημιουργηθούν 
αντίστοιχα τα tags <IMG> και <Α HREF>, που θα δείχνουν στις τιμές των παραπάνω 
μεταβλητών. Η print που υπάρχει μετά θα εκτυπώσει την ιδιότητα TARGET.

Τέλος θα εκτυπωθεί η μεταβλητή της $message_url_title.
Η τιμή της μεταβλητής $BodyPreview θα τεθεί μετά στη $body. Τα σύμβολα &, “, <,> θα 

αντικατασταθούν με τη χρήση regex με τα αντίστοιχα δεκαεξαδικά.
Στην περίπτωση που έχει τιμή η Srealsubject, τότε η τιμή αυτή θα τεθεί στη $ subject και 

θα επαναληφθεί η ίδια διαδικασία.
Τέλος θα φορτωθεί με χρήση της require το webbbs_form και θα κληθεί η Print_Form με 

παράμετρο —1 ($_[0]=-1).

if ($image_url) {
print "<Ρ ALIGN=CENTER>";
print "<IMG SRC=\"$image_url\">\n";

}
if ($message_url) {

print "<P ALIGN=CENTER>";
print "<EM><A HREF=\"$message_url\"
print "TARGET=\"_blank\">";
print "$message_url_title</Ax/EM>\n" ;

}
$body = $BodyPreview;
$body =- s/\& /\&amp\; /g;
$body =- s/"/\&quot\;/g;
$body =- s/</\S:lt\;/g;
$body =- s/>/\&gt\;/g;
if ($realsubject) {

$subject = $realsubject;
$subject =~ s/\& /\&amp\; /g;
$subject =- s/"/\&quot\;/g;
$subject =~ s/</\&lt\;/g;
$subject =- s/>/\tgt\;/g;

}
require $webbbs_form;
&Print_Form(-1) ;
print "<P>Scnbsp;" ;
^Footer($MessageFooterFile,"credits");

}
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6.15 Υπορουτίνες εκτύπωσης της περιγραφής των μηνυμάτων

6.15.1 Η υπορουτίνα PrintMessageDesc(webbbsbasic.pI)
Η υπορουτίνα αυτή τυπώνει τους τίτλους των μηνυμάτων που υπάρχουν στο χώρο 

συζητήσεων.
Αρχικά ορίζονται οι μεταβλητές $date, $sub, $local, $prev, $next, Scount, Sadmin, Sip να 

είναι ίσες με “ Στη συνέχεια μία split εκτελείται στο στοιχείο $MessageList{$_[0]} στο 
σύμβολο |. Τα επιμέρους κομμάτια καταχωρούνται στις παραπάνω μεταβλητές.

Για τις $sub και Sposter στη συνέχεια εκτελούνται κανονικές εκφράσεις οι οποίες 
αντικαθιστούν τα &pipe με το |, όπου τα βρουν.

Στη συνέχεια εκτυπώνεται η τιμή της <$li_dd> για την αρχή της λίστας.

local ($date,$sub,$poster,$prev($next,$count,$admin,$ip) =
($date, $sub, $poster,$prev($next,$count,$admin,$ip) = 
split(/\|/,$MessageList{$_[0]});

$sub =- s/&pipe;/\|/g;
$poster =- s/&pipe;/\|/g; 
print "<$li_dd>";

Μετά ελέγχεται η τιμή της SAdminRun. Αν αυτή έχει οριστεί, τότε ελέγχεται επιπλέον η 
τιμή της SDeleteSelect. Εφόσον και αυτή έχει τιμή, πρέπει να δημιουργηθεί ένα πεδίο τύπου 
CHECKBOX με ΝΑΜΕ-’delete” και VALUE=S_[0], όπου η $_[0] μεταβιβάζεται κατά την 
κλήση της υπορουτίνας και είναι η τιμή της Smessagenumber33. Η SToBeDeleted που είχε 
οριστεί στην Initial izeData, ενοποιείται με την $_[0].

Εφόσον τώρα η Sadmin έχει την τιμή AdminPost, δηλαδή ο administrator έχει εισάγει 
μήνυμα ως administrator και όχι ως άλλος χρήστης, τότε πρέπει να εκτυπωθεί η τιμή της 
SAdminOpenCode.

Πρέπει επίσης να εξετάζεται αν το μήνυμα είναι νέο για να εκτυπωθεί το 
SNewOpenCode. Αυτό γίνεται με τον έλεγχο της τιμής της $Cookies{Tastmessage’}. Αν 
αυτή έχει τιμή που είναι μικρότερη από την $_[0] ή είναι $newcount{$_[0]} μεγαλύτερη από 
το 0, τότε εκτυπώνεται η SNewOpenCode.

33 Η μεταβλητή αυτή είτε έχει την τιμή 0 από την επιλογή του συνδέσμου Post New Message, είτε τον αριθμό 
που Παίρνει το μήνυμα όταν καταχωρείται στη βάση.
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if ($AdminRun) {
if ($DeleteSelect) {

print "<INPUT TYPE=CHECKBOX
print "NAME=\"delete\" VALUE=\"$_[0]\">

}
$ToBeDeleted .= " $_[0]";

}
print "<STRONG>";
if ($admin eq "AdminPost") { print "$AdminOpenCode } 
if ( ($Cookies{1lastmessage'}

Sc& ($Cookies{1lastmessage1} < $_[0] ) )
|| ($newcount{$_[0]} >0)) { 

print "$NewOpenCode

}

Ελέγχεται ακόμη η τιμή της μεταβλητής Smessagenumber. Αν αυτή είναι διαφορετική από 
την $_[0]34, τότε δημιουργείται σύνδεσμος με ΝΑΜΕ=$_[0] και με query string read=$_[0]. 
Με την επιλογή δηλαδή αυτού του συνδέσμου θα κληθεί η αντίστοιχη υπορουτίνα. Ύστερα 
τυπώνεται η μεταβλητή Ssub και ο σύνδεσμος κλείνει.

Μετά ελέγχεται η $CountList{$_[0]} και η $Displayviews. Εφόσον και οι δύο έχουν 
ταυτόχρονα τιμή, τότε δίπλα στο κάθε μήνυμα πρέπει να εκτυπώνεται το πόσες φορές 
διαβάστηκε. Αν λοιπόν η $FORM{‘ListType’} ταιριάζει με οτιδήποτε εκτός από Compress, 
τότε πρέπει να εκτυπωθεί η λέξη views: ($text{‘ 1010’}) και μετά η τιμή $Countlist{$_[0]}.

unless ($messagenumber == $_[0]) {
print "<A NAME=$_[0] HREF=\"$DestinationURL$BBSquery"; 
print "read=$_[0]\"$BBStarget>";

}
print "$ sub";
unless ($messagenumber == $_[0]) {

print "</A>";

}
print "</STRONG>";
if (($CountList{$_[0]} > 0) && ($DisplayViews == 1)) {

unless ($FORM{'ListType1} =~ /Compress/)

{
print " <SMALL>($text{ '1010 ' } :

$CountList{$_[0]})</SMALL>";

}
}

34 Η ισότητα ισχύει μόνο όταν επιλέγουμε το σύνδεσμο Post New Message
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Η if που ακολουθεί ελέγχει αν η τιμή της SlndexEntryLines είναι 1. Τότε πρέπει το όνομα 
του Poster να εκτυπωθεί στην ίδια γραμμή με τον τίτλο του μηνύματος. Τυπώνεται λοιπόν το 
- Αντίθετα, αν αυτό δεν ισχύει, εκτυπώνεται το tag <BR> για να εκτυπωθεί η Sposter στην 
επόμενη γραμμή.

Η επόμενη If θα ελέγξει την τιμή της $DisplayIPs και $ϊρ. Για να εκτελεστούν οι εντολές 
μέσα σε αυτήν πρέπει και οι δύο μεταβλητές να έχουν ταυτόχρονα τιμή. Εφόσον αυτό ισχύει, 
τότε θα εκτυπωθεί η μεταβλητή της $ϊρ.

Μετά εκτυπώνεται η ημερομηνία με χρήση της PrintDate. Επίσης ελέγχεται πάλι αν το 
μήνυμα είναι νέο για να εκτυπωθεί η $NewCloseCode

Ακόμη, αν η $admin έχει την τιμή SAdminPost, τότε εκτυπώνεται η μεταβλητή 
SAdminCloseCode.

if ($IndexEntryLines == 1) {
print " -- ";

}
else {

print "<BR>";

}
print "$poster 
if ($DisplayIPs && $ip) {

print " <SMALLxEM> ($ ip) </EM></SMALL>

}
print ,tPrintDate($date);
if (($Cookies{1lastmessage'}

&& ($Cookies{1lastmessage'} < $_[0]))
|| ($newcount{$_[0]} >0)) { 

print " $NewCloseCode";

}
if ($admin eq "AdminPost") { print " $AdminCloseCode"; } 
print "\n";

}
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6.15.2 Η υπορουτίνα CompressList(webbbs index.pl)
Η υπορουτίνα αυτή καλείται όταν το στυλ που επιλέξαμε για την εμφάνιση των 

μηνυμάτων ταιριάζει με Compressed.
Αρχικά ορίζεται ως local ο πίνακας @threadresponses και ο ($date, $sub, Sposter, $prev, 

$next, $count, Sadmin, $ip)=’”\ Οι παραπάνω μεταβλητές θα πάρουν ως τιμή τις τιμές που 
προκύπτουν από την εκτέλεση της split στην $MessageList{$_[0]}.

Η μεταβλητή $respcount αυξάνεται κατά ένα.
Μια if μετά ελέγχει μήπως η τιμή της $date είναι μεγαλύτερη από την Srespdate. Τότε η 

$respdate θα πάρει την τιμή αυτή.
Αν τώρα δεν έχει τιμή η μεταβλητή $DontUse{$_[0]}, τότε το μήνυμα πρέπει να 

εμφανιστεί στη λίστα. Οπότε θέτουμε $showthread=l.
Η επόμενη if θα ελέγξει αν έχει τιμή η $Cookies{‘lastmessage’} και αν η τιμή αυτή είναι 

μικρότερη από την $_[0]. Στην περίπτωση αυτή η μεταβλητή $newcount θα αυξηθεί κατά ένα 
για να καταμετρηθεί το συγκεκριμένο μήνυμα στα νέα.

Η split που ακολουθεί θα χωρίσει την μεταβλητή Snext στα κενά και θα καταχωρήσει το 
αποτέλεσμα στον πίνακα @threadresponses. Ο πίνακας αυτός στη συνέχεια θα διαβαστεί με 
foreach. Μια unless θα ελέγχει κάθε φορά αν το Sthreadresponses είναι μεγαλύτερο από το 
$_[0], Αν αυτό δεν επαληθευτεί, τότε ελέγχεται αν η $MessageList{$threadresponse} έχει 
τιμή, οπότε και θα κληθεί η CompressList με παράμετρο την Sthreadresponse.

Αντίθετα αν η unless δεν εκτελεστεί, τότε περνάμε με την next στο επόμενο στοιχείο του 
πίνακα @threadresponse. Η foreach εκτελείται μέχρι να εξαντληθούν τα στοιχεία του πίνακα.

Τέλος για το μήνυμα $_[0] θέτουμε $already{$_[0]} να είναι 1. Με τον τρόπο αυτό 
σημειώνουμε ότι το μήνυμα αυτό έχει ήδη εισαχθεί στο forum.

sub CompressList {
local (@threadresponses);
local ($date,$sub,$poster,$prev,$next,$count,$admin,$ip) 
($date,$sub,$poster,$prev,$next,$count,$admin,$ip) = 
split(/\|/,$MessageList{$_[0]});

$respcount++;
if ($date > $respdate) { $respdate = $date; } 
unless ($DontUse{$_[0]}) { $showthread = 1; }
if ($Cookies{'lastmessage1}

&& ($Cookies{'lastmessage'} < $_[0])) {
$newcount++;

}
(Sthreadresponses = split(/ /,$next); 
foreach $threadresponse ((Sthreadresponses) {

next unless ($threadresponse > $_[0]);
if ($MessageList{$threadresponse}>0) { 

^CompressList($threadresponse);

}
}
$already{$_[0]} = 1;
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6.15.3Η υπορουτίνα Threadlist(webbbsbasic.pl)
Η υπορουτίνα αυτή καλείται όταν έχουμε επιλέξει στο στυλ μας κάποιο συνδυασμό που 

περιέχει threads. Εκτυπώνει όλο το thread για τα μηνύματα που αφορούν το κάθε θέμα.
Αρχικά θα οριστούν οι τοπικές μεταβλητές @threadresponses, @reversedthread καθώς 

και οι γνωστές $date, $sub, Sposter, Sprev, Snext, Scount, $admin, Sip να είναι
Η παράμετρος με την οποία καλείται η υπορουτίνα μεταβιβάζεται στην $_[0]. Η split στη 

συνέχεια θα χωρίσει την $MessageList{$_[0]} στο σύμβολο | και θα καταχωρήσει τις 
επιμέρους μεταβλητές στον πίνακα με τις παραμέτρους που ορίσαμε παραπάνω.

Για την εκτύπωση της περιγραφής του μηνύματος θα κληθεί η PrintMessageDesc με 
παράμετρο την $_[0],

Μετά θα εκτυπωθεί το tag <$ul_dl> για τη δημιουργία της λίστας.
Στη συνέχεια η split θα χωρίσει την Snext στα κενά και θα καταχωρήσει το κάθε κομμάτι 

στον πίνακα @threadresponses.
Εφόσον τώρα η $FORM{‘ListType’} είναι “By Threads, Reversed”, τότε πρέπει να 

αντιστραφεί το περιεχόμενο του πίνακα. Για να γίνει αυτό, χρησιμοποιείται η συνάρτηση 
reverse. Το αποτέλεσμα της καταχωρείται στον @reversedthread και στη συνέχεια ο 
τελευταίος καταγράφεται στον @threadresponses.

Ορίζεται επίσης η μεταβλητή Slastresponse να είναι Η μεταβλητή αυτή είναι ένας 
μετρητής που θα ανιχνεύει το τέλος των απαντήσεων σε κάθε μήνυμα.

Κατόπιν διαβάζεται ο πίνακας @threadresponses με μια foreach. Αν η συγκεκριμένη τιμή 
Sthreadresponse δεν είναι μεγαλύτερη από $_[0], τότε με τη next πηγαίνουμε στο επόμενο 
στοιχείο του πίνακα. Διαφορετικά συνεχίζουμε στην επόμενη εντολή για να ελέγξουμε αν η 
Sthreadresponse ταυτίζεται με την Slastresponse. Αν αυτό ισχύει πάμε και πάλι στην επόμενη 
επανάληψη της foreach.

Αντίθετα αν ο έλεγχος αυτός δεν επαληθευτεί, τότε η εντολή if που ακολουθεί θα ελέγξει 
αν η SMessageList{Sthreadresponse} έχει τιμή και αν ταυτόχρονα δεν έχει τιμή η 
SDontUse{Sthreadresponse}. Τότε καλείται η Threadlist με παράμετρο Sthreadresponse, και 
στη συνέχεια η Sthreadresponse καταχωρείται στην Slastresponse.

Τέλος εκτυπώνεται η μεταβλητή </$ul_dl> για να κλείσει η λίστα.
Η μεταβλητή Salready{$_[0]} τίθεται 1, σημειώνοντας με τον τρόπο αυτό ότι το 

συγκεκριμένο μήνυμα έχει ήδη εισαχθεί στο χώρο συζητήσεων.
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sub ThreadList {
local (@threadresponses); 
local (@reversethread);
local ($date,$sub,$poster,$prev,$next,$count,$admin,$ip) = 
($date,$sub,$poster,$prev,$next,$count,$admin,$ip) = 
split(/\|/,$MessageList{$_[0]});

&PrintMessageDesc($_[0]); 
print "<$ul_dl>\n";
@threadresponses = split(/ /,$next); 
if ($FORM{'ListType1} eq "By Threads, Reversed") { 

@reversethread = reverse(@threadresponses); 
@threadresponses = @reversethread;

}
$lastresponse =
foreach $threadresponse (@threadresponses) {

next unless ($threadresponse > $_[0]);
next if ($threadresponse eq $lastresponse); 
if (($MessageList{$threadresponse}>0)

&& !($DontUse{$threadresponse})) {
&ThreadList($threadresponse);
$lastresponse = $threadresponse;

}
}

print "</$ul_dl>\n";

$already{$_[0]} = 1;

Υπορουτίνες εκτύπωσης της περιγραφής των μηνυμάτων



Ο ΧΩΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ 233

6.15.4Η υπορουτίνα FindStart(webbbsread.pl)
Η υπορουτίνα αυτή καλείται για να βρεθεί η αρχή του thread για ένα μήνυμα. Αρχικά 

καταχωρείται η $_[0] στην Sthreadstart.
Οι μεταβλητές $date, $sub, Sposter, Sprev, Snext, Scount, Sadmin, Sip θα πάρουν τις τιμές 

που θα προκύψουν από την split για την $MessageList{$threadstart}.
Αν τώρα έχουν ταυτόχρονα τιμή οι Sprev και η SMessageList{Sprev}, τότε θα κληθεί η 

FindStart με την παράμετρο Sprev.

sub FindStart {
$threadstart = $_[0];
local ($date,$sub,$poster,$prev,$next,$count,$admin,$ip) = 
($date,$sub,$poster,$prev,$next,$count,$admin,$ip) = 
split(/\|/,$MessageList{$threadstart}); 

if ($prev && ($MessageList{$prev}>0)) {
&FindStart($prev);

}
}
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6.15.5 Η υπορουτίνα DisplayMessage(webbbs_read.pl)
Η υπορουτίνα αυτή καλείται για την εμφάνιση του περιεχομένου του κάθε μηνύματος
Στην αρχή διαβάζεται με εντολή foreach ο πίνακας @sortedmessages.
Για κάθε στοιχείο $message του πίνακα αυτού, ελέγχεται αν η Smessage είναι μικρότερη 

από την Smessagenumber. Στην περίπτωση αυτή το Smessage καταχωρείται στην 
Spreviousmessage. Διαφορετικά, αν είναι $message μεγαλύτερο από την $messagenumber, 
τότε η $message καταχωρείται στην Snextmessage. Η last στη συνέχεια μας βγάζει από την 
επανάληψη.

Στη συνέχεια υπολογίζεται η Ssubdir με τον τρόπο που έχουμε ήδη αναφέρει και 
ανοίγεται το αρχείο που αντιστοιχεί στην $messagenumber. Αν το αρχείο δεν ανοίξει, τότε 
καλείται η Επόγ(“9100”, “9101”) για την εκτύπωση του αντίστοιχου μηνύματος λάθους. Το 
αρχείου μετά αντιγράφεται στον πίνακα @message για επεξεργασία.

sub DisplayMessage {

foreach $message (@sortedmessages) {
if ($message < $messagenumber) { 

$prevmessage = $message;

}
elsif ($message > $messagenumber) { 

$nextmessage = $message; 
last ;

}
}
$subdir = "bbs".int($messagenumber/1000); 
open (FILE,"$dir/$subdir/$messagenumber") 

&Error("9100","9101") ;
@message = <FILE>; 
close (FILE);

H if που ακολουθεί ελέγχει την τιμή της SDisplayViews. Αν η μεταβλητή αυτή έχει τιμή, 
τότε εκτελούνται οι εσωτερικές εντολές. Ελέγχεται πρώτα η $CountList{‘$messagenumber’}. 
Αν δεν έχει ήδη κάποια τιμή, τότε η τιμή της τίθεται 0. Στη συνέχεια η τιμή αυξάνεται κατά 
ένα.

Μετά παίρνουν αρχική τιμή το κενό οι μεταβλητές $admin, Ssubject, Sposter, Semail, 
$date, Simageurl, Slinkname, Slinkurl. H foreach στη συνέχεια διαβάζει τον πίνακα 
@message, δηλαδή το μήνυμα που θέλουμε να εμφανίσουμε, γραμμή-γραμμή.

if ($DisplayViews) {
unless ($CountList{$messagenumber}) {

$CountList{$messagenumber} =0; }
$CountList{$messagenumber}++ ;

}
($admin,$subject,$poster,$email,$date,$image_url,$linkname,$link

url) =
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Μια if ελέγχει με κανονική έκφραση αν η Sline ταιριάζει στην αρχή του string με 
SUBJECT και μετά ταιριάζει με οποιοδήποτε χαρακτήρα(παρένθεση). Το αποτέλεσμα του 
ταιριάσματος της παρένθεσης είναι η $1, και καταχωρείται στην $ subject. Εφόσον έχει 
επιτύχει η if αυτή, τότε δεν εκτελείται κανένα από τα elsif που ακολουθούν και πάμε στην 
επόμενη Sline. Αυτή τη φορά όμως δεν θα επιτύχει το πρώτο ταίριασμα και θα ελεγχθεί το
πρώτο elsif. Για κάθε Sline λοιπόν θα εκτελείται μόνο μία από τις elsif.

foreach $line (@message) {
if ($line =- rSUBJECT>(.*)/i) { $subject = $1; }
elsif

}
elsif

($line =- /*ADMIN>AdminPost/i) { $admin = "AdminPost";

($line — - /"ADMIN>/i) { next; }
elsif ($line =~ /APOSTER>(.*)/i) { $poster = $1; }
elsif ($line = - /aEMAIL>(.*)/i) { $email = $1; }
elsif ($line =- /aDATE>(.*)/i) { $date = $1; }
elsif ($line = - /AEMAILNOTICES>/i) { next; }
elsif ($line =- / AIP ADDRESS>(.*)/i) { $ipaddress = $1; }
elsif ($line = - /Λ< >/i) { $remoteuser = $1; }
elsif ($line =- /ΑPASSWORD>(.*)/i) { $oldpassword = $i; }
elsif ($line = - /APREVIOUS>(.*)/i) { $previous = $1; }
elsif ($line = - /*NEXT>(.*)/i) { $next = $1; }
elsif ($line =~ /aIMAGE>(.*)/i) { $image url = $1; }
elsif ($line = - /aLINKNAME>(.*)/i) { $linkname = $1; }
elsif ($line = ~ /aLINKURL>(.*)/i) { $linkurl = $1; }

Όταν ελεγχθούν όλες οι γραμμές που περιέχουν τα στοιχεία του χρήστη που εισήγαγε το 
μήνυμα, θα πρέπει να ελεγχθεί και το περιεχόμενο του. Αυτό μπορεί να είναι μία ή 
περισσότερες γραμμές. Στην πρώτη του γραμμή δεν έχει οριστεί η Sstartup, οπότε εκτελείται 
η τελευταία elsif.

Μέσα στην elsif θέτουμε πρώτα $startup=l. Αυτό εξασφαλίζει ότι αν το μήνυμα έχει 
πάνω από μία γραμμή, στην επόμενη επανάληψη δεν θα εκτελεστεί αυτή η elsif και ο 
κώδικας θα συνεχίσει στην επόμενη γραμμή για να εκτυπώσει το υπόλοιπο του μηνύματος.

Η τιμή της Ssubject τίθεται στην Stitle. Αυτό σημαίνει ότι η HTML σελίδα που θα 
δημιουργηθεί θα έχει ως τίτλο το θέμα του μηνύματος. Μετά εκτελείται για την Stitle μία 
κανονική έκφραση, η οποία θα κάνει τις εξής αντικαταστάσεις στην Stitle.

a) Θα αναζητήσει ότι είναι <, μετά ότι δεν είναι > 0 ή περισσότερες φορές, μετά ένα ή 
περισσότερα κενά, μετά το ALT και μετά 0 ή περισσότερα κενά. Μετά θα 
αναζητήσει το ίσον, 0 ή περισσότερα κενά και “. Ακολουθεί μία παρένθεση μέσα 
στην οποία υπάρχει άλλη μία παρένθεση. Στην εσωτερική παρένθεση αναζητείται 
ότι δεν είναι > και “ 0 ή περισσότερες φορές. Το ταίριασμα της παρένθεσης 
καταχωρείται στη $1. Στη συνέχεια αναζητείται το “, μετά ότι δεν είναι > 0 ή 
περισσότερες φορές και μετά το >. Το ταίριασμα αυτό αντικαθίσταται με την $1.

b) Η δεύτερη κανονική έκφραση η οποία θα αναζητήσει <, μετά ότι δεν είναι > ή τον 
χαρακτήρα αλλαγής γραμμής \η, 0 ή περισσότερες φορές, και μετά το >. Ότι 
ταιριάζει θα σβηστεί.

Υπορουτίνες εκτύπωσης της περιγραφής των μηνυμάτων



Ο ΧΩΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ 236

Ύστερα καλείται η Header με παραμέτρους την $title και την $MessageHeaderFile για να 
εκτυπωθεί το πάνω μέρος της σελίδας.

Αν τώρα έχει τιμή η μεταβλητή {AdminRun και ταυτόχρονα η $FORM{‘ListType’} 
ταιριάζει με Chrono, τότε την θέτουμε Threaded. Ο administrator δηλαδή ποτέ δεν θα βλέπει 
τα μηνύματα με χρονολογική σειρά.

elsif (!$startup) {
$startup = 1;
$title = $subject;
$title =-

s/<[Λ>]*\s+ALT\s* = \s*"(([A>"])*)"[A>]* >/$1/ig;
$title =- s/< ( [A>] |\n)*>//g;
^Header($title,$MessageHeaderFile);
if ($AdminRun && ($FORM{'ListType'} =- /Chrono/)) { 

$FORM{'ListType'} = "Threaded";

}

H unless που ακολουθεί στη ουσία περιέχει δύο συνθήκες. Η πρώτη είναι η 
$FORM{‘ListType’} να ταιριάζει με Chrono ή να είναι $previous=0 και μετά να είναι 
$next=0 και $previousmessage=0 ή $nextmessage=0 και επίσης {Archiveonly ή 
!($AllowResponses). Η δεύτερη είναι ή $UseFrames. Για να μην εκτελεστούν οι εντολές που 
βρίσκονται μέσα στην unless πρέπει οι δύο αυτές συνθήκες να αληθεύουν ταυτόχρονα( π.χ. 
αν η κανονική έκφραση βρει Chrono και έχουμε επίσης $UseFrames). Σε κάθε άλλα 
περίπτωση εκτελούνται οι εντολές μέσα στην unless και ξεκινάει η δημιουργία της {navbar.

Αρχικά λοιπόν η $navbar τίθεται να είναι $NavBarStart. Εφόσον τώρα η κανονική 
έκφραση δεν βρει Chrono στην $FORM{‘ListType’} ή η {previews δεν είναι 0 και επίσης 
ταυτόχρονα δεν είναι $next=0, τότε η Snavbar θα ενοποιηθεί με τον σύνδεσμο <Α 
HREF=#Responses>.

Αν η {FORM{‘ListType’} είναι Chrono, τότε η {navbar θα ενοποιηθεί επίσης με το 
κείμενο {text{‘0001 ’}, που είναι Read Responses. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα ενοποιηθεί με 
το {text{‘0002’}, Messages in this Thread. Η μεταβλητή {printbar θα πάρει την τιμή 1.

unless (((($FORM{'ListType1} =- /Chrono/)
|| ($previous == 0)) && ($next == 0))
&& ($prevmessage == 0) && ($nextmessage == 0)
&& ($ArchiveOnly || (!($AllowResponses))) &&

($UseFrames)) {
$navbar = $NavBarStart;
unless ((($FORM{'ListType'} =- /Chrono/)

|| ($previous == 0)) && ($next == 0)) {
$navbar .= " <A HREF=\"#Responses\">"; 
if ($FORM{'ListType'} =- /Chrono/) { 

$navbar .= "$text{'0001'}</A>";

}
else {

$navbar .= "$text{'00021}</A>";

}
$printbar = 1;

}
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Έπειτα θα ελεγχθεί αν ισχύει SArchiveOnly ή αν είναι !($AllowResponses). Αν μία από 
τις συνθήκες αυτές αποτύχει, τότε περνάμε στον κώδικα που βρίσκεται μέσα στην unless. 
Εφόσον έχει τιμή η Sprintbar, τότε η Snavbar θα ενοποιηθεί με το σύμβολο |.

Η if που ακολουθεί θα ελέγξει αν έχει τιμή η SSepPostFormRead. Η τιμή της μεταβλητής 
αυτής είναι σίγουρα 1 αν χρησιμοποιούμε πλαίσια, αλλά μπορεί να έχει τεθεί 1 από το 
webbbs_settings.pl ακόμη και όταν δεν χρησιμοποιούμε. Εφόσον η τιμή της βρεθεί 1, η 
Snavbar ενοποιείται με τον σύνδεσμο που θα καλεί το webbbs_config.pl. To query string θα 
τεθεί form=$messagenumber. Τέλος η Snavbar θα ενοποιηθεί με την SBBSTargettop για να 
εμφανιστεί το μήνυμα στο σωστό πλαίσιο.

Αντίθετα, αν η τιμή της SSepPostFormRead δεν είναι ένα, τότε η Snavbar ενοποιείται με 
τον σύνδεσμο <Α HREF=#Post Response>, αφού η φόρμα θα πρέπει να εμφανίζεται στην 
ίδια σελίδα.

Τέλος, και στις δύο περιπτώσεις η Snavbar θα ενοποιηθεί με το $text{‘0003’}, Post 
Response, το οποίο θα είναι και το κείμενο που θα εμφανίζεται στο σύνδεσμο. Η Sprintbar θα 
τεθεί και πάλι ένα.

Ακολουθεί μία ομάδα εντολών η οποία εκτελείται μόνο όταν έχει τιμή η SAdminRun, για 
να συμπληρωθεί η μπάρα πλοήγησης με κάποιες επιπλέον επιλογές για τον administrator.

Αν επιπλέον η Sprintbar έχει τιμή, τότε η Snavbar θα ενοποιηθεί με το σύμβολο |. Εφόσον 
επιπλέον έχει τιμή η SSepPostFormRead, τότε η Snavbar θα ενοποιηθεί με το <Α 
HREF=\”$adminurl$BBSquery>, μετά με το query string edit=$messagenumber και μετά με 
την SBBSTargettop την εμφάνιση στο σωστό πλαίσιο. Αντίθετα, αν δεν έχει τιμή η 
SSepPostFormRead, τότε θα ενοποιηθεί με την <Α HREF=\”#EditPost”>. Και στις δύο 
περιπτώσεις η Snavbar θα ενοποιηθεί με το κείμενο $text{‘1504’}, Edit Post. Η Sprintbar θα 
τεθεί 1, οποία και αν είναι η προηγούμενή της τιμή.
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if ($AdminRun) {
if ($printbar) { $navbar .= " |"; }
if ($SepPostFormRead) {

$navbar .= " <A
HREF=\"$adminurl$BBSquery";

$navbar .= "edit=$messagenumber\""; 
$navbar .= "$BBStargettop>";

}
else {

$navbar .= " <A
HREF=\"#EditPost\">";

}
$navbar .= "$text{'1504'}</A>";
$printbar = 1;

}

Στη συνέχεια θα ελεγχθεί η τιμή της μεταβλητής SUseframes. Αν αυτή δεν έχει οριστεί, 
τότε θα εκτελεστούν οι εντολές που βρίσκονται μέσα στην unless. Αν λοιπόν έχει οριστεί η 
Sprintbar, τότε η Snavbar θα ενοποιηθεί με το σύμβολο |. Η Snavbar θα ενοποιηθεί και με τον 
σύνδεσμο που θα καλεί είτε το administrative script είτε το webbbs_config.pl, καθώς επίσης 
και με το query string που στην περίπτωση αυτή θα είναι #messagenumber. Μετά η Snavbar 
θα ενοποιηθεί με το $text{‘0004’}, Return to Index. H Sprintbar θα τεθεί και πάλι ένα.

Επιπλέον, πρέπει να ελέγχεται για κάθε μήνυμα αν υπάρχουν προηγούμενα ή επόμενα. Αν 
υπάρχουν προηγούμενα, τότε θα είναι $prevmessage>0, οπότε θα εκτελεστεί η if για την 
προσθήκη των αντίστοιχων συνδέσμων στην Snavbar. Η διαδικασία είναι η ίδια όπως και 
στους προηγούμενους συνδέσμους, αλλά το query string θα γίνει read=$prevmessage και το 
κείμενο θα είναι το $text{ ‘0005’}, που είναι Read Previous.

Με τον ίδιο τρόπο γίνεται και ο έλεγχος για την Snextmessage. Αν υπάρχουν επόμενα 
μηνύματα, τότε θα είναι θετική, οπότε θα εκτελεστεί η if. Η Snavbar θα ενοποιηθεί με το 
query string read=$nextmessage.

Η δημιουργία της Snavbar έχει ολοκληρωθεί, οπότε ακολουθεί η ενοποίηση της με την 
SNavbarEnd και η εκτύπωση της στη σελίδα.
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unless ($UseFrames) {
if ($printbar) { $navbar .= " |"; }
$navbar .= " <A

HREF=\"$DestinationURL$BBSquery#$messagenumber\">";
$navbar .= "$text{Ό004'}</A>";
$printbar = 1;

}
if ($prevmessage >0) {

if ($printbar) { $navbar .= " |"; }
$navbar .= " <A

HREF=\"$DestinationURL$BBSquery";
$navbar .= "read=$prevmessage\"$BBStarget>"; 
$navbar .= "$text{10005'}</A>";
$printbar = 1;

}
if ($nextmessage > 0) {

if ($printbar) { $navbar .= " |"; }
$navbar .= " <A

HREF=\"$DestinationURL$BBSquery";
$navbar .= "read=$nextmessage\"$BBStarget>"; 
$navbar .= "$text{100061}</A>";

}
$navbar .= $NavBarEnd; 
print "$navbar";

}

Στην περίπτωση που δεν χρησιμοποιούμε πλαίσια, ελέγχεται επιπλέον η τιμή της 
Sprintboardname. Αν αυτή έχει τιμή 1, τότε το όνομα του χώρου συζητήσεων πρέπει να 
εκτυπωθεί στη σελίδα.

Στο σημείο αυτό έχει δημιουργηθεί η μπάρα πλοήγησης για την προσθήκη απαντήσεων 
και για την εμφάνιση προηγούμενου και επόμενου μηνύματος. Απομένει να εκτυπώνεται το 
περιεχόμενο του κάθε μηνύματος. Αυτό γίνεται με μία print η οποία αρχικά θα εκτυπώσει την 
τιμή της Ssubject. Μετά θα εκτυπωθεί το Stext {‘ 1000’}, που είναι Posted By. Η τιμή της 
Sposter θα εκτυπωθεί. Η διαδικασία είναι ίδια με αυτή που περιγράψαμε σε προηγούμενη 
υπορουτίνα.

Η if που υπάρχει μετά θα ελέγξει αν έχει τιμή ταυτόχρονα η SAdminRun, Sremoteuser και 
αν ταυτόχρονα η τιμή της Sremoteuser δεν είναι Sposter. Τότε, η τιμή της Sremoteuser θα 
εκτυπωθεί.

unless ($UseFrames) {
if ($printboardname) {

print "<P ALIGN=CENTER><BIGxSTRONG>" ; 
print "$boardname</STRONG></BIG>\n";

}
}
print "<P ALIGN=CENTERxBIGxBIGxSTRONG>" ; 
print "$subject</STRONGx/BIGx/BIG>\n" ; 
print "<P ALIGN=CENTERxSTRONG> " ; 
print "$text{'10001}: <BIG>";

print "$poster"; 
print "</BIG>";
if ($AdminRun && $remoteuser && ($remoteuser ne $poster)) { 

print " <EM>($remoteuser)</EM>";
}
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Αν τώρα έχουν τιμή ταυτόχρονα η $DisplayEmail και η $email, τότε θα δημιουργηθεί 
σύνδεσμος με το email του χρήστη, με τρόπο που περιγράψαμε σε προηγούμενη υπορουτίνα. 

Αν επίσης έχει τιμή η SDisplayEPs και η$ίρ, τότε θα εκτυπωθεί και η τιμή της Sipaddress. 
Στη συνέχεια εκτυπώνεται το $text{‘ 1001 ’}, που είναι Date, και μετά καλείται η 

PrintDate με παράμετρο την $date για την εκτύπωση της ημερομηνίας.

if ($DisplayEmail && $email) {
$mailsubject = $subject; 
if (%SmileyCode) {

foreach $key (keys %SmileyCode) { 
$key2 = $SmileyCode{$key}; 
$key2 =-

s/( [\[\]\(\)\\\*\ + \?\\\|])/\\$l/g;

}
}

$mailsubject =- s/$key2/$key/g;

$mailsubject =-
s/<[">]*\s+ALT\s*=\s*"(([A>''])*)"[A>]*>/$l/ig;

$mailsubject =~ s/< ( [A>] |\n)*>//g;
$mailsubject =- s/"/'/g; 
print " &lt;<A

HREF=\"mailto:$email?subject = $mailsubj ect\">";
print "$email</A>&gt;";

}
if ($DisplayIPs && $ipaddress) {

print " <SMALL><EM>($ipaddress)</EM></SMALL>\n";
}
print "<BR>$text{11001'}: ",&PrintDate($date),"\n";

Μετά πρέπει να ελεγχθεί αν το μήνυμα που θα εμφανιστεί είναι απάντηση ή όχι. Αν είναι 
απάντηση, τότε η $MessageList{‘previous’} θα είναι θετική. Μία εντολή split θα χωρίσει την 
τιμή αυτή στο σύμβολο | και στη συνέχεια οι επιμέρους μεταβλητές θα τεθούν στις $pdate, 
Spsub, Spposter, $pprev, Spnext, Spcount, $padmin, $pip. Για τις $psub και Spposter η &pipe; 
θα αντικατασταθεί με το σύμβολο |.

Στη συνέχεια θα εκτυπωθεί το κείμενο $text{‘1002’}, In Response to και θα δημιουργηθεί 
το link με το $DestinationURL. To query string θα είναι read=$previous, ενώ μετά θα τεθεί η 
Spsub και ο σύνδεσμος θα κλείσει. Το όνομα του poster, δηλαδή η τιμή της Spposter, θα 
εκτυπωθεί σε παρένθεση. Ύστερα θα εκτυπωθούν οι SMessageOpenCode και η Sline. Στο 
σημείο αυτό κλείνει η elsif(!$startup).

Στην επόμενη τιμή της Sline η Sstartup θα έχει την τιμή 1, οπότε οι παραπάνω εντολές δεν 
πρόκειται να εκτελεστούν. Θα εκτελεστεί απευθείας το else που θα εκτυπώσει την τιμή της 
Sline. Αυτό θα γίνει για όλες τις γραμμές του μηνύματος. Ύστερα θα εκτυπωθεί η 
SMessageCloseCode.
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if ($MessageList{$previous}>0) {

$pdate=$psub=$pposter=$pprev=$pnext=$pcount=$padmin=$pip="";

($pdate,$psub($pposter,$pprev,$pnext,$pcount,$padmin,$pip) =
split(/\|/,$MessageList{$previous});

$psub =- s/&pipe;/\|/g;
$pposter =- s/&pipe;/\|/g;
print "<P ALIGN=CENTERxEM>$text { 1 1002 1 } : "
print "<A HREF=\"$DestinationURL$BBSquery"; 
print "read=$previous\"$BBStarget>"; 
print "$psub</A> 
print "($pposter)</EM>\n";

}
print "</STRONG>$MessageOpenCode\n"; 
print $line;

}
else { print $line; }

}
print "$MessageCloseCode\n";

Αν έχουν τιμή οι μεταβλητές Simageurl και Slinkurl, τότε πρέπει να δημιουργηθούν οι 
αντίστοιχοι σύνδεσμοι.

if (Simage url) {
print "<Ρ ALIGN=CENTER>"; 
print "<IMG SRC=\"$image_url\">\n";

}
if (Slinkurl) {

print ”<p ALIGN=CENTER>"; 
print "<EM><A HREF=\"$linkurl\" 
print "TARGET=\"_blank\">"; 
print "$linkname</A></EM>\n";

}

Επίσης αν έχει τιμή η SAdminRun, τότε θα κληθεί η υπορουτίνα $DisplayMessageAdmin.
Διαφορετικά ελέγχεται με μία if η τιμή της μεταβλητής $AllowUserDeletion. Αν αυτή 

έχει οριστεί, τότε ο χρήστης πρέπει να μπορεί να σβήνει τα μηνύματα που έχει εισάγει στο 
χώρο συζητήσεων. Δημιουργείται λοιπόν το tag <FORM> με τις ιδιότητες 
ACTION=$cgiurl$BBSquerydelete SBBSTarget. Δηλαδή το query string θα είναι delete. 
Έτσι, όταν εκτελεστεί το webbbs_config.pl με query string delete, θα κληθεί η αντίστοιχη 
υπορουτίνα.

Στη συνέχεια δημιουργούμε με το tag <INPUT> ένα κρυφό πεδίο με NAME=”password” 
και VALUE=\”$oldpassword\”, όπου Soldpassword είναι το password που δήλωσε ο χρήστης 
όταν εισήγαγε το μήνυμα. Επίσης δημιουργούμε ένα πεδίο με NAME=”delete” και 
VALUE=\”$messagenumber\”. Από εδώ λοιπόν παίρνει τιμή η $FORM{‘delete’}.

Μετά δημιουργούμε με το tag <INPUT> ένα κουμπί με TYPE=SUBMIT και 
VALUE=$text{‘0201’}, Delete this message. Στη συνέχεια πρέπει να δημιουργήσουμε ένα 
πεδίο εισαγωγής password. Τυπώνεται πρώτα το $ text {‘0205’}, Password, και μετά 
δημιουργούμε ένα πεδίο TYPE=password και NAME=newpassword, όπου ο χρήστης θα 
εισάγει το password του. Για το πεδίο αυτό δηλώνουμε SIZE=15.
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Η SFormCount στη συνέχεια αυξάνεται κατά 1.

if ($AdminRun) {
&Disp1ayMe s s ageAdmin;

}
else {

if ($AllowUserDeletion) {
print "<FORM METHOD=POST ACTION=\"$cgiurl$BBSquery", 

"delete\"$BBStarget>\n",
"$NavBarStart<INPUT TYPE=HIDDEN NAME=\"password\"

tl
/

"VALUE=\"$oldpassword\">\n",
"<INPUT TYPE=HIDDEN NAME=\"delete\" ",
"VALUE=\"$messagenumber\">\n",
"<INPUT TYPE=SUBMIT VALUE=\"$text{ '0201 1 } \ " > ", 
"$text{'0205' } : </FONT><FONT FACE=\"Courier\">",
"<INPUT TYPE=PASSWORD NAME=\"newpassword\" ",
"SIZE=15 >$NavBarEnd</FORM>\n";

$FormCount++;

}

Ο επόμενος έλεγχος αναζητά με μία κανονική έκφραση την $FORM{‘ListType’} για να 
ταιριάζει το Chrono ή $previous=0 ή $next=0. Αν δεν τα βρει και τα δύο ταυτόχρονα, τότε 
εκτελούνται οι εντολές που βρίσκονται μέσα στην unless. Δημιουργείται λοιπόν ένα πεδίο με 
<Α NAME=Responses>.

Μετά αναζητούνται στη $next τα κενά. Η split θα χωρίσει σε αυτά και τα αποτελέσματα 
στη συνέχεια θα καταχωρηθούν στον @responses.

Ο μετρητής $responsecount=0 θα μετράει τις απαντήσεις σε κάθε μήνυμα. Αν τώρα η 
$FORM{‘ListType} περιέχει Chrono, τότε θα εκτυπωθεί το $text{‘ 1003’}, που είναι 
Responses to this message.

Τα μηνύματα θα εκτυπωθούν με μορφή λίστας.
Αν τώρα η $FORM{‘ListType’} ταιριάζει επιπλέον με Reversed, η reverse θα 

αντιστρέφει τον @responses και θα καταχωρήσει το αποτέλεσμα στον @sortedresponses. 
Διαφορετικά, ο @responses θα καταχωρηθεί χωρίς να αντιστραφεί η σειρά.

Τώρα πλέον πρέπει να τυπωθεί η περιγραφή του κάθε μηνύματος. Για κάθε $response του 
@sortedresponses, ελέγχεται αν η $MessageList{$response}>0. Αν αυτό ισχύει, τότε 
υπάρχουν απαντήσεις στο μήνυμα, οπότε καλείται για την κάθε Sresponse η 
PrintMessageDesc(Sresponse) και η Sresponsecount αυξάνεται κατά ένα.

Μετά εκτυπώνεται το tag κλεισίματος της λίστας.
Εφόσον μετά τις επαναλήψεις η Sresponsecount έχει παραμείνει 0, τυπώνεται το 

$text{‘1004’}- There are no responses to this message. Η εντολή if που αφορά την Chrono 
κλείνει εδώ.
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unless ((($FORM{1ListType'} = ~ /Chrono/)
I| ($previous == 0))
Sci ($next == 0) ) {

print "<P ALIGN=CENTERxBIGxSTRONG>" ; 
print "<A NAME=\"Responses\">";
©responses = split(/ /,$next);
$responsecount = 0;
if ($FORM{1ListType'} =- /Chrono/) {

print "$text{ 1 1003 ' } </Ax/STRONGx/BIG>\n" ;

print "<Px$ul_dl>" ;

if ($FORM{'ListType'} =- /Reversed/) {
@sortedresponses = reverse(©responses);

}
else {

@sortedresponses = ©responses;

}
foreach $response (@sortedresponses) { 

if ($MessageList{$response}>0) {
ScPrintMessageDesc ($response) ; 
$responsecount ++;

}
}

print "</$ul_dl>\n";

if ($responsecount eq 0) {
print "<P ALIGN=CENTER>"; 
print "$text{'10041}\n";

}
}

Αν τώρα η $FORM{‘ListType’} δεν ταιριάζει με Chrono, τότε εκτελείται το else και 
εκτυπώνεται το $text{‘1005’}-Messages in this thread.

Στη συνέχεια καλούνται οι υπορουτίνες Findstart($messagenumber) και 
ThreadList($threadstart) για την εμφάνιση του thread, 

else {
print "Stext {'1005'}</A></STRONG></BIG>\n";

print "<P><$ul_dl>";

&FindStart($messagenumber);
&ThreadList($threadstart);

print "</$ul_dl>\n";
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Ο τελευταίος έλεγχος αφορά τις μεταβλητές $ArchiveOnly και !($AllowResponses) ή αν 
είναι SSepPostFormRead. Αν ο παραπάνω έλεγχος αποτύχει- και αποτυγχάνει όταν 
επιτρέπονται οι απαντήσεις και είναι $SepPostFormRead=l- τότε φορτώνεται το 
$webbbs_form.pl

Τυπώνεται λοιπόν στην περίπτωση αυτή ο σύνδεσμος με NAME=”PostResponse” και 
καλείται η Print_Form με παράμετρο $messagenumber.

Τέλος, ελέγχεται αν υπάρχει τιμή στην $Adminrun. Στην περίπτωση αυτή θα εκτυπωθεί 
σύνδεσμος με NAME=”EditPost” και θα κληθεί η Print_EditForm με παράμετρο 
$messagenumber(Ppia^Tai στο administrative script).

Η υπορουτίνα κλείνει με την κλήση της Footer.

unless (($ArchiveOnly || (!($AllowResponses))) || $SepPostFormRead) {
require $webbbs_form;
print "<A NAME=\"PostResponse\"></A>\n";
&Print_Form($messagenumber); 
if ($AdminRun) {

print "<A NAME=\"EditPost\"></A>\n";
&Print_EditForm($messagenumber);

}
print "<P>&nbsp;";

}
&Footer($MessageFooterFile,"credits");

}
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6.16 Αλλαγές των επιλογών με την Reconfigure(webbbs misc.pl)
Οι αλλαγές στον τρόπο εμφάνισης των μηνυμάτων γίνονται με την επιλογή του 

σύνδεσμος Set Preferences από τη μπάρα πλοήγησης, η οποία δημιουργήθηκε στην 
Displaylndex. Η επιλογή αυτή εμφανίζεται μόνο όταν έχουμε θέσει στο webbbs_settings.pl 
$AllowUserPrefs=l.

Με την επιλογή του αντίστοιχου συνδέσμου, το query string θα πάρει την τιμή 
reconfigure, οπότε θα κληθεί η Webbbs από το webbbs_misc.pl. Από εκεί στη συνέχεια θα 
κληθεί η Reconfigure.

Αρχικά θα κληθούν οι υπορουτίνες Header και Header2. Μετά θα εκτυπωθεί το 
$text{‘6501’}-Message Index Display Configuration, καθώς και το $text{‘6502’} με τις 
σχετικές οδηγίες.

Έπειτα αρχίζει η δημιουργία της φόρμας με το tag <FORM>. Θα είναι METHOD=POST 
και στο ACTION θα θέσουμε το $DestinationURL$BBSquery, το οποίο στην περίπτωση που 
δεν έχει τιμή η SAdminRun θα είναι το webbbs_config.pl?. To query string θα τεθεί να είναι 
index, ενώ τα αποτελέσματα θα εκτυπωθούν στο πλαίσιο που ορίζει η SBBSTargetidx.

Στη συνέχεια δημιουργούμε με το tag <INPUT> ένα κρυφό πεδίο που θα έχει 
ΝΑΜΕ-’keysearch”. Από εδώ θα πάρει τιμή η $FORM{‘keysearch’}. Η αρχική τιμή της 
τίθεται να είναι VALUE=”no”.

sub Reconfigure {
^Header("$boardname - $text{'6500'}",$MessageHeaderFile); 
&Header2; 
print "<P

ALIGN=CENTERxBIGxBIGxSTRONG>$text { ' 6501' } </STRONGx/BIGx/BIG>\n" ; 
print "<P>$text{165021}
if ($UseCookies) { print "$text{'6503'}\n"; }
else { print "$text{'6504'}\n"; }
print "<FORM METHOD=POST ACTION=\"$DestinationURL$BBSquery";
print "index\"$BBStargetidx>\n";
print "<INPUT TYPE=HIDDEN NAME=\"KeySearch\"
print "VALUE=\"No\">\n";
print "<CENTER>";

Υστερα καθορίζουμε τι θα φαίνεται από τις επιλογές των ρυθμίσεων. Αυτό εξαρτάται από 
την μεταβλητή SArchiveOnly. Αν αυτή δεν έχει τιμή, τότε εκτελούνται οι εντολές που 
βρίσκονται μέσα στην unless.

a) Αν στη $FORM{‘ListTime’} το regex βρει ένα ή περισσότερα ψηφία($1), μετά 
γράμμα και παρένθεση μία η περισσότερες φορές($2), τότε η $1 τίθεται στην 
$FORM{‘ListTimeA’} και το $2 στη $FORM{‘ListTimeB’}.

b) Σε κάθε άλλη περίπτωση, η $FORM{‘ListTimeA’} τίθεται 2, ενώ η 
$FORM{‘ListTimeB’} τίθεται να είναι το $text{‘0062’} που είναι Weeks.

c) Στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται cookies, τότε θα εκτυπωθεί αρχικά το 
$text{‘6505’}- List Message. Το πεδίο θα είναι radio button (<INPUT 
TYPE=radio), ενώ θα είναι NAME=”ListSize”. Στο σημείο αυτό λοιπόν θα πάρει
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τιμή η SFORM {‘ListSize’}. Η τιμή αυτή για το πρώτο πεδίο θα είναι 
VALUE-’Recent”. Αν τώρα η $FORM{‘ListTime’} είναι “New Only”, τότε θα 
εισαχθεί επιπλέον στο παραπάνω πεδίο η επιλογή CHECKED. Τέλος θα εκτυπωθεί 
το $text{‘6506’}- Posted within the last.

d) Στην περίπτωση που δεν έχει τιμή η μεταβλητή $UseCookies, εκτυπώνεται το 
$text{‘6507’}.

e) Τώρα πρέπει να δημιουργηθεί το πεδίο όπου ο χρήστης θα εισάγει έναν αριθμό, 
καθώς και το πεδίο από όπου θα επιλέγει μια από τις επιλογές Hours, Days, Weeks, 
Months. To πρώτο πεδίο θα είναι τύπου TEXT και NAME=”ListTimeA”. Η τιμή 
του πεδίου θα είναι η $FORM{‘ListTimeA’}. Το δεύτερο πεδίο θα δημιουργηθεί 
με την εντολή SELECT και το NAME=”ListTimeB”. Το περιεχόμενο του 
<ΟΡΤΙΟΝ> θα καθοριστεί από την εντολή if. Εφόσον η $FORM{‘ListTimeB’} 
ταιριάζει με μία από τις επιλογές Hour(s), Day(s), Week(s), Month(s), η επιλογή 
αυτή θα πάρει την τιμή SELECTED.

f) Εφόσον τώρα χρησιμοποιούμε cookies, τότε θα δημιουργηθεί ένα radio button, με 
NAME=”ListSize” και VALUE=”New”. Αν η $FORM{‘ListTime’} είναι “New 
Only”, τότε η επιλογή αυτή θα είναι ήδη επιλεγμένη όταν ο χρήστης πάει στο 
σύνδεσμο Set Preferences. Το κείμενο που θα εμφανίζεται θα είναι το 
$text{‘6508’}-Posted since your last visit began.

Δημιουργήθηκάν λοιπόν οι επιλογές για το ποια μηνύματα θα φαίνονται. Τώρα πρέπει να 
δημιουργηθούν οι επιλογές για το πως θα εμφανίζονται τα μηνύματα στο χώρο συζητήσεων.
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unless ($ArchiveOnly) {
if ($FORM{'ListTime'} =- 

$FORM{'ListTimeA'} 
$FORM{1ListTimeB'}

}
else {

$FORM{'ListTimeA'} 
$FORM{'ListTimeB'}

/(\d+) ([\w\(\)]+)/)
= $1;
= $2;

= 2;
= "$text{'0062'}";

{

if ($UseCookies) {
print "<PxEM>$text{ ' 6505 ' } : </EM>" ; 
print "<BR><INPUT TYPE=RADIO NAME=ListSize

VALUE=Recent";
unless ($FORM{'ListTime'} eq "New Only") { 

print " CHECKED";

}
print "> $text{'6506'}

}
else {

print "<P>$text{'6507'}

}
print "<FONT FACE=\"Courier\"xINPUT TYPE=TEXT 

NAME=\"ListTimeA\" SIZE=2 ";
print "VALUE=$FORM{'ListTimeA'}> 
print "<SELECT NAME=\"ListTimeB\" xOPTION" ; 
if ($FORM{'ListTimeB'} eq "$text{'0060'} " ) {

print " SELECTED";

}
print ">$text{'0060'}<OPTION"; 
if ($FORM{'ListTimeB'} eq "$text{'0061'} " ) {

print " SELECTED";

}
print ">$text{'0061'}<OPTION"; 
if ($FORM{'ListTimeB'} eq "$text{'0062' }") {

print " SELECTED";

}
print ">$text{'00621}<OPTION"; 
if ($FORM{'ListTimeB'} eq "$text{'0063' } " ) { 

print " SELECTED";

}
print " >$text { ' 0063 ' } </SELECTx/FONT>\n" ; 
if ($UseCookies) {

print "<BR><INPUT TYPE=RADIO NAME=ListSize
VALUE=New";

if ($FORM{1ListTime’} eq "New Only") { 
print " CHECKED";

}
print "> $text{'650Θ1}\n";

}
}
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Στην περίπτωση που το forum καλείται από τον administrator και η 
$ENV{‘HTTP_USER_AGENT’} δεν είναι Lynx, τότε θα εκτυπωθεί πρώτα το κείμενο 
$text{‘6509’}-Listing Style. Μετά θα εκτυπωθεί το tag FONT και η SELECT, όπου είναι 
ΝΑΜΕ-’ListType”. Στη συνέχεια ξεκινά η δημιουργία του OPTION της SELECT, 
τυπώνεται κάθε φορά η VALUE-’τιμή” και μετά με if ελέγχεται αν η $FORM{‘ListType’} 
ταυτίζεται με την τιμή της VALUE. Στην περίπτωση αυτή για την τιμή εκείνη τυπώνεται η 
ιδιότητα SELECTED του tag OPTION.

Αν τώρα το forum δεν κληθεί από τον administrator, τότε ακολουθείται η ίδια διαδικασία, 
αλλά με κάποιες επιπλέον επιλογές, και η εντολή SELECT κλείνει.

Στο τέλος της διαδικασίας, δημιουργείται το κουμπί για την αποστολή των δεδομένων. 
Είναι TYPE=SUBMIT και VALUE=$text{‘5001’}-View Message Index.

Τέλος καλείται η Footer με παραμέτρους SMessageFooterFile, “Credits” για να εκτυπωθεί 
το κάτω μέρος της σελίδας και να κλείσει η υπορουτίνα.
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unless (!($AdminRun) && ($ENV{1HTTP_USER_AGENT1} =~ /Lynx/i)) {
print "<P>$text{16509'}: <FONT FACE=\"Courier\"xSELECT 

NAME=\"ListTypeX " xOPTION" ;
print " VALUE=\"ChronologicallyX""; 
if ($FORM{1ListType1} eq "Chronologically") { 

print " SELECTED";
}
print ">$text{106011}<0PTI0N VALUE=\"Chronologically, ReversedX""; 
if ($FORM{'ListType'} eq "Chronologically, Reversed") { 

print " SELECTED";
}
print ">$text{106021}«OPTION VALUE=\"AlphabeticallyX""; 
if ($FORM{'ListType1} eq "Alphabetically") { 

print " SELECTED";
}
print ">$text{106031}<OPTION VALUE=\"Alphabetically, ReversedX""; 
if ($FORM{'ListType'} eq "Alphabetically, Reversed") { 

print " SELECTED";
}
print ">$text{106041}«OPTION VALUE=\"By ThreadsX""; 
if ($FORM{1ListType1} eq "By Threads") { 

print " SELECTED";
}
print ">$text{'0613'}«OPTION VALUE=\"By Threads, ReversedX""; 
if ($FORM{1ListType'} eq "By Threads, Reversed") { 

print " SELECTED";
}
print ">$text{106111}«OPTION VALUE=\"By Threads, Mixed\""; 
if ($FORM{1ListType1} eq "By Threads, Mixed") { 

print " SELECTED";
}
print ">$text{'06121}"; 
unless ($AdminRun) {

print "«OPTION VALUE=\"CompressedX""; 
if ($FORM{1ListType'} eq "Compressed") { 

print " SELECTED";
}
print ">$text{Ό6051}«OPTION VALUE=\"Compressed,

ReversedX"";
if ($FORM{'ListType'} eq "Compressed, Reversed") { 

print " SELECTED";
}
print ">$text{106061}";

}
print "«/SELECT:»«/FONT>«/CENTER>\n" , 

"<P>«EM>$text{'50001}«/EM>\n";
}
print "«P>«CENTER>«INPUT TYPE=SUBMIT 

VALUE=\"$text{'5001'}\"></CENTER>«/FORM>\n";
^Footer($MessageFooterFile,"credits");
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6.17 Η αναζήτηση με την Search(webbbs_misc.pl)
Όταν ο χρήστης επιλέξει τον σύνδεσμο search, τότε το query string γίνεται search ώστε να 

κληθεί η αντίστοιχη υπορουτίνα.
Στην αρχή καλούνται η Header και η Header2. Στη συνέχεια τυπώνεται στο κέντρο της 

σελίδας η $text{‘6001’}-Message Index Keyword Search- και το $text{‘6002’}.
Μετά αρχίζει η δημιουργία της φόρμας για την αναζήτηση. Θα είναι METHOD=POST, 

ενώ στο ACTION δηλώνεται το όνομα του script που καλείται για τη δημιουργία του χώρου 
συζητήσεων. Παράλληλα το query string γίνεται index και επίσης δηλώνεται ότι η φόρμα θα 
εμφανιστεί στο πλαίσιο που δηλώνεται στην $BBStargetidx.

Υστερα τυπώνεται το tag <CENTER> για το κεντράρισμα της φόρμας.
Έπειτα ανιχνεύεται με κανονική έκφραση η $FORM{‘ListTime’}. Αν βρεθούν σε αυτή 

ένα ή περισσότερα ψηφία($1), κενό και μετά χαρακτήρας ή ( ή ), μία ή περισσότερες 
φορές($2), τότε το $1 αποθηκεύεται στην $FORM{‘ListTimeA’} και το $2 αποθηκεύεται 
στην $FORM{‘ListTimeB’}. Διαφορετικά, η $FORM{‘ListTimeA’} τίθεται 2 και η 
$FORM{‘ListTimeB’} τίθεται $text{‘0062’}-Week(s). Στη συνέχεια εκτυπώνεται το 
$text{‘6003’}-Search Messages.

sub Search {
^Header("$boardname - $text{'60001}",$MessageHeaderFile); 
&Header2; 
print "<P

ALIGN=CENTERxBIGxBIGxSTRONG>$text{ ' 6001' } </STRONGx/BIGx/BIG>\n" ; 
print "<P>$text{16002'}\n";
print "<FORM METHOD=POST ACTION=\"$DestinationURL$BBSquery"; 
print "index\"$BBStargetidx>\n"; 
print "<CENTER>";
if ($FORM{'ListTime'} =- /(\d+) ( [\w\(\)]+)/) {

$FORM{1 ListTimeA'} = $1;
$FORM{'ListTimeB'} = $2;

}
else {

$FORM{'ListTimeA'} = 2;
$FORM{'ListTimeB'} = "$text{'0062'}";

}
print " <PxEM>$ text {'6003'}: </EM> " ;

Αν το board μας δεν είναι Archiveonly, τότε δημιουργούμε με το tag <INPUT> ένα πεδίο 
με TYPE=RADIO και NAME=ListSize. Από το πεδίο αυτό λοιπόν θα πάρει τιμή η 
μεταβλητή $FORM{‘ListSize’}. Η τιμή θα είναι VALUE=Recent. Το πεδίο αυτό θα είναι το 
προεπιλεγμένο. Η επόμενη print λοιπόν θα εκτυπώσει πρώτα το CHECKED και στη συνέχεια 
θα κλείσει με το > το tag INPUT. Δίπλα θα εκτυπωθεί το $text{‘6004’}-Posted within the 
last.

Στη συνέχεια με το tag <FONT> θα ορίσουμε τη γραμματοσειρά που θα χρησιμοποιηθεί 
στο πεδίο, ενώ θα δημιουργήσουμε με το tag INPUT ένα πεδίο ΤΥΡΕ=ΤΕΧΤ, με
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NAME=ListTimeA και SIZE=2. Η VALUE θα είναι ίση με $FORM{‘ListTimeA’}. Στο 
σημείο αυτό λοιπόν θα πάρει τιμή η μεταβλητή $FORM{‘ListTimeA’}.

Με παρόμοιο τρόπο θα δημιουργηθεί και το δεύτερο πεδίο. Θέλουμε να είναι drop-down 
list, οπότε θα χρησιμοποιήσουμε τη SELECT. Η ιδιότητα NAME θα είναι ListTimeB, ενώ το 
tag OPTION θα πάρει τιμή από της εντολές if που ακολουθούν.

Αν το $FORM{‘ListTimeB’} είναι $text{‘0060’}, δηλαδή Hour(s), τότε αυτό θα 
μαρκαριστεί ως SELECTED. Η print θα τυπώσει μετά το >$text{‘0060’} και θα ανοίξει το 
επόμενο OPTION. Το ίδιο θα γίνει για όλες τις επιλογές που μπορούν να εμφανιστούν στη 
λίστα( Hour(s), Day(s), Week(s), Month(s)).

Στη συνέχεια θα δημιουργήσουμε τα πεδία για την εμφάνιση μηνυμάτων που δόθηκαν 
μεταξύ 2 ημερομηνιών. Με την print δημιουργούμε το tag INPUT. Είναι πάλι TYPE=Radio, 
NAME=ListSize και VALUE=Range.

Αν φυσικά δεν εκτελεστεί η ιιηίεεείδηλαδή το board να είναι archive only), τότε το 
παραπάνω πεδίο είναι τύπου hidden.

Το κείμενο που εμφανίζεται είναι το $text{‘6005’}-Messages Posted Between.

print "<BR><INPUT TYPE=RADIO NAME=ListSize VALUE=Recent"; 
print " CHECKED> $text{'60041} "; 
print "<FONT FACE=\"Courier\"><INPUT TYPE=TEXT 

NAME=\"ListTimeA\" SIZE=2 ";
print "VALUE=$FORM{'ListTimeA'}> "; 
print "<SELECT NAME=\"ListTimeB\"xOPTION"; 
if ($FORM{'ListTimeB'} eq "$text{'0060'} " ) {

print " SELECTED";

}
print ">$text{'0060'}<OPTION"; 
if ($FORM{'ListTimeB'} eq "$text{'0061' } " ) {

print " SELECTED";

}
print ">$text{'0061'} «OPTION"; 
if ($FORM{'ListTimeB'} eq "$text{'0062'}") {

print " SELECTED";

}
print ">$text{'0062'}<OPTION"; 
if ($FORM{'ListTimeB'} eq "$text{'0063 ' }") {

print " SELECTED";
}
print ">$text{ ' 0063 ' } </SELECTx/FONT>\n" ;
print "<BR><INPUT TYPE=RADIO NAME=ListSize VALUE=Range> " ;

}
else {

print "<BR><INPUT TYPE=HIDDEN NAME=ListSize VALUE=Range>" ;

}
print " $text{'6005'} ";

Η αναζήτηση με την Search(webbbs_misc.pl)



Ο ΧΩΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ 252

Υστερα διαβάζεται το στοιχείο του πίνακα %MessageList που αντιστοιχεί στην 
$sortedmessage[0] και προστίθεται σε αυτό η $HourOffset*3600. Η τιμή αυτή τροφοδοτείται 
στη συνάρτηση localtime και τα στοιχεία 3,4,5 του πίνακα που προκύπτει καταχωρούνται 
αντίστοιχα στις $mday, $mon, $year.

Δημιουργούμε λοιπόν ένα πεδίο με ΤΥΡΕ=ΤΕΧΤ, NAME=StartDateA και SIZE=2 και 
VALUE=$mday. Από το πεδίο αυτό θα πάρει τιμή η μεταβλητή $FORM{‘StartDateA’}. Οι 
τιμές του πεδίου με όνομα NAME=StartDateB θα δημιουργηθούν με τη SELECT.

Για κάθε $key από 0...11, τυπώνουμε το OPTION με VALUE=”$key”. Αν η $key 
ταυτίζεται με την $mon, τότε σε εκείνο το OPTION θα βάλουμε τη λέξη SELECTED και έξω 
από το tag θα τυπώσουμε τη $month[$key]. Η SELECT θα κλείσει εδώ.

Το πεδίο με NAME=StartDateC θα έχει SIZE=4 και VALUE=$year+1900, επειδή η 
localtime αφαιρεί κάθε φορά από το έτος το 1900.

Με την ίδια διαδικασία θα δημιουργηθούν και τα πεδία με τιμές EndDateA, EndDateB, 
EndDateC.

($mday,$mon,$year) =

(localtime(int($MessageList{$sortedmessages[0]}) + ($HourOffset*3 600))) [3 
,4,5] ;

print "<FONT FACE=\"Courier\"><INPUT TYPE=TEXT 
NAME=\"StartDateA\ " SIZE=2 VALUE = $mday> ";

print "<SELECT NAME=\"StartDateB\">"; 
foreach $key (0..11) {

print "<OPTION VALUE=\"$key\""; 
if ($key == $mon) { print " SELECTED"; } 
print ">$months[$key]";

}
print "</SELECT> ";
print "<INPUT TYPE=TEXT NAME=\"StartDateC\" SIZE=4 

VALUE=",$year+1900,"></FONT>"; 
print " $text{160061}
($mday,$mon,$year) =

(localtime(int($MessageList{$sortedmessages[@sortedmessages- 
1] }) + ($HourOffset*3 600))) [3,4,5] ;

print "<FONT FACE=\"Courier\"><INPUT TYPE=TEXT NAME=\"EndDateA\" 
SIZE=2 VALUE=$mday> ";

print "«SELECT NAME=\"EndDateB\">"; 
foreach $key (0..11) {

print "«OPTION VALUE=\"$key\"" ;
if ($key == $mon) { print " SELECTED"; }
print ">$months[$key]";

}
print "</SELECT> ";

print "«INPUT TYPE=TEXT NAME=\"EndDateC\" SIZE=4 
VALUE=",$year+1900,"></FONT>\n";
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Θέλουμε επίσης να φαίνεται πότε εισήχθηκε το πιο παλιό και πότε το πιο νέο μήνυμα στο 
χώρο συζητήσεων. Το πιο παλιό θα είναι το $MessageList{$sortedmessages[0]} και το πιο 
νέο το $MessageList{$sortedmessages[@sortedmessages-l]}. Οι τιμές αυτές τροφοδοτούνται 
στη localtime με την προσθήκη του ανάλογου SHouroffset και τυπώνονται με print.

Στη συνέχεια τυπώνεται το κείμενο $text{‘6009’}-Search for. Δημιουργείται ένα νέο 
πεδίο με TYPE=Radio και NAME=”Keysearch”, VALUE=”A11” και κείμενο $text{‘6010’}- 
All messages in date range.

Επίσης δημιουργείται ένα πεδίο με TYPE=Radio, NAME=”keysearch” με 
VALUE=”Yes”, το οποίο σημειώνεται ως CHECKED. Το κείμενο θα είναι $text{‘601 Γ}. 
Αν λοιπόν ο χρήστης δεν επιλέξει κάτι άλλο, τότε το πεδίο αυτό θα είναι και το 
προεπιλεγμένο για την αναζήτηση.

Μετά πρέπει να δημιουργηθεί η drop-down list με τις επιλογές του τρόπου αναζήτησης, 
δηλαδή αν θα ζητάει να ταιριάζει όλες τις λέξεις^ΙΙ) ή οποιαδήποτε λέξη^γ). Αυτό θα γίνει 
και πάλι με χρήση της SELECT. Το πεδίο θα έχει NAME=”Boolean”. Από δω λοιπόν θα 
πάρει τιμή η $FORM{‘Boolean’}. Αν δεν δηλωθεί διαφορετικά, είναι επιλεγμένη η τιμή All.

Πρέπει πλέον να δημιουργηθεί το πεδίο όπου ο χρήστης θα εισάγει του όρους της 
αναζήτησης. Θα είναι ένα πεδίο με ΤΥΡΕ=ΤΕΧΤ και NAME=”Keywords”.

Τέλος θα δημιουργήσουμε ένα πεδίο με TYPE-Radio και NAME=Keysearch, το οποίο θα 
έχει τιμή VALUE-’Author”, για να μπορούν οι χρήστες να αναζητούν μηνύματα που 
εισήχθησαν από ένα συγκεκριμένο άτομο. Για την εισαγωγή του ονόματος του χρήστη 
δημιουργούμε πεδίο με ΤΥΡΕ=ΤΕΧΤ και NAME=”Author”.

Εφόσον τώρα έχει τιμή η $AdminRun, τότε δημιουργείται με όμοιο τρόπο ένα επιπλέον 
πεδίο με NAME=”Keysearch” και VALUE-’Domain” για να αναζητούνται μηνύματα που 
εισήχθησαν από μία συγκεκριμένη ip διεύθυνση. Από το σημείο αυτό παίρνει τιμή η 
$FORM {‘Domain’}.

Τέλος, δημιουργείται το κουμπί για την αποστολή των στοιχείων στο script. Θα είναι ένα 
πεδίο με TYPE=SUBMIT και VALUE=$text{‘6014’}-Search Messages.

Για την ολοκληρωμένη δημιουργία της σελίδας καλείται και η υπορουτίνα Footer.
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print "<SMALL>\n<P>$text{'60071}:
($mday,$mon,$year) =

(localtime(int($MessageList{$sortedmessages[0]})+($HourOffset*3600)))[3,4 
,5] ;

print "$mday $months[$mon] ",$year+1900; 
print "<BR>$text{1600Θ'}:
($mday,$mon,$year) =

(localtime(int($MessageList{$sortedmessages[@sortedmessages- 
1] }) + ($HourOffset*360 0)) ) [3,4,5] ;

print "$mday $months[$mon] ",$year+1900;
print "\n</SMALL>\n";
print "<PxEM>$text{ 1 6009 ' } : </EM>" ,

"<BR><INPUT TYPE=RADIO NAME=\"KeySearch\" ",
"VALUE=\"All\"> $text{'6010'}\n",
"<BRxINPUT TYPE=RADIO NAME=\ " KeySearch\ " ",
"VALUE=\"Yes\" CHECKED> $text{'6011'} <FONT 

FACE=\ " Courier\ " xSELECT ",
"NAME=\"Boolean\"xOPTION SELECTED>$text{'0051'}",
" <OPTION>$text { ' 0050 ' }</SELECTx/FONT> $text{ ' 6012 ' } : " ,
" <BRxFONT FACE=\ "Courier\ " xINPUT TYPE=TEXT NAME=\"Keywords\" ", 
"SIZE=50x/FONT>\n" ,
"<BR><INPUT TYPE=RADIO NAME=\"KeySearch\" ",
"VALUE=\"Author\"> $text{'60131}: <FONT FACE=\"Courier\"xINPUT 

TYPE=TEXT ",
"NAME = \ "Author\ " SIZE=25x/FONT>\n" ; 

if ($AdminRun) {
print "<BRxINPUT TYPE=RADIO NAME=\"KeySearch\" ",

"VALUE=\"Domain\"> $text{16013’} $text{’60151}: <FONT 
FACE=\"Courier\"xINPUT TYPE=TEXT ",

"NAME=\ "Domain\ " SIZE=10x/FONT>\n" ;

}
print "<P><INPUT TYPE=SUBMIT 

VALUE=\ " $text { ' 6014 ' } \ " ></CENTERx/FORM>\n" ;
ScFooter ($MessageFooterFile, "credits") ;
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6.18 Διαγραφή μηνυμάτων με την Delete(webbbs misc.pl)
Όταν το query string γίνει delete, τότε καλείται η υπορουτίνα αυτή για τη διαγραφή του 

επιλεγμένου μηνύματος.
Πρώτα ορίζεται ο διακόπτης(ίΐαμ) $PassCheck=0. Στη συνέχεια ελέγχεται η τιμή της 

μεταβλητής $FORM{‘newpassword’}, δηλαδή η τιμή που έδωσε ο χρήστης στο αντίστοιχο 
πεδίο όταν έστειλε το μήνυμα στο χώρο συζητήσεων. Αν δεν βρεθεί τιμή, τότε εκτυπώνεται 
το αντίστοιχο μήνυμα λάθους.

Στη συνέχεια η παραπάνω τιμή κρυπτογραφείται με χρήση της συνάρτησης crypt και 
καταχωρείται στη μεταβλητή $newpassword. Η τιμή της $FORM{‘delete’} καταχωρείται στη 
Smessage, ενώ η Ssubdir ορίζεται με το γνωστό τρόπο.

Η unless που ακολουθεί μετά ελέγχει αν υπάρχει το αρχείο με όνομα $message που 
αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη $FORM{‘delete’}. Αν δεν το βρει τότε θα εκτυπωθεί το 
ανάλογο μήνυμα λάθους. Σε αντίθετη περίπτωση θα ανοιχτεί το αρχείο για ανάγνωση και θα 
αντιγράφει στον @message.

Ο @message θα διαβαστεί με μία εντολή foreach. Η κανονική έκφραση θα αναζητήσει 
στην αρχή του string τις $line να βρει την λέξη PASSWORD, ενώ μετά θα αναζητήσει 
οποιονδήποτε χαρακτήρα($1). Η τιμή της $1 θα καταγραφεί στην Soldpassword και η 
επανάληψη θα σταματήσει.

Εφόσον έχει πάρει τιμή η Soldpassword και η τιμή αυτή είναι ίδια με την Snewpassword, 
τότε εκτελείται η εντολή if και η SPassCheck τίθεται 1.

Αν τώρα η Soldpassword έχει τιμή αλλά δεν έχει η SPasscheck-που σημαίνει ότι δεν 
εκτελέστηκε η προηγούμενη εντολή if, τότε θέτουμε τις Soldpassword και @message να είναι 
κενές. Στην περίπτωση αυτή το password που δίνει ο χρήστης δεν συμφωνεί με αυτό που 
έδωσε όταν εισήγαγε το μήνυμα.

$PassCheck = 0;
unless ($FORM{'newpassword'}) { &Error("96009601"); }
$newpassword = crypt($FORM{1newpassword1},"aa");
$message = $FORM{'delete'};
$subdir = "bbs".int($message/1000);
unless (-e "$dir/$subdir/$message") { iError("96009601"); }
$oldpassword = "";
open (FILE,"$dir/$subdir/$message");
@message = <FILE>; 
close (FILE);
foreach $line (@message) {

if ($line =~ /aPASSWORD>(.*)/i) {
$oldpassword = $1; 
last ;

}
}
if (($oldpassword) && ($newpassword eq $oldpassword)) {

$PassCheck = 1;
}
if ($oldpassword && !($PassCheck)) {

$oldpassword =
@message = ();

if (($oldpassword) && ($newpassword eq $oldpassword)) {
$PassCheck = 1;

}
}
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Στην περίπτωση που το password που δίνεται από το χρήστη δεν συμφωνεί με κανένα από 
τα ήδη υπάρχοντα για το συγκεκριμένο μήνυμα, τότε εκτελείται η επόμενη unless, η οποία 
αναζητά το αρχείο password.txt. Στο αρχείο αυτό καταχωρείται το password του 
administrator. Αν το αρχείο αυτό δεν υπάρχει τότε εκτυπώνεται μήνυμα λάθους. Αν υπάρχει, 
τότε το αρχείο διαβάζεται και το περιεχόμενό του τίθεται στην $password. Η chop θα κόψει 
τον χαρακτήρα \η από την Spassword, εφόσον αυτός υπάρχει.

Αν τώρα η Snewpassword δεν ισούται ούτε με την Spassword, τότε καλείται η Error για 
την εκτύπωση του προειδοποιητικού μηνύματος για το password.

Αν τώρα ο κωδικός που δίνει ο χρήστης είναι ο σωστός, τότε πρέπει να σβηστεί το 
μήνυμά του από τον χώρο συζητήσεων. Για να αποσυνδεθεί το αρχείο που αντιστοιχεί στη 
Smessage χρησιμοποιείται η unlink. Η delete μετά θα σβήσει το Smessage και την αντίστοιχη 
τιμή του από τον hash %MessageList.

Η if που ακολουθεί θα ελέγξει την τιμή της μεταβλητής SDisplayViews. Αν έχει τιμή, 
τότε πρέπει να κληθεί πρώτα η υπορουτίνα LockOpen για το countlock.txt. Αν η μεταβλητή 
SNoCountLock δεν πάρει τιμή μέσα από την υπορουτίνα, τότε καλείται η CountDBMWrite.

Εφόσον η SCountList {Smessage} έχει τιμή( δηλαδή το πόσες φορές διαβάστηκε το κάθε 
μήνυμα), τότε αυτή και το κλειδί Smessage σβήνονται από τον πίνακα %CountList.

unless ($PassCheck == 1) {
unless (-e "$dir/password.txt") {

&Error("9600","9601");

}
open (PASSWORD, "$dir/password.txt");
$password = <PASSWORD>; 
close (PASSWORD);
chop ($password) if ($password =- /\n$/); 
unless ($newpassword eq $password) { 

iError("9600","9601");

}
}
unlink "$dir/$subdir/$message"; 
delete ($MessageList{$message}); 
if ($DisplayViews) {

&LockOpen (COUNTLOCK,"$dir/countlock.txt"); 
unless ($NoCountLock) {

&CountDBMWrite;
}
if ($CountList{$message}) { delete ($CountList{$message});

}
}
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Στη συνέχεια ανοίγουμε το αρχείο searchitems.idx με filehandle SEARCH. Οι όροι που 
υπάρχουν στο μήνυμα που σβήσαμε πρέπει να διαγραφούν από το αρχείο αυτό. Με χρήση της 
LockOpen ανοίγουμε το newsearchitems.idx.

Εφόσον υπάρχουν στοιχεία στο αρχείο SEARCH, τότε αναζητούνται στην αρχή του string 
1 ή περισσότεροι αριθμοί (αριθμός που αντιστοιχεί στο κάθε μήνυμα). Το αποτέλεσμα 
καταχωρείται στη Smessage.

Η Ssubdir ορίζεται και πάλι με το γνωστό τρόπο. Αν τώρα υπάρχει το αρχείο $message, 
τότε τυπώνεται σε αυτό το $_(default input). Στη συνέχεια το ανοίγεται με LockOpen το 
searchitems.idx. Με τη χρήση της εντολής rename μετονομάζεται το newsearchitems.idx σε 
searchitems.idx.

Η LockClose θα κλείσει και τα δύο αρχεία. Τέλος θα κληθούν οι υπορουτίνες Header και 
Header2 καθώς και η Footer για την ολοκληρωμένη εμφάνιση της σελίδας.

open (SEARCH,"$dir/searchterms.idx");
SLockOpen (NEWSEARCH,"$dir/newsearchterms.idx"); 
while (<SEARCH>) {

if (/A(\d+) /) {
$message = $1;
Ssubdir = "bbs".int($message/1000); 
if (-e "$dir/$subdir/$message") {

print NEWSEARCH

}
}
close (SEARCH);
SLockOpen (SEARCH,"$dir/searchterms.idx");
rename ("$dir/newsearchterms.idx","$dir/searchterms.idx"); 
&LockClose (NEWSEARCH,"$dir/newsearchterms.idx");
&LockClose (SEARCH,"$dir/searchterms.idx");
^Header($text{'0212')fSMessageHeaderFile,"refresh");
&Header2("refresh"); 
print "<P

ALIGN=CENTERXBIGXBIGXSTRONG>$text{ ' 0212 ' } </STRONGX/BIG></BIG>\n" ; 
print "<P ALIGN=CENTER>$text{'0200'}\n";
&Footer(SMessageFooterFile,"return","refresh");

}
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6.19 Στατιστικά των χρηστών με την TopStats(webbbs_m isc.pl)
Όταν ο χρήστης επιλέξει τον σύνδεσμο ΤορΝ Posters, τότε το query string παίρνει την 

τιμή topstats, οπότε καλείται το webbbs_misc.pl και εκτελείται η αντίστοιχη Webbbs. Από 
την υπορουτίνα αυτή καλείται η TopStats.

Η ρουτίνα αυτή ξεκινάει με μία εντολή foreach, η οποία θα σαρώσει τον πίνακα 
@sortedmessages.

Αρχικά οι μεταβλητές $date, $sub, $poster, $prev, $next, $count, $admin. Sip θα τεθούν 
κενές, ενώ στη συνέχεια η εντολή split θα χωρίσει την τιμή της $MessageList{$message} στο 
σύμβολο | και θα καταχωρήσει τα επιμέρους τμήματα στην κάθε μία από αυτές.

Στη συνέχεια το regex θα αναζητήσει στην Sposter τα σύμβολα &pipe; και θα τα 
αντικαταστήσει με |. Εφόσον τώρα δεν έχει τιμή η μεταβλητή $PosterCount{Sposter}, τότε 
της δίνουμε αρχική τιμή μηδέν και μετά αυξάνουμε την SPosterCount κατά ένα. Διαφορετικά, 
η SPosterCount {Sposter} αυξάνεται κατά ένα.

Αν τώρα η τιμή της Sdate είναι μεγαλύτερη από την $LastDate{Sposter}, τότε οι 
μεταβλητές Smessage και Sdate θα αντιστοιχιστούν στις $LastPost{ Sposter} και 
SLastDate {Sposter}.

Στη συνέχεια θα κληθούν οι Header και Header2.

sub TopStats {
foreach $message (0sortedmessages) {

$date=$sub=$poster=$prev=$next=$count=$admin=$ip="";
($date, $sub, $poster, $prev,$next,$count,$admin,$ip) = 

split(/\|/,$MessageList{$message});
$poster =~ s/&pipe;A|/g; 
unless ($PosterCount{$poster}) {

$PosterCount++;
}
$PosterCount{$poster} ++; 
if ($date > $LastDate{$poster}) {

$LastPost{$poster} = $message; 
$LastDate{$poster} = $date;

}
}
SHeader($text{'3001'},$MessageHeaderFile);
&Header2;
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Αν έχει πάρει τιμή η μεταβλητή $AdminRun, τότε θα εκτελεστεί η εντολή print η οποία 
θα εκτυπώσει το $text{‘3001’}. Διαφορετικά , θα εκτυπωθεί πρώτα η $text{‘3000’}-Top, 
μετά η τιμή της STopNPosters και μετά η $text{‘3001’}- Most Prolific Posters.

Ύστερα θα εκτυπωθεί η $text{‘3002’}-Total Messages- και η τιμή της αντίστοιχης 
μεταβλητής, μετά το σύμβολο |, $text{‘3003’}-Total Posters-και η τιμή της μεταβλητής 
$PosterCount.

Αν η τιμή της $PosterCount είναι 0, τότε καλείται η Footer για να εκτυπωθεί το κάτω 
μέρος της σελίδας.

Μετά υπολογίζεται ο λόγος $TotalMessages/$PosterCount. Στο αποτέλεσμα προστίθεται 
το 0.5 και το ακέραιο μέρος καταχωρείται στην Saverage. Υστερα φυσικά εκτυπώνεται η 
$text{‘3004’} και η τιμή της $average.

print "<CENTER>\n";
if ($AdminRun) ( 

print
"<P><BIG><BIGXSTRONG>$text { ' 3001' } </STRONG></BIGX/BIG>\n" ;

}
else {

print "<PXBIGXBIGXSTRONG>$text { ' 3000 ' } $TopNPosters
$text{ '3001' }</STRONGX/BIGX/BIG>\n";

1
print "<PXSTRONG>$text { ' 3002 ' } : </STRONG> $TotalMessages 
print "<STRONG>| $text{'3003'}:</STRONG> $PosterCount\n"; 
if ($PosterCount == 0) {

&Footer($MessageFooterFile,"credits");
}
$average = int(($TotalMessages/$PosterCount)+.5); 
print "<BRXSTRONG>$text { ' 3004 ' } : </STRONG> $average\n";

Αυτό που πρέπει να δημιουργηθεί τώρα είναι ο πίνακας όπου θα εκτυπώνονται τα 
στατιστικά στοιχεία των ατόμων που έχουν στείλει μηνύματα στο forum.

Με τις δύο επόμενες print, εκτυπώνεται το tag <TABLE> και οι ιδιότητές του. Σε κάθε 
κελί της πρώτης γραμμής του πίνακα θα τυπωθεί ως <TH>(header) μία επικεφαλίδα με μία 
γραμμή από κάτω. Η τελική εικόνα θα είναι η παρακάτω:

Posters #of posts %of Total Most Recent Post
Στη συνέχεια η sort ByPostCount, θα ταξινομήσει τα κλειδιά του πίνακα PosterCount 

κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι τιμές να είναι σε αύξουσα σειρά.
Μετά θα ελεγχθεί η τιμή της SAdminRun. Αν αυτή δεν έχει τιμή, τότε ο Spostercounter θα 

αυξηθεί κατά ένα. Αν η τιμή που προκύπτει είναι μεγαλύτερη από την τιμή της 
STopNPosters, τότε η επανάληψη σταματάει με χρήση της εντολής last.

Η print που ακολουθεί θα εκτυπώσει το tag για την αρχή της νέας γραμμής του πίνακα. 
Τέλος, η print θα κλείσει το HREF με το σύμβολο > και θα εκτυπωθεί η $key>. Το </Α> 

θα τελειώσει τη δημιουργία του συνδέσμου.
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Η τιμή της $key που είναι το όνομα του poster, εκτυπώνεται.
Μετά πρέπει να εκτυπωθούν οι αντίστοιχες τιμές για την κάθε στήλη του πίνακα. Αρχικά 

θα εκτυπωθεί η $PosterCount{$key}. Η τιμή αυτή θα διαιρεθεί με την STotalMessages και θα 
πολλαπλασιαστεί με το 100 για τον υπολογισμό του ποσοστού, ενώ θα προστεθεί και το 
0.0051 για στρογγυλοποίηση. Το αποτέλεσμα θα καταχωρηθεί στην $percent.

Αν το $percent είναι μικρότερο από το 10, τότε η κανονική έκφραση θα αναζητήσει 
τέσσερις οποιουσδήποτε χαρακτήρες($ 1) και μετά οποιονδήποτε χαρακτήρα 0 ή 
περισσότερες φορές. Το ταίριασμα θα αντικατασταθεί από την $1.

Αν το $percent είναι μεγαλύτερο από το 10, τότε η κανονική έκφραση θα αναζητήσει 5 
χαρακτήρες. Στη συνέχεια θα εκτυπωθεί η τιμή $percent με το σύμβολο %.

Τέλος θα δημιουργηθεί σύνδεσμος για την ημερομηνία της καταχώρησης. Η print λοιπόν 
θα εκτυπώσει το <Α HREF> όπως προηγουμένως. To query string όμως θα είναι 
read=$LastPost{$key} και το πλαίσιο θα είναι αυτό που καθορίζεται από την τιμή της 
μεταβλητής $BBSTarget. Με την επιλογή του συνδέσμου αυτού, θα κληθεί το 
webbbs_config.pl με query string read.

Τέλος, θα κληθεί η PrintDate με παράμετρο την τιμή $LastDate{$key} για να εκτυπωθεί η 
ημερομηνία και η foreach θα κλείσει.

Στο επόμενο κελί του πίνακα θα εκτυπωθεί η τιμή 0, ενώ στη συνέχεια θα εκτυπωθούν 
δύο κενά κελιά.

Ο πίνακας έχει πλέον ολοκληρωθεί και η print θα εκτυπώσει το tag </TABLE>.
Στο τέλος θα κληθεί η υπορουτίνα Footer για την εκτύπωση του κάτω μέρους της σελίδας.
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print "<PXTABLE BORDER=0 CELLSPACING=0 CELLPADDING=3>\n";
print "<TR VALIGN=BOTTOMXTH ALIGN=LEFTXFONT $fontspec>"; 
print "$text { ' 3005' } <BRXHR NOSHADEX/FONTX/THXTD>&nbsp; </TD>"; 
print "<TH ALIGN=RIGHTXFONT $fontspec>";
print "$text { '3006' } <BRXHR NOSHADEX/FONTX/THXTDXnbsp; </TD>"; 
print "<TH ALIGN=RIGHTXFONT $fontspec>";
print "$text { ' 3007 ' } <BRXHR NOSHADEX/FONTX/THXTD>&nbsp; </TD>" ; 
print "<TH ALIGN=LEFTXFONT $fontspec>";
print "$text{ ' 3008 ' }<BRXHR NOSHADEX/FONTX/THX/TR>\n" ;

foreach $key (sort ByPostCount keys(%PosterCount)) {
unless ($AdminRun) {

$postercounter++;
last if ($postercounter > $TopNPosters);

}
print "<TRXTD NOWRAPXFONT $fontspec>"; 

print "$key";
print "</FONTX/TDXTD>&nbsp; </TD>" ; 
print "<TD ALIGN=RIGHTXFONT $fontspec>"; 
print "$PosterCount {$key} </FONTX/TDXTD>&nbsp; </TD>"; 
$percent = (($PosterCount{$key}/$TotalMessages)*100)+0.0051; 
if ($percent < 10) ( $percent =~ s/(....)· */$!/; }
else { $percent =~ s/(.......... ) .*/$!/; }
print "<TD ALIGN=RIGHTXFONT $fontspec>"; 
print "$ {percent) %</FONTX/TDXTD>&nbsp; </TD>" ; 
print "<TD NOWRAPXFONT $fontspec><A 

HREF=\"$DestinationURL$BBSquery";
print "read=$LastPost{$key}\"$BBStarget>";
print &PrintDate ($LastDate{$key)) , "</AX/FONT></TDX/TR>\n";

}

print "</TABLEX/CENTER>\n";
SFooter($MessageFooterFile,"credits");

Στατιστικά των χρηστών με την TopStats(webbbs_misc.pl)
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6.20 Αποστόλη mail και δημιουργία mailing list

6.20.1 Αποστολή email notification με την Sendmail(webbbs_post.pl)
Η υπορουτίνα αυτή χρησιμεύει για την αποστολή email ειδοποίησης για τα νέα μηνύματα 

στους χρήστες του χώρου συζητήσεων.
Αρχικά γίνεται μία διάκριση για την περίπτωση που έχει τιμή η μεταβλητή $Moderated 

για να καθοριστεί η τιμή της μεταβλητής $Το..
Για την αποστολή ειδοποίησης γίνεται διάκριση με εντολή if ανάλογα με το πρωτόκολλο 

που χρησιμοποιεί ο server.
Αν λοιπόν το $mailprog είναι SMTP, τότε εκτελείται το πρώτο τμήμα της if. Σε αυτό 

παίρνουν τιμές οι μεταβλητές SWEBSERVER και SSMTPSERVER, καθώς και οι 
SAFINET και SSOCKETSTREAM. Από αυτές στη συνέχεια ορίζονται οι Slocaladdress, 
Slocalsocketaddress, Sseveraddress, Sserversocketaddress. Επίσης με χρήση της 
getprotbyname ορίζεται η Sprotocol, η οποία περιέχει τον αριθμό που αντιστοιχεί στο tcp.

Στη συνέχεια η socket θα ανοίξει το socket επικοινωνίας με το server. Αν αυτό δεν συμβεί 
τότε θα εκτυπωθεί μήνυμά λάθους. Μετά η bind θα συνδέσει το ανοικτό socket με την 
διεύθυνση Slocalsocketaddress.

Η if που υπάρχει στη συνέχεια θα ελέγξει με την connect αν γίνεται πάλι η σύνδεση 
μεταξύ του socket και της Sserversocketaddress. Το αποτέλεσμα θα καταχωρηθεί με τη 
select στην Soldselected.

Μία άλλη select μετά θα πει στο script να περιμένει 0.75 δευτερόλεπτα. Μετά αρχίζει η 
διαδικασία SMTP.

Κάθε φορά η sysread διαβάζει 1024 bytes από το SMTP socket που ορίσαμε παραπάνω, 
ενώ μετά τυπώνονται τα αντίστοιχα μηνύματα. Οι κανονικές εκφράσεις ελέγχουν αν οι 
απαντήσεις που έρχονται από το server επαληθεύουν τους αριθμούς που ορίζει το SMTP. 
Τότε οι διευθύνσεις εκείνες είναι καλές και μπορούν να πάρουν notification.

Η διαδικασία κλείνει με χρήση της shutdown για κλείσιμο του socket για όλες τις 
διαδικασίες.

Αν τώρα η τιμή της Smailprog είναι libnet, τότε χρησιμοποιείται το NET::SMTP της perl 
και οι συναρτήσεις που ορίζονται από αυτό για την αποστολή των email notifications στους 
χρήστες.

Αν δεν εκτελεστεί καμία από της παραπάνω και η Smailprog έχει κάποια άλλη τιμή, τότε 
χρησιμοποιείται το τελευταίο else. Αυτό σημαίνει ότι το σύστημα μας χρησιμοποιεί τα 
πρωτόκολλα του UNIX για την αποστολή email.
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sub SendMail {
if (SModerated && !($AdminRun)) { SModMail = 1; } 
local($To) = $_[0];
if (SModMail || !($To)) { STo = Snotificationaddress; } 
return unless STo;
if (SModMail) { Semailsubject = $text{'0703'}; } 
else { Semail subject = SFORMJ'subject'); } 
if (Smailprog eq "SMTP") {

unless ($WEB_SERVER) { SWEB SERVER = $ENV{'SERVER_NAME'}; } 
if(1SWEB SERVER) { &Error("9450","9451");} 
unless ($SMTP_SERVER) {

SSMTP SERVER = "smtp.$WEB_SERVER";
SSMTP SERVER =~ s/Asmtp\. [Λ. ]+\.([Λ. |+\.)/smtp.$ 1 /;

>

local(SAF INET) = ($] > 5 ? AF INET : 2); 
local($SOCK STREAM) = ($] > 5 ? SOCK_STREAM : 1);
$, =
$" =

local($local_address) = (gethostbyname($WEB_SERVER))[4]; 
local(Slocalsocketaddress) = pack('S n a4 x8', $AF_1NET, 0, Slocal address); 
local($server_address) = (gethostbyname($SMTP_SERVER))[4]; 
local($server_socket_address) = pack('S n a4 x8', SAF INET, '25', Sserveraddress); 
local(Sprotocol) = (getprotobynameCtcp'))[2];
if(!socket(SMTP, $AF INET, $SOCK_STREAM, Sprotocol)) { &Επόγ("9450”,"9451"); } 
bind(SMTP, $local_socket_address);
if (!(connect(SMTP, Sserver socket address))) { &Επόγ("9450","945Γ'); } 
local(Soldselected) = select(SMTP);
$1 = 1;
select($old_selected);
$* = I;
select(undef, undef, undef, .75);
sysread(SMTP, $_, 1024);
print SMTP "HELO SWEB SERVER\r\n";
sysread(SMTP, $_, 1024);
while (/(Λ|(\r7\n))[Λ0-9]*((\d\d\d).*)$/g) {

Sstatus = $4;
Smessage = $3;

>

if (Sstatus 1=250) { &Επόγ("9450",”945Γ); } 
print SMTP "MAIL FROM:<$maillist_address>\r\n"; 
sysread(SMTP, $_, 1024); 
if (!/[Λ0-9]*250/) { &Error("9450","9451"); ) 
local(Sgoodaddresses) = 0;
STo = "<$To>";
print SMTP "RCPT TO:$To\r\n"; 
sysread(SMTP, $_, 1024);
/[Λ0-9] * (\d\d\d)/;
if($l eq '250') { $good_addresses++; } 
if(Sbcc) {

local(@bcc) = split(/, */, Sbcc); 
foreach Saddress (@bcc) { 

if(Saddress) {
Saddress = "<$address>";
print SMTP "RCPT TO:$address\r\n";
sysread (SMTP, $_, 1024);
/[A0-9]*(\d\d\d)/;
if($l eq ^SO1) { $good_addresses++; }

}
}

>

if (ISgood addresses) { &Επόγ("9450","945Γ’); } 
print SMTP "DATA\r\n"; 
sysread(SMTP, $_, 1024);
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if (!/[Λ0-9]*354/) [ &Error("9450","9451"); } 
print SMTP "To: $To\r\n"; 
print SMTP "From: $maillist_address\r\n"; 
print SMTP "Return-Path: $maillist_address\r\n"; 
if (SModMail && $email) {

print SMTP "Reply-Το: $email\r\n”;
}
else {

print SMTP "Reply-Το: PleaseRespond\@TheBulletinBoard\r\n";
>

print SMTP "Subject: [Sshortboardname:] $email_subject\r\n\r\n";
print SMTP "Sbody";
print SMTP "\r\n\r\n.\r\n";
sysread(SMTP, $_, 1024);
shutdown(SMTP, 2);

}
elsif (Smailprog eq ”libnet"){

Ssmtp = Net::SMTP->new(”$SMTP SERVER”);
$smtp->mail( "$maillist_address");
$smtp->to("$To"); 
if($bcc) {

local(@bcc) = split)/, */, $bcc); 
foreach Saddress (@bcc) { 

if (Saddress) {
Saddress = "<$address>"; 
$smtp->to("$address");

}
$smtp->data();
$smtp->datasend("To: $To\n");
$smtp->datasend("From: Smai 11 ist_address\n");
$smtp->datasend("Retum-Path: $maillist_address\n"); 
if (SModMail && Semail) {

$smtp->datasend("Reply-To: $email\n");
}
else {

$smtp->datasend("Reply-To: PleaseRespond\@TheBulletinBoard\n");
}
$smtp->datasend("Subject: [Sshortboardname:] $email_subject\n\n"); 
$smtp->datasend("$body");
$smtp->quit;

}
elsif (Smailprog) {

open (MAIL, "|$mailprog-t") || &Error("9450","9451");
print MAIL "To: $To\n";
if(Sbcc) { print MAIL "Bee: $bcc\n"; }
print MAIL "From: $maillist_address\n",
"Retum-Path:$mailli st_address\n"; 

if (SModMail && Semail) {
print MAIL "Reply-Το: $email\n";

else
print MAIL "Reply-Το: PleaseRespond\@TheBulletinBoard\n";

print MAIL "Subject: [Sshortboardname:] $email_subject\n\n", 
"Sbody”; 

close (MAIL);
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6.20.2Δημιουργία mailing list με τη Subscribe(webbbs_misc.pl)
Η υπορουτίνα αυτή δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να μπουν στη mailing list του 

χώρου συζητήσεων.
Η φόρμα που δημιουργείται θα δώσει στο query string την τιμή addresslist, έτσι ώστε να 

εκτελεστεί μετά η UpdateAddressList για την προσθήκη του συγκεκριμένου email address 
στη λίστα. Η αποστολή γίνεται με τη δημιουργία ενός κουμπιού Send Address.

Υπάρχουν επίσης δύο radio buttons, όπου θα είναι NAME=action, και VALUE add ή 
delete αντίστοιχα, από τα οποία το add θα έχει την τιμή CHECKED. Αυτό σημαίνει ότι με το 
Submit θα προστεθεί η διεύθυνση στη λίστα. Αντίθετα, αν επιλέξουμε το delete, η διεύθυνση 
θα σβηστεί.

sub Subscribe {
&Header($text{'4000'},$MessageHeaderFile);
&Header2;
print "<P ALIGN=CENTERXBIGXBIG><STRONG>" ; 
print "$text { '4000' } </STRONGX/BIGX/BIG>\n" ; 
print "<P>$text{'4001')
if ($email_list == 1) { print "$text('4002'} }
else { print "$text{'4003'} }
print "$text{'4004'}\n";
print "<FORM METHOD=POST ACTION=\"$DestinationURL$BBSquery"; 
print "addresslist\"$BBStarget>\n"; 
print "<PXCENTER>$text{ ' 4005 ' } :
print "<FONT FACE=\"Courier\"XINPUT TYPE=TEXT NAME=\"email\" 

SIZE=30";
if ($Cookies{'email'}) {

print " VALUE=\"$Cookies{'email'}\;
}
print "></FONT> <INPUT TYPE=SUBMIT VALUE=\"$text{'4008')\">\n";
print "<BRXINPUT TYPE=RADIO NAME=\"action\" ";
print "VALUE=\"add\" CHECKED> $text{'4006'}
print "<INPUT TYPE=RADIO NAME=\"action\"
print "VALUE=\"delete\"> $text{'4007')";
print "</CENTERX/FORM>\n";
&Footer($MessageFooterFile,"credits");

}
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6.20.3Ενημέρωση λίστας με την UpdateAddressList(webbbs_misc.pl)
Η υπορουτίνα αυτή αφαιρεί ή προσθέτει διευθύνσεις email στη λίστα. Εκτελείται μετά 

από την Subscribe.
Αν δεν έχει τιμή η $email ή δεν είναι world writable το directory που έχουμε δηλώσει 

στην $dir, τότε εκτυπώνεται το αντίστοιχο μήνυμα λάθους.
Στη συνέχεια ανοίγουμε με τη LockOpen το αρχείο addresses.txt. Ένα flag $listcheck 

καθορίζει αν έχουμε μεταβάλλει τα στοιχεία της λίστας ή όχι.
Αν τώρα μία διεύθυνση Saddress ταιριάζει με την $email, τότε στην περίπτωση που η 

$FORM{‘action’} είναι delete, καλείται η Error για να εκτυπωθεί το μήνυμα που 
προειδοποιεί για το σβήσιμο της διεύθυνσης από τη λίστα και η $listcheck τίθεται 1. Σε κάθε 
άλλη περίπτωση η διεύθυνση εκτυπώνεται στο αρχείο.

Αν τώρα η Slistcheck δεν έχει αλλάξει τιμή, τότε δεν υπάρχει η διεύθυνση στο αρχείο. 
Κατά συνέπεια αν ο χρήστης επιλέξει το delete, καλείται η Error που προειδοποιεί ότι δεν 
μπορεί να σβηστεί μία διεύθυνση που δεν υπάρχει. Αν ο χρήστης επιλέξει το add, τότε η τιμή 
της $email εισάγεται στο αρχείο.

Το αρχείο στη συνέχεια μειώνεται στο μέγεθος της λίστας με χρήση της συνάρτησης 
truncate.

Η LockClose κλείνει το αρχείο, ενώ η Footer καλείται στο τέλος για την ολοκληρωμένη 
δημιουργία της σελίδας.
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sub UpdateAddressList { 
unless (Semail) {

&Επόγ("9300'\"930Γ);
>

unless (-w ”$dir") { &Error("9410'’,"941 Γ); } 
&LockOpen (LlST."$dir/addresses.txt");
@lisl = <LIST>;
Slistcheck = 0; 
seek (LIST, 0, 0); 
foreach Saddress (@lisl) {

if (Saddress =~ /$email/i) {
if ($FORM{'action'} eq "delete") { 

&Επόγ("9850","985 1''); 
Slistcheck = 1;

>

else {
&Error(''9700","9701"); 
print LIST "Saddress"; 
Slistcheck = 1;

>

}
else {

print LIST "Saddress";
Ϊ

)
if (Slistcheck < I) {

if ($FORM{'action'} eq "delete”) { 
&Error("9750",''9751");

)
else {

&Επόγ("9800","980Γ'); 
print LIST "$email\n";

}
}
truncate (LIST, tell(LlST));
&LockClose (LIST,"$dir/addresses.txt"); 
&Footer($MessageFooterFile, "return");
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6.21 Προειδοποιητικά μηνύματα με την Error(webbbs_basic.pI)
Η υπορουτίνα αυτή καλείται σε όλες τις περιπτώσεις που θέλουμε να εκτυπωθεί ένα 

προειδοποιητικό μήνυμα. Καλείται με 3 παραμέτρους.
Η πρώτη if θα ελέγξει την τιμή της πρώτης παραμέτρου, Serrortitle. Αν αυτή πάρει τις 

συγκεκριμένες τιμές, τότε η μεταβλητή $PreviewForm τίθεται 1, και καλούνται οι Header και 
Header2 για τη δημιουργία των ανάλογων σελίδων.

Αν τώρα η Serror title δεν έχει καμία από τις παραπάνω τιμές, τότε απλά καλούνται οι 
Header και Header2 με την επιπλέον παράμετρο refresh.

Επιπλέον, αν η Serror title είναι 9150, δηλαδή Unable to Open Database file, τότε 
εκτελείται η if. Ανοίγουμε τον κατάλογο Sdir και διαβάζουμε όλα τα περιεχόμενά του με την 
readdir. Αν κάποια Smessage δεν ταιριάζει με τη λέξη messagelist στην αρχή, τότε με την 
unlink σβήνεται.

Στη συνέχεια τυπώνεται η τιμή της Serror title, και αν η Serror file έχει μέγεθος 
μεγαλύτερο του 2, τότε τυπώνεται και αυτή.

Στην περίπτωση που η Serror title δεν είναι μικρότερη από 9700, τότε η υπορουτίνα 
σταματάει.

Η if που υπάρχει μετά ελέγχει την τιμή της SPreviewForm. Αν αυτή έχει οριστεί, τότε η 
SBodyPreview τίθεται στην Sbody και μερικές κανονικές εκφράσεις αντικαθιστούν τα 
σύμβολα με τα αντίστοιχα δεκαεξαδικά. Ανάλογη διαδικασία εκτελείται και για την 
Srealsubject, εφόσον αυτή έχει οριστεί.

Μετά φορτώνεται το αρχείο webbbs_form.pl με τη require και καλείται η Print Form με 
παράμετρο -1.

Η υπορουτίνα κλείνει με την κλήση της Footer, ανάλογα με την τιμή της SPreviewForm
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sub Error {
local ($error_title, $error_text, $error_file) = 0_; 
if (($error_title eq "9120")

I| ($error_title eq "9200") || ($error_title eq "9250")
II ($error_title eq "9500") II ($error_title eq "9510")) { 

$SpellCheckerMeta = 1;
$PreviewForm = 1;
SHeader($text{$error_title),$MessageHeaderFile);
&Header2;

}
else {

&Header($text{$error_title},$MessageHeaderFile,"refresh"); 
&Header2("refresh");

}
if ($error_title eq "9150") { 

opendir (MESSAGES,$dir);
@messagedir = readdir(MESSAGES);
closedir (MESSAGES);
foreach $message (@messagedir) (

if ($message =~ /Amessagelist/) ( 
unlink "$dir/$message";

}
}

}
print "<P

ALIGN=CENTERXBIG><BIGXSTRONG>$text ( $error_title} </STRONGX/BIGX/BIG>\n
I? .

f

if (length($error_file) > 2) {
print "<P ALIGN=CENTER>$error_file\n";

)
print "<P>$text{$error_text) $text{'9999')\n"; 
return unless ($error_title < 9700); 
if ($PreviewForm) {

$body = $BodyPreview;
$body =~ s/\& /\&amp\; /g;
$body =~ s/"/\&quot\;/g;
$body =~ s/</\&lt\;/g;
$body =~ s/>/\&gt\;/g; 
if ($realsubject) {

$subject = $realsubject;
$subject =~ s/\& /\&amp\; /g;
$subject =~ s/"/\&quot\;/g;
$subject ='- s/</\&lt\;/g;
$subject =~ s/>/\&gt\;/g;

}
require $webbbs_form;
&Print_Form(-1); 
print "<P>&nbsp;";

}
if ($PreviewForm) { SFooter($MessageFooterFile,"return"); }
else 1 ^Footer($MessageFooterFile,"return","refresh"); )
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6.22 To script webbbs_rebuild.pl
To script αυτό περιέχει τις υπορουτίνες αναδόμησης της βάσης δεδομένων. Καλείται μόνο 

όταν το query string είναι rebuild, κάτι που συμβαίνει μόνο όταν ο χώρος συζητήσεων 
δημιουργείται από το administrative script.

6.23 Η υπορουτίνα ByPostCount
Η υπορουτίνα αυτή καλείται για την ταξινόμηση των χρηστών ανάλογα με τον αριθμό 

των μηνυμάτων που έχει εισάγει ο κάθε ένας στο χώρο συζητήσεων.

6.24 Η υπορουτίνα BlankPage(webbbs_index.pl)
Η υπορουτίνα αυτή εκτυπώνει μία κενή HTML σελίδα. Επίσης κάνει reset όλες τις 

μεταβλητέςΟοννετοαεε, uppercase)

sub BlankPage {
print "<HTMLXBODY $bodyspec>\n"; 
print "</BODYX/HTML>\n" ; 
reset 'A-Za-z'; 
exit;

}

6.25 To administrative script
To administrative script υπάρχει στη διεύθυνση www.awsd.com/scripts. Μετά το 

registration του προγράμματος και την πληρωμή του ανάλογου ποσού μέσω πιστωτικής 
κάρτας, αποστέλλεται στο email που δηλώνουμε ένα username και ένα password για το 
download του script από το site.

6.26 To script webbbs_text.pl
To script αυτό περιλαμβάνει με τη μορφή μεταβλητών, όλα τα μηνύματα που 

εμφανίζονται στο χώρο συζητήσεων. Είναι χωρισμένο σε τμήματα, τα οποία φαίνονται απο 
τον αρχικό αριθμό της κάθε μεταβλητής.

Ο κώδικας του script παρατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή μαζί με το σύγγραμμα.

Αλλα scripts του προγράμματος
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7 Το λεξικό των όρων
Ο σύνδεσμος αυτός μας οδηγεί σε μία σελίδα η οποία περιέχει μέσα σε πίνακα τα 

γράμματα του αλφαβήτου. Κάθε γράμμα αποτελεί σύνδεσμο για τη μεταφορά στην 
αντίστοιχη σελίδα με τους άγνωστους όρους.

8 Η σελίδα με τη βοήθεια
Η σελίδα αυτή περιέχει οδηγίες σχετικά με τη χρήση του περιβάλλοντος που αναπτύξαμε. 

Είναι γραμμένη σε απλή HTML.

9 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Ενας σύνδεσμος που ανοίγει το πρόγραμμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για την 

αποστολή email.

10 Web Συνδέσεις
Ο σύνδεσμος αυτός μας οδηγεί σε μία HTML σελίδα, όπου προτείνονται στο χρήστη sites 

σχετικά με τον προγραμματισμό σε γλώσσα C.

11 PDP LAB, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Ο σύνδεσμος αυτός μας οδηγεί στις αντίστοιχες ιστοσελίδες.
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12 Παράρτημα 1: Μεταφορά Δεδομένων με CGI
Τα CGI scripts καλούνται συνήθως μέσα από φόρμες της HTML με την παράμετρο 

ACTION.
Τα μοναδικά δεδομένα που έχει το script όταν εκτελείται είναι αυτά που μεταφέρονται 

από τον server στο browser και αντίστροφα. Οι HTTP μεταφορές δεδομένων είναι stateless, 
δηλαδή ο browser και ο server δεν αποθηκεύουν ο ένας την κατάσταση του άλλου. Κατά τη 
διάρκεια λοιπόν μιας HTTP μεταφοράς, ο client (πχ Netscape Navigator, Internet Explorer) 
συνδέεται με το server και στέλνει μια απαίτηση (request) με τη μορφή ενός URL. Ο server 
στη συνέχεια επεξεργάζεται την απαίτηση αυτή και στέλνει μια απάντηση.

Τα δεδομένα και οι μεταβλητές μεταδίδονται μεταξύ server και browser σε κάθε βήμα της 
HTTP συναλλαγής. Η συναλλαγή ξεκινάει τη στιγμή που ο χρήστης θα εισάγει το URL και 
τελειώνει όταν ο server αποστείλει την απάντηση. Τα δεδομένα και οι μεταβλητές που 
ανταλλάσσονται ονομάζονται HTTP headers. Το περιεχόμενο αυτών των headers δίνεται 
από τον web server ως περιβαντολογικές παράμετροι (environment variables) στο CGI.

Όταν δοθεί λοιπόν ένα URL στο browser, τότε αυτός βρίσκει τη διεύθυνση που 
αντιστοιχεί και στέλνει το request στον αντίστοιχο server. To request αυτό μπορεί να είναι 
είτε της μορφής GET είτε της μορφής POST.

Η μορφή GET ζητά από το server να κάνει ανάκληση των δεδομένων που ζητάει το URL. 
Αν το URL δείχνει σε κάποιο CGI script, τότε επιστρέφεται στον browser το αποτέλεσμα του 
script και όχι ο πηγαίος κώδικάς του.

Τα στοιχεία που αποστέλλονται με την GET περιέχουν URL κωδικοποιήσεις για την 
αντικατάσταση των ειδικών χαρακτήρων (tabs, κενά, ελληνικών ερωτηματικών και 
εισαγωγικών) με τις δεκαεξαδικές τους τιμές. Όλα τα δεδομένα που μεταφέρονται από τον 
web server είναι κωδικοποιημένα.

Η διαδικασία αυτή έχει ως αποτέλεσμα ο browser να κωδικοποιεί τα ζευγάρια (name/ 
value) των πεδίων της φόρμας και να προσθέτει τις κωδικοποιήσεις αυτές στο τέλος του 
URL.

Η μέθοδος POST λειτουργεί με παρόμοιο τρόπο με τη GET, μόνο που στην περίπτωση 
αυτή τα δεδομένα της κωδικοποίησης δεν προστίθενται στο URL, αλλά στέλνονται 
ξεχωριστά μετά από το τέλος των HTTP headers και διατίθενται στο script ως STDIN. Η 
μέθοδος αυτή χρησιμοποιεί την περιβαντολογική παράμετρο CONTENTLENGTH για να 
δείξει πόσα bytes θα διαβαστούν. To CGI script θα διαβάσει τόσα bytes όσα δείχνει η τιμή 
της CONTENT LENGTH.

Κατά συνέπεια, τα κωδικοποιημένα δεδομένα πρέπει να αποκωδικοποιηθούν για να είναι 
δυνατή η χρήση τους. Τα ζευγάρια name/value χωρίζονται μεταξύ τους από το σύμβολο & 
ενώ οι τιμές name, value από το σύμβολο =.

Παράρτημα 1: Μεταφορά Δεδομένων με CGI
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13 Παράρτημα 2: Η διαδικασία SMTP
Το πρωτόκολλο SMTP ορίζει μία ομάδα εντολών, οι οποίες αποστέλλονται από έναν 

client σε έναν SMTP server, ο οποίος συνήθως είναι συνδεδεμένος στο port 25 ενός mailhost. 
Οι απαιτήσεις^εςιιεβίβ) και οι απαντήσεις(responses) διαπραγματεύονται μεταξύ του clientK 
και του server.

Όταν ένας client διαπραγματεύεται μία διαδικασία SMTP με έναν server, ο server λέει 
στον client ότι τον ακούει. Όταν επιτευχθεί η σύνδεση, τότε ο client συστήνεται στον server 
με την εντολή HELO. Η εντολή αυτή δέχεται μία παράμετρο-το όνομα του host-και αν δεν 
οριστεί δέχεται ως προεπιλογή το όνομα του απομακρυσμένου host. Αν τώρα η εντολή είναι 
επιτυχής, ο server στέλνει μία απάντηση 250, ως εξής:

HELO
250 mail.someone.com Hello some-remote-host.com
[127.0.0.1], pleased to meet you

Μετά το χαιρετισμό από το server, αποστέλλεται η εντολή MAIL για να πει σε αυτόν από 
ποιόν είναι το μήνυμα. Η εντολή αυτή παίρνει το αλφαριθμητικό From:user@hostname σαν 
παράμετρο και ο server ανταποκρίνεται με ένα μήνυμα 250 για να αποδείξει ότι η 
επικοινωνία ήταν επιτυχής.

MAIL From:<realuser0realhost.com>
250 mailto:realuser0realhost.com ... Sender ok

Υστερα αποστέλλεται η εντολή RCPT για να πει στον server ποιος είναι ο παραλήπτης 
του μηνύματος.

RCPT To: <nospamOrid-spam-now.com>
250 nosmap0rid-spam-now.com ... Recipient ok

Τώρα πλέον μπορεί να αποσταλεί το κύριο μέρος του μηνύματος στο server. Η εντολή 
DATA ενημερώνει τον server ότι οτιδήποτε υπάρχει, μέχρι να μία τελεία που βρίσκεται σε 
μια γραμμή μόνη της, είναι ο κορμός του μηνύματος.

DATA

354 Enter mail, end with on a line by itself
Subject: Hi, just thought you' d be interested ...
Hi, this is the text of my mail message that I'm going to 
send with NET::SMTP to show you how it works.

250 VAA9505 Message accepted for delivery

Η διαδικασία SMTP

mailto:realuser0realhost.com
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Και στην περίπτωση αυτή έρχεται μία απάντηση 250, η οποία δείχνει ότι το μήνυμα έχει 
γίνει αποδεκτό για αποστολή. Στο σημείο αυτό μπορεί να σταματήσει η διαδικασία SMTP με 
την εντολή QUIT, η οποία σε περίπτωση επιτυχία επιστρέφει 221.

QUIT
221 mail.somename.com closing connection 
Connection closed by foreign host.

Η διαδικασία SMTP
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14 Παράρτημα 3: Βάσεις Δεδομένων σε Perl

Η διαχείριση μιας βάσης δεδομένων σε Perl γίνεται με τη σύνδεση ενός hash πίνακα με τη 
βάση δεδομένων. Η διαδικασία είναι παρόμοια με αυτή που χρησιμοποιείται για το άνοιγμα 
αρχείων.

Μετά τη σύνδεση με τον hash πίνακα, η πρόσβαση στη βάση δεδομένων γίνεται μέσω 
αυτού. Ο πίνακας χρησιμοποιείται για την εγγραφή και διαγραφή στοιχείων, αφού κάθε 
μεταβολή στα στοιχεία του hash πίνακα συνεπάγεται και μεταβολή στη βάση δεδομένων.

Η παραπάνω βάση δεδομένων λέγεται DBM.
Επειδή το μέγεθος, ο αριθμός και το είδος των κλειδιών και των τιμών στη βάση 

δεδομένων είναι περιορισμένα, ο DBM πίνακας έχει τους ίδιους περιορισμούς. Για το λόγο 
αυτό προσπαθούμε να μην κρατάμε πάνω από 1000 στοιχεία στη βάση35.

Για να γίνει η σύνδεση πίνακα με βάση δεδομένων χρησιμοποιούμε τη συνάρτηση 
dbmopen ή-εφόσον φορτωθεί το AnyDBMFile module της Perl- την συνάρτηση tie().

Η dbmopen(%ARRAYNAME, “dbmfilename”, $mode) συνδέει τον %ARRAYNAME με 
τη βάση δεδομένων dbmfilename, η οποία συνήθως αποθηκεύεται στο δίσκο με τη μορφή 
δύο αρχείων που ονομάζονται dbmfilename.dir, dbmfilename.pag. To $mode είναι ένας 
αριθμός που καθορίζει τα permissions για το συγκεκριμένο αρχείο36. Αν τα αρχεία αυτά 
υπάρχουν ήδη, τότε το περιεχόμενο τους σβήνεται.

Στο τέλος ο hash πίνακας πρέπει να κλείσει με την dbmclose(%ARRAYNAME, 
“dbmfilename”, $mode).

Παρόμοιο αλλά με επιπλέον δυνατότητες είναι το AnyDBM File module, από 
προεπιλογή κληρονομεί τις ιδιότητες του NDBM File για συμβατότητα με παλιότερες 
εκδόσεις της Perl. Αν δεν το βρει, τότε αναζητά με τη σειρά το DB File, GDBM File, 
SDBM_File( το οποίο υπάρχει πάντα ενσωματωμένο στην Perl) και τέλος το ODBM File. 
Στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιούμε τη συνάρτηση tie() της Perl για να συνδέσουμε τον 
hash πίνακα με την DBM class από την οποία θα κληρονομήσει ιδιότητες το AnyDBM File.

35 Για το λόγο αυτό κάθε φορά που ο αριθμός των μηνυμάτων ξεπερνάει τα 1000 αλλάζουμε υποκατάλογο.
36 Πχ 0644 είναι read-only για όλους εκτός από τον owner που έχει read-write για το νέο αρχείο.

Βάσεις Δεδομένων σε PERL
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15 Παράρτημα 4: SSI
Ένα SSI (server side include) είναι επικολλημένος κώδικας σε μία HTML σελίδα, ο 

οποίος καθοδηγεί τον web server να κάνει μια ενέργεια πριν φορτώσει την σελίδα στο 
browser του επισκέπτη. Τα SSI μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εισαχθεί κείμενο που 
βρίσκεται σε άλλα αρχεία, για την εμφάνιση της ημερομηνίας και της ώρας, για το πότε 
τροποποιήθηκε τελευταία φορά η σελίδα, καθώς και για την εκτέλεση CGI scripts.

Για την εισαγωγή κειμένου από ένα άλλο αρχείο στη σελίδα μας χρησιμοποιείται η 
εντολή include. Η σύνταξή της είναι αυτή που φαίνεται παρακάτω:

<!—#include file=”botbar.inc”—>
<!—#include virtual=’7includes/botbar. inc—>

Στην πρώτη περίπτωση το αρχείο βρίσκεται στον ίδιο κατάλογο με την HTML σελίδα. Αν 
δεν βρίσκεται, τότε χρησιμοποιούμε τη δεύτερη εντολή, η οποία δείχνει το πλήρες μονοπάτι 
προς το αρχείο. Το μονοπάτι αυτό είναι από τη ρίζα του web server ως το αρχείο.

SS1
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16 Παράρτημα 5: Ρύθμιση του IIS
Για να υποστηρίζονται τα perl scripts από τον IIS πρέπει να γίνουν κάποιες επεμβάσεις 

στο registry των windows.
a) Πρώτα ανοίγουμε με regedit το registry των windows. Στο κλειδί 

HKEY_LOCAL_SYSTEM\System\CurrentControlSet\Services\W3SVC\Paramet 
ers\Script Map εισάγουμε μία νέα string value με όνομα .ρΐ και τιμή το πλήρες 
μονοπάτι για την Perl στον υπολογιστή(π.χ “c:\perl\bin\perl.exe %s %s”). Τα %s 
είναι απαραίτητα.

b) Τα scripts πρέπει να βρίσκονται σε έναν κατάλογο στο server που έχει execute 
access αλλά όχι read access.

c) Από τον Internet Service Manager φροντίζουμε ώστε τα scripts να διαβάζονται 
από το λογαριασμό που χρησιμοποιεί ο IIS.

Ρύθμιση του IIS
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