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Σχεδίαση και Ανάπτυξη Διαδικτυακού Περιβάλλοντος 

Ενημέρωσης, Παρακολούθησης και Διαχείρισης Δυναμικού 

Περιεχομένου Διαδικτυακής Εφαρμογής 



Περίληψη 

Σκοπός της διπλωματικής αυτής εργασίας είναι να παρακολουθείται και να ενημερώνεται 

δυναμικά το περιεχόμενο μιας διαδικτυακής εφαρμογής, που θα κατασκευάσουμε, όπως 

αυτή της προσωπικής ιστοσελίδας του καθηγητή Νικόλαου Τσελίκα. Η ιστοσελίδα αυτή θα 

πρέπει να ενημερώνεται δυναμικά για να αλλάζει το περιεχόμενό της σε περιπτώσεις όπως 

π.χ. όταν αυξηθεί ο αριθμός των papers του κ. Τσελίκα ή αυξηθεί ο αριθμός των 

ετεροαναφορών (citations) για τα papers του. Αρχικά κατασκευάζουμε το προσωπικό site 

του Ν. Τσελίκα με έμφαση στη δουλειά και το συγγραφικό και επιστημονικό του έργο και 

αργότερα θα εστιάσουμε στη δυναμική ενημέρωση του περιεχομένου του. 

Συγκεκριμένα, θέλουμε το site να ενημερώνεται για κάθε νέα δημοσίευσή του σε συνέδρια 

ή σε περιοδικά από τη βάση δεδομένων και να τα εμφανίζει στις σελίδες του site που 

αναφέρονται στο επιστημονικό του έργο. 

Επίσης, ζητούμενό μας είναι να ανακτούμε δεδομένα από το Google scholar, την υπηρεσία 

δηλαδή της Google που περιέχει έναν μεγάλο αριθμό επιστημονικών βιβλιογραφιών και 

άρθρων με τη δυνατότητα να δει κανείς και τις ετεροαναφορές κάθε paper, συγγράμματος 

κτλ., να ενημερώνει τη βάση μας για τον αριθμό των ετεροαναφορών για τη βιβλιογραφία 

του Ν . Τσελίκα και να τις εμφανίζει σωστά. 
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Abstract 

The purpose of this thesis is to monitor and dynamically updated content of a web 

application that will build as the personal website of Professor Nikolaos Tselikas. This 

website will be updated dynamically to change the content in such cases when you increase 

the number of papers by Tselika or increase the number of citations for the papers. First we 

build Nikolaos Tselikas's site with emphasis on work and his writing and academic work and 

later we will focus on the dynamic updating of content. 

Specifically, we want the site to be updated for each new publication at conferences or in 

journals from the database and displays them on the site pages referred to in scientific work. 

Also requested is to retrieve data from Google schola r, t he service of Google that contains a 

large number of scientific bibliographies and articles with the ability to see and the citations 

of each paper, textbook, etc., to keep our base for the number of citations in the footnotes 

of Law cello and displays them correctly. 
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Κεφάλαιο 1 

Εισαγωγή 

Η απαρχή της δημιουργίας του Διαδικτύου (lnternet) τοποθετείται στα 1968. Τότε το 

υπουργείο Άμυνας των Η . Π.Α. ανέθεσε στην Αμερικανική Υπηρεσία Προηγμένων 

Ερευνητικών Προγραμμάτων ARPA ( Adνanced Research Projects Agencγ ) τη δημιουργία 

ενός αποκεντρωμένου αλλά κλειστού δικτύου του . Δημιουργήθηκε λοιπόν το ARPANET με 

στόχο την εξασφάλιση της αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ των απομακρυσμένων 

στρατιωτικών μονάδων, ακόμα και έπειτα από γενικευμένη πολεμική σύρραξη . Τα επόμενα 

χρόνια το διαδίκτυο αυτό μετεξελίχθηκε, ευτυχώς, σε ιδανικό μέσο επικοινωνίας μεταξύ 

στρατιωτικών και αργότερα πανεπιστημιακών που εργάζονταν για την κυβέρνηση . 

Σταδιακά άρχισαν να δημιουργούνται στις Η . Π . Α . και άλλα μικρά δίκτυα στο πρότυπο του 

ARPANET. Το 1995 μετά και από βελτίωση των προσωπικών υπολογιστών ( PC-Personal 

Compυter) οι τεχνολογικές προϋποθέσεις θα επιτρέψουν την πραγματοποίηση του 

Διαδικτύου. Προηγουμένως, το 1982, έχει υιοθετηθεί για πρώτη φορά ένα σαφές 

πρωτόκολλο για τη μετάδοση των πληροφοριών, και το 1984 δημιουργήθηκε μια κοινή 

ονοματοθεσία σχετικά με τους τόπους και τις διευθύνσεις του Διαδικτύου 

(INTERnationalNETwork). 

Το 1990 ο Tim Berners-Lee δημιούργησε τον Παγκόσμιο Ιστό - World Wide Web (www) 

στο CERN της Ελβετίας για τη δικτυακή διανομή και πρόσβαση σε αρχεία υπερκειμένου και 

μέχρι το 1993, όταν αναπτύχθηκε ο πρώτος σελιδομετρητής ο περίφημος Mosaic για τα Χ 

Windows με γραφικό υser interface από τον Marc Andreessen στο πανεπιστήμιο του lllinois 

των ΗΠΑ, το διαδίκτυο, ήταν κτήμα μιας μικρής επιστημονικής κοινότητας που το 

χρησιμοποιούσε για τον διαμοιρασμό επιστημονικών αναφορών και άρθρων. Πολλοί λίγοι 

θα μπορούσαν να φανταστούν τις διαστάσεις που θα έπαιρνε τα επόμενα χρόνια το 

διαδίκτυο τόσο σε όγκο, έκταση , εφαρμογές όσο και στην επίδραση σε διάφορους τομείς 

στη καθημερινότητα του ανθρώπου. Στην έκρηξη του διαδικτύου ασφαλώς συνετέλεσαν η 
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ευρεία διάθεσή του για εμπορικούς σκοπούς επιστημονικούς σκοπούς, οι ευρυζωνικές 

συνδέσεις με τη συνεχιζόμενη αύξηση στις ταχύτητές τους, όπως και η ανάπτυξη κάθε 

είδους περιεχομένου που αναπτύσσεται και αναρτάται σε αυτό. 

Ο παγκόσμιος ιστός είναι σίγουρα η πιο διαδεδομένη υπηρεσία και το πιο δυνατό σημείο 

του διαδικτύου και ενοποιεί πολλά πρωτόκολλα και υπηρεσίες. Το Web είναι ένα σύστημα 

παράδοσης πληροφοριών, το οποίο περιλαμβάνει διάφορους τύπους στοιχείων, όπως 

κείμενο, φωτογραφίες, πολυμέσα και συνδέσεις που παραπέμπουν σε άλλα κείμενα και 

γενικότερα πληροφορίες και επιτρέπει σε κάθε επισκέπτη του Διαδικτύου να ανακτά 

καθορισμένες πληροφορίες με σχετικά γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο . 

Η συνεχόμενη αύξηση των δεδομένων και η συνεχόμενη απαίτηση των χρηστών του 

διαδικτύου για νέες πληροφορίες, νέες με σε real - time οδήγησαν στην ανάπτυξη νέων 

τεχνολογιών για τον εύχρηστο τρόπο λειτουργίας του Web και την αξιοποίησή του έτσι από 

την επιστημονική κοινότητα για νέες καινοτομίες και έρευνα. 

Λόγω του μεγάλου αριθμού δημοσιεύσεων που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο κρίθηκε 

αναγκαία η αξιολόγησή τους . Μια μέθοδος που θεωρείται αξιόπιστη από το 1950 που 

προτάθηκε για πρώτη φορά έως σήμερα είναι αυτή των βιβλιογραφικών αναφορών. Γι' 

αυτό το λόγο δημιουργήθηκαν εξειδικευμένα sites που συγκέντρωναν επιστημονικές 

δημοσιεύσεις και άρθρα μαζί με τα citations τους. Έτσι, δημιουργήθηκε και η ανάγκη 

ανάκτησης των citations για τα προσωπικά sites των ερευνητών - επιστημόνων. 

Στην παρούσα εργασία θα προσπαθήσουμε να υλοποιήσουμε μια δικτυακή εφαρμογή, 

συγκεκριμένα μια ιστοσελίδα της οποίας το περιεχόμενο θα πρέπει να ενημερώνεται 

δυναμικά δηλαδή σε πραγματικό χρόνο ή όποτε ο διαχειριστής της σελίδας επιθυμεί και 

συμπεριλαμβάνει την ανάκτηση του αριθμού citations στο ερευνητικό δημοσιευμένο έργο 

του Ν. Τσελίκα. 
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Κεφάλαιο 2 

Τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν 

Στο κεφάλαιο αυτό θα αναφερθούμε στις τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν για την 

υλοποίηση του site. Θα γίνει αναφορά στις HTML, CSS , Javascript, ΡΗΡ και MγSQL. Οι 

τεχνολογίες αυτές χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό για τη δημιουργία sites στο internet 

και για διάφορες διαδικτυακές εφαρμογές. Επίσης, αποτέλεσαν τη βάση για άλλες 

τεχνολογίες (XML, Ajaχ, JSON) ή και για νεότερα Συστήματα Διαχείρισης Δυναμικού 

Περιεχόμενου (Content Management Sγstem) - CMS όπως Drupal, Joomla) που 

χρησιμοποιούνται για τους ίδιους σκοπούς. 

Επίσης, θα κάνουμε λόγο και με ποιον τρόπο θα εγκαταστήσουμε κάποια βοηθητικά 

εργαλεία που είναι χρήσιμα, ώστε να αξιοποιήσουμε τις παραπάνω τεχνολογίες . 

2.1 HTML 

Η HTML (HγperTeχt Markup Language) είναι η κύρια γλώσσα δόμησης σελίδων του 

διαδικτύου. Χρησιμοποιεί έναν αριθμό από ειδικές ετικέτες (tags), με τις οποίες επιλέγουμε 

πώς θέλουμε να εμφανίζεται το κείμενό μας στο World Wide Web και τις οποίες ο web 

browser του επισκέπτη αναλαμβάνει να τις μετατρέψει στην επιθυμητή μορφή . Οι ετικέτες 

αυτές περικλείονται μέσα σε σύμβολα "< > " (για παράδειγμα <html>), μέσα στο 

περιεχόμενο της ιστοσελίδας. Οι ετικέτες HTML συνήθως λειτουργούν ανά ζεύγη (για 

παράδειγμα <p> και </p>), με την πρώτη να ονομάζεται ετικέτα έναρξης και τη δεύτερη 
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2.1.1 Εκδόσεις HTML 

Το 1990 ο Tim Berners-Lee από το Cern, το εργαστήριο Φυσικής της Γενεύης, δημιούργησε 

ένα νέο πρωτόκολλο με το οποίο θα μπορούσαν να μεταφέρεται κάθε είδος αρχείων και 

αντικειμένων μέσα από το lnternet. Το πρωτόκολλο αυτό ονομάστηκε ΗΠΡ (HyperText 

Transfer Protocol) και σηματοδότησε την αρχή του WWW όπως το ξέρουμε σήμερα. Οι 

σελίδες που ήταν η βάση του WWW ήταν γραμμένες στην πρώτη έκδοση της γλώσσα 

HTML. 

Η πρώτη δημόσια διαθέσιμη περιγραφή της HTML ήταν ένα έγγραφο με το όνομα Ετικέτες 

HTML, το οποίο πρωτοαναφέρθηκε στο Διαδίκτυο από τον Μπέρνερς Λι στα τέλη του 1991. 

Περιέγραφε τα 20 στοιχεία τα οποίο αποτελούσαν τον αρχικό και σχετικά απλό σχεδιασμό 

της HTML. Εκτός από την ετικέτα υπερ-συνδέσμου, οι υπόλοιπες ήταν έντονα 

επηρεασμένες από την SGMLguid, μια μορφή δημιουργίας τεκμηρίωσης, φτιαγμένη στο 

CERN και βασισμένη στην SGML. Δεκατρία από εκείνα τα αρχικά στοιχεία υπάρχουν ακόμα 

στην HTML4. 

Το 1994 αναπτύσσεται το πρότυπο HTML 2.0 από έναν διεθνή οργανισμό (lnternet 

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

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

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

αφαιρέθηκαν εντελώς οι μαθηματικοί τύποι και οι υπερκαλύψεις που προέρχονταν από 

επεκτάσεις του προτύπου από τρίτους φορείς. Η έκδοση HTML 4.0 παρουσιάστηκε τον 

Ιούνιο του 1997 από το W3C και υιοθέτησε πολλά στοιχεία και ιδιότητες που 

προηγουμένως χρησιμοποιούνταν μόνο από συγκεκριμένους browsers, αλλά ταυτόχρονα 

προσέβλεπε στη σταδιακή κατάργηση των δυνατοτήτων οπτικής διαμόρφωσης του 

Netscape, σημειώνοντάς τις ως ξεπερασμένες, και προτείνοντας τα CSS στη θέση τους . 

Από το 2010 έχει κάνει την εμφάνιση της η HTMLS η επόμενη μεγάλη έκδοση της HTML. Η 

HTMLS προορίζεται για αντικατάσταση της HTML 4.01, της XHTML 1.0, και της DOM Level 2 

HTML. Ο σκοπός είναι η μείωση της ανάγκης για ιδιόκτητα plug-in και διαδικτυακές 

εφαρμογές(RΙΑ) όπως το Adobe Flash, το Microsoft Silverlight, το Apache Pivot, και η Sun 

JavaFX. 
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Οι ιδέες πίσω από την HTMLS εμφανίστηκαν αρχικά το 2004 από την ομάδα WHATWG. Η 

HTMLS εμπεριέχει το πρότυπο Web Forms 2.0 που είναι επίσης της WHATWG . 

Το πρότυπο HTMLS υιοθετήθηκε ως αρχικό βήμα για τις εργασίες της νέας ομάδας 

εργασίας HTML του W3Cτo 2007. Αυτή η ομάδα εργασίας δημοσίευσε το Πρώτο Working 

Draft του προτύπου στις 22 Ιανουαρίου 2008. 

2.1.2 Οι ετικέτες της HTML 

Ένας web browser διαβάζει τα έγγραφα HTML και τα συνθέτει σε σελίδες που μπορεί 

κανείς να διαβάσει ή να ακούσει. Ο browser δεν εμφανίζει τις ετικέτες HTML, αλλά τις 

χρησιμοποιεί για να ερμηνεύσει το περιεχόμενο της σελίδας . 

Κάθε HTML αρχείο αποτελείται από ένα στοιχείο <html> το οποίο χωρίζεται σε δύο μέρη το 

<head> και το <body>. 

Η γενική μορφή ενός στοιχείου HTML είναι: <tag attributel= 11 valuel 11 

attribute2= 11 value2 11 >content</tag>. Μερικά στοιχεία HTML περιγράφονται ως 

άδεια στοιχεία, έχουv τη μορφή <tag attribute l= 11 v aluel 11 

attribute2= 11 value2 11 >, και δεν έχουν καθόλου περιεχόμενο. Το όνομα κάθε 

στοιχείου HTML είναι το ίδιο όνομα που χρησιμοποιείται στις αντίστοιχες ετικέτες. Το 

όνομα της ετικέτας τερματισμού ξεκινά με μια κάθετο« / » π.χ <body> . . </body>, η 

οποία παραλείπεται στα άδεια στοιχεία . Τέλος, αν δεν αναφέρονται ρητά οι ιδιότητες ενός 

στοιχείου, τότε χρησιμοποιούνται οι προεπιλογές σε κάθε περίπτωση . 

2.1.3 Δημιουργία αρχείων HTML 

Η δημιουργία αρχείων HTML είναι απλή. Αρκεί να "τρέξουμε" έναν οποιοδήποτε διορθωτή 

κειμένου text, όπως το Notepad των Windows . Να γράψουμε τον κώδικα HTML που 

επιθυμούμε και να τον αποθηκεύσουμε (σώσουμε) σε ένα αρχείο με κατάληξη .htm ή 

.html. Συνήθως αποθηκεύουμε με επέκταση .html όταν θα δημοσιεύσουμε τα αρχεία μας 

σε διακομιστή Uniχ . Αντίθετα ο εξυπηρετητής Windows ΝΤ καταλαβαίνει τα αρχεία και σαν 

.htm και σαv .html. Η HTML μπορεί να γραφτεί απευθείας ως κώδικας (πηγαίος κώδικας) ή 

μπορεί να παραχθεί αυτόματα από κάποιο πρόγραμμα κατασκευής ιστοσελίδων (π.χ. 

Dreamweaνer, KompoZer, κ. α). 
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Για την σωστή συγγραφή της HTML υπάρχουν web standards, τα οποία άλλοι τα λαμβάνουν 

υπόψη τους και άλλοι όχι. Ένας εύκολος τρόπος για τον έλεγχο των web standards σε μία 

ιστοσελίδα, είναι μέσω νalidators . 

2.2 css 

Τα CSS (Cascading Style Sheets), στην κατασκευή ιστοσελίδων, είναι ηλεκτρονικά έγγραφα 

με ένα σύνολο κανόνων για τη μορφοποίηση μιας ιστοσελίδας. 

Ενδεικτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διαμορφώσει: 

Τα χρώματα και το μέγεθος διαφόρων στοιχείων της ιστοσελίδας 

Τη συμπεριφορά τους σε διάφορες ενέργειες 

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

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

ενός ιστοτόπου . Η CSS είναι μια γλώσσα υπολογιστή προορισμένη να αναπτύσσε ι 

«στυλιστικά» μια ιστοσελίδα δηλαδή να διαμορφώνει περισσότερα χαρακτηριστικά, 

χρώματα, στοίχιση και να δίνει περισσότερες δυνατότητες σε σχέση με την ht ml . Για μια 

όμορφη και καλοσχεδιασμένη ιστοσελίδα η χρήση της CSS κρίνεται ως απαραίτητη . 

Παλιότερα, συνηθίζονταν να διαμορφώνεται κάθε στοιχείο της ιστοσελίδας ξεχωριστά, σε 

κάθε μία ξεχωριστή σελίδα. Η μεγάλη ευκολία που προσφέρει η χρήση ενός CSS, είναι ότι οι 

ενδεχόμενες αλλαγές, γίνονται μόνο σε ένα έγγραφο και αυτόματα εφαρμόζονται σε όλες 

τις σελίδας που το χρησιμοποιούν . Έτσι, μία ιστοσελίδα που χρησιμοποιεί CSS, μπορεί πολύ 

ευκολότερα να αλλάξει όψη . 

Ένα CSS, γράφεται είτε μέσα στο <h ead></head> με αρχή <style> .. και τέλος 

</s tyl e> , είτε μέσα στα tags όπως π.χ <di v s tyle= " color : white; 

ba c kgroun d: blac k" >aloha amigos</ d i v>, είτε εξωτερικά μέσα σε ένα .css 

αρχείο δίχως όμως να γράφουμε τα <styl e></ styl e> , το οποίο αρχείο δεν είναι 

τίποτε άλλο από ενα .txt αρχείο αποθηκευμένο με την κατάληξη .css . 

Για τη δημιουργία και επεξεργασία εγγράφων CSS, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας 

επεξεργαστής (editor) απλού κειμένου ή κάποιο πρόγραμμα ειδικό για CSS που προσφέρε ι 

αρκετές ευκολίες στην διαμόρφωση του κώδικα CSS ή και από προγράμματα που 

χρησιμοποιεί κάποιος για html . 
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Για τον έλεγχο της εγκυρότητας ενός CSS εγγράφου, με βάση τα web standards, μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί κάποιος CSS validator 

2.3 ]avascript 

Η JavaScript είναι γλώσσα σεναρίου (script language), η οποία έχει σαν σκοπό την 

παραγωγή δυναμικού, διαδραστικού (interactive) περιεχομένου και την εκτέλεση κώδικα 

στην πλευρά του πελάτη (client-side) σε ιστοσελίδες . Το πρότυπο της γλώσσας κατά τον 

οργανισμό τυποποίησης ECMA ονομάζεται ECMAscript. 

Ο κώδικας JavaScript συνήθως ενσωματώνεται στον HTML κώδικα. Αρχικά 

χρησιμοποιήθηκε για προγραμματισμό από την πλευρά του πελάτη (client), στον browser 

του χρήστη και χαρακτηρίστηκε σαν client-side γλώσσα προγραμματισμού. Αυτό σημαίνει 

ότι η επεξεργασία του κώδικα Javascript και η παραγωγή του τελικού περιεχομένου HTML 

δεν πραγματοποιείται στον διακομιστή (server), αλλά στον browser των επισκεπτών, ενώ 

μπορεί να ενσωματωθεί σε στατικές σελίδες HTML. Αντίθετα, άλλες γλώσσες, όπως η ΡΗΡ, 

εκτελούνται στο διακομιστή (server-side γλώσσες προγραμματισμού). 

Η JavaScript μοιάζει κατά κάποιο τρόπο με τη Java αλλά είναι πολύ πιο απλή στη χρήση . 

Δεν υπάρχει ανάγκη βοηθητικών εργαλείων, ούτε υπάρχει περιβάλλον ανάπτυξης 

λογισμικού ούτε χρειάζεται μεταγλώπιση εφαρμογών της Java. Το μόνο που χρειάζεται 

είναι η εισαγωγή ενός «σεναρίου» στις ιστοσελίδες και όταν ένας browser που 

υποστηρίζει την JavaScript φτάνει στη σελίδα, διαβάζει το σενάριο και ακολουθεί τις 

οδηγίες . Όλοι οι σημερινοί Web browsers μπορούν να διαβάσουν, να μεταφράσουν και 

να τρέξουν τα σενάρια της Javascript που τυχόν υπάρχουν σε μια ιστοσελίδα . 

Ο JavaScript κώδικας μπορεί να αντιδράσει σε συμβάντα (events), δηλαδή να εκτελεστεί 

όταν κάτι συμβεί, π .χ. όταν ο χρήστης κάνει κλικ σε ένα πλήκτρο ή ένα σύνδεσμο όταν 

εστιάζει από ένα στοιχείο μιας φόρμας σε ένα άλλο στοιχείο της κ . ο . κ. Τα σενάρια της 

Javascript μπορεί να είναι απλά και να ανοίγουν π.χ. νέα παράθυρα στον browser και να 

εμφανίζουν συγκεκριμένα HTML έγγραφα ή να παρουσιάζουν μια σελίδα επιλεγμένη από 

τον κατάλογο ιστορικού του browser. Μπορεί επίσης να είναι και περίπλοκα όπως ένα 

σενάριο να μπορεί να ελέγχει τα περιεχόμενα μιας φόρμας που θέλει να υποβάλει ένας 

χρήστης και στη συνέχεια να προειδοποιεί τον χρήστη αν τα δεδομένα είναι λάθος. 
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Τα σενάρια της Javascript μπορεί να βρίσκονται γραμμένα μέσα στην ιστοσελίδα πριν το 

κλείσιμο του tag </head> του html κώδικα της ή σε ξεχωριστά αρχεία με την κατάληξη .js. 

2.4 ΡΗΡ 

Η ΡΗΡ είναι μια γλώσσα προγραμματισμού για τη δημιουργία σελίδων web με δυναμικό 

περιεχόμενο από την πλευρά του διακομιστή (server). Μια σελίδα ΡΗΡ περνά από 

επεξεργασία από ένα συμβατό διακομιστή - server του Παγκόσμιου Ιστού (π.χ. Apache), 

ώστε να παραχθεί σε πραγματικό χρόνο το τελικό περιεχόμενο, που θα σταλεί στον browser 

των επισκεπτών σε μορφή κώδικα HTML. 

Όπως προαναφέρθηκε η ΡΗΡ είναι μια server-side (εκτελείται στον server) scripting 

γλώσσα που γράφεται συνήθως πλαισιωμένη από HTML, για μορφοποίηση των 

αποτελεσμάτων. Αντίθετα από μια συνηθισμένη HTML σελίδα η σελίδα ΡΗΡ δεν στέλνεται 

άμεσα σε έναν πελάτη (client), αντ' αυτού πρώτα αναλύεται και μετά αποστέλλεται το 

παραγόμενο αποτέλεσμα. Τα στοιχεία HTML στον πηγαίο κώδικα μένουν ως έχουν, αλλά ο 

ΡΗΡ κώδικας ερμηνεύεται και εκτελείται. Ο κώδικας ΡΗΡ μπορεί να θέσει ερωτήματα σε 

βάσεις δεδομένων, να δημιουργήσει εικόνες, να διαβάσει και να γράψει αρχεία, να 

συνδεθεί με απομακρυσμένους υπολογιστές , κ.ο.κ. και, γενικά, οι δυνατότητες που δίνει 

είναι απεριόριστες. 

Η ΡΗΡ είναι ένα προϊόν ανοιχτού (open source) κώδικα και έτσι μπορεί κάποιος να έχει 

πρόσβαση στον κώδικα προέλευσης, μπορεί να τον χρησιμοποιήσει, να τον αλλάξει και να 

τον αναδιανείμει, χωρίς χρέωση. 

Η ΡΗΡ αρχικά σήμαινε Personal Home Page, αλλά άλλαξε σύμφωνα με την σύμβαση GNU 

και τώρα σημαίνει ΡΗΡ Hypertext Preprocessor (προεπεξεργαστής κειμένου ΡΗΡ). 

2.4.1 Ιστορία 

Η ΡΗΡ δημιουργήθηκε το 1994 και ήταν αρχικά η δουλειά ενός ατόμου, του Rasmus 

Lerdorf και ήταν μια συλλογή από Perl scripts που τα χρησιμοποιούσε για να διατηρεί μια 

λίστα στατιστικών στην προσωπική του σελίδα. Δεν άργησε να τα εμπλουτίσει με 
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λειτουργίες επεξεργασίας δεδομένων με SQL, αλλά τα σημαντικά βήματα που έφεραν και 

τη μεγάλη αποδοχή της ΡΗΡ ήταν αρχικά η μετατροπή τους σε γλώσσα προγραμματισμού C 

και μετέπειτα η δωρεάν παροχή του πηγαίου κώδικα μέσω της σελίδας του, ώστε να 

επωφεληθούν όλοι από αυτό που είχε φτιάξει, αλλά και να τον βοηθήσουν στην περαιτέρω 

ανάπτυξή της. 

Η γλώσσα τότε ονομαζόταν PHP/FI από τα αρχικά Personal Home Page/Form lnterpreter. 

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

αριθμώντας περισσότερους από 50.000 ιστότοπους που τη χρησιμοποιούσαν, ενώ 

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

την αρχή, βασιζόμενοι όμως αρκετά στην PHP/FI 2.0. Έτσι η ΡΗΡ έφθασε στην έκδοση 3.0, η 

οποία θύμιζε περισσότερο τη σημερινή μορφή της. Στη συνέχεια, οι Zeeν και Andi 

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

μέχρι και σήμερα την ανάπτυξη και εξέλιξη της γλώσσας ΡΗΡ. Ακολούθησε το 1998 η 

έκδοση 4 της ΡΗΡ, τον Ιούλιο του 2004 διατέθηκε η έκδοση 5, ενώ αυτή τη στιγμή έχουν 

ήδη διατεθεί και οι πρώτες δοκιμαστικές εκδόσεις της επερχόμενης ΡΗΡ 6, για 

οποιονδήποτε προγραμματιστή θέλει να τη χρησιμοποιήσει. Οι περισσότεροι ιστότοποι επί 

του παρόντος χρησιμοποιούν κυρίως τις εκδόσεις 4 και 5 της ΡΗΡ. 

Υιοθετήθηκε και από άλλα άτομα και έχει φτάσει στη πέμπτη της έκδοση (release). Τον 

Ιανουάριο του 2001 ήταν σε χρήση σχεδόν σε πέντε εκατομμύρια τομείς παγκόσμια και 

αυτός ο αριθμός έχει αυξηθεί και συνεχίζεται να αυξάνεται. 

Major Minor Release Notes 

version version date 

1 1.0.0 1995-06- Officially called "Personal Home Page Tools (ΡΗΡ 

08 Tools)". This is the first use of the name "ΡΗΡ". 

2 2.0.0 1997-11- Considered by its creator as the "fastest and simplest 

01 tool" for creating dynamic Web pages. 

3 3.0.0 1998-06- Deνelopment moνes from one person to multiple 

06 developers. Zeev Suraski and Andi Gutmans rewrite 

the base for this version. 

3.0.18 2000-10- The latest release for ΡΗΡ 3.0.χ . Unsupported 

20 Historical Releases 

4 4.0.0 2000-05- Added more adνanced two-stage parse/eχecute tag-
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22 parsing system called the Zend engine. 

4.1.0 2001-12- lntroduced 'superglobals' ($_GET, $_POST, $_SESSION, 
10 etc.) 

4.2.0 2002-04- Disabled regist er_globals by default. Data receiνed 

22 oνer the network is not inserted directly into 

the global namespace anymore, closing possible 

security holes in applications. 

4.3.0 2002-12- lntroduced the CLI, in addition to the CGI. 

27 

4.4.0 2005-07- Added man pages for phpize and php- con f ig scripts. 

11 

4.4.9 2008-08- Security enhancements and bug fixes. The last release 

07 of the ΡΗΡ 4.4 series. 

5 5.0.0 2004-07- Zend Engine 11 with a new object model. 

13 

5.1.0 2005-11- Performance improvements with introduction of 

24 compiler variables in re-engineered ΡΗΡ Engine. 

Added ΡΗΡ Data Objects (PDO) as a consistent 

interface for accessing databases. 

5.2.0 2006-11- Enabled the filter extension by default. 

02 Native JSON support. 

5.2.17 2011-01- Fix of critical vulnerability connected to floating point. 

06 

5.3.0 2009-06- Namespace support; Late static bindings, Jump label 

30 (limited goto), Native closures, Native ΡΗΡ archiνes 

(phar), garbage collection for circular references, 

improvedWindows support, sqlite3, mysqlnd as a 

replacement for libmysql as underlying library for the 

extensions that work with MySQL, fileinfo as a 

replacement for mime_magic for 

better ΜΙΜΕ support, the lnternationalization 

extension, and deprecation of ereg extension. 

5.3.1 2009-11- Over 100 bug fixes 

19 

, some of which were security fixes. 

5.3.2 2010-03- lncludes a large number of bug fixes. 
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04 

5.3.3 2010-07- Mainly bug and security fixes; FPM SAPI . 

22 

5.3.4 2010-12- Mainly bug and security fixes; improvements 

10 to FPM SAPI. 

5.3.5 2011-01- Fix of critical vulnerability connected to floating point. 

06 

5.3.6 2011-03- Over 60 bug fixes t hat were reported ίn the previous 

10 version. 

5.3.7 2011-08- This release focuses on improving the stability of the 

18 ΡΗΡ 5 . 3.χ branch w ith over 90 bug fixes, some of 

which are security related. 

5.3.8 2011-08- This release fixes two issues introduced in the ΡΗΡ 

23 5.3.7 release. 

5.3.9 2012-01- This release focuses on improving the stability of the 

10 ΡΗΡ 5.3.χ branch w ith over 90 bug fixes, some of 

which are security related. 

5.3.10 2012-02- Fixed arbitrary remote code execution vulnerability 

02 reported by Stefan Esser, CVE-2012-0830. 

5 .4.Ο 2012-03- Trait Support, short array syntax support. Removed 

01 items: register_global s , safe_mode, allow_call_t 

i me_pass_reference, session_reg i ster() ,session 

_unreg i ster Ο and session_i s_registered Ο . 

Several improvements to existing features, 

performance and reduced memory requirements. 

6 ?.? Νο date The development of ΡΗΡ 6 has been delayed because 

set the developers have decided the current approach to 

handling of instance unicode is not a good one, and 

are considering alt ernate ways in the next version of 

ΡΗΡ. The updates that were intended for ΡΗΡ 6 were 

added to ΡΗΡ 5.3.0 (namespace support, Late Static 

Bindings, lambda fu nctions, closures, goto) and 5.4.Ο 

(traits, closure rebinding) instead. 

Πίνακας με τα releases της ΡΗΡ 
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2.4.2 Πλεονεκτήματα της ΡΗΡ 

Κάποιοι από τους βασικούς ανταγωνιστές της ΡΗΡ είναι οι Perl, Microsoft Actiνe Server 

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

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

• Υψηλή απόδοση 

Η ΡΗΡ είναι πολύ αποτελεσματική αφού με έναν φθηνό server μπορούν να εξυπηρετηθούν 

εκατομμύρια επισκέψεις καθημερινά 

• Διασυνδέσεις με πολλά διαφορετικά συστή ματα βάσεων δεδομένων 

Η ΡΗΡ μπορεί να διασυνδεθεί με πολλά συστήματα βάσεων δεδομένων όπως MγSQL , 

PostgreSQL, mSQL, Oracle, dbm, filePro, lnformiχ, lnterBase, Sγbase, μεταξύ άλλων. Επίσης, 

χρησιμοποιώντας το Open Database Connectivity Standard {ODBC) η ΡΗΡ μπορεί να 

συνδεθεί σε οποιαδήποτε βάση δεδομένων παρέχει ένα πρόγραμμα οδήγησης ODBC . 

• Ενσωματωμένες βιβλιοθήκες για πολλές συνηθισμένες Web διαδικασίες 

Η ΡΗΡ περιλαμβάνει πολλές ενσωματωμένες βιβλιοθήκες, που εκτελούν πολλές χρήσιμες 

λειτουργίες σχετικές με το Web, έτσι ώστε π.χ. να δημιουργούνται δυναμικά menu, 

δυναμικές εικόνες και περιεχόμενο, να μπορεί κάποιος να συνδεθεί με άλλες υπηρεσίες 

δικτύων, να στείλει με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, να δουλέψει με cookies και να κάνε ι 

και ό,τι άλλο επιθυμήσει. 

• Χαμηλό κόστος 

Η ΡΗΡ όπως προαναφέρθηκε ανήκει στην κατηγορία του ανοιχτού λογισμικού και μπορεί ο 

καθένας να την κατεβάσει δωρεάν 

• Ευκολία μάθησης και χρήσης 

Η σύνταξη της ΡΗΡ βασίζεται στις γλώσσες προγραμματισμού C και Perl και υπάρχουν 

πολλά συγγράμματα και στο διαδίκτυο όπως και στο επίσημο site της 

(http://www.php.net) για την εκμάθησή της. 
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• Μεταφερσιμότητα 

Η ΡΗΡ είναι διαθέσιμη για πολλά λειτουργικά συστήματα είτε τύπου Unix όπως LINUX, 

FreeBSD, Solaris και IRIX είτε για διαφορετικές εκδώσεις των Microsoft Windows. Έτσι ο 

κώδικας ΡΗΡ συνήθως θα δουλεύει χωρίς αλλαγές στα συστήματα που τρέχουν την ΡΗΡ. 

• Διαθεσιμότητα του κώδικα προέλευσης 

Η ΡΗΡ είναι γλώσσα open source, δηλαδή, σε αντίθεση με άλλα εμπορικά, κλειστά 

προγράμματα, μπορεί όποιος προγραμματιστής θελήσει να αλλάξει ή να προσθέσει κάτι 

αφού έχει πρόσβαση στον κώδικα προέλευσής της . 

2.5 MySQL 

Η MySQL είναι ένα πολύ γρήγορο και δυνατό, σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων. 

Μια βάση δεδομένων επιτρέπει την αποθήκευση, αναζήτηση , ταξινόμηση και ανάκληση 

των δεδομένων αποτελεσματικά. Ο MySQL server ελέγχει την πρόσβαση στα δεδομένα, για 

να μπορούν να δουλεύουν πολλοί χρήστες ταυτόχρονα, για να παρέχει γρήγορη πρόσβαση 

και να διασφαλίζει ότι μόνο πιστοποιημένοι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση . 

Συνεπώς η MySQL είναι ένας πολυνηματικός server πολλαπλών χρηστών. Χρησιμοποιεί την 

SQL (Structured Query Language), την τυπική γλώσσα ερωτημάτων για βάσεις δεδομένων, 

που είναι αποδεκτή παγκόσμια. Η σχεσιακή MySQL σημαίνει ότι μια πληροφορία 

αποθηκεύεται σε χωριστούς πίνακες και όχι σε έναν μεγάλο πίνακα και έτσι μπορούν να 

καθιερωθούν σχέσεις μεταξύ πινάκων και να ανακτώνται πληροφορίες χρησιμοποιώντας 

τη δομημένη γλώσσα διατύπωσης ερωτήσεων (SQL). 

Επειδή είναι ανοικτού κώδικα (open source), οποιοσδήποτε μπορεί να κατεβάσει την 

MySQL και να τη διαμορφώσει σύμφωνα με τις ανάγκες του σύμφωνα πάντα με την γενική 

άδεια που υπάρχει. Η MySQL είναι γνωστή κυρίως για την ταχύτητα, την αξιοπιστία, και την 

ευελιξία που παρέχει. Οι περισσότεροι συμφωνούν ωστόσο ότι δουλεύει καλύτερα όταν 

διαχειρίζεται περιεχόμενο και όχι όταν εκτελεί συναλλαγές. 

Η MySQL διατίθεται υπό τους όρους της GNU (General Public License), καθώς και κάτω από 

μια ποικιλία άλλων συμφωνιών ιδιοκτησίας. Η MySQL ανήκει και επιχορηγείται από τη μία 
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και μόνη κερδοσκοπική επιχείρηση, τη σουηδική εταιρεία MySQL ΑΒ, που τώρα ανήκει στην 

Oracle Corporation. 

Η MySQL είναι διαθέσιμη από το 1996 αλλά η ιστορίας της ξεκινά από το 1979 και μπορε ί 

να λειτουργήσει σε περιβάλλον Linux, Unix, και Windows. 

2.5.1 Πλεονεκτήματα της MySQL 

Μερικοί από τους κύριους ανταγωνιστές της MySQL είναι οι PostgreSQL , Microsoft SQL 

Server και Oracle και παρακάτω παρατίθενται κάποια πλεονεκτήματα που κάνουν την 

MySQL το πιο δημοφιλές σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων. 

•:• Απόδοση 

Η MySQL είναι γρήγορη και δοκιμές έχουν δείξει ότι η MySQL είναι αρκετά πιο γρήγορη από 

τους ανταγωνιστές της . 

•:• Χαμηλό κόστος 

Η MySQL είναι διαθέσιμη δωρεάν, με άδεια ανοικτού κώδικα (Open Source) ή με χαμηλό 

κόστος, για εμπορική άδεια, αν απαιτείται από την εφαρμογή σας . 

•:• Ευκολία Χρήσης 

Οι περισσότερες βάσεις δεδομένων χρησιμοποιούν SQL. Αν κάποιος χρησιμοποιεί ένα άλλο 

σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων δεν θα είναι δύσκολη η προσαρμογή στη MySQL. 

•:• Μεταφερσιμότητα 

Η MySQL μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλά διαφορετικά συστήματα Unix όπως επίσης 

και στα Microsoft Windows . 

•:• Κώδικας Προέλευσης 

Και στη MySQL μπορεί κανείς να πάρει και να τροποποιήσει τον κώδικα προέλευσής της. 
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2.6 Εγκατάσταση βοηθητικών εργαλείων 

Για τον σχεδιασμό και την ομαλή λειτουργία του site στον υπολογιστή πρέπει να 

εγκαταστήσουμε τις βιβλιοθήκες για ΡΗΡ και MγSQL και ένα τοπικό web server. Για τη 

συγγραφή κώδικα HTML έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε από ένα απλό teχt 

editor όπως το notepad των windows ως πιο εξειδικευμένες εφαρμογές που μπορεί να βρει 

κανείς αναζητώντας στο διαδίκτυο δωρεάν ή επί πληρωμή (Dreamweaνer) τόσο σε 

περιβάλλον windows όσο σε περιβάλλον Linuχ ή και σε Mac. Η εγκατάσταση βιβλιοθηκών 

για ΡΗΡ κτλ είναι πιο απαιτητική διαδικασία και συνήθως καταφεύγουμε σε πιο "γρήγορες" 

λύσεις που θα μας διευκολύνουν . 

2.6.1 Εγκατάσταση ΡΗΡ - MySQL 

Για να μπορέσουμε να εργαστούμε και να σχεδιάσουμε δυναμικές σελίδες με τη χρήση της 

ΡΗΡ και της MySQL απαιτείται το ανάλογο λογισμικό και ένας Web server. 

Θα χρησιμοποιήσουμε σαν serνer τον Apache Web Server και για τις βάσεις δεδομένων 

μας θα χρησιμοποιήσουμε τη MySQL. Τις 2 αυτές υπηρεσίες θα τις εγκαταστήσουμε μέσω 

του ΧΑΜΡΡ όπου περιέχει δωρεάν όλες τις απαραίτητες βιβλιοθήκες για την ιστοσελίδα 

μας . 

Το ΧΑΜΡΡ είναι ένα πρόγραμμα ελεύθερου λογισμικού με μηδενικό κόστος . Αποτελείται 

κυρίως από τον Apache ΗΠΡ Server, MySQL βάση δεδομένων και μεταγλωπιστές σεναρίων 

γραμμένους στις γλώσσες προγραμματισμού ΡΗΡ και Perl. Το όνομα ΧΑΜΡΡ είναι 

ακρωνύμιο και σημαίνει: 
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);>- Χ (σημαίνει πως είναι το λειτουργικό σύστημα Χ για Windows, L για Linuχ, Μ για 

Mac) 

);>- Apache ΗΠΡ Server 



);;;> Perl 

Το πρόγραμμα έχει δημιουργηθεί κάτω από την άδεια χρήσης GNU (General Public License) 

και συμπεριφέρεται σαν ένας web server χωρίς κόστος ικανός να φιλοξενεί πολλές 

δυναμικές ιστοσελίδες. Το ΧΑΜΡΡ είναι διαθέσιμο στα Microsoft Windows, Linux, 5olaris, 

και Mac 05 Χ, και είναι κυρίως χρήσιμο για ανάπτυξη web projects. 

2.6.2 Εγκατάσταση ΧΑΜΡΡ 

Το xampp μπορούμε να το βρούμε δωρεάν και να το «κατεβάσουμε» δωρεάν από την 

ιστοσελίδα http://www.apachefriends.org/en/xampp.html και να επιλέξουμε σε ποια 

πλατφόρμα θέλουμε να το εγκαταστήσουμε π.χ σε Linux, Windows, Mac 05 και 5olaris. 

Η τελευταία έκδοση του Xampp αυτή τη στιγμή είναι η 1.7.7 και περιέχει την έκδοση 2.2.21 

για τον Apache, 5.5.16 για την My5QL, την 5.3.8 ΡΗΡ και για την phpMyAdmin την 3.4.5. 

2.6.2.1 Για windows 

Έχουμε κατεβάσει το xampp-win32-1.7.7-VC9-installer.exe και κάνουμε διπλό κλικ για να το 

εγκαταστήσουμε. 

Και εμφανίζεται η παρακάτω εικόνα 
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Επιλέγουμε Next 

Next 

Πατάμε lnstall 
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[Ξ) ΧΑΜΡΡ 1.7.7 win32 

Oιoose lnsl all l..ocallon 

Choos• tne fulder in wl1ich tι> instol ΧΑΜΡΡ 1.7.7. 

Seb.\> w~ instol ΧΑΙ'Ι'Ρ 1. 7. 7 in the folowing foid<f' . Το instol in ο diffiorent foid<f' , dck 
Bro;...., ιmd S<I..:! onotΠ~ fulckr. Click ~xt to contru~ . 

Destina~on Folder 

Spoce requred: '185. 5Μ8 
Spoct ονιιlδb/e : 106. 9Gβ 

[1Ε) ΧΑΜΡΡ 17.7 win32 

ΧΜΙΡΡ ()ρtiom 

In:stall options on Nrj2000/XP Profe5Sioo~I systtmz. 

ΧΑΜΡΡ ΟΕSΚΓΟΡ 

ίti~~kϊ~~E~~~l~~ 

ΧΑΜΡΡ START MENU 

1 Browse ... 

< Bδck 11 Next > 1 1 Concel 

11i Create an Apache Frie nds ΧΑΜΡΡ fulder η the start menu 

SERVICE SECΠOO 

Ο InstaA Apache as serνi ce 

0 InstaΠ MySQL as seΎiα 
Ο Instan Fiezila as serνice 

See also the ΧΑΜΡΡ fur Windo·Ns FAQ Page 



IΞ] ΧΑΜΡΡ 1.7.7 win32 

bl81ing 

Ple.sse w.sit while ΧΑΜΡΡ 1. 7.71s beinςi inst!ι Πed. 

Exb'δct: merαιry .exe 
1-

Extroct: fsynonym.oxo 
Extroct: ~"11dx .mor 

Extroct: lis~dxm.mor 
Extrδct: loader .e.xe 
Extract: mδUδs.ue 

Extroct: mon-161.ρdf 
Extroct: mb _ιnlss . cll 

Extrδct : me_ts.ml!r 

Exb"ιict: merαιry.dΔt 

Extrect: merαιry .exe 

l =l ""' I~ 

< Ba:k rιext > C~.:e! 

Και όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση εμφαν ίζεται το παρακάτω παράθυρο 

[Ξ) ΧΑΜΡΡ 1.7.7 win32 1= 
~ 

lnstall..ιion Comρlete 

[Ξ] Seb.Jp was completed successfully . 

. c - -- ··- -- - -

[Ξ) ΧΑΜΡΡ 1.7.7 win32 L_j 

Congratu lδti ons! The installation wιιs successful! Start the ΧΑΜΡΡ C.ontrol Panel 
now? 

1 ~C:L 1 1 Όχι 
1 

- ~ 

"Ju!1.- "" ' < < 

< ~adc 1 EJnish 1 Cancel 

Αν επιλέξουμε " Ναι" ανοίγει το Control Panel 
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[a1 ΧΑΜΡΡ Control ~.anel Aρplication 

ΧΑΜΡΡ Con t:rol P21 n.el S e rvice .•• 

Mod u les 

F] S vc Ap21che ~ P.dmιn 
[J sνc MySql ~ Admιn 
Ο sνο FileZi lle ~ J111ιn 

Sνο ,.terc u ry ~ Admin 

Sνο Tomciιt ~ Adm•η 

ΧΑΜΡΡ Cantra 1 P&n•1 V•r•.ion 2 - & (1'6_ M&.rc:..h, 2 01 1 ) 
W1..nc:l.ow• 6 . 1 Bu1.ld 7 600 P l at:forit'I 2 
Current D1. ree:t.c::ιry: c:: \ x.a.mpp 
In•t.a.1.1. {er ) Di.rec:t.c::ιry : e: :\xampp 

SCM ••• 

Stetu5 

Refres h 

Explor e •.. 

Help 

Exit 

~: rh1.• proqraιn mu•"C b• run ~rom your ΧΑΜΡΡ rc::ιo-c c!1. r•e:-cor : 
I N TO : Perh&p• 'Ch.1• p r oqram runn1..nq o n a. ~4 b 1. 'C pl&'C 'CZQrzn p l e . 

' Γ '" 1 



Και κάθε φορά που θα θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε Apache Server και τις βάσεις 

MγSQL θα ανοίγουμε το ΧΑΜΡΡ που έχει εγκατασταθεί σαν πρόγραμμα πλέον στο pc και 

θα πατάμε Start στις επιλογές Apache και MγSq l, όπως φαίνεται και στην εικόνα 

παραπάνω. 

Την πρώτη φορά ίσως και βγουν προειδοποιητικά μηνύματα από τα Windows για το 

firewa\\ 

Το Τdχος nροσταοiος των Windows ~ οnοιcλdσει ορισμtνες δuνατόnτττς τοu Apδdie ΗΤΤΡ 
Serve r ac όλα το δημόσιο ιc:c1 ιδιωπ<;ό δiκτvο . 

' Όνομα ' mmm. m:•~§l:ij:ιιm;ιψll1!:ijj::li.1mJ• 
Εκδότης: Apικ:he SoftwNe: Foundιιtion 

Διοδρομή : C: \xδmρp~pδd'le't;MnVΊttpd . e.n 

Εrιπρtnnοι η e:mcoιvωνlo τοu Apδche ΗΤΤΡ Serν*Γ οι: αuτά τα δkτuο : 

0 Ιδιωτtι<ό δίιςτvα , 6 nως το οιιaοκ:ό δkτuο ή το δiκτvο )(ώροι..ι φγασiος 

EJ Δημόσιο δίισvα , ό πως οuτά oe: αροδρόμιο και καφσiριu; (δcν προτdνοντοι 
enε.δή το δημόσιο δίκτuα tχοvν σuνήθως nφιορισμtνη ή κοθόλοu οσφόλεισ) 

ΠΟΙΟ! κiγδuγqι σνpjζργτο~ uς: my gnοδοχά Mc npoyoόuuqroc 69 μtσgy τqu πίypι.ιc nρqq=gσiqς 

1 Να εοπρtnπα η -ση [ 1 Ακuρο 

Και πατάμε για εξαίρεση «Να επιτρέπεται η πρόσβαση» 

Αφού έγινε σωστά η εγκατάσταση αν ανοίξου με έναν browser και πληκτρολογή σουμε στη 

μπάρα διεύθυνσης http://localhost ή http://127.0.0.1 τότε ανο ίγει η σελίδα 

http://localhost/xampp ή http://127.0.0.1/xampp αντίστοιχα. 
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[Ξ) ΧΑΜΡΡ L.7.7 

+- C '°) 127.0.0.1 .a 1ΡΡ• 

eJ ΧΑΜΡΡ for Windows 

Wdcome ιο ΧλΜΡΡ for Windowsl 

congnW&adoιu. : 
Υο. bιtνι svcauflllly lnstoUed ΧλΜΡΡ on thb ,y,ι:_Ι 

ForOριnSSLsuρρort ρleaι se uιethe~&tcertifiωtewιth~or~ 

2.6.2.2 Για Linux 



Έχουμε κατεβάσει το xampp-linux-1. 7. 7. tar.gz από το 

http://www.apachefriends.org/en/xampp-linux.html το ίδιο site από το οποίο κατεβάσαμε 

και για τα windows αλλά τώρα για την έκδοση των Linux. 

Με την εvτολη sudo tar xvfz xampp-linux-1.7.7.tar.gz -C /opt σε ένα Terminal γίνεται η 

"εξαγωγή" (extract) αλλά και η εγκατάσταση των φακέλων και των αρχείων στον κατάλογο 

opt του συστήματος. Στον κατάλογο opt υπάρχει πλέον ο φάκελος lampp όπου θα 

δουλεύουμε και μέσα σε αυτόν ο htdocs που αποθηκεύουμε τις ιστοσελίδες που 

φτιάχνουμε . 

Εγκατάσταση xampp σε πεpι8άλλον Linux 

Για να ξεκινήσει να "τρέχει" ο xampp πάλι στον terminal πληκτρολογούμε την εντολή 

/opt/lampp/lampp start και αυτό που εμφανίζεται στην οθόνη είναι : 
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Κεφάλαιο 3 

Ανάπτυξη Περιγραφή της Εφαρμογής 

Στο μέρος αυτό θα δούμε πως δομείται το site, τις ιστοσελίδες που το αποτελούν, το 

περιεχόμενο κάθε μιας και τον κώδικα που αποτελεί κάθε μια. Θα δούμε τι μπορεί να κάνει 

ο διαχειριστής- administrator του site στο περιεχόμενο και με ποιο τρόπο . 

Τα βασικά θέματα αυτού του μέρους είναι : 
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ο Ενσωμάτωση ΡΗΡ στην HTML 

ο Επαναχρησιμοποίηση κώδικα και σύνταξη συναρτήσεων 

ο Πρόσθεση δυναμικού περιεχομένου 

ο Αναγνωριστικά (id) 

ο Μεταβλητές που δηλώνονται από τον χρήστη 

ο Τύποι μεταβλητών 

ο Εκχώρηση τιμών σε μεταβλητές 

ο Αποφάσεις με τις ίf, else 

ο Πίνακες 

ο Χρήση Sessions 



3.1 Δομή του site 

Το site είναι δομημένο ως εξής: 
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Υπάρχει έλεγχος για τον browser έτσι ώστε ανάλογα να διαβάζει το κατάλληλο css 

αρχείο για την «σωστή» εμφάνιση μια ιστοσελίδας. Αυτό γιατί συνήθως ο lnternet 

Explorer της Microsoft παρουσιάζει μικρές αποκλίσεις στην εμφάνιση μιας σελίδας σε 

σχέση με άλλους browsers όπως π. χ. Mozilla, Chrome, Opera κτλ. 

Τα css αρχεία που χρησιμοποιούνται στο site είναι τα style.css και style2.css που 

χρησιμοποιείται όταν ο browser του επισκέπτη είναι ο lnternet Eχplorer της Microsoft. 

Τα δύο αυτά αρχεία βρίσκονται στο φάκελλο styles. 

Υπάρχει ένα κεντρικό php αρχείο συγκεκριμένα το "page.php" στο οποίο ορίζονται 

κάποιες συναρτήσεις κοινές για όλες τις σελίδες έτσι ώστε να μη χρειάζεται να τις 

γράψουμε σε όλες αλλά καλώντας το αρχείο να γίνονται διαθέσιμες . Αυτό γίνεται με 

τη χρήση object oriented (oop, αντικειμενοστρεφή) php. Συγκεκριμένα, υπάρχει η 

κλάση Page (class Page) και κάθε σελίδα του. site την καλεί με τη γραμμή κώδικα 

requίre("page.php"); . 

Υπάρχει επίσης το footer.php το οποίο περιέχει μια dίν με ίd=footer που περιέχει το 

footer για όλες τις σελίδες του site και στο οποίο κλείνουν τα tags των body και html . 

Αποτελείται από διάφορες dίν που ορίζονται σε css αρχεία 

Περιέχει scipts της Jaνascript σε ένα φάκελο με το όνομα scripts που 

χρησιμοποιούνται σε ορισμένες σελίδες του site 

Το site είναι κατασκευασμένο έτσι ώστε το περιεχόμενο του να έχει να κάνει 

περισσότερο με το διδακτικό έργο, τις δημοσιεύσεις και το συγγραφικό έργο, την 

έρευνα και γενικότερα την ερευνητική δραστηρ ιότητα και γενικά ό,τι έχει να κάνει με 

την ακαδημαϊκή καριέρα του Ν. Τσελίκα. 

Αποτελείται από κάποιους πίνακες στη βάση δεδομένων που περιέχουν το 

συγγραφικό έργο του Ν. Τσελίκα , συγκεκριμένα τις δημοσιεύσεις σε επιστημονικά 

περιοδικά και συνέδρια, με το περιεχόμενό τους να διαχειρίζεται μόνο ο 

administrator του site. 

Περιέχει στα δεξιά της σελίδας κάποια νέα και ανακοινώσεις που θέλει να 

γνωστοποιεί ο διαχειριστής του ιστότοπου . 

Περιέχει αρχεία που κάνουν αναζήτηση για τα citations και εκχωρούν την τιμή τους 

στη βάση του site. 



3.2 Χρήση αvτικειμενοστρεφούς κώδικα για την ανάπτυξη της 
' εφαρμογης 

Για την ανάπτυξη του site χρησιμοποιήθηκε και αντικειμενοστρεφής (object oriented -

oop) προγραμματισμός με ΡΗΡ. Οι μοντέρνες γλώσσες προγραμματισμού υποστηρίζουν ή 

και ακόμα και απαιτούν αντικειμενοστρεφή προσέγγιση στην ανάπτυξη προγραμμάτων, 

εφαρμογών και ιστοσελίδων. Η αντικειμενοστρεφής ανάπτυξη προσπαθεί να χρησιμοποιεί 

κλάσεις, σχέσεις και ιδιότητες αντικειμένων του συστήματος σαν βοήθημα στην ανάπτυξη 

εφαρμογών, projects κτλ. 

Το αντικειμενοστρεφές λογισμικό έχει σχεδιαστεί και δημιουργηθεί ως ένα σύνολο από 

αυτόνομα αντικείμενα με ιδιότητες και λειτουργίες, που αλληλεπιδρούν προκειμένου να 

ανταποκριθούν στις ανάγκες για τις οποίες κατασκευάστηκε. Η αντικειμενοστρεφής 

προσέγγιση μπορεί να βοηθήσει στη διαχείριση της πολυπλοκότητας ενός «έργου», να 

αυξήσει την επαναχρησιμοποίηση του κώδικα και έτσι να περιορίσει και το κόστος 

συντήρησης. 

Τα αντικείμενα μπορούν να ομαδοποιηθούν σε κλάσεις. Οι κλάσεις αντιπροσωπεύουν ένα 

σύνολο από αντικείμενα που μπορεί να είναι μόνο ατομικά, αλλά πρέπει να έχουν και 

κάποια κοινά στοιχεία. Μια κλάση περιέχει αντικείμενα που έχουν όλα τις ίδιες λειτουργίες, 

που συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο και οι ίδιες ιδιότητες αντιπροσωπεύουν τα ίδια 

πράγματα, αν και οι τιμές αυτών των ιδιοτήτων διαφέρουν από αντικείμενο σε αντικείμενο . 

Παράδειγμα το ποδήλατο μπορεί να είναι μια κλάση από αντικείμενα, που περιγράφουν 

πολλά διαφορετικά ποδήλατα, με κοινά χαρακτηριστικά ή ιδιότητες όπως δυο τροχούς, 

χρώμα, μέγεθος και λειτουργίες όπως κίνηση . 

Μια αντικειμενοστρεφής γλώσσα προγραμματισμού μπορεί να υποστηρίζει πολυμορφισμό, 

που σημαίνει ότι διαφορετικές κλάσεις μπορούν να έχουν διαφορετικές συμπεριφορές για 

την ίδια λειτουργία . Για παράδειγμα, μια κλάση αυτοκινήτου και μια κλάση ποδηλάτου 

έχουν και οι δυο διαφορετικές λειτουργίες κίνησης . 

Η κληρονομικότητα επιτρέπει τη δημιουργία μιας ιεραρχικής σχέσης μεταξύ κλάσεων 

χρησιμοποιώντας υποκλάσεις. Μια υποκλάση κληρονομεί ιδιότητες και λειτουργίες από την 

υπερκλάση της. Για παράδειγμα, το αυτοκίνητο και το ποδήλατο έχουν κάποια κοινά. Θα 

μπορούσε να υπάρχει μια κλάση "όχημα" που περιέχει την ιδιότητα του χρώματος και μια 

36 



λειτουργία κίνησης, την οποία έχουν όλα τα οχήματα και την οποία κληρονομούν τα 

αυτοκίνητα και τα ποδήλατα. 

Κεντρική ιδέα στον αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό είναι η κλάση (class), μία 

αυτοτελής αναπαράσταση κάποιας κατηγορίας αντικειμένων, είτε φυσικών αντικειμένων 

του πραγματικού κόσμου είτε νοητών, εννοιολογικών αντικειμένων, σε ένα περιβάλλον 

προγραμματισμού. Πρακτικώς, είναι ένας τύπος δεδομένων, ή αλλιώς το προσχέδιο μίας 

δομής δεδομένων με δικά της περιεχόμενα, τόσο μεταβλητές όσο και διαδικασίες . Τα 

περιεχόμενα αυτά δηλώνονται είτε ως δημόσια (public) είτε ως ιδιωτικά (priνate), με τα 

ιδιωτικά να μην είναι προσπελάσιμα από κώδικα εκτός της κλάσης. Οι διαδικασίες των 

κλάσεων συνήθως καλούνται μέθοδοι (methods) και οι μεταβλητές τους γνωρίσματα 

(attributes) ή πεδία (fields). Μία κλάση πρέπει ιδανικά να είναι εννοιολογικά αυτοτελής, να 

περιέχει δηλαδή μόνο πεδία τα οποία περιγράφουν μία κατηγορία αντικειμένων και 

δημόσιες μεθόδους, οι οποίες επενεργούν σε αυτά όταν καλούνται από το εξωτερικό 

πρόγραμμα, χωρίς να εξαρτώνται από άλλα δεδομένα ή κώδικα εκτός της κλάσης, και να 

είναι επαναχρησιμοποιήσιμη. 

Αντικείμενο (object) είναι το στιγμιότυπο μίας κλάσης, δηλαδή η δομή δεδομένων 

βασισμένη στο «καλούπι» που προσφέρει η κλάση. Παραδείγματος χάρη, σε μία 

αντικειμενοστραφή γλώσσα προγραμματισμού θα μπορούσαμε να ορίσουμε κάποια κλάση 

ονόματι BankAccount, η οποία αναπαριστά έναν τραπεζικό λογαριασμό, και να δηλώσουμε 

ένα αντικείμενο της με όνομα MyAccount. Το αντικείμενο αυτό θα έχει δεσμεύσει χώρο στη 

μνήμη με βάση τις μεταβλητές και τις μεθόδους που περιγράψαμε όταν δηλώσαμε την 

κλάση. Έτσι, στο αντικείμενο θα μπορούσε να περιέχεται ένα γνώρισμα Balance 

(=υπόλοιπο) και μία μέθοδος GetBalance (=επίστρεψε το υπόλοιπο). Ακολούθως, θα 

μπορούσαμε να δημιουργήσουμε ακόμα ένα ή περισσότερα αντικείμενα της ίδιας κλάσης 

τα οποία θα είναι διαφορετικές δομές δεδομένων (διαφορετικοί τραπεζικοί λογαριασμοί 

στο παράδειγμα). Ας σημειωθεί εδώ πως τα αντικείμενα μίας κλάσης μπορούν να 

προσπελάσουν τα ιδιωτικά περιεχόμενα άλλων αντικειμένων της ίδιας κλάσης . 

Κληρονομικότητα ονομάζεται η ιδιότητα των κλάσεων να επεκτείνονται σε νέες κλάσεις, 

ρητά δηλωμένες ως κληρονόμους (υποκλάσεις ή 'θυγατρικές κλάσεις'), οι οποίες μπορούν 

να επαναχρησιμοποιήσουν τις μεταβιβάσιμες μεθόδους και ιδιότητες της γονικής τους 

κλάσης, αλλά και να προσθέσουν δικές τους . Στιγμιότυπα των θυγατρικών κλάσεων 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν όπου απαιτούνται στιγμιότυπα των γονικών (εφόσον η 

θυγατρική είναι κατά κάποιον τρόπο μία πιο εξειδικευμένη εκδοχή της γονικής), αλλά το 

αντίστροφο δεν ισχύει. Παράδειγμα κληρονομικότητας είναι μία γονική κλάση Vehicle 
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(=Όχημα) και οι δύο πιο εξειδικευμένες υποκλάσεις της Car (=Αυτοκίνητο) και Bi cycl e 

(=Ποδήλατο), οι οποίες λέμε ότι "κληρονομούν" από αυτήν. Πολλαπλή κληρονομικότητα 

είναι η δυνατότητα που προσφέρουν ορισμένες γλώσσες προγραμματισμού μία κλάση να 

κληρονομεί ταυτόχρονα από περισσότερες από μία γονικές. Από μία υποκλάση μπορούν να 

προκύψουν νέες υποκλάσεις που κληρονομούν από αυτήν, με αποτέλεσμα μία ιεραρχία 

κλάσεων που συνδέονται μεταξύ τους "ανά γενιά" με σχέσεις κληρονομικότητας . 

3.2.1 Δομή μιας κλάσης 

Ένας απλός ορισμός κλάσης μπορεί να είναι κ ο εξής : 

class classname 

Αν τώρα θέλουμε να ορίσουμε μια κλάση με όνομα c lassnamel με δυο ιδιότητες, τις 

$attributel, $attribute2 με την πρώτη να είναι δημόσια ορατή και τη δεύτερη όχι, 

τότε γράφουμε: 

class classnamel 

public $attributel; 

private $attribute2; 

Αν θέλουμε να δημιουργήσουμε και λειτουργίες (συναρτήσεις) σε μια κλάση με όνομα 

classname2, όπου η μια operationl () δεν παίρνει παραμέτρους και η 

operation2 () παίρνει δύο, γράφουμε: 

class classname2 

func t ion op erationl () 

functio n op erat i on2( $p a raml, $param2) 
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Η δημιουργία σελίδων μέσω ΡΗΡ κλάσεων έχει προφανή πλεονεκτήματα . Έχοντας μια 

κλάση που περιέχει τις περισσότερες συναρτήσεις και αντικείμενα για έναν ιστότοπο, 

χρειάζεται λιγότερη δουλειά στη δημιουργία νέας σελίδας . Ενημερώνοντας την κλάση 

ενημερώνονται όλες οι σελίδες ταυτόχρονα. Χρησιμοποιώντας κληρονομικότητα, 

παράγονται διαφορετικές εκδόσεις της αρχική ς κλάσης χωρίς να χάνονται τα 

πλεονεκτήματα των κλάσεων. 

Με αυτό τον τρόπο θα χρησιμοποιήσουμε για τις περισσότερες σελίδες του ιστοτόπου 

κοινό κώδικα χρησιμοποιώντας αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό για την ΡΗΡ . 

3.3. Ανάπτυξη της εφαρμογής και ανάλυση του κώδικα 

3.3.1 Αρχική σελίδα - Home 

Η πρώτη εικόνα που θα δει ο χρήστης που επισκέπτεται το site είναι η παρακάτω : 
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Η αρχική σελίδα όπως φαίνεται περιέχει ένα σύντομο βιογραφικό για τον Νικόλαο Τσελίκα, 

η δεξιά στήλη περιέχει τα νέα και τις ανακοινώσεις που θέλει να αναρτήσει ο διαχειριστής . 

Περιέχει μια μπάρα πλοήγησης για το site με την οποία δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη 

να επιλέξει να δει την έρευνα, το εκπαιδευτικό έργο , τις δημοσιεύσεις, τα ερευνητικά έργα 

του Ν. Τσελίκα καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας μαζί του . Ακόμα δίνεται η δυνατότητα να 

επιλέξει αν θέλει να δει την ελληνική ή αγγλική έκδοση του site. 

Ο κώδικας της αρχικής σελίδας είναι : 

<!DOCTYPE html. PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1 . 0 Transitional.//EN" 

"http://www. w3 . org/TR/xhtml.1/DTD/xhtml.1-transi tional..dtd"> 

<?php 

require ( "page . php ") ; 

$bomepage = new Page() ; 

$homepage->ti tl.e="Home Page " ; 

$homepage->keywords ="Nikol.aos Tsel.ikas 's personal. site" ; 

$homepage->Displ.ay(); ?> 

<div cl.ass="sidebar"> 
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<h3>Τελευταια νεα</h3> 

<marquee height='Ί50" scro.l.lamount="1" direc tion="up" 

onmouseove="this . stop ();" onmouseout="this . s tart () ; "> 

<?php mysq.l_se.lect_db ("ci_series (2 ) ", 

mysq.l_connect (".loca.lhost", "root", "")) ; 

$resu.lt1 = mysq.l_query("SELECT * FROM news"); 

$row1 = mysq.l_fetch_array($resu.lt1) ; 

whi.le ($row1) 

{ if ($rowl['Linlck']! =NULL) 

{ echo "<p>". $row1 [ 'Date'] . "</br> 

" . $row1 [ 'Theme ' ] . "&nbsp; ". "<a href=" . $ro w1 [ 'Li nlck '] . " 
tar get=\"_b.lanlc\">". "Linlc". "</a>" . "</p>"; } 

e.lse { echo "<p>" . $row1 [ 'Da te ' ] . "<br/> 

" . $row1 [ 'Theme ']. "</p>" ; } 

$row1 = mysq.l_fetch_array($resu.lt1) ; echo "<br>"; } 

?> </marquee> 

<h3>ανακοινωσειΣ</h3> 

<marquee height="150" scro.l.lamount="1" direction= "up" 

onmouseove="this . stop () ; " onmouseout="this . s tart () ; "> 

<?php mysq.l_se.lect_db( "ci series (2 ) " , 
mys q.l_connect (".loca.lhost" , "root" , "")) ; 

$resu.lt1 = mysq.l_query("SELECT * FROM notices " ) ; 

$row = mysq.l_fetch_array($resu.lt1) ; 

whi.le ($row) 

{ if ($row['Linlc']!= NULL) 

{ echo "<p>". $row[ 'Date ']. "</br> 

". $row[ 'Theme '] . " &nbsp; " . "<a href=" . $ r ow[ 'Linlc ' ]." 
target=\"_b.lanlc\">" . "Linlc" . "</a>" . "</p>"; } e.lse 

{ echo "<p>" . $row[ 'Date '] . "<br/> 

". $row[ 'Theme '] . "</p>"; } 

$row = mysq.l_fetch_ array($resu.lt1) ; echo "<br >"; 

} ?> </marquee> </div> 

<div id="content"> <br /> 
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<p><img src="images/nikol.aos.jpg" al.t="Nikos Tsel.ikas" width="70 " 

height="70" al.ign="l.e:ft" styl.e="margin-top : 5px;margin-right: lOpx;" 

cl.ass="text_ image"/> <em>o Dr. Νικόλαος Δ . Τσελ ίκας</em> είναι καθηγητής του 

Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου στην Ελλάδα . Έλαβε τόσο του Dipl.-Ing. Δίπλωμα και Διδακτορικό 
του από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του 

Εθνικού Με τσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) το 1999 και το 2004 , αντίστοιχα. Από το 

1999 έως το 2004 εργάστηκε ως επιστημονικός συνεργάτης στο Εργαστήριο Ευφυών 

Επικοινωνιών και Δικτύων Ευρείας Ζώνης ( ICBNet) του ΕΜΠ και από το 2004 έως 
το 2008 διετέλεσε ανώτερος επιστημονικός συνεργάτης και μεταδιδακτορικός στο 

ίδιο εργαστήριο σ τ ο ΕΜΠ . Από το 2006-2008 διετέλεσε visiting λέκτορας στο 
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών) . 

Από το 2008 έχει διοριστεί ως λέκτορας στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας 

Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (UOP) . 

<br cl.ear="al.1." /> <em styl.e=":font-styl.e :normal.">0 Nikos Tsel.ikas</em> 

έχει συμμετάσχει σε πολλά Ευρωπαϊκά και Εθνικά ερευνητικά προγράμματα 

σχετικά με την ένταξη του δικτύου και την εξυπηρέτηση των ετερογενών 

συστημάτων και περιβαλλόντων , ραδιόφωνο διαχείριση των πόρων , το δίκτυο των 

συστημάτων διαχείρισης , τη διαχείριση της κινητικότητας και την μεταβίβαση 

αλγόριθμους, (π . χ. ESPRIT-NOTE, IST-STARLITE, IST-CAUTION++ , IST-AQUILA, 
I S T-ENAMORADO, I S T-SMS , EL0071-LANDSLIDES κλπ) . Τα ερευνητικά του 

ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την παροχή υπηρεσιών σε ασύρματα και ενσύρματα 

δίκτυα , Unified Υπηρεσία Ελέγχου και μεταγωγής για ετερογενή δικτυακά 
περιβάλλοντα, Αξιολόγησης της Απόδοσης των πρωτοκόλλων τηλεπικοινωνιών και, 

Open Applicat i on Programming Inter f aces , VoIP, I PTV και Υπηρεσίες Triple
Play, Ra diο-Διαχείριση Πόρων , Τεχνικές Handover σε κινητά δίκτυα, κλπ . Ο Δρ 

Ν . Τσελίκας έχει δημοσιεύσει πάνω από 50 papers σε προ-προαναφερθέντες 
τομείς σε διεθνή περιοδικά, συνέδρια και κεφάλαια βιβλίων. Είναι μέλος 

διαφόρων τεχνικών επι τροπών σε διεθνή συνέδρια και κριτής σε πολλά διεθνή 

ε πιστημονικά περιοδικά . Είναι μέλος της ΙΕΕΕ και μέλος του Τεχνικού 

Επ ιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) . Εδώ θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις 

ερευνητικές δραστηριότητ ε ς του , καθώς και για τις δημοσιεύσεις και τα έργα 

τ ου. </p> </div> </div> 

<div id="content_:footer"></div> 

<?php require(':footer.php'); ?> 

Με το require("page.php"); στην αρχική σελίδα ζητάμε να συμπεριλάβουμε το αρχείο 

page.php .Το αρχείο page.php είναι σημαντικό για το site γιατί συμπεριλαμβάνεται σε όλες 

σχεδόν τις σελίδες και περιέχει την κύρια κλάση Page που περιέχει τις βασικές συναρτήσεις 

για την εμφάνιση και λειτουργία του site . 

Με την $homepage = new Page(); δημιουργείται ένα στιγμιότυπο κλάσης το $homepage 

για την κύρια κλάση Page. 

$homepage - >title="Home Page "; 

$homepa ge - >ke y words ="Ni kola os Tselikas 's p ersonal si te " ; 

$h omepa ge->Display (); 

Με τον παραπάνω κώδικα έχοντας πρόσβαση στις ιδιότητες της Page, ti tle και 

keywords, ορίζουμε για τις δύο τις τιμές "Home Page" και "Nikolaos Tselikas ' s 
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personal si te" αντίστοιχα. Επίσης καλούμε και τη συνάρτηση Display() της Page μέσα 

στο αντικείμενο $hornepage για να εμφανίσει τη σελίδα στον browser του επισκέπτη. 

Για την κλάση Page θα μιλήσουμε εκτενώς στη συνέχε ια. 

Στη συνέχεια στη div sidebar (div c.lass="sidebar" ) όπως έχουμε ορίσει στο css αρχείο 

μας (style.css), που βρίσκεται στα αριστερά της σελίδας, περνούν τα νέα και οι 

ανακοινώσεις που θέλει να γνωστοποιεί ο διαχειριστής . 

<?php mysq.l_se.lect:_db ("ci_series (2) ", 

mysq.l _ connect: (".loca.lhost: ", "root: ", "")); 

$resu.lt:1 = mysq.l_query("SELECT * FROM news") ; 

Σύνδεση τη βάση 

ci_series (2) 

Αφού επιλέξαμε τη βάση ci_series (2) με όνομα server localhost , username root και 

password κενό, υποβάλουμε το ερώτημα $resul.tl = mysql._query("SELECT * FROM 

news • "); . Το παραπάνω mysql ερώτημα κάνει αναζήτηση όλων (λόγω του χαρακτήρα '*' ) 

των δεδομένων στον πίνακα news και αποθηκεύεται στη μεταβλητή $res ul tl. 

$row1 = mysq.l_fet:ch_array($resu.lt:1) ; 

whi.le ($row1) 

{ if ($row1['Linkk']!=NULL) 

{ echo "<p>". $row1 [ 'Da t:e'] . "</br> 

" . $row1 [ 'Theme ']. "&nbsp; ". "<a href=" . $ r ow1 [ 'Linkk ']. " 

t:arget:=\ "_b.lank\ ">". "Link". "</a>" . "</p>" ; ) 

Αν το πεδίο της στήλης Linkk του πίνακα news μιας εγγραφής δεν είναι κενό τότε τυπώνε ι 

την ημερομηνία που αναρτήθηκε, το περιεχόμενο και το link που έχει παραθέσει ο 

διαχειριστής 

e.lse { echo "<p>" . $row1 [ 'Dat:e ']. "<br/> 

" . $row1 [ 'Theme '] . "</p>" ; } 

διαφορετικά τυπώνει μόνο την ημερομηνία και το περιεχόμενο 

$ rowl = mysql _fetch_array ($resu l tl ); echo "<br> " ; } 

?> </marquee> 

<h3>ανακοινωσειΣ</h3> 

<ma rquee height= " l50 " scrol l amount= "l " direction= " up " 

onmo us eover= " th i s. stop ();" onmouseout="this. start (); "> 

<?php mysql_sel ect_db (" c i_series (2) ", 
mysql _connect ( "l oca l host ", "root " , "" )); 

$resultl = mysql_query( "SELECT * FROM notices " ) ; 
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$row = mysql_fetch_a rray ($re su l t l ); 

whi l e ($row) 

i f ($ro w[' Link ']!= NULL ) 

e ch o " <p >". $ r o w [ ' Da te ' ] . "</b r> 

" . $ro w[ 'Theme ']. "&nbsp; ". " <a h r e f=" . $ row[ ' Link ' ] .,, 

t arge t =\ "_blan k\ ">". "L ink ". "</a >" . "</p >"; } 

Παρόμοια, για τις ανακοινώσεις, αν το πεδίο της στήλης Link του πίνακα notices, μιας 

εγγραφής δεν είναι κενό τότε τυπώνει την ημερομηνία που αναρτήθηκε, το περιεχόμενο 

της και το link που έχει παραθέσει ο διαχειριστής 

el.se 

{ ecbo "<p>" . $row[ 'Dat:e'] . "<br/> 

". $row[ 'Tbeme ']. "</p>" ; } 

$row = mysql._fet:cb_array($resul.t:1); ecbo "<br>"; 

} ?> </marquee> </div> 

Στη συνέχεια ακολουθεί το κύριο τμήμα της σελίδας εκεί που εμφανίζεται και το βασικό 

περιεχόμενο τις κάθε ιστοσελίδας, στο dίν content (di v id= "content ") . 

Η τελευταία γραμμή κάθε σελίδας περιέχε ι τη γραμμή κώδικα <?php 

require('footer.php'); ?>όπου, όπως και με το require ("page.php" ) ; 

ζητάμε να συμπεριλάβουμε το αρχείο page.php, έτσι και εδώ ζητάμε να συμπεριλάβουμε 

το αρχείο footer .php. Με το footer.php όπως θα δούμε « κλείνει» ο html κώδ ικας κάθε 

σελίδας μας. 

3.3.2 Η κλάση Page 

Το αρχείο αυτό περιέχει πλήρη την κύρια κλάση Page. 

Αρχικά ορίζουμε την Page και τέσσερις ιδιότητες, τις $content, $ti t;l.e, 

$keywords και $but;t;ons ορατές προς όλους. Στις τρεις πρώτες ιδιότητες το 

περιεχόμενό τους αλλάζει από σελίδα σε σελίδα. Η τελευταία έχει σταθερό περιεχόμενο και 

περιέχει τους συνδέσμους (links) για την μπάρα πλοήγησης που θέλουμε να μένει ίδιο για 

όλες τις σελίδες . Ο κώδικας για τα παραπάνω είναι ο εξής : 

cl.ass Page 
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{ 11 cl.ass Page's attributes 

publ.ic $content; 

publ.ic $titl.e; 

publ.ic $ke-ywords; 

publ.ic $buttons = array("Apxικη" => "home.php", 

'Έρευνα'' => "research.php'', 

"Διδασκαλια" => "teaching.php'', 

''Δημοσ ι ευσε ι Σ" => "publ.ications .php", 

'Έρευνηrικα Εpγα" => ''projects.pb:p", 

'Έnικοινωνια" => "contact .p'hp,,, 

) ; 

Η Page έχει και λειτουργίες (συναρτήσεις) απαραίτητες για το site. 

Μια από αυτές είναι η _set(), μια βοηθητική συνάρτηση που παίρνει δυο παραμέτρους, το 

όνομα μιας ιδιότητας και την τιμή που θα της δώσουμε. Ο κώδικας για τη _set είναι: 

pubiic function ~set($name, $vaiue) 

{ $this->$name = $vaiue; } 

Η συνάρτηση Display() είναι η βασική μας συνάρτηση για να εμφανίσει μια ΗΤΜ L σελίδα . 

Περιλαμβάνει μερικές απλές προτάσεις echo για την εμφάνιση HTML κώδικα αλλά 

αποτελείται βασικά από κλήσεις σε άλλες συναρτήσεις της κλάσης οι οποίες εμφανίζουν 

μέρη της σελίδας. Ακόμα, περιέχει και αναφορές στα javascript αρχεία που θα 

χρησιμοποιηθούν σε ορισμένες σελίδες. 

Ο κώδικας της Disp/ay() είναι: 

pubiic function Dispiay() 

{ echo "<html.>\n<head>\n"; 

$this -> DispiayTitie(); 

echo "<meta http-equiv=\ "content-type\" content=\ "text/html.; 

charset=utf-8\" />"; 

echo "<iink rei=•snortcut icon' type='image/x-icon' 
href= 'images/favicon. ico '/>"; 

echo "<meta name=\ "description\" content=\ "Personai site of Dr 

Nikoiaos Tseiikas \ "/> "; 
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echo "<meta name=\ "descriptionn \ " conten t =\ "Dr Nikol.aos Tsel. i kas , 

Nikos Tsel.ikas, Νικόλαος Τσελίκας , University of Peoponnese , UOP , UoP , 
Tripol.i, Greece \ "/>" ; 

echo "<script 1.anguage=\ "javascript\" t ype=\ "text/javascript\ " 
src=\ "scripts/ sub . js \ "></ script>" ; 

echo "<script 1.anguage=\ "javascript\ " t ype=\ " text/javascript\ " 

src=\ "scripts/opnw. js \ "></script>" ; 

$this -> Displ.ayKeywords() ; 

$this -> Displ.ayStyl.es() ; 

echo "</head>\n<body>\n" ; 

echo "<div id=\"main\ ">" ; 

echo "<div id=\ "header\ ">" ; 

$this - > Displ.ayHeader() ; 

echo "<div id=\"1.ogo\">" ; 

echo "<div i d=\"1.ogo_text\">" ; 

echo "<hl><a href=\ "#\ "> &nbsp; &nbsp; <span cl.ass=\ "1.ogo_ col.ourl \ "> 

Nikol.aos</span></a> 

</p> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <a href=\ "# \ "> <span 

cl.ass= \ "1.ogo _ col.our \ ">Tsel.i kas</ span></ a></hl> "; 

echo "</div>" ; 

echo "<a href=\ "en/home .php\" id=\ "1.ink2\ "><img 
src=\ "images/engl.ish .png\" al.t=\ "Nikos Tsel.i kas\" al.ign=\ "right\" 

styl.e=\ "margin-top : 10px\ "></a>" ; 

echo "<a href=\ "home.php\" id=\ "1.ink2 \ "> <img 
src=\ "images/Greece .png\" al.t=\ "Nikos Tsel.ikas \" al.ign=\ "righ t\" 

styl.e=\ "margin - top : 10px\ "></a>"; 

echo "</div>"; 

echo "<div id=\ "menubar\ ">" ; 

$this -> Displ.ayMenu($this->buttons) ; 

echo "</div>"; echo "</div>"; echo "</div>" ; 

echo "<div id=\ "site_content\ ">"; } 

Στη Display() υπάρχει η συνάρτηση DisplayTit/e() (p ubl. i c function Displ.ay Ti tl.e () 

{ echo "<titl.e>" . $this- >titl.e. "</titl.e>"; } ) 
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η οποία τυπώνει τον τίτλο (title) της κάθε σελίδας . Όπως είδαμε και στην αρχική σελίδα, ο 

τίτλος της σελίδας είναι 'Ήome Page" χρησιμοποιώντας τη γραμμή κώδικα $homepage

>ti tl.e="Home Page "; , όπου $homepage το στιγμιότυπο της Page. 

Παρόμοια, και η συνάρτηση Disp/ayKeywords() που τυπώνει κάποια meta-tags, επιπλέον 

δηλαδή περιεχόμενο. 

Η DisplayStyles() είναι μια συνάρτηση υπεύθυνη για την εμφάνιση-stγle της σελίδας . 

Συγκεκριμένα με ένα scipt της javascript ανιχνεύουμε τον browser του επισκέπτη και 

ανάλογα χρησιμοποιείται το αντίστοιχο css αρχείο είτε για τον lnternet Explorer το 

stvle2.css είτε για οποιοδήποτε άλλο browser το stvle.css. Η ανίχνευση του browser γίνεται 

με την εντολή της javascript navi.ga tor. appName. 

Η DisplayStyles() ορίζεται ως εξής: 

pubiic function DispiayStyies() 

{ 

<script ianguage="javascript" type="text/javascript "> 

if (navigator.appName == 'Microsoft Internet Expiorer') 

{ document.write("<iink REL='styiesheet' HREF='styies/styie2.css' 
TYPE='text/css'>"); } 

eise { document.write("<iink REL='styiesheet' HREF='styies/styie.css' 
TYPE='text/css'>"); 

} 

</script> 

} 

Η επόμενη λειτουργία της Page είναι η Disp/ayButton() και έχει κώδικα: 

pubiic function DispiayButton($name,$uri,$active = true) 

{ if ($active) { 

ec.ho " <ii><a href=\ "". $uri . "\ ">". $name. "</a> 

</ii>"; 

} 

eise { 

". $name . "</a> 

</ii>"; } 

} 
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Η DisplayButton() παρέχει στον επισκέπτη μια οπτική ένδειξη για τη σελίδα στην οποία 

βρίσκεται, εμφανίζοντας πίσω από το όνομα της σελίδας, στην μπάρα πλοήγησης το κουμπί 

Ο . 

Η λειτουργία /sURLCurrentPage() προσδιορίζει αν το URL ενός κουμπιού δείχνει στην 

τρέχουσα σελίδα. Για αυτή την πληροφορία χρησιμοποιείται η συνάρτηση strpo s() για να 

δούμε αν το URL περιέχεται σε μια από τις μεταβλητές του διακομιστή . Η πρόταση 

strpos ($_SERVER[ 'PHP_SELF' J, $ur1. J επιστρέφει έναν αριθμό αν η συμβολοσειρά 

στο $url είναι μέσα στην καθολική μεταβλητή $ SERVER [ ' ΡΗΡ _ SELF' ] , ή false αν δεν 

είναι. 

Ο κώδικάς της είναι: 

publ.ic function IsURLCurrentFage($ur1.) 

{ 

if(strpos($_SERVER['PHP SELF'], $ur1. )==fal.se) 

{ return fal.se; } 

el.se 

{ return true; } 

} 

Για να χρησιμοποιηθεί λοιπόν η κλάση Page με τις ιδιότητες και τις λειτουργίες της 

από όλες τις σελίδες, χρησιμοποιείται η πρόταση "require ("page.php "); " 

Χρησιμοποιώντας την κλάση με αυτό τον τρόπο, όλες οι σελίδες θα είναι 

παρόμοιες. 

3.3.3 Footer 

Το footer στην HTML 5 είναι πλέον ένα tag δηλαδη <f oo ter> < /footer> και περιέχει 

συνήθως πληροφορίες όπως ο συντάκτης του εγγράφου, πληροφορίες πνευματικών 

δικαιωμάτων, πληροφορίες με τους όρους χρήσης. Στο site μας έχουμε ορίσει μια 

11

υποσελίδα" ως footer που θα βρίσκεται στο κάτω μέρος όλων των σελίδων και θα κλείνει 

την html σελίδα, κλείνοντας τα tags < /body> και < / html>. Αυτή η υποσελίδα βρίσκεται 

στο php αρχείofooter.php και καλείται με την πρόταση 11 require ( 'footer .php '); 11 

Ο κώδικας για το footer.php είναι: 

<div id=":footer"> 
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<p>Copyright &copy; <strong>Tseii kas</strong> 

hre:f="http://www.htm.15webtempiates.co . uk">Tempiate:from 

HTML5webtempiates . co . uk</a></p> 

</div> 

</body> 

</htm.1> 

</div> 

3.3.4 Έρευνα - Research 

ΕΡΕΥΝΙfΠΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ 
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2011 </p> 

Η σελίδα αυτή (research .php) περιγράφει τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Ν . Τσελίκα . 

<a 

Όπως παρατηρούμε εκτός από το βασικό περιεχόμενο της σελίδας που αναφέρει την 

ερευνητική δραστηριότητα του Ν . Τσελίκα μία ακόμη διαφορά σε σχέση με την αρχική 

σελίδα του site είναι στα δεξιά της σελίδας η στήλη με τις δημοσιεύσεις του . Η στήλη αυτή 

βρίσκεται στη dίν sidebar που έχει οριστεί στο ccs να είναι στην αριστερή πλευρά της 

σελίδας . 
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Ο κώδικας της σελίδας ξεκινά 

<?php 

require ( "page. php ") ; 

$researchl = new Page(); 

$researchl->titl.e="Research"; 

$researchl->keywords =" Research of Nikol.aos Tsel.ikas 

Έρευνα του Νι κολαου Τσελ ί κα "; 

$researchl->Displ.ay(); 

?> 

Με την πρόταση 
11 require("page.php"J 11 θα χρησιμοποιηθεί η κλάση Page με τις 

ιδιότητες και τις λειτουργίες της. Με το $researchl = new Page ( J; δημιουργείται ένα 

στιγμιότυπο κλάσης το $research1 για την κύρια κλάση Page. Δίνει στο ti tl e της Page την 

τιμή Research που είναι ο τίτλος της σελίδας και κάποιες επιπλέον πληροφορίες για το 

keywords της κλάσης Page. Με την πρόταση $researchl->Displ.ay(); καλείται η 

βασική λειτουργία (συνάρτηση) της Page για την εμφάνιση της σελίδας . 

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Ν . Τσελίκα, που αποτελούν το κύριο περιεχόμενο της 

σελίδας, περικλείονται στο div με id="content" . 

Για την εμφάνιση του footer στο κάτω μέρος της σελίδας γράφουμε την πρόταση 

11 require ( 'foot.er .php '); 11
• 

3.3.5 Διδασκαλία- Teaching 

Η σελίδα αυτή αναφέρεται στο διδακτικό έργο του Ν . Τσελίκα ειδικά από το 2009 ως 

σήμερα. Γίνεται αναφορά στα μαθήματα που διδάσκει και στις πτυχιακές εργασίες στις 

οποίες είναι επιβλέπων καθηγητής τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο . 

Στα μαθήματα που αναφέρονται στη σελίδα μπορεί ο επισκέπτης να δει το υλικό τους στην 

εκπαιδευτική πλατφόρμα eclass του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (http://eclass.uop.gr). 

Ο επισκέπτης της σελίδας μπορεί επίσης να δει τα θέματα των πτυχιακών στις οποίες ήταν 

επιβλέπων καθηγητής ο κ. Τσελίκας όπως και τα ονόματα των φοιτητών που τις 

υλοποίησαν και τις υπέβαλαν . Αυτό μπορεί να το κάνει με <<mouseoνer» στις λέξεις 

11παρακάτω Φοιτητών/φοιτητριών" που φαίνονται σαν link και να εμφανιστούν οι 

παραπάνω πληροφορίες και επιτυγχάνεται με τη χρήση ενός script της javascript που 

κατασκευάσαμε και το ονομάσαμε sub.js με τη συνάρτηση subMenu(). Η συνάρτηση 

καλείται όπως είπαμε με το mouseover του επισκέπτη στις λέξεις "παρακάτω 

φοιτητών/Φοιτητριών" αφού έτσι έχει οριστεί με τον πρόταση κώδικα 
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<a onmouseover ="javascript: subMenu (true);" onmouseout= 

"javascript:subMenu(fa.lse);"> παρακάτω φοιτητών/φοιτητpιών</a>. 

Οι λέξεις στις οποίες κάνει mouseoνer ο επισκέπτης και εμφανίζουν το "κρυφό" 

περιεχόμενο περικλείονται σε tag που χρησιμοποιούνται για συνδέσμους-Ιίnk (<a> .. </a>). 

Η κλήση στη συνάρτηση subMenu() γίνεται με την πρόταση onmouseover 

="javascript:subMenu(true) ;". 

Το "κρυφό" περιεχόμενο βρίσκεται μέσα σε μια dίν με id= sub_menu ορίζοντας την ως 

εξής: <div style="display:none;" id="sub menu" >. Το 

style="display: none;" χρησιμοποιείται για να εμφανίζεται το για να μην 

επικαλύπτει το περιεχόμενο που ακολουθεί. 

Για να εμφανιστεί σωστά η σελίδα καλείται πάλι η κύρια κλάση Page και δημιουργείται ένα 

στιγμιότυπο της με όνομα $teach γράφοντας : 

<?php require("page.php"); $teach = new Page(); 

3.3.6 Δημοσιεύσεις - Publicatιions 

Στη σελίδα αυτή ο επισκέπτης μπορεί να δει τις δημοσιεύσεις του κ. Τσελίκα σε 

επιστημονικά συνέδρια και περιοδικά όσο και το συγγραφικό του έργο σε βιβλία του και σε 

κεφάλαια βιβλίων. Το κύριο περιεχόμενο της σελίδας αυτής λοιπόν χωρίζεται στα βιβλία 

του, τα κεφάλαια βιβλίων στα οποία έχει συγγράψει, τις δημοσιεύσεις του σε επιστημονικά 

περιοδικά και τις δημοσιεύσεις σε επιστημονικά συνέδρια. Στα δύο τελευταία γίνεται 

γνωστός και ο αριθμός των ετεροαναφορών (citations) δηλαδή πόσες φορές αναφέρθηκε 

κάθε μια από τις δημοσιεύσεις του είτε σε κάποιο περιοδικό είτε σε κάποιο συνέδριο . Στη 

σελίδα αυτή ο επισκέπτης μπορεί να διαβάσει στην πρώτη παράγραφο του κυρίου 

περιεχομένου της σελίδας τον συνολικό αριθμό των ετεροαναφορών στις δημοσιεύσεις του 

κ . Τσελίκα . Ο αριθμός αυτός προκύπτει δυναμικά και θα εξηγήσουμε στη συνέχεια με ποιο 

τρόπο. 

Όπως σε όλες τις σελίδες, έτσι και εδώ καλείται η κύρια κλάση Page 

(require("page.php") και δημιουργείται ένα στιγμιότυπο, $public ($pub.lic = new 

Page ()). 

Για την εμφάνιση των δημοσιεύσεων χρησιμοποιείται η MySQL. Συγκεκριμένα, οι 

δημοσιεύσεις του κ. Τσελίκα είναι αποθηκευμένες σε βάση δεδομένων και η εμφάνισή τους 

γίνεται με SQL ερωτήματα στη MySQL. Η βάση αυτή περιέχει έναν πίνακα για τις 
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δημοσιεύσεις σε περιοδικά που ονομάζεται data και έναν πίνακα για αυτές που 

αναφέρονται σε συνέδρια τον data2. Η εξαγωγή των δεδομένων από τους πίνακες της 

βάσης με την βοήθεια της MySQL πραγματοποιείται ως εξής: 

Για τα περιοδικά (Journals ) 

<?php 

mysql _ sel ect_ db ( "ci_ ser ies ( 2) ,, , 11 εn ιλογή της βάσης 

ci_series (2 )mysql_connect ( " localhost ", "root", "" )); 11 με όνομα server 

localhost , username root 

το ερώτημα 

και password κενό και στη συνέχεια υnοβάλουμε 

$res ultl = mysql_query ("SELECT * FROM data " ); 11 να επιλέξει όλες τις 

εγγραφέςαnο τον πίνακα data 

$row = mysql_fetch_array($resultl); 11 αποθηκεύει το παραπάνω ερώτημα 

Παρόμοια για τα συνέδρια (Conferences) 

<?php 

mysql_select_db( "ci_series (2) " , 

mysql_connect ( "localhost " , "root " , "" )); 

$resultl = mysql_query( "SELECT * FROM data2 "); 

$row = mysql_fetch_array ($resultl) ; 

Η σελίδα με τις δημοσιεύσεις (publ ications. php) είναι σημαντική γιατί σε αυτή 

συνοψίζεται ο κύριος σκοπός αυτής της εργασίας. Στη σελίδα αυτή το μεγαλύτερο 

περιεχόμενό της εμφανίζεται δυναμικά, δεν είναι αποτέλεσμα δηλαδή κάποιου στατικού 

κομματιού κώδικα html αφού ενημερώνεται δυναμικά από κάποιο εξωτερικό σύνδεσμο του 

Web. Συγκεκριμένα από το Google Scholar το οποίο περιέχει έναν μεγάλο αριθμό 

επιστημονικών βιβλιογραφιών, άρθρων και δημοσιεύσεων με τη δυνατότητα να δει κανείς 

και τις ετεροαναφορές κάθε paper, συγγράμματος κτλ., να ενημερώνει τη βάση μας για τον 

αριθμό των ετεροαναφορών για τη βιβλιογραφία του Ν . Τσελίκα και να τις εμφαν ίζε ι 

σωστά. Η ιστοσελίδα αυτή θα πρέπει να ενημερώνεται δυναμικά για να αλλάζει το 

περιεχόμενο της σε περιπτώσεις όπως π.χ. αυξηθεί ο αριθμός των papers του κ. Τσελίκα ή 

αυξηθεί ο αριθμός των citations για τα papers του . 

Θα εξηγήσουμε στη συνέχεια τον τρόπο με τον οποίο αντλεί το site τις ετεροαναφορές 

(citations) και ενημερώνει το περιεχόμενό του τόσο για τη σελίδα με τις συνολικές 

δημοσιεύσεις (Δημοσιεύσεις ή Publications για την αγγλική έκδοση) όσο και για τις 

επιμέρους σελίδες που βρίσκονται ως links στη δεξιά στήλη - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ . 
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3.3. 7 Ερευνητικά έργα - Projects 

Στη σελίδα αυτή φαίνονται η ερευνητική δραστηριότητα του Ν . Τσελίκα και η έναρξη του 

κώδικα της σελίδας αποτελείται από τις γραμμές κώδικα : 

<?php 

require( "page . php " ); 

$researchl = new Page ( ) ; 

$researchl ->t itle= "Research "; 

$researchl->keywords - " Research of Nikolaos Tselikas , Έρευvα του 

Νικολαου Τσελίκα " ; 

$researchl - >Display() ; 

?> 

3.3.8 Πληροφορίες Επικοινωνίας - Contact lnformation 

Στη σελίδα αυτή γίνονται γνωστοί οι τρόποι επικοινωνίας με τον Ν. Τσελίκα όπως με e

ma il, τηλέφωνο και ταχυδρομική διεύθυνση του γραφείου του στο Πανεπιστήμιο 

Πελοποννήσου . Όπως και στις υπόλοιπες σελίδες του site έτσι και εδώ 

<?php 

require ( "page . php ") ; 

$cont = new Page() ; 

$cont->ti tl.e="Contact "; 

$cont->keywords ="Contact wi th Nikol.aos Tsel.ikas , Επ ι κοινωνία με Ν . 

Τσελίκα"; 
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Κεφάλαιο 4 

Διαχείριση του Site Ανάπτυξη Εφαρμογής 

Στην ενότητα αυτή θα γίνει λεπτομερής αναφορά στον τρόπο με τον οποίο γίνεται η 

ενημέρωση του site τόσο από τον διαχειριστή του όσο και από ιστοσελίδες του lnternet 

(Google Scholar) . Θα δούμε πώς εισάγει δεδομένα ο διαχειριστής στη βάση δεδομένων, 

πώς διαγράφει και πώς τροποποιεί δεδομένα στη βάση δεδομένων . 

Όπως είδαμε, ο διαχειριστής του site είναι αυτός που μπορεί να εισάγει, να τροποποιήσει 

και να διαγράψει νέα, ανακοινώσεις, δημοσιεύσε ις σε περιοδικά και συνέδρια . Θα 

αναλύσουμε για κάθε κατηγορία τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται για κάθε μια . 

4.1 Administrator 

Ο administrator του site είναι ο μοναδικός που έχει πρόσβαση στα περιεχόμενα του site 

και είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο των βάσεων δεδομένων τόσο στο να προσθέτε ι 

κάτι, όσο και να διαγράφει ή και ακόμα να τροποποιεί το περιεχόμενό τους. Αυτό 

επιτυγχάνεται με τη χρήση μιας σελίδας που περ ιέχει μια φόρμα που ο administrator 

πρέπει να κάνει login, ώστε να έχει πρόσβαση στην τροποποίηση του περιεχομένου . 

Η σελίδα αυτή για το login του διαχειριστή είναι η 'Ίogin . php " και είναι η παρακάτω 
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Login .php 

Και ο κώδικας για αυτή τη σελίδα είναι ο παρακάτω : 

<?php 

require ("page . php") ; 

$iog = new Page() ; 

$iog->ti tie="Login" ; 

$iog->Dispiay() ; 

?> 

<div ciass="sidebar"> 
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<h3>Νεα</h3> 

<marquee height="150" scrol.1.amount="l" direction="up" 
onmouseove="this. stop ();" onmouseout="this . start (); "> 

<?php 

mysql._sel.ect_db ("ci_series (2) ", 

mysql._connect ("1.ocal.host", "root", '"')); 

$resul. tl = mysql. _ que:ry ( "SELECT * FROM news ") ; 

$row = mysql._fetch_array($resul.t1); 

whil.e ($row) 

{ if ($row['Linkk'J!=NULL) 

{ echo "<p>". $row[ 'Date ']. "</br> 

". $row[ 'Theme ']. "&nbsp; ". "<a href=". $row[ 'Linkk ']." 

target=\ "_bl.ank\ ">". "Link". "</a>". "</p>"; 

} el.se { echo "<p>". $row[ 'Date ']. "</p>"; 

echo "<p>". $row[ 'Theme']. "</p>"; 

} $row = mysql._fetch_array($resul.t1); 

echo "<br>"; } ?> 

</marquee> 

</p> 

<h3>ανακοινωσεις</h3> 

<marquee height="150" scrol.1.amount="l" direction="up" 

onmouseove="this. stop ();" onmouseout="this. start (); "> 

<?php 

mysql._sel.ect db("ci series (2) ", 

mysql. _ connect ( "1.ocal.host", "root", "")) ; 

$resul.t1 = mysql._que:ry("SELECT * FROM notices"); 

$row = mysql._fetch_array($resul.t1); 

whil.e ($row) 

{ if ($row['Link'J!=NULL) 

{ echo "<p>". $row[ 'Date ']. "</br> 

". $row[ 'Theme ']. "&nbsp; " . "<a href=". $row[ 'Link '] . " 

target=\ "_bl.ank\ ">" . "Link". "</a>". "</p>"; 

} el.se { echo "<h5>". $row[ 'Date '] . "</h5>"; 
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echo "<p>" . $row[ ' Theme'] . "</p>" ; 

} $row = mysql._fetch_array($resuit1) ; 

echo "<br> "; }?> 

</marquee></p> 

</div> 

<div id="content "> 

<hl>Login</hl> 

<form id="form2" name="form2" action = "authUser . php" method="post"> 

<tabl.e id="tab2"> 

<tr><td al.ign="l.eft"> <p><strong>Username: </strong> 

<input name="usernamel" type="text" id="usernamel "/></p></td></tr> 

<tr><td al.ign="l.eft "> <p><strong>Password: </s trong> 

<input name="passl" type="password" id="pass l "/></p></td></tr> 

<tr><td al.ign ="center"><p> <input type="submit " name="Submit " 

val.ue="Eίσoδoς"/> 

</p> </td></tr> </tabl.e> </form> 

</div> </div> 

<div id="content_footer"></div> 

<?php require( ' footer.php') ; ?> 

Αυτό που μας ενδιαφέρει σε αυτή τη σελίδα είναι η φόρμα και συγκεκριμένα στη γραμμή 

κώδικα <form id="form2" na.me="form2 " action ="autbUser .pbp " 

metbod="post"> . Η γραμμή αυτή μας λέει ότι το id το αναγνωριστικό δηλαδή της φόρμας 

είναι form2 όπως και το όνομά της . Όταν ο admin πατήσει για να κάνει login στο κουμπί 

Είσοδος τα στοιχεία που εισήγαγε στη φόρμα πάνε με τη μέθοδο post (meth od= "post ") 

στο αρχείο authUser.php (action ="authUser.php") για να γίνει η πιστοποίηση . 

Ο κώδικας για το authUser.php είναι ο παρακάτω : 

<?php 

session start() ; 

$username=$ _ POST [ "usernamel "] ; 

$password=$_ POST["pass1 'Ί ; 
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//seiect the database 

mysqi_seiect_db ("ci_series (2) ", mysqi_connect ("iocaihost", "root", '"')); 

$user = mysqi_reai_escape_string($username) ; 

$pass = mysqi_reai_escape_string($password) ; 

$resul.t = mysqi_query("SELECT username FROM admin WHERE username ='$user' 

AND password = '$pass ' ") ; 

$row = mysqi_fetch_array($resul.t); 

if ($row) { 

//session_start() ; 

$_SESSION['user']=$username; 

header('Location: insert.php'); 

} eise { echo "Wrong username/password " ; 

header('Location: iogin .php'); } ?> 

Με τις γραμμές $ u sername=$ _ POST [ "usernamel "]; 

$password=$_POST["pass1 "]; το αρχείο διαβάζει το username που έχει εισάγει στη 

φόρμα ο admin με id usernamel και password με id passl και τα αποθηκεύει στις 

μεταβλητές $username και $password αντίστοιχα . 

Εδώ με την πρόταση mysq1_se1ect_db("ci._seri.es (2) 11' 

mysq1_connect("1oca1host", "root", "")); επιλέγουμε τη βάση ci_series (2) 

με όνομα server /oca/host, username root και password κενό . Στις γραμμές κώδικα $user 

mysql_rea l _escape_stri ng ($username) ; και $pass 

mys ql_real_escape_string ($pass word); χρησιμοποιούμε τη συνάρτηση της ΡΗΡ 

mγsql_real_escape_string() . Η συνάρτηση αυτή αποτρέπει SQL injections και 

χρησιμοποιείται σε ερωτήματα (queries) σε βάσεις δεδομένων ώστε να μην περνάνε SQL 

attacks . Έπειτα, υποβάλουμε το ερώτημα για να κάνει αναζήτηση στη βάση $resu1 t = 
mysq1_query("SELECT username FROM admi.n WHERE username 

=' $user' AND password = '$pass' ") ; . Το παραπάνω mysql ερώτημα κάνει 

αναζήτηση δεδομένων στον πίνακα admin για το username που πληροί, όμως, και τις δυο 

προϋποθέσεις, δηλαδή ότι το username και το password που υπέβαλε στη φόρμα (και που 

έχουν αποθηκευτεί στις μεταβλητές $user και $pass) θα υπάρχει σαν ζευγάρι στις 

στήλες username και password μιας εγγραφής στον πίνακα admin και αποθηκεύεται στη 

μεταβλητή $ resul t. Αν βρεθεί τέτοια εγγραφή δημιουργούμε ένα session με τιμή το 

username του admin και κάνει redirect στη σελίδα insert .php μια σελίδα για τον ελεγχο του 
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site. ο κώδικας για τα παραπάνω είναι: i.f ($row) 

$_SESSION['user']=$user; header('Locati.on: i.nsert.php');. 

Η χρήση του Session για το site μας είναι σημαντική γιατί θέλουμε να μεταφέρουμε το 

σωστό login του admin και στις υπόλοιπες σελίδες του site που απαιτούν ένα επίπεδο 

ασφαλείας , δηλαδή να έχουν πρόσβαση σε αυτές μόνο ο administrator. Αυτή λοιπόν είναι 

η δουλειά του session όπου αποθηκεύεται στον διακομιστή και κρατάει δεδομένα, τα οποία 

είναι προσπελάσιμα σε όσες σελίδες θέλουμε μιας και το ΗΠΡ είναι stateless πρωτόκολλο 

και ο Web Serνer δεν θυμάται προηγούμενη επικοινωνία με τον χρήστη. Ανάλογα είναι και 

τα cookies, με τη διαφορά ότι τα cookies αποθηκεύονται στον Η/Υ του επισκέπτη και 

τροποποιούνται ή απενεργοποιούνται από τον χρήστη. Τα Sessions, που δημιουργούνται, 

χαρακτηρίζονται από ένα μοναδικό UID (Unique ldentification). Αυτό αποτρέπει δυο 

χρήστες να χρησιμοποιήσουν την ίδια πηγή δεδομένων. Η ζωή μιας Session διαρκεί μέχρις 

ότου παραμείνει ανενεργή για ορισμένο χρονικό διάστημα (το λεγόμενο timeout) από τον 

διακομιστή ή καλώντας τη session_ destroy();. 

Στο site ο administrator όταν πια θέλει να αποσυνδεθεί πατάει στο link logout όπου 

υπάρχει και το ομώνυμο php αρχείο logout.php, του οποίου η κύρια λειτουργία του είναι 

να καταστρέψει τα δεδομένα που έχουν σωθεί στη μεταβλητή $_SESSION, δηλαδή ο admin . 

Παρακάτω ο κώδικας του /ogout.php 

<?php 

session_start(); 

session_destroy(); 

?> 

<!DOCTΎPE html. PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional.//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml.1/DTD/xhtml.1-transitional..dtd"> 

<html. xm1.ns="http://www.w3.org/1999/xhtml."> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-~e" content="text/html.; charset=utf-8" /> 

<titl.e>Logout</titl.e> </head> 

<body> 

<p al.ign="center">Eυχαpιστoύμε που μας επισκεφθήκατε!!</p> 

<p al.ign="center">Πατήστε <a href="home.php">εδώ</a> για να 
πάτε στην αρχική σελίδα </p> 
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</body> </h tml> 

4.1.1 Δυνατότητες διαχειριστή (administrator) 

Ο διαχειριστής του site έχει τη δυνατότητα να προσθέτει, να διαγράφει και να τροποποιεί 

νέα, ανακοινώσεις, επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, στα οποία έχει συγγράψει και 

έχει συμμετάσχει αντίστοιχα. Διαχειρίζεται το περιεχόμενο του site χειροκίνητα στο οποίο 

κάθε μεταβολή του θα επηρεάζει δυναμικά το μη στατικό περιεχόμενο του site 

(περιεχόμενο με "στατικό" html ). 
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4.2.1 Εισαγωγή δεδομένων 

Στην ενότητα INSERT YOUR DATA ο διαχειριστής του site έχει τη δυνατότητα να εισάγε ι 

περιεχόμενο 

4.2.1.1 Nέα-News 

Αν επιλέξει ο administrator να εισάγει νέα (news) πατώντας στο σύνδεσμο οδηγείται στη 

παρακάτω σελίδα με τίτλο lnsert Latest News . 

Ιnsert Lltest News - Googte Chrome α ~ Q cn ""' " ιl )) lαβ 3 Μaρ s 23ΜΜ .1. ο 
~ ... ._....__ .. " --
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ID 
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1 
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] 

λποστώ.f'Ι Αιωρωση 

oρyήght r 2011 Boz 
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Του ζητείται να εισάγει ένα ID, αναγνωριστικό για την εγγραφή που θέλε ι να κάνει στον 

πίνακα news (για τα νέα) της βάσης, το περιεχόμενο και το link αν τυχόν έχει. 

Αρχικά θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι ο μόνος που έχει πρόσβαση στη σελίδα αυτή είναι ο 

administrator που έχει κάνει προηγουμένως log-in . Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση session 

ελέγχοντας την τιμή του . Αν η τιμή του session δεν είνα ι κενή μπορε ί να δει το περιεχόμενο 

της σελίδας αλλιώς τον "επιστρέφει" στη σελίδα logi n. 

Ο κώδικας για τον έλεγχο του session γράφεται πάνω στην έναρξη του κώδικα της σελίδας 

lnsert latest News και είναι ο ακόλουθος: 

<?pbp 

session start(); 

if ($_SESSION['usex'] NULL) 
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{ beader("Location: ".$siteur1.. ''/Chapter66/1.ogin.pbp"); 

?> 

exit ; } 

el.se 

{beader("Location: ");} 

Η σελίδα περιέχει μια φόρμα για την εισαγωγή ID, περιεχόμενο και link. Η δήλωση της 

φόρμας γίνεται με την πρόταση 

<form id="forml" name="forml" action ="apopsi .pbp" 

.method= "post "> 

Βλέπουμε το όνομα και το id της φόρμας είναι το forml . Το χαρακτηριστικό "action" 

δείχνει ποιο αρχείο θα δεχθεί και θα επεξεργαστεί τις πληροφορίες που θα αποσταλούν 

από τη φόρμα, στη συγκεκριμένη στο φόρμα στο αρχείο "apopsi.php" και η μέθοδος που 

χρησιμοποιείται για να στέλνονται τα δεδομένα είναι η POST. Με τη μέθοδο POST οι τιμές 

που στέλνονται δεν φαίνονται στο URL και έτσι είναι ασφαλέστερη από την GET. 

Τα πεδία που συμπληρώνονται στη φόρμα βρίσκονται σε πίνακα που ορίζεται κάτω από τον 

ορισμό της φόρμας. 

Για το πεδίο ID οι γραμμές κώδικα που χρησιμοποιούνται είναι : 

<tr><td al.ign="center" widtb="50%"> <p><strong> ID </strong></p> 

<input name="idd" type="text" id="idd" size =" 35" /></td></tr> 

το πεδίο αυτό είναι σε μια γραμμή του πίνακα ( <tr> . . </t r > ) στοιχισμένο στο κέντρο 

(align=" center") με χρήση του tag <strong> .. . </ strong> για τη μορφοποίηση . 

Για τη φόρμα γίνεται χρήση της ετικέτας <input> με την οποία ο χρήστης εισάγει 

δεδομένα και για το πεδίο ID έχει name και id ίσο με idd. 

Τα πεδία Add News και Add Link καταλαμβάνουν από μια γραμμή του πίνακα το κάθε ένα 

και χρησιμοποιούν και την ετικέτα <tex tarea>. . </textarea> δίνοντας τη 

δυνατότητα στο χρήστη να εισάγει περισσότερες γραμμές κειμένου . 

για το πεδίο Add News, με id = coπunents 

<tr><td al.ign="center" va1.ign="top"><p><h2>Add News</h2></p> 

<1.abel.> 

<textarea name = "commen ts" 

id="co.mments"></textarea> 

</1.abel.> 

</td> </tr> 

63 

rows ='' 4" col.s =" 30 " 



για το πεδίο Add Link ,με id =link 

<tr><td al.ign= "cen ter" 

(optiona1.)</h2></p> 

<1.abel.> 

val.ign= "top "><p><h2>Add Link 

<textarea name ="1.ink" rows =" 4" col.s =" 30" id="l.ink"></textarea> 

</1.abel.> 

</td> </tr> 

Το κουμπί της αποστολής των δεδομένων της φόρμας "Αποστολή" ορίζεται ως: 

<input type="submit" name="Submit" val.ue="Αποστολή" /> 

4.2.1.1.1 Λήψη από φόρμα - Εισαγωγή στη βάση 

Πατώντας το κουμπί ''Αποστολή" ο χρήστης, τα δεδομένα αποστέλλονται στο αρχείο 

apopsi.php. Το αρχείο αυτό θα λάβει τα δεδομένα της φόρμας που έχουν αποσταλεί με τη 

μέθοδο POST, θα τα «διαβάσει» και θα τα εισάγει στον πίνακα news της βάσης δεδομένων. 

Στη σελίδα αυτή φυσικά θα μπορεί να τη δει μόνο ο διαχειριστής και για να το 

διασφαλίσουμε αυτό εισάγουμε πριν το tag <html> 

<?php 

session_start(); 

i:f ($_SESSION[ 'user'] = NULL) 

{ header("Location: " . $siteurl.. "/Chapter66/1.ogin.php"); 

exit ; } 

el.se {header("Location : ");} 

?> 

Στη συνέχεια πρέπει να «διαβάσει» τα δεδομένα που εισήγαγε στα πεδία της φόρμας, στο 

10, Add News Add Link με τα αναγνωριστικά τους (id) , idd, comments, link 

αντίστοιχα που έχουν σταλεί με τη μέθοδο POST. Αφού τα διαβάσει τα αποθηκεύει στις 

μεταβλητές, $iddl (για την τιμή στο ID), $commentsl (για την τιμή του Add News), 

$1.inksl (για την τιμή του Add Link ). Ο κώδικας για αυτό είναι: 
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Το επόμενο είναι η σύνδεση στη βάση και η εισαγωγή των δεδομένων στον πίνακα της 

βάσης για τα News . Η βάση είναι η ci_series (2) και ο πίνακας είναι ο news. Αρχικά πρέπει 

να γίνει η σύνδεση με τη Mysql, με την πρόταση: 

$con=mysql._connect ("1.ocal.host", "root", ""); 

Η mysql connect() είναι συνάρτηση για τη σύνδεση με τη MySQL. Εδώ παίρνει ως 

όρισμα το όνομα του server, localhost, το όνομα του χρήστη για τη MySQL που είναι ο root 

και το password είναι κενό. Η τιμή που επιστρέφεται είναι true ή false και αποθηκεύεται 

στην μεταβλητή $ con. 

i:f ( !$con) 

11 αν η τιμή είναι :fal.se (0) εμφανίζει μήνυμα λάθους 

{ echo "probl.em in t:he connect:ion". mysql. _ error () ; 

} 

διαφορετικά αν δεν είναι false η τιμή του $con γίνεται σύνδεση με τη βάση 

el.se 

{ mysql._sel.ect:_db ("ci_series (2) ", $con); 

και εισάγει τα δεδομένα στον πίνακα. Ο πίνακας είναι ο "news" και οι στήλες του που θα 

εισαχθούν τα ΙD, το περιεχόμενο του Νέου και το link, είναι οι id,Theme,Linkk αντίστοιχα . 

Επίσης υπάρχει μια ακόμα στήλη η Date που παίρνει ως όρισμα την τιμή που προκύπτει 

από τη συνάρτηση CURDATE() και είναι η ημερομηνία. 

mysql. _ quezy ( "INSERT ΙΝΤΟ news (Theme, Da t:e, Linkk, id) 

VALUES 

( '$comment:s1' ,CDRDATE (), '$1.inksl ', '$idd1 ') ", $con); 

} 

και κλείνει τη σύνδεση με τη βάση 

mysql._cl.ose($con); 

4.2.1.2 Ανακοινώσεις - Notices 

Με παρόμοιο τρόπο γίνεται η εισαγωγή Ανακοινώσεων στη βάση. Όταν επιλέξει ο 

administrator το σύνδεσμο "Για εισαγωγή Notices πάτα εδώ" εισέρχεται στη σελίδα 
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Σελίδα για εισαγωγή ανακοινώσεων του site ( in_notice.php) 

Παρόμοια με τα News έχει μια φόρμα που απαιτεί id, το περιεχόμενο της ανακοίνωσης και 

link αν θέλει ο διαχειριστής . Σε αυτή τη σελίδα πρόσβαση έχει μόνο ο administrator. 

Η φόρμα για την εισαγωγή δεδομένων ορίζεται με την πρόταση: 

<form id="forml" name="forml" action ="notice.php" method="post"> 

Με το πάτημα στο κουμπί "Αποστολή" τα δεδομένα αποστέλλονται στο αρχείο notice.php 

με id (για το ΙD), comments (για το Add Notices) και link (για το Add Link) με τη μέθοδο 

POST. 

Στο notice.php διαβάζονται οι τιμές που στάλθηκαν από τη φόρμα και αποθηκεύονται στις 

μεταβλητές $idl , $comments l , $1in kl 

$idl=$_POST["id'']; 

$comments 1=$ _ POST [ "commen ts "]; 

$1.ink 1=$ _ POST [ "1.ink "]; 

Έπειτα γίνεται και εδώ η σύνδεση με τη MySQL 

$con=mysq.l_ connect ( ".loca.lhost ", "root ", ""); 

και αφού είναι επιτυχής εισάγονται οι τιμές των μεταβλητών $ i dl , $commentsl , 

$1ink1, στις στήλες Ιd, Theme και Link αντίστοιχα του πίνακα notices. Εισάγεται και η 

ημερομηνία με τη συνάρτηση CURDATE() στη στήλη Date. 

mysql._quezy("INSERT ΙΝΤΟ notices (id,Theme,Link,Date) 

VALUES ( '$idl ' , '$comments 1' , '$1.inkl ', CURDATE ()) ", $con) ; 
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4.2.1.3 Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά -
Magazines Uournals) 

Η σελίδα που θα εμφανιστεί αν επιλέξουμε από τη σελίδα διαχείρισης το σύνδεσμο "Για 

εισαγωγή Journal πάτα εδώ" είναι η ακόλουθη : 

Addjou rn at - GoogleChrome • ~ CJψ ~~ 8 ,1 c lf Δ•υ5Μαρ Ι~SΜΜ 1 (ι 

" .. L ι::r 

·~ ο 121.0.0.1 

IAdd Journall ! 

LD (J ... ) 

Year 
~ 

Exι:luded (1 for txc-luded) 

Add Authors 

Add Subject only 

Add Jouroa\ (with autbors and id ln 
start) 

1 λπωτοΑ~ λl<Ορωαη 1 

ορ~τighι ς 2011 Boz 
rnι"d b'ι· P;u1:ι11ioιis Fyι:ιmιχuι ίs 

Η φόρμα στην οποία καλείται ο διαχειριστής του site να εισάγει πληροφορίες για ένα 

jou rnal ορίζεται ως 

<form id="form1" name="form1" action ="journal.2.php" method="post "> 

Δείχνει με τη μέθοδο POST τα δεδομένα που εισάγει στη φόρμα ο διαχειριστή ς 

αποστέλλονται στο αρχείο journal2.php. Σ' αυτή τη φόρμα ζητείται για την εισαγωγή journal 

να δώσει 10, έτος (Year), ένα πεδίο για τις ετεροαναφορές (Exceeded), ονόματα μαζί με 

το κ. Τσελίκα που συνέγραψαν τη δημοσίευση για αυτό το περιοδικό (Add Authors), τον 

τίτλο - θέμα της δημοσίευσης μόνο (Add Sub j e ct only) και στο τέλος ζητείται 

συνολικά η διατύπωση όλων των στοιχείων που αφορά τη δημοσίευση (Add Journal 

( wi th author s and id in s tart) ). Οι τιμές για τα αντίστοιχα πεδία 

αποθηκεύονται σε μεταβλητές με id, id, year, excl, author, sub, comments. 
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Αν θέλουμε να εισάγουμε πληροφορίες για τη δημοσίευση με τίτλο "Integra ting 

RFIDs and Smart Objects into a Unified Internet of Things 

Archi tecture" τότε αυτό που θα γράφαμε στη σελίδαjourna/1.php θα ήταν 

Add Joumιι 

c :> 127.0.0.1 

kι\dd Jouι·nall ! 

Year 

Iiclυded (1 for ucladed) 

Add Autbors 

Add Subject only 

Add Journal ('vitb autbors and id ίn 
start) 

2011 

!: vΔ::.qelo5 1'.. Kc.sm.Jιt: os, N.tko.laos 
D. I.sel1kιι.!1, ;.:.τ:~ony C. 
Bag.couvιι.lιι.!1 

l.:1.t:eo::-atinq RFIDs .ι.::d Sπ.a::-t 

Ot:ι j ects 1.:.:tt:o a U~.1.fied I:i.ter:\et 
of nι1."'1qs A=ch::.t:ect:1.1.::e 

Jl2. l: vanι;ιelos Α. !':ositΔto:ι, 

N11rolιι.CJ!I D. I.sel.ιU=i, .:....-ιτ:~cny 

C . Βοucο1.1ν4l ιι..!! "1n τ:eι;i- :4t:.1.:'!0 ~ 

Ι~====ΞΞΞΞΞΞΞΞ"'=='ΞΞΞΞ====~'4'i\f"~.5 cCΙ 5.ιω.~.::ι L-ιto ιι. 
1 Αποστολή 1 1 Ακύρωση 1 

op)τighr "t. 2011 Βοι 
rcat~ by Panagiotis F ytampanis 

Στο πεδίο Year ο διαχεριστής θα έβαζε την τιμή 2 011 ενώ στο πεδίο Excluded την τιμή Ο 

(θα εξηγήσουμε στη συνέχεια το πεδίο Eχcluded). Στο πεδίο Add Authors θα προσέθετε 

τους "συγγραφείς" της δημοσίευσης που για τη συγκεκριμένη είναι οι: Evangelos Α. 

Kosmatos, Nikolaos D. Tselikas, Anthony C. Boucouvalas και το θέμα 

της είναι: Integrating RFIDs and Smart Objects into a Unified 

Internet of Things Archi tecture. Στο πεδίο Add Journa/ (with authors and id 

ίn start) ο διαχειριστής εισάγει το συνολικό περιεχόμενο της δημοσίευσης όπως θα το 

βλέπει ο επισκέπτης όταν θα θέλει να δει το συγγραφικό έργο του κ. Τσελίκα δηλαδή 

Jl2. Evangelos Α. Kosmatos, Nikolao s D. Tselikas, Anthony C. 

Boucouvalas "Integrating RFIDs and Smart Objects into a 

Unified Internet of Things Architecture ", Journal of Advances 

in Internet of Things, Vol.l Νο .1 , pp.5-12, 2011, DOI: 

10 . 4236/ait.2011.11002. 

Με το πάτημα στο κουμπί "Αποστολή" τα δεδομένα αποστέλλονται στο αρχείο journal2.php 

και εκεί διαβάζονται οι τιμές που στάλθηκαν από τη φόρμα και αποθηκεύονται στις 

μεταβλητές 
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$year1=$_POST[''year"]; // για το 2011 

$excl.u=$_POST["excl.'']; //για το πεδίο Excl.uded 

$aut;hor1=$_POST["author''];// για το πεδίο Authors 



$subj=$_POST["sub'']; 11 για το Subject 

$co:mments1=$_POST["comments"]; 11 για το πεδίο Add Journa.l (with 

authors and id in start) 

Γίνεται σύνδεση με τη MySQL $con=mysq.I_connect: (".loca.lbost:", "root:", ""); και 

αφού είναι επιτυχής εισάγονται οι τιμές των μεταβλητών $yearl, $exclu, 

$authorl, $subj, $ commen ts 1, στις στήλες Ιd, Year, Excluded, Authors, Subject 

και Title αντίστοιχα του πίνακα data. 

mysq.l _ query ( "INSERT ΙΝΤΟ da t:a (Au t:bors, Subj ect:, Ti t:.le, Year, Exc.luded) 

VALUES ( '$aut:borl ', '$subj ', '$comment:sl ', '$yearl ', '$exc.lu ') ", $con); 

4.2.1.4 Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Συνέδρια 

(Conferences - Workshop) 

Η σελίδα που θα εμφανιστεί αν επιλέξουμε από τη σελίδα διαχείρισης το σύνδεσμο "Για 

εισαγωγή Conference πάτα εδώ" είναι : 

Add cv11ft1rιnct 

c 127.001 

IAdd Conferences /\\'orksbop papeι·s ! 

Yt;ιr 
- -- - -Γ-.. -. [:ι: ('kιd• (l for t::i clσdH) 

.. 

1 

Add Autbors 

-· 

! 

Add Subject 

- --
Add Confereoces /\Vorksbop papers (\vitb autbors ίο start) 

1 1 ... - [§~-η 
ICoρ\Tigbc t 2011 Βοι 
lrreaι:~d by Ρ~ F\'tό11Dpan! 

Η φόρμα στην οποία καλείται ο διαχειριστής του site να εισάγει πληροφορίες για ένα 

conference ορίζεται ως 

<form id="forml" name="forml" act:ion ="worksbop2.pbp" met:bod="post:"> 

Δείχνει με τη μέθοδο POST τα δεδομένα που εισάγει στη φόρμα ο διαχειριστής 

αποστέλλονται στο αρχείο workshop2.php . Σ' αυτή τη φόρμα ζητείται για την εισαγωγή 
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workshop/conference να έτος συγγραφής (Year), ένα πεδίο για τις ετεροαναφορές 

(Exceeded), ονόματα μαζί με το κ. Τσελίκα που συνέγραψαν τη δημοσίευση για αυτό το 

συνέδριο (Add Authors), τον τίτλο - θέμα της δημοσίευσης μόνο (Add Subject only) και στο 

τέλος ζητείται συνολικά η διατύπωση όλων των στοιχείων που αφορά τη δημοσίευση (Add 

Conference/Workshop (with authors and id in start)). Οι τιμές για τα αντίστοιχα πεδία 

αποθηκεύονται σε μεταβλητές με id , year, excl, author, subject, 

comments. 

Με το πάτημα στο κουμπί "Αποστολή" τα δεδομένα αποστέλλονται στο αρχείο journal2.php 

και εκεί διαβάζονται οι τιμές που στάλθηκαν από τη φόρμα και αποθηκεύονται στις 

μεταβλητές 

$year1=$_POST[''year"]; 

$excl.u=$ _ POST [ "excl. "]; 

$au thor 1=$ _ POST [ "au thor "] ; 

$subject1=$_POST["subject"]; 

$commen ts 1=$ _ POST [ "co:mmen ts "] ; 

Γίνεται σύνδεση με τη MySQL $con=mysql._connect ("1-ocal.host", "root", ""); και 

αφού είναι επιτυχής εισάγονται οι τιμές των μεταβλητών $yearl, $exclu, 

$authorl, $subjectl, $comments 1, στις στήλες ld, Year, Excluded, Authors, 

Subject και Tit/e αντίστοιχα του πίνακα data2 . 

mysql. _ que.ry ( "INSERT 

(Authors,Subject,Titl.e,Year,Excl.uded) 

VALUES 

ΙΝΤΟ 

('$authorl', '$subjectl', '$commentsl', '$yearl', '$excl.u')",$con); 

4.2.2 Τροποποίηση - Αλλαγή Δεδομένων 

data2 

Στην ενότητα "VIEW & MODIFY YOUR DATA" ο διαχειριστής του site έχει τη δυνατότητα 

να τροποποιήσει ή να αλλάξει κάτι στο περιεχόμενο της βάσης δεδομένων του site που 

εμφανίζεται δυναμικά . 
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4.2.2.1 Nέα-News 

Ο διαχειριστής του site αν πατήσει στο σύνδεσμο "Για News πάτα εδώ" θα οδηγηθεί στη 

σελίδα news.php 

News-GoogleChrome ΙίΙΙ e Oen -. , 1 C \J Τpι nMnρ 71.ΉΠΜ .1 Q 

• ι;r.ι~~.,.:ι ι ......,..~ --- -. · ι ~•w...ι...:......~,__:..ι.:..................,__...,!._~ 

NE\VS 

................. αιι 

Αρp clevelo~rs un11e1 or st tntp JIW'.vw engadgeι.com.'2012101104fapp-

1 Ιeast organlZe yourselνes a 011 deνeloρerw-unΙte-or-aι-Ιeast-organιze-

betler yourse~s a blt-bett.. 

δ~ π:στ 111 ιιm111 

ρanos1 

Επιλογιj 

ΝΕΑ 

tl CES ?.Ο~. 11 cy.:ιιn~ cοιrφ..ιιe • 

Ιο Ιhud ~our ~ο.κ!ο:; 

8).CθSt Llrιk 

201?-01-04 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

201112-21 

Σελίδα για την εμφάνιση όλων των αναρτήσεων για τα νέα(news.php) 

Σε αυτή τη σελίδα εμφανίζονται όλα τα News πο υ εμφανίζονται στην στήλη ΝΕΑ δεξιά τη ς 

σελίδας . Εμφανίζονται τα πεδία 10 που είναι το id τη ς εγγραφής, Theme για το περιεχόμενο, 

Link για το σύνδεσμο που μπορεί να περιέχει. Αν θέλε ι να τροποποιήσει κάποιο, πρέπε ι να 

το επιλέξει κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο της στήλης Choice και να πατήσει Επιλογή . Το 

δυναμικό περιεχόμενο αυτό της σελίδας είναι αποτέλεσμα ερωτήματος στη βάση MySQL 

και ειδικότερα στον πίνακα της που περιέχει τα News, τον "news". 

Αρχικά πρέπει να γίνει η σύνδεση με τη βάση στον localhost ως root και κενό password 

<?php 

mysql. _ sel.ect db ( "ci seri es ( 2) ", 

mysql. _ connect ( "1.ocal.host ", "root ", " ")) ; 

έπειτα επιλέγει όλες τις εγγραφές απο τον πίνακα news 
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$resu1. t = mysql. _ que.ry ( "SELECT * FROM news ") ; 

$row = mysq1._fetch_array($resu1.t); 



και το περιεχόμενο αποτυπώνεται σε έναν πίνακα που ορίζεται ως 

echo "<tabl.e borde=O al.ign=center id=tab2>"; 

και οι επικεφαλίδες των στηλών : 

echo "<tr><th al.ign=center>ID</th><th al.ign=center> Theme </th><th 

al.ign=center> Link</th> 

<th al.ign=center> Choice </th></tr>"; 

τα δεδομένα που αλλάζει ο διαχειριστής και θα αποστείλει μέσω μιας φόρμας που ορίζεται 

με την πρόταση : 

echo "<form id='form3' name='form3' action = ' newsmod . php' method='post'>"; 

δηλαδή με το που πατήσει ''Αποστολή", τα δεδομένα αποστέλλονται από τη φόρμα με τη 

μέθοδο POST στο αρχείο newsmod.php για όλα τα αποτελέσματα, σε κάθε γραμμή του 

πίνακα κάτω από τις επικεφαλίδες ID, Theme, Link, τυπώνονται αντίστοιχα οι εγγραφές των 

στηλών id, Theme, Linkk του πίνακα news. 

whil.e ($row) 

{ 

echo "<tr><td al.ign=center 

styl.e: none>" . $row[ 'id']. "</td>"; 

echo "<td al.ign=center>". $row[ 'Theme ']. "</td>"; 

echo "<td al.ign=center>". $row[ 'Linkk '] . "</td>"; 

Η στήλη Choice περιέχει το id με τα οποία θα αποσταλε ί η εγγραφή 

styl.e=border- right -

echo "<td al.ign=center>".""."<input name = 'newsl ' type ='radio' val.ue 

='$row[id]' id='newsl'>". "</td>"; 

με το πάτημα του κουμπιού "Επιλογή" ανοίγει η σελίδα για την επεξεργασία της επιλογής 

(newsmod.php) 
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MODIFY NE\\'S 

Add News 

Add Unk (optional) 

127.0.0. 1:8080 Cha ter66 newsmod. h # πω.ή Αιι.Uρωοη 

η σελίδα newsmod.php 

ΝΕΑ 

2012-01-<U 

61k!Pσ.ι.erf10Uoeklt:Euιr.ι!iitιJ 

EΙICES2012 a~lrogQ:)n'pJIOr 

IQ!iheljywιl'IOHdayV:C.fl.I l'~ 

2012-01-QJ 

λoiu18"9'1~urιιι.•Ot;tι.usι 

ΑΙ\ΑΚΟ ΙΝΩΣΕΙΣ 

ί011·12·21 

Στη σελίδα αυτή ο administrator βλέπει το id που πρέπει να μείνει χωρίς αλλαγή , ενώ το 

περιεχόμενο και το link μπορεί να τα τροποποιήσει . 

Αρχικά λαμβάνει το id της γραμμής του πίνακα που του στάλθηκε στην προηγούμενη 

σελίδα και κάνει τη σύνδεση με τη βάση για να συλλέξει όλα τα δεδομένα της εγγραφή ς με 

αυτό το id. 

<?php 

?> 

$news11=$_POST [ "news 1 ''] ; 

mysql_select_db ("ci_series (2) " , 

mysql _ connect ( " localhos t ", "root ", "") ); 

$resul t l = mysql_query( "SELECT * FROM news WHERE id 

$row = mysql_fetch_array ($resultl) ; 

' $newsll '" ); 

Το αποτέλεσμα που προκύπτει από το παραπάνω ερώτημα αποτυπώνεται σε μια φόρμα 

στην οποία ο διαχειρ ιστής θα μπορεί να το τροποποιή σει, που ορίζεται ως: 

<form id= " forml " name=" forml " action ="apopsi2.php " method="post "> 

και ο πίνακας που θα αποτυπωθούν τα αποτελέσματα ορίζεται ως: 

<tab le align= "center " width= " 80% " border="3" style="border- style:groove "> 
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<tr><td align= "l eft ">Δεν αλλάζει<label><textarea name =" id2 " rows = " 2 " cols 

= " 3 " id= " id2 "><?php echo "$row[id] "; ?></textarea> </label> </td></tr> 

<t r><td align= "center " valign= " top "><p><h2>Add News</h2></p> 

<lab el><t extare a name ="comments " rows =" 4 " cols = " 30 " id= " comments "><?php 

echo "$row[Theme] "; ?></texta r ea> </ label></td> </tr> 

<t r> <td al i gn="cen t er " va lign= " top "><p><h2>Add Link (optional) </h2></p> 

<l abel ><t extarea name =" link " rows = " 4 " cols 30 " 

echo "$ r ow[Linkk] "; ?></textarea> </label></td> </tr> 

<t r><t d a l ign ="center " ><p> 

<i nput type= "submit " name= "Submit " value="Αποστολή " /> 

<i nput type ="reset " value = "Ακύρωση "/> 

</p> </td></tr> 

</ t abl e> 

i d= "link "><?php 

με τη μέθοδο POST τα δεδομένα που θα αποστείλε ι η φόρμα έχουν προορισμό το αρχείο 

apopsi2.php. 

Στο αρχείο apopsi2.php, αρχικά πρέπει να διαβαστούν και να αποθηκευτούν σε νέες 

μεταβλητές 

<?php 

$ i dl =$ POST[ "id2 '']; 

$comments2=$_POST[ " comments ''] ; 

$ l inksl=$_POST [ " link ''] ; 

και αφού γίνεται η σύνδεση με τη βάση 

mysql_select_db ("ci_series (2 ) ", 

$con=mysql_ connect ( " localhost " , " root " , " " )) ; 

τίθεται ερώτημα της MySQL για να γίνει Update της εγγραφής με τα νέα δεδομένα που 

εισήγαγε ο χρήστης στην προηγούμενη σελίδα 

$mysql_query( "UPDATE news SET Theme='$comments2 ' , Linkk = ' $linksl ' WHERE 

id= ' $idl'"); 

και για να κλείσει τη σύνδεση με τη βάση 

mysql_close ($con); 

Και η σελίδα που προκύπτει απλά επιβεβαιώνει την επιτυχημένη αλλαγή 
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, Notices - Googte Ctιrom e Ι!!!Ι ~ g qr v Θ , ι c !) Τρ1 6Μaρ 3 33ΜΜ 1 Q ) 

~ · r.-ι~· ·· j 

.J} 0 1 27.Ο.Ο. ι 

- ~~ 

Tselikas 
.\ΡΧ Ι Κ Ι~ ΙΡΕ)Ν.\ \Ι\ .\'Κ\\Ι .\ \Η\!Οl ΙΕ 'ι'lΙΞ ΙΣ F.l'Ι"t-..; JlflK o,f f'I.\ t 11 1 Κιι1Ν11~ 1.\ 

-- - ~~- ~-- - - - ~ - --- -~ - ~----- ------

NOTICES 

llllliil.!!1::1111111111111111111111111111111111 
Πρόγραμμα 
ΕΠ<rιαο\ηΠΙΙΚ/Κ 
Εξιτοσπκής l\llρJΛsluop,gr1tπ5Cf.mage:ι.lsloliesι1Ίleslf'.tιαo!IQft%20WOfd"Aι2(). 

ΙΠιρ!οδος ~Progromma-ek&-Okt2011-NEO.ρdt 
Σtmφβρ/οuιξ 

ανuβολης). 

ΕmΑονι\ 

αρχείο apopsί2.php 

ΝΕΑ 

zο12.01-ο.ι 

!61Ιι.e POwertlouse ιο be unνel!eό 

;ιιces2012. a qctιnσ ι:ο11φuteι 

tDshed yourholΙdcιye11cess. ~~η!'-

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

:ΖΟΙ Ι- 12-2" 

Πpό)pαμμο iΞηονο.Ι.ηΠΤΙ..ι'\ς 

Εξιιυσ11.η<,;tΠιριοδος 

Σ.mτι~...rοι.;ιξ~}Link 

2012~306 

44!,Jnle. 

4.2.2.2 Ανακοινώσεις - Notices 

Παρόμοια με τα News η σελίδα για τα Notices εμφανίζεται ο πίνακας για τα Notices, ο 

"notices", της βάσης ci_series (2), με όλες τις εγγραφές του . 

<?php 

mysq.l_se.lect_db ("ci_series (2) ", 

mysq.l_connect (".loca.lhost", "root", "")); 

$resul.t = mysq.l_query("SELECT * FROM notices"); 

$row = mysq.l_fetch_array($resul.t); 

Για να στέλουμε τα δεδομένα σε ενα αρχείο για επεξεργασία της εγγραφής που θέλουμε 

χρησιμοποιούμε μια φόρμα που την ορίζουμε ως: 
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echo "<form id='form.3' name='form.3 ' action ='noticesmod.php' 

m.ethod='post '>"; 

και θα στείλει την επιλογή μας, με το id της, στο αρχε ίο notίcesmod.php με το πάτημα του 

κουμπιού "Επιλογή" στα δεξιά, με τη μέθοδο POST. 

Κατόπιν, ανοίγει η σελίδα (noticesmod.php) για την επεξεργασία της επιλογής. 

Modify Not.iC!5 

Tselikas 
,\l'XIKll LPf\N-\ ΔJλ\J:.Κ.Λ\ΙΛ ΔΙΙ!\iU~ΙL\ΣΕΙΣ ιrπsιιr!Κ.\ εrι \ lll\KUl'\H:-;Ι; 

------------------------------------------~ - ---~~ -

MODIFY NOηCES 

Add Notices 

Add Link (optional) 

ΑπαποΜι 

ΝΕΑ 

2012-01-ο.ι 

Ιβika rnwtιtιoυse rι tie un~eι!efl 

&tCES2G12. 1 C)'CIΙng compιr.e 

Ιos!'ιθdyQUrrn,iιdaι•~•~ 

ΑΝΑΚΟ!ΝΩΣΕ ΙΣ 

2011-12-21 

Σελίδα για αλλαγές στα Notices (noticesmod.php) 

Παρόμοια και με τα News ο administrator μπορεί να επεξεργαστεί το περιεχόμενο του 

Notice και το link της εγγραφής του πίνακα "Notices" που έχει id αυτό που του στάλθηκε 

νωρίτερα, το "newsl". Την τιμή του id την αποθηκεύει σε μια άλλη μεταβλητή ,έστω 

$newsll. 

<?php 

$newsll=$ POST[ "news l " ] ; 

mysql_ s elect_db ("ci_series (2 ) " , 

mysq l _ connect ( " loca l host ", "root " , "")) ; 

$res ultl mysq l_q uery (" SELECT * FROM notices WHERE id 

'$n e ws ll '"); 

$ro w mysql_fetch_array ($resultl ); 

?> 
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Το αποτέλεσμα του παραπάνω ερωτήματος αποτυπώνεται σε μια φόρμα <rorm 

id=":form.1" name=":form.1" action ="notice2.php" method="post"> (με μέθοδο POST 

θα αποστείλει τα δεδομένα της στο αρχείο notice.php) που βρίσκεται μέσα σε έναν πίνακα. 

Οι τιμές των πεδίων Add Notices και Add Link (optional) θα σταλούν στο notice2.php με id 

commnets και link αντίστοιχα. 

Στο αρχείο notice2.php, οι παραπάνω τιμές και η τιμή του id αρχικά πρέπει να διαβαστούν 

και να αποθηκευτούν σε νέες μεταβλητές. 

<?php 

$id1=$_POST["id.2'']; 

$comments2=$_POST [ "comments "]; 

$1.inks1=$_POST["1.ink'']; 

Αφού γίνεται η σύνδεση με τη βάση τίθεται ερώτημα της MySQL για να γίνει Update της 

εγγραφής με τα νέα δεδομένα που εισήγαγε ο χρήστης στην προηγούμενη σελίδα . 

mysql._que.ry("UPDATE notices SET Theme='$comments2', Link ='$1.inksl' 

WHERE id= '$idl ' ") ; 

στο τέλος κλείνει τη σύνδεση με τη βάση και προκύπτει η σελίδα 

Επιτυχηςαλλαγη.Gοοgιechrοme 8 ~ . ι:Jeπ ~~ 1W ,, ' 41) Τpιt>Μαρ5111ΜΜ t Q 

~ 
') 12.7.0.0. 1 

iiίΙ Έyινε.ι.ισayωγή 

Success 
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4.2.2.3 Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά -
Magazines 

Ο administrator επιλέγοντας το σύνδεσμο "Για Journals πάτα εδώ " οδηγείται στη σελίδα 

journal_νiew.php όπου βλέπει το σύνολο των επιστημονικών περιοδικών του πίνακα data, 

τα οποία και φαίνονται στις σελίδες με τη βιβλιογραφία του κ. Τσελίκα. 

Vl~wJournal · Cioogl~Ctιrome • .,_ • E!len :: Ε) ,1! .. 1) Τρ1 όΜσρ 71DMM J. 0 
.. ._,.~ 111'1 _____ ______ 

JOL'Rl\ALS 'iEA 

Α:>.ΑΚQΙ~Ω!ΕΙΣ 

cn.r..:.w., 

"11 ..__ .ι--ι._ • ..__ ..,..,....,..,._,._._~ 

Η σελίδαjournal_νiew 

Στη σελίδα αυτή ο administrator βλέπει για όλα τα journals τις στήλες 10, Subject, Excluded. 

Έχει τη δυνατότητα να επιλέξει το Journal που θέλει να επεξεργαστεί, επιλέγοντας το στη 

στήλη Choice και πατώντας το κουμπί Επιλογή. Λόγω της φόρμας που έχουμε ορίσει {echo 

"<form id='form3' name='form3' action ='journal.mod.php' 

method= 'post '>"; ) θα οδηγηθούμε στη σελίδα journalmod.php. 
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Mod1fyJournals- Gooq(eChrome • "' ~ EJen 0 ,11 tι l) T~i 1:ιt.ι1cρ 71-, ΜΜ .t Ο 

~ ~ 
~ 0 1Ζ7.Ο.Ο1 

ID 

D 
Mod. Authors 

Mod Subject 

Mod Tltle 

CITATIONs 

C::J 
Ύear 

r=:J 
1 tor EXcluda 

C-:J 

ΝΕΛ 

a •• -... .. >< #> • """ 
rιC.H :ll::' • 

Η σελίδαjournaιmod. php 

tι . ο ' 

Στη σελίδα αυτή γίνεται η επεξεργασία του journal που επιθυμεί ο διαχειριστής του site. 

Έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τα ονόματα των ατόμων που μαζί με το Ν . Τσελίκα 

συνέγραψαν τη δημοσίευση στο journal, τον τίτλο του journal, το έτος δημοσίευσης, τη 

συνολική έκφραση για τη δημοσίευση συμπεριλαμβανομένου του id, aυthors, subject και 

έτους δημοσίευσης. Στο πίνακα υπάρχει και η ετικέτα με τίτλο 'Ί for Exclude" στην οποία ο 

διαχειριστής βάζει την τιμή 'Ο' για τα journals στα οποία θα γίνει αναζήτηση για τις 

ετεροαναφορές (citations) τους μέσω της υπηρεσίας της Google. Θα συζητήσουμε στη 

συνέχεια περισσότερα για τα citations. 

Η αποστολή των τροποποιήσεων θα γίνει και εδώ με τη βοήθεια φόρμας, που θα τις 

αποστείλει στο αρχείο journal ok.php . 

<f o.rm id="fo.rml" na.me="fo.rml" action = "j ourna.l_ ok . pbp" 

metbod="post"> 
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Στο php αρχείο journal_ok διαβάζει αυτά που του στέλνει η φόρμα και τα αποθηκεύει σε 

μεταβλητές. Έπειτα, αφού κάνει επιτυχή σύνδεση στη βάση, κάνει αναζήτηση στον πίνακα 

των journals, τον data, με το συγκεκριμένο id του επιθυμητού journal . Τέλος κάνει UPDATE 

στις τιμές της εγγραφής. 

Enιτuxής - Goog(eChrome Ι!Ι /~ tt, Οψ 13 ,, • ~ Τρ1Ι)Γν\t'ΙpR1nMM .1. Ο , .. ~ ~~ 
. ., ο 127.0.0.1 

Success 

4.2.2.4 

ο~ ρ ΊΡ 

Πάτησε mώ για τη σελ ίδα Διαχι:.:ίρισης του si te 
1i ~για Logout 

Η Journal_ok.php τυπώνει κ το επιτυχές αποτέλεσμα 

Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια - Conference / Workshop 
papers 

Παρόμοια με τις δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, ο διαχειριστής μπορεί να κάνει 

τις αλλαγές που επιθυμεί για τις δημοσιεύσεις του Ν . Τσελίκα σε επιστημονικά συνέδρια . 

Οι αλλαγές που επιθυμεί θα πραγματοποιηθούν στον πίνακα data2. 
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4.2.3 Διαγραφή Δεδομένων 

Στην ενότητα "DELETE VOUR DATA" ο διαχειριστής του site έχει τη δυνατότητα να 

διαγράψει από το περιεχόμενο της βάσης δεδομένων του site εγγραφές που αφορούν τα 

News, Notices, Magazines και Conferences και εμφανίζονται δυναμικά σε κάποιες σελίδες . 

4.2.3.1 ΓιαταΝews 

Πατώντας το σύνδεσμο "Για διαγραφή News πάτα εδώ" στη σελίδα της κεντρικής 

διαχείρισης του site (insert.php) ο διαχειριστής οδηγείται στη σελίδα news2.php όπου 

βλέπει έναν πίνακα με το σύνολο των News που εμφανίζονται δεξιά των σελίδων του site. 

DELETE 1'EIVS 

!D Thm"OC Unk 

Ι Αρρdeνιιlιlf8'ιι:nι!:e!Ο1;1Ιle6ιt 
argar!ίteyαn.cιtιcs.•tllbιl!« 

~rur.IΙTZ] 

ht'.D1'WNW~com'2012101.l).I;~ 

rJ#rl~'~-Ol·!e.uk:ιrφm:ι&

~"'·~a-ω.~ 

• .,,1·123 

""''" 

"'101& 

Η σελίδα news2.php 

ΝΕΑ 

ιδ.<eA:>iiιιrtll)uι.etDDeunν-.CJ! 

CES2011•C)Clt!O~Λf'Flr. 

ι:r.d~l\(lb, .c• . .,.,,~ 

Α1'ΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

Ο πίνακας αυτός αποτελείται από τις στήλες /Ο, Theme, Link και Choice. Οι τρεις πρώτες 

στήλες περιέχουν και το σύνολο των δεδομένων του πίνακα των News (δηλαδή ο news), για 

κάθε εγγραφή . Για την εγγραφή που θέλει να σβήσει ο διαχειριστής κάνει «check» στο 

αντίστοιχο «check bοχ» της στήλης Choice και πατά το κουμπί Delete. Με τη βοήθεια μιας 

φόρμας που ορ~εται ως echo "<form id= 'fo:rm3 ' name= 'fo:rm3 ' action 

= 'apopsi3 .pbp' method= 'post '>"; 
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οδηγείται στο αρχείο apopsi3.php που πραγματοποιεί και τη διαγραφή . 

Οι κύριες γραμμές κώδικα που συνοψίζουν τη διαδικασία για τη διαγραφή της εγγραφής 

που έχει επιλεγεί στην προηγούμενη σελίδα, είναι: 

<?php 

$id1=$ _ POST [ "news 1 "}; 

θέλει να διαγράψει 

//περιεχει το id της επιλεγμέ νης εγγραφής που 

mysq.l_se.lect_db ("ci_series (2) " , 

$con=mysq.l_connect (".loca.lhost", "root", '"' )) ; 

mysq.l_quezy("DELETE FROM news WHERE id='$idl' "); 

mysq.l_c.lose($con); 

?> 

Sι.ια:Ι!U Deletl! • 111.0.Ο 1:8080 kκ~ 

- ο 127.0 .0.1 

Succcss Dclc:te News \\'ith ID 78 
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Πάτηm: ώs.ί!_ ΎΙα επιστροφή στην αι:λlδα διαχι:ίρισης 

ή~ για Loμout 

Αποτέλεσμα διαγραφής εγγραφής απο τα News με id=78 



4.2.3.2 Για τα Notices 

Παρόμοια με τα News, αν επιλέξει ο διαχειριστής το σύνδεσμο "Για διαγραφή Notices πάτα 

εδώ" οδηγείται στην παρακάτω σελίδα που περιέχει το σύνολο των εγγραφών του πίνακα 

not ices. 

!!!:-
f'j !\C 1i-1 lS _ .,,,,.. 

Tselikas .. 
J\PXi/;.ll εrε:ν-.:\ ΔIΔλ!;Κλ\'Α Δli\K•I:IL\ΣLII: CPL\NllT1Kλ tl'ΓΛ ΕΠΙΚΟ!!<CΙΝΙ\ 

t'OΏCES 

111111·· •· -~------npόν:nμι::ι 

1 
~mι:v..~~~io.»- · ·!!p , ι.. r ...opgι mi:,•OΠi>\ί'l"S s:.:-.r.e~ f,;e~J.•.;:r.,,.on-,;?C\', ι;r,•.2(, 
rι=μι::~ιι~< "" ·~2QP!~J!m';;.eλs-O~t2ί•1 1 -NEO βί1f Dele !e 

Π,' 'Ι.\οiΜ,] 

Dereιe 

ι;_~ • ..,_ <.;WJ ":: TI E Lll(ι\3 ~'! 

~~Μ" ι..- ι;; f :;"M "'T'Jt ~~'"r-::c~ψl1'TE!t CO ί,ο\ 

Η σελίδα notices2.ph p 

il".,,.,... ~· · 

·Ι"ΛΚΟ Ι Ι-.ΩΣ~ Ι Σ 

r·~ ,._......., Ε ~' 

Ε~τ ιc<•Ι . r, ,, ·~ 

tr-ηι~ι~:-.-'1f.-~ L"ι 

Αφού επιλεγεί η εγγραφή που θέλει να διαγράψει ο διαχειριστής (π .χ με 10 45), 

προκύπτει το αποτέλεσμα 
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./} ο 127.0.0.1 

Succcss Deletc Noιicc \.ι:ith ID .ιs 

4.2.3.3 

Ι2:7.0.Ο1'J080/Ιοαιhr. 

Πάτησε .!&ίαι για εmστροφή στην σελίδα δ1αχεip1σης 

ή~ για Logouι 

η σελίδα notice3.php μετά από επιτυχη μένη διαγραφή 

Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά-

Magazines 

Ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να διαγράψει επίσης και εγγραφές του πίνακα data που 

περιέχει δημοσιεύσεις του Ν . Τσελίκα σε επιστημονικά περιοδικά (Journals), πατώντας στο 

σύνδεσμο "Για διαγραφή Journal πάτα εδώ". 

Πατώντας στον σύνδεσμο οδηγείται στην παρακάτω σελίδα (journfdel .php), όπου επιλέγει 

τη δημοσίευση που θέλει να διαγράψει. 

84 



7.:~=~~:7~-
5_,4\.CS•<>•; - α.Ι.U1• 1"ΙCΙΙ'/ΙΙ'.., 

.JJ!olf"°"'*"E<'"'--'~E~ .... 1'1-

.Ω ~~ .. ,::~.~;N,:;.:'~"'°"ao.- m 
: :~ιJιΙ *""":" ι ... · 
ΔCΙ~ .......... D.•"-"ΟtΕ.λ~ ... ο ........ ιs 

11 ~E~Ξ:~::r.~=;;r· ~ 
;ι"'-•J~i~ιi)~ι ... ι•__.-, 

"t4λ."-.------·"~-~~~ .Η -....--...-,,_ .. frιlιι .. ι:;νw-_ ............ (.οr,ι .. ' 
~ .. - ... ;ε-... _._ιr:"_JΙ.t'.011'8 
~-,J";r 

~~er ... .u~'ιι:ι.-... ιΑ..οι..~.i"•-· ι 
-':)snt.;~......_.s..,-._,~,μ;~ 
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journfdel .php 

Επιλέγει τη δημοσίευση που θέλει να διαγράψει στη στήλη Choice και πατά to Delete. Το 

αποτέλεσμα της διαγραφής προκύπτει λόγω του αρχείου joυrndel . php στο οποίο καταλήγει 

το id της δημοσίευσης που είναι για διαγραφή, πατώντας προηγουμένως το κουμπί Delete 

ο χρήστης . 

Success o e lete·Google Ch rome ~ - 8 ~ 8 Οι>rι ~' Ιί!) ~ .ι l • ι1J lα ΙΜαρ 1'1·1rΙΜ 1. Ο 

.fo.•~ ~;Ι'~~-
r, 121.o_n ι 

Success Delere of' Journoιl 'νίth ID J 15 
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Εμφάνιση της journdel .php μετά από επιτυχημένη διαγραφή Journal 
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4.2.3.4 Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια - Conference / Workshop 
papers 

Παρόμοια με τις δημοσιεύσεις σε περιοδικά διαγράφονται και οι δημοσιεύσεις του Ν . 

Τσελίκα σε επιστημονικά συνέδρια. 
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Κεφάλαιο 5 

Ετεροαναφορές - Citations 

Οι ετεροαναφορές στις δημοσιεύσεις του κ. Τσελίκα αποτελούν το πιο σημαντικό κομμάτι 

της εργασίας αυτής, καθώς όχι μόνο η εμφάνισή τους αλλά και η εύρεσή τους γίνεται με 

δυναμικό τρόπο. Αυτός είναι και ένας από τους στόχους της εργασίας αυτής, η δυναμική 

παρακολούθηση και ενημέρωση του περιεχομένου του site. 

5.1 Τί είναι και ποια η σημασία των citations 

Ετερο-αναφορά ή citation είναι γενικά μια αναφορά σε μια δημοσιευμένη ή μη πηγή. 

Ειδικότερα, είναι ο αριθμός των άρθρων τα οποία συμπεριλαμβάνουν ένα άρθρο στη 

βιβλιογραφική αναφορά τους και αποτελεί έναν σημαντικός δείκτη για την αξιολόγηση του 

άρθρου αλλά και συνολικά του επιστημονικού έργου ενός συγγραφέα. Citations για ένα 

συγκεκριμένο άρθρο είναι οι αναφορές που γίνονται από άλλες, μεταγενέστερες εργασίες 

ως προς το άρθρο αυτό . Όπως και οι references, έτσι και οι citations, υπάρχουν και στις 

συμβατικές και στις ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις . Αντίθετα, οι citations προς ένα άρθρο, 

βρίσκονται σε μεταγενέστερα άρθρα, και έτσι μπορεί να προστίθενται citations προς ένα 

άρθρο συνεχώς, ακόμη και πολλά χρόνια μετά την δημοσίευσή του (όπως συμβαίνει π.χ. με 

citations προς τις εργασίες του Αϊνστάιν). 

Η καλύτερη προβολή του ερευνητικού έργου είναι σίγουρα η δημοσιοποίησή του μέσω 

δημοσιεύσεων σε επιστημονικά συνέδρια και περιοδικά. Η προβολή του έργου, όμως, δεν 

σταματά με τη δημοσίευση ενός άρθρου . Ειδικά στην εποχή μας υπάρχουν ελεύθερα 

προσβάσιμα στο web πάνω από 1,5 εκατομμύρια ερευνητικά άρθρα, των οποίων το 

πλήθος, το εύρος επιστημονικών πεδίων και η ποιότητα είναι πολύ ικανοποιητική. 

Διάφορες μέθοδοι και εξειδικευμένες υπηρεσίες αναζήτησης και ανάκτησης των άρθρων 

κάνουν την αναζήτηση και ανάκτηση πιο εύκολη, γρήγορη και αποτελεσματική. 
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Αυτή η ευκολία και η ταχύτητα διάδοσης των εργασιών θα παρακινεί τους ερευνητές να 

δημοσιεύουν όλο και περισσότερο τις εργασίες τους ηλεκτρονικά, ακόμη και πριν τις 

δημοσιεύσουν συμβατικά. 

Ένας παραπάνω λόγος για να το κάνουν αυτό είναι ότι πολλές φορές θέλουν τα σχόλια της 

επιστημονικής κοινότητας για την εργασία τους, πριν τη δημοσιεύσουν συμβατικά . Έτσι, 

περνούν πρώτα από το στάδιο της δημοσίευσης στο web, γίνεται το feedback από τους 

άλλους επιστήμονες και μετά οριστικοποιείται η δημοσίευση . 

Είναι φυσικό τα άρθρα που είναι ελεύθερα προσβάσιμα στο web, να είναι περισσότερο 

cited σε σχέση με αυτά που δεν έχουν δημοσιευτεί ηλεκτρονικά, κυρίως λόγω της ευκολίας 

και ταχύτητας στην εξεύρεσή τους. Σύμφωνα με έρευνα που ανέλυσε τις αναφορές σε 

119.124 εργασίες συνεδρίων των ετών 1990 έως και 2000 στον τομέα της επιστήμης της 

Πληροφορικής, τα επιστημονικά άρθρα που είναι δημοσιευμένα στο web γίνονται 

αντικείμενο αναφοράς (citation) από άλλα επιστημονικά άρθρα 4,5 φορές περισσότερο από 

τα μη δημοσιευμένα στο web. 

Η μεγάλη διαθεσιμότητα online άρθρων δίνει τη δυνατότητα στον αναγνώστη να 

πλοηγείται άμεσα και απρόσκοπτα από το ένα άρθρο στο άλλο, χρησιμοποιώντας ως 

μονοπάτι τον συσχετισμό τους μέσα από τις references και τις citations. 

5.2 Προβολή και Παρακολούθηση ερευνητικού έργου 

Κάποιες καλές πρακτικές για την προβολή μιας δημοσίευσης αναρτησμένης στο internet, 

είναι : 

+ μέσω Καταθετηρίου Επιστημονικών Εργασιών ενός Πανεπιστημιακού Ιδρύματος 
Ορισμένα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα διαθέτουν το δικό τους Ιδρυματικό Καταθετήριο 

Επιστημονικών Εργασιών όπου οι ερευνητές τους μπορούν να αναρτούν τις δημοσιεύσεις 

του ς, συνήθως χωρίς να απαιτείται ειδική άδεια από τους εκδότες του περιοδικού . 

Εξάλλου, οι περισσότεροι εκδότες επιστημονικών περιοδικών επιτρέπουν στους 

συγγραφείς να καταθέτουν τις δημοσιεύσεις τους στα καταθετήρια των οργανισμών με 

τους οποίους έχουν κάποια σχέση εργασίας ή συνεργασίας . 

+ μέσω κοινωνικών δικτύων 
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Κοινωνικά δίκτυα όπως το Linkedin, για επαγγελματίες και ερευνητές και το RearcherlD ένα 

online εργαλείο για δημιουργία προσωπικής ιστοσελίδας με καταγραφή όλων των 

δημοσιεύσεων και με σύνδεση με τη βάση της Web of Science παρέχει στοιχεία για τις 

citations. 

+ Μέσω βάσεων αναφορών (citations indexes) 

Διαδικτυακές Βάσεις δεδομένων που περιέχουν έναν μεγάλο αριθμό ερευνητικών, 

βιβλιογραφικών αναφορών και άρθρων και παρέχουν στους επισκέπτες τους δυνατότητες 

πρόσβασης σε αυτά εμφανίζοντας και τα citations τους. 

Σε αυτή την εργασία θα χρησιμοποιήσουμε τη σχετική υπηρεσία της Google, Google 

Scholar. 

5.3 Google Scholar 

Το Google scholar (scholar.google.com) είναι μία εξειδικευμένη υπηρεσία του Google που 

αφορά στην αναζήτηση ακαδημαϊκών κειμένων όπως δημοσιεύσεις σε συνέδρια, περιοδικά 

κ.τ.λ.. Προσφέρει στον επισκέπτη τη δυνατότητα να κάνει την αναζήτησή του ανά 

συγγραφέα, έκδοση, ημερομηνία και γλώσσα. Στα αποτελέσματα αναζήτησης 

εμφανίζονται, πέρα από τον τίτλο του άρθρου, πληροφορίες όπως τα ονόματα των 

συγγραφέων και το συνέδριο ή το περιοδικό στο οποίο δημοσιεύτηκε. Επίσης, δίνεται η 

δυνατότητα εύρεσης όλων των εκδοχών του άρθρου , σχετικών άρθρων και εύρεσης 

άρθρων από τα οποία γίνεται αναφορά σε αυτό το άρθρο . 

Οι αναφορές (citations) σε ένα άρθρο, δηλαδή ο αριθμός των άρθρων τα οποία το 

συμπεριλαμβάνουν στη βιβλιογραφική αναφορά τους, είναι ένας σημαντικός δείκτης για 

την αξιολόγηση του άρθρου αλλά και συνολικά του επιστημονικού έργου ενός συγγραφέα. 

Το Google Scholar, έχει εκτεταμένη, σχεδόν ολική , κάλυψη όλων των επιστημονικών 

κλάδων, η πρόσβαση είναι ελεύθερη για κάθε ενδιαφερόμενο, ενώ άλλες αντίστοιχες 

διαδικτυακές βάσεις με δημοσιεύσεις "ανοίγουν" τα περιεχόμενά τους μόνο σε 

συνδρομητές (πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα κ.ά. ) . 

Τους τελευταίους μήνες, η βάση του Google Scholar έγινε διαδραστική , επιτρέποντας 

στους συγγραφείς των επιστημονικών άρθρων να οργανώνουν και να δημοσιοποιούν τις 

πληροφορίες για τα δικά τους άρθρα, όπως αυτά περιέχονται στη βάση δεδομένων του 

Google Scholar. Μπορούν έτσι να σχηματίζουν αυτόματα ιστοσελίδες με καταλόγους των 
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δημοσιευμάτων τους, όπου φαίνονται και οι αναφορές (citations) που έχουν γίνει από άλλα 

δημοσιεύματα άλλων (ή και των ίδιων) συγγραφέων. 

5.4 Σχεδίαση Εφαρμογής για τα Citations 

Με την παρούσα εφαρμογή επιδιώκεται η ανεύρεση των citations των δημοσιεύσεων του 

κ. Τσελίκα και η καταχώρησή τους στη βάση δεδομένων του site. Επίσης αν «βρεθεί» ο 

αριθμός των citations για μια δημοσίευση μεγαλύτερος από αυτόν που ήδη υπάρχει στη 

βάση, θα πρέπει να ενημερώσει τη βάση και να αλλάξει τον υπάρχοντα αριθμό. Με αυτό 

τον τρόπο επτυγχάνεται η παρακολούθηση και η ενημέρωση του περιεχομένου του site. Η 

αναζήτηση του Journal θα γίνει με βάση τον τίτλο του. 

Θα εξηγήσουμε τον τρόπο που θα το επιτύγχουμε για τα Journals. 

Το αρχείο που θα χρησιμοποιήσουμε είναι το journal cit.php. 

Πηγαίνοντας στην αρχική σελίδα του Google Scholar (http://scholar.google.com) και 

κάνοντας μια αναζήτηση, έστω για μια δημοσίευση του Ν. Τσελίκα σε κάποιο περιοδικό 

(κατηγορία Journal), με τίτλο 11Parlay-based Service Proνision in Circuit- and Packet-switched 

Telecommunications Networks'', το περιεχόμενο του υrl είναι της μορφής: 

11 http://scholar.qooqle.com/scholar?hl=en&q=Parlav- based+Service+Provision+in+Circuit

+and+Packet- switched+ Te/ecommunications+Networks 11 

Παρατηρούμε ότι το url αποτελείται απο δυο τμήματα : 

.Α. ένα που είναι ίσο με : /1 http://scholar.qooqle.com/scholar?hl=en&q= 11 

.Α. και ένα που αποτελείται απο τον τίτλο της δημοσίευσης με τον χαρακτήρα'+' να 

αντικαθιστά τον κενό χαρακτήρα . 

Πρόσβαση στη εφαρμογή έχει μόνο ο διαχειριστής του site. 

Στη συνέχεια πρέπει να γίνει η σύνδεση με τη βάση δεδομένων που χρησιμοποιείται από το 

site και ειδικότερα με τον πίνακά της, τον data που περιέχει εγγραφές για όλες τις 

δημοσιεύσεις του Ν. Τσελίκα σε επιστημονικά περιοδικά (κατηγορία Journals). 
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<?php 

mysql._sel.ect db("ci series (2) ", 

mysql._connect ("1.ocal.host", "root ", "")); 

$resul. tl = mysql. _ que.ry ( "SELECT * FROM da ta ") ; 



$row = mysqi_fetch_array($resuitl); 

Για όλες τις εγγραφές που βρίσκει και για εκείνες που το πεδίο Excluded είναι ίσες με 

μηδέν (i f ($row[ 'Exciuded' J=="O") ), αποθηκεύει το περιεχόμενο της στήλης 

Subject σε μια μεταβλητή, την $b. ($b=$row[ 'Subject 'J; ). Η στήλη Subject του πίνακα 

data περιέχει μόνο τον τίτλο της δημοσίευσης, πράγμα που μας ενδιαφέρει γιατί, βάσει 

αυτού, θα γίνει και η αναζήτηση citations στο Google Scholar. 

Με χρήση της ΡΗΡ συνάρτησης str_replace (),θα αντικαταστήσουμε τα κενά ανάμεσα στις 

λέξεις που αποτελούν τον τίτλο της δημοσίευσης(της στήλης Subject), με τον χαρακτήρα'+', 

και θα αποθηκεύσουμε αυτό που θα προκύψει στη μεταβητή $bl ( $bl 

str_repiace (" ,, , "+", "$b"); ). Το περιεχόμενο της μεταβλητής $b1, αποτελεί οπως 

είδαμε το δεύτερο μισό του url που απαιτείται για την ανεύρεση της δημοσίευσης. Το 

πρώτο μισό του url (http://scholar.google.com/scholar?hl=en&q=) το αποθηκεύουμε σε μια 

μεταβλητή $b2 ($b2= "http: //schoiar. googie. com/schoiar?hi=en&q=" ί ) . Οπότε 

για να προκύψει ολόκληρο το url που απαιτείται για να κάνει την αναζήτηση στο Google 

Scholar συνενώνουμε τις δύο μεταβλητές $b1, $b2 και αποθηκεύουμε αυτό που προκύπτει 

σε μια τρίτη μεταβλητή $b3, γράφοντας την πρόταση $b3= $b2. $bl; . 

Στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσουμε την συνάρτηση fil~~t_fQΙJ.teJΙJ~(), βάζοντάς της ως 

όρισμα τη μεταβλητή $b3, που περιέχει το url όπως περιγράψαμε παραπάνω και θα 

αποθηκεύσουμε στη μεταβλητή $scholar ($schoiar 

fiie_get_contents ("$b3") ;). Αν έμπαινε μπροστά απο το "$scholar" ένα echo θα 

εμφάνιζε το περιεχόμενο της σελίδας για url με τιμή $b3. 

Αν για την αναζήτησή μας δούμε τον πηγαίο κώδικα σελίδας (source code), θα 

παρατηρήσουμε ότι μετά την έκφραση "Cited bγ .. (αριθμός citations)" κλείνει ένα tag υπερ

συνδέσμου (-link) (</a>) και προηγείται μια div c/ass =gsJI. Θα χρειαστεί να κάνουμε 

parsing στη σελίδα, να ανιχνεύσουμε δηλαδή κάποια τμήματα κώδικα και να εξάγουμε στη 

συνέχεια αυτό που μας ενδιαφέρει, στη συγκεκριμένη πρίπτωση τον αριθμό citations. Έτσι 

γράφοντας την πρόταση $regexp "ciass=gs_fi (\ "??) ( ["\" 

>J*?J\\l[">J*>(.*J<\/a>"; καλύπτουμε όλες τις περιπτώσεις μετά την λέξη 

class=gs_fl και μέχρι το </a> να "βρίσκεται" οποιοσδήποτε χαρακτήρας και αυτό που 

προκύπτει το αποθηκεύουμε στη μεταβλητή $regexp. 

Έπειτα, θα χρησιμοποιήσουμε μια άλλη συνάρτηση την P.!.~Q .. I!J!J!cJι_pl~, με την πρόταση : 

if(preg_match_aii ("/$regexp/siU", 

PREG _ SET _ ORDER)) 
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$schoiar, $matches, 



θα ψάξει δηλαδή στο $scholar τη «συμβολοσειρά» που προκύπτει και έχε ι αποθηκευτεί 

στο $regexp, θα αποθηκεύσει τα αποτελέσματα στο $matches που ε ίναι πίνακας με κάθε 

αποτέλεσμα να αποθηκεύεται με σειρά χάρει στη χρ ήση της E!f3ξ(j_~ξ[_QfiQξf3. . Δηλαδή, για 

την πρώτη φορά που θα βρει τη συμβολοσειρά "Cited by (#)" θα την αποθηκεύσει στο 

matches[O][O], τη δεύτερη φορά στο matches[l][O] κ . ο . κ . 

Έτσι αν π.χ κάναμε αναζήτηση στο Google Schola r γ ια τη δημοσίευση του κ. Τσελίκα σε 

περιοδικά με τίτλο "Parlay-based Serνice Proνision in Circυit- and Packet-switched 

Telecommunications Networks", έχουμε: 

-- -
Scholar Artldes end patents • any1Jme .. lnclude dtatlons .. ~ Creale emall a!er1 

Parlay-based serνjce provislon ίη cjrcult-and packet-swltched telecommunlcat jons networks 
ΑΕ Pnpadakιs, ES Chanlotalus • of Cammunlcatlσn .. , 2004 Wιlcy On1ιne Lιbrary 

Abstract The sρectrum or potentlaJ νalue added serνices oνer lntemeι telephony Ιs wJde. but 
lhe current scιrν lcι provtsion solutions are lnadequate α prnρήetary . The nature of lntemet 
dίlfers significanaν rrom that or clrcult switctιed network, howeνer. VοΙΡ archίtectures can ... 
~- Rglated arucles -~-~ 

Djstrjbuted servlce proνlslon usjog opeo APls-based mίddleware 
ND Tselikas NL Dellas ΕΑ Koutsoloukss • Jouma\ of Systems and . , 2007 • Εt&eνιeι 
- · The fir.it one ls an OSAIPartay based call con1rOl lmρlementation with CORBA and RMI serving 
as ... foreground, t\at had to be taken lnto ιccount for a wlάer ρersρectlνe of •erνlce provlaion . ... used 
to own both the core Network and the Services. lndependent Sιrν lce Proνfders (ΙSPs _ 
Citod by 7 - R.-ιΙϊJtQ~ ϊ'...!:!ω.ι:ί'$ - ΑΙΙ '1 ve~tQf'Ί~ 

Value-added servjces jn the cooverged network 
Υ De Scιτes - CommunιcaUons MagaZine, ΙΕΕΕ , 2001 · leeexplore.\eee org 
... netι.vork layer. we 1\nd ttat nιtwart<s are essentlally dlsjolnt The PSTN lnterconnects clrcutt 
swltches. _ nιtworkι are managed lndlvfdually eνen when they btloog to the same ιervk:e proνfder _ 
Thls approach leads to a muttipllcation of the pro- cesses requfred b proνislon , bill , and _ 
~- Re!aledar1Jr:les -~-~ 

An OSNParlay-based mjddleware arcbjtecture for Ιocation-based servjces 
Ν Tsellkas. Ε KoutsoJoukϊιs . S Kapellald -Wιre!ess Personal , 2004 Sρrtngeι 

••• ρrocedures and extingulshes dependendes regardlng the exρloi1atlon of location lnfoπnation 
and the applicatlons proνislon . ~· An OSA/Partay~ased Middleware Architecture for Location·Based 
Serν1ces 253 the ιervlc• sequentially each llme he apρroaches the selected areas. _ 
~ ti..x.l - 8o;ol11.tpfi.a~~ - ~kf- AIΙ_~!QM 

Results 1 • 10 or about 20. (0.04 sec} 

η σελίδα του Google Scholar για την αναζήτηση της δημοσίευσης με τίτλο "Parlay-based Service 

Provision ίn Circuit- and Packet-switched Telecommunications Networks" 

για echo "$b"; προκύπτει "Parlay-based Serνice Proνision in Circυit- and Packet-switched 

Telecommunications Networks" 

για echo $b3; προκύπτει http://scholar.google.com/scholar?hl=en&q=Parlay-

based+Service+Provision+in+Circuit-+and+Packet-

switched+ Telecommunications+Networks 

και με echo $scholar; προκύπτει: 

το περιεχόμενο για echo $scolar 
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IParlay.based Service Provision ί n Circuit- and Seard'I ΛιttnFSCl!plι!Stιrςh 

Scholar "'1icles""" ρatents • any1ine • inάude cmtions • Crea!Ω CfDaλ a!ert 

par!ay-based servjce provjsjon jn cjrcujt-and packet-swjtched te!ecoσnnunjcatjons 
Mtw2ll\J; 

:~::~~~~:Π:~nι~ νaι:c;:~~:=~~~; r:4me~~~~ι:::but 
the curτent nrνlc:e proνlslon solutionι are inaclequate or ρroρrietary. The nature of lnternel 
dίtfe rs s'ignific:antly from that of c: l rc: υlt switched networlt, howeνer, VolP architecturas can ... 
~-~- aJ...Ωπg -~ 

pjstήbyted seryjce ρrοyίsίοη ysjng open Ap!s-based mjddleware 
ND Tse~kas. NL Dellas. ΕΑ Koutsolol.lkas •• - Joumal of S}"tems and .... 2007 • Eιseνιer 
... The fi rst one is an OSA/Parlay bned call contral lmplementation with CORBA and RMI servi1g 
as ••• foreground. thaι t\ad to be taken in10 ιια;οιιnΙ fOf a wider perspM1ive of Hrvl" proνiι lon ... used 
to own both the core Network and Ιhe Serνices, lndependent SeMc:e Proνiders (ISPs .•. 
Qre2..12Y.Z -~~. ~J!l..im!P!h~ 

Va!ue-added serνjces jn the conyerged netwαk 
Υ De Serres .. - Communκ:alions Magazιrιe , ΙΕΕΕ, 2001 - ieeexρlore leee OtQ 
••• netwoι'ιι: \ayer. we flnd that networtts are essentially disjoί'ιt: The PSTN interconnects eirc:utt 
S'Mtches . •.. networks art1 managed indiνίdually even when they be\ong ιο lhe same servie:• ρrovidet ..• 
This eρproach Ιeικls Ιο a multiρlic:δlίon of the ρrο- cesses requίred to proνlsion , bill, and ... 
~-~- a.ι..J&g -~ 

Απ OSA/Partay-based mjddleware archjteςture for locatjon-based serνices 
Ν Tselikas, Ε Koιιtsolookas S KapeBakι - Wireless Pcrsonal ., 2004 Springer 
••. ρrocedures and extinguishes dependencies regarding the exploίtation of kx:ation irιfonnaιίon 
and the apρlications provlslon . .•• An OSA/Partay-Based Mιddleware Arc/'lltecture Ιοr location-Based 
Serνices 253 the servlc:e sequenti.ally e~ tine ~ apρroaches the se4eded areas . ... 

Για echo $mαtches[O}[O}; προκύπτει " c/ass=gsJl>Cited by 3" 

Resurt.s 1 - 10 οι about 20. (0.10 sec) 

Χρειαζόμαστε να απομονώσουμε τον αριθμό των citat ions, τον αριθμό 3. Για αυτό το λόγο 

θα χρησιμοποιήσουμε άλλες δυο βοηθητικές συναρτήσεις συμβολοσειρών τις ~HQ~t.r και 

!!~ΙJlιιι!..~-

Με τη συνάρτηση substr() μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε μια δευτερεύουσα 

συμβολοσειρά μεταξύ ενός συγκεκριμένου αρχικού και τελικού σημείου μιας 

σειμβολοσειράς. Ορίζεται ως : 

string substr(string $string, int start [,intlength]) 

Αυτή η συνάρτηση επιστρέφει μια δευτερεύουσα συμβολοσειρά που έχει αντιγραφεί από 

την $string και περιορίζεται από τη μεταβλητή start ως τη μεταβλητή lenght (προαιρετική). 

Αν η start αποτελείται από θετικό αριθμό και καλέσουμε την substr θα πάρουμε τη 

συμβολοσειρά από τη θέση start ως το τέλος της . Αν καλέσουμε όμως την substr με 

αρνητικό start, θα πάρουμε από το τέλος της συμβολοσειράς start στον αριθμό χαρακτήρες . 

Έτσι γράφοντας την πρόταση $test22= substr($matches[OJ [Ο] , -8); αυτό που θα 

προέκυπτε κάνοντας echo το $test22 θα ήταν by 3 ενώ για $test22= 

substr ($matches [Ο] [Ο], -10); για echo test22; θα προέκυπτε "d by 3" κ. ο . κ. Ξεκινάει 

μετρώντας ως πρώτο χαρακτήρα το σύμβολο ">"του t ag </a> και μετράει και τα κενά σαν 

χαρακτήρα. 
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Χρησιμοποιώντας την πρόταση substr ($matches [Ο] [Ο] , -8) ; στη συνέχεια 

χρησιμοποιούμε την explode(}. Η explode () είναι και αυτή μια συνάρτηση συμβολοσειράς 

που το πρότυπό της είναι: 

array explode(string separator, string string [,int limit] ); 

Η συνάρτηση αυτή χωρίζει σε τμήματα τη συμβολοσειρά- εισόδου string, στα σημεία που 

υπάρχει μια συγκεκριμένη συμβολοσειρά separator. Τα τμήματα επιστρέφονται σε ένα 

πίνακα. Η προαιρετική παράμετρος limit μπορεί να περιορίσει τον αριθμό των τμημάτων. 

Χρησιμοποιώντας πριν την substr ($test22= substr ($matches [OJ [OJ, -8);) το 

αποτέλεσμα που προέκυψε για το παράδειγμα μας ήταν η συμβολοσειρά" by 3" . Με την 

exlpode() μπορούμε να απομονώσουμε αυτό που μας ενδιαφέρει, τον αριθμό '3 ' 

χρησιμοποιώντας ως separator το χαρακτήρα «κενό». Με την πρόταση $test23 

e xplode ( ' ' , $tes t 22 ) ; χωρίζεται το $test22, η συμβολοσειρά δηλαδή "by 3" σε 

δυο μέρη: 

-+ η συμβολοσειρά 'by' που αποθηκεύεται στο $test23[0] 

-+ ο αριθμός '3' αποθηκεύεται στο $test23 [1] 

Αυτό που έχει απομείνει είναι να εισάγουμε τα citations (τον αριθμό που αποθηκεύεται στο 

$test23[1]) στον πίνακα $test23[0] 

αφού γίνει η σύνδεση με τη βάση θέτουμε το MySQL ερώτημα (έστω για τις δημοσιεύσεις 

του κ. Τσελίκα σε περιοδικά όπου ο αντίστοιχος πίνακας στη βάση είνα ο data) 

$resu1. t2 = mysql. _ query ( "SELECT * FROM da ta WHERE id= ' $row [ id] ' ") ; 

και στη συνέχεια γράφουμε την πρόταση 

$row2 = mysql. fetch_array($resu1.t2); 

Εξετάζουμε αν ο αριθμός των citations της στήλη Citation του πίνακα είναι μικρότερος από 

τον αριθμό που βρήκαμε και αποθηκεύσαμε στο $test23[1] 

( if ($row2['Citation'] <= $test23[1]) ) . 

Αν είναι, θα πρέπει να ανανεώσουμε την τιμή της στήλης Citation με την τιμή του 

$test23[1] με την πρόταση 

mysq.l _ query ( "UΡΏΑΤΕ da ta SET Ci ta tion= '$test23 [ 1] ' WHERE id= '$row2 [ id] ' ") ; 

και να κλείσει τη σύνδεση με τη βάση 
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mysq.l _ c.lose () ; 

Παρακάτω παρατίθεται ο κώδικας για το αρχείο journal cit.php για την ανεύρεση citations 

όλων των δημοσιεύσεων σε περιοδικά 

<?php 

session_start(); 

if ($ _ SESSION [ 'user'] = NULL) / /username 

{ header("Location: ".$siteurl.. "/Chapter66/1.ogin .php"); 

exit ; } 

el.se 

{header("Location : ");} 

?> 

<?php 

mysql. _ sel.ect db ("ci series (2) ", 

mysql._connect ("1.ocal.host", "root", "")); 

$resul.t1 = mysql._query("SELECT * FROM data") ; 

row = mysql._fetch_array($resul.t1); 

whil.e ($row) 

{ 

if ($row[ 'Excl.uded' ]=''Ο") 

{ 

$b=$row['Sυbject']; 

echo "</br>"; 

$b1 = str_repl.ace (" ", "+", "$b"); 

echo "</br>"; 

echo "</br>"; 

$b2= "http://schol.ar.googl.e . cσm/schol.ar?hl.=en&q="; 

echo "</br>"; 

$b3= $b2. $b1; 

$schol.ar = fil.e_get_contents ("$b3"); 

$regexp = "cl.ass=gs_fl. (\ "??) ( ["'\" >] *?) \ \1 ["'>] *> ( . * )<\/a>"; 

if(preg_match_al.l. ("/$regexp/siU", $schol.ar, $matches, PREG_SET_ORDER)) { 

} 

$test22= sυbstr($matches[OJ[OJ,-8); 

echo $test22; 
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ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι 

aritbmous ////// 

$test23 = exp.lode( ' ',$test22); 

echo "<br/>" ; 

echo $test23[1]; 

gia na ksexwrisoume metav.lites k ena 

ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι 

ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι 

insert citation 

mysq.l_se.lect_db ("ci_series (2) " , 

.m}TSql._ connect ( "l.ocal.host", ,,root", ,, ,, ) ) ; 

$resu1 t2 = mysq.l _ que:ι:y ( "SELECT * FROM da ta WHERE id= '$row [ id] ' " ) ; 

$row2 = mysq.l_fetch_array($resu1t2) ; 

whi.le ($row2) 

{ 

if ($row2['Citation'] <= $test23[1]) { 

mysq.l_que:ι:y("ΌPDATE data SET 

id='$row2[id]' " ) ; 

Citation='$test23[1]' 

mysq.l _ c.lose () ; } 

e.ls e {mysq.l_que:ι:y("ΌPDATE data SET Citation 

id=' $row2 [id] '"); 

mysq.l _ c.lose () ; 

} 

$row2 = mysq.l_fetch_array($result2); 

} 

} 

$row = mysq.l_fetch_array($result1) ; 

?> 
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WHERE 

WHERE 
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Επίλογος 

6.1 Σύνοψη και Συμπεράσματα 

Με την παρούσα διπλωματική εργασία θέλαμε να δημιουργήσουμε μια διαδικτυακή 

εφαρμογή , μια προσωπική ιστοσελίδα στην οποία το περιεχόμενό της θα ενημερώνεται και 

θα ανανεώνεται και από το διαδίκτυο . Η ιστοσελίδα αυτή θα αποτελείται από δυναμικό 

περιεχόμενο και θα αναφέρεται κατά κύριο λόγο στην ακαδημαϊκή σταδιοδρομία του κ . 

Ν .Τσελίκα δηλαδή γύρω από το ερευνητικά του έργα και ενδιαφέροντα, τη διδασκαλία του , 

το συγγραφικό του έργο και τις δημοσιεύσεις του σε περιοδικά και συνέδρια . Ειδικά για τις 

δημοσιεύσεις του, μας ενδιαφέρει να βρούμε τα cit ations για κάθε μια από αυτές ώστε να 

τυπώνονται μαζί με τον τίτλο, τα ονόματα των συγγραφέων και τις υπόλοιπες πληροφορ ίες . 

Μας ενδιαφέρει ακόμα και αν βρεθούν τα citations να καταχωρούνται σε μια βάση 

δεδομένων και έπειτα να εμφανίζονται στο site με δυναμικό τρόπο και όχι χειροκίνητα από 

τον διαχειριστή . 

Για το λόγο αυτό δημιουργήσαμε ένα αρχείο, που το ονομάσαμε page.php με την κύρια 

κλάση Page, που περιέχει σχεδόν το σύνολο των συναρτήσεων εκείνων που είναι 

απαραίτητες για τη σωστή εμφάνιση των σελίδων . Έτσι, με οποιαδήποτε αλλαγή στο αρχείο 

page.php επηρεαζόταν και το σύνολο των σελίδων του site. Για τα citations των 

δημοσιεύσεων δημιουργήσαμε τα ΡΗΡ αρχεία journa_cit και conf_cit για περιοδικά και 

συνέδρια αντίστοιχα. Με τα αρχεία αυτά γίνεται αναζήτηση στο Google Scholar για όλες 

εκείνες τις εγγραφές που η τιμή στο πεδίο Citation στους πίνακες data και data2 είναι 

μηδέν, γίνεται εύρεση των αριθμών των citations και τέλος η εκχώρηση τους στη βάση. 

Η μέθοδος αυτή , η εύρεση δηλαδή citations ε ίναι σημαντική, αφού η δημοσίευση 

επιστημονικών άρθρων στο web είναι ο πλέον διαδομένος τρόπος για τους ερευνητές, 

δεδομένου ότι τους δίνεται η δυνατότητα για feedback από άλλους ερευνητές, για 
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ανταλλαγή απόψεων και σχολίων . επίσης, τα δημοσιευμένα στο web άρθρα, είναι 

περισσότερο «cited » από αυτά που δεν είναι δημοσιευμένα ηλεκτρονικά, αφού είναι 

χαρακτηριστική η ευκολία και η ταχύτητα στην εξεύρεσή τους . Οι αναφορές (citations) σε 

ένα άρθρο, δηλαδή ο αριθμός των άρθρων τα οποία το συμπεριλαμβάνουν στη 

βιβλιογραφική αναφορά τους είναι ένας σημαντικός δείκτης για την αξιολόγηση του 

άρθρου αλλά και συνολικά του επιστημονικού έργου ενός συγγραφέα. Για αυτό το λόγο ο ι 

ερευνητές είτε επιλέγουν να τοποθετήσουν τις εργασίες τους, τα άρθρα τους στις 

προσωπικές τους ιστοσελίδες είτε σε sites στο web που διατηρούν βάσεις δεδομένων 

ειδικά για αυτό το σκοπό παρέχοντας μεγαλύτερ η επισκεψιμότητα και γρηγορότερη 

πρόσβαση , όπως το Google Scholar που χρησιμοποιήσαμε στην παρούσα εργασία . 

Ένα πρόβλημα σχετικά με τη λειτουργία του Google Scholar είναι ότι για κάθε άρθρο -

αποτέλεσμα, εμφανίζει το σύνολο αναφορών που βρ ίσκει. Στις αναφορές αυτές υπάρχουν 

όμως και αναφορές του ίδιου του συγγραφέα, από διαφορετικό άρθρο του, στο 

συγκεκριμένο άρθρο . Οι αυτοαναφορές αυτές αποτελούν αρνητικό παράγοντα για την 

αξιολόγηση ενός άρθρου, αφού ένας συγγραφέας ενδέχεται σε κάθε άρθρο του να κάνει 

αναφορά σε προηγούμενα δικά του , με σκοπό να διογκώσει τον αριθμό αναφορών. 

Έτσι αν θέλαμε να προτείνουμε κάποιο χώρο για μελλοντική έρευνα, αφού υπάρχουν 

περιθώρια βελτίωσης, γύρω απο την έρευνα των citations που θα συμπλήρωνε την 

παρούσα εργασία θα ήταν να υλοποιηθούν μηχανισμοί που θα απέκλειαν και θα 

διαχώριζαν τις αυτοαναφορές και θα παρουσίαζαν τα διαχωρισμένα αποτελέσματα στον 

χρήστη. Για να αντιμετωπίσει τυχόν προβλήματα θα μπορούσε να προσφύγει και σε 

διαφορετικές πηγές για αποτελέσματα γιατί ενδέχεται τα αποτελέσματα του Google Scholar 

να είναι ελλιπή ή σε μη επιθυμητή μορφή. Επίσης, μια λύση θα μπορούσε να είναι μια 

τεχνική string matching γιατί τα ονόματα των συγγραφέων μπορεί να μην είναι πάντα στην 

ίδια μορφή, για παράδειγμα το μικρό όνομα μπορεί να δίνεται ολόκληρο, ή μόνο με το 

αρχικό γράμμα. 
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