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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

Η  παρούσα  πτυχιακή  εργασία  παρουσιάζει  την  ανάπτυξη  μιας  διαδικτυακής

εφαρμογής με τη χρήση διαδικτυακών γλωσσών προγραμματισμού (HTML, PHP κα).

Σκοπός της εφαρμογής θα είναι η κοινή χρήση αρχείων τα οποία θα τα εισάγουν

στην εφαρμογή πιστοποιημένοι χρήστες (με τη χρήση username και  password) και

θα είναι  διαθέσιμα προς ανάγνωση, αποθήκευση και  κατέβασμα (download)  από

όλους  τους  πιστοποιημένους  χρήστες  της  εφαρμογής.  Τα  εισαγόμενα  αρχεία  θα

λαμβάνουν χαρακτηρισμούς και ιδιότητες για την ευκολότερη ταξινόμησή τους.

ABSTRACT

The present  thesis  concerns the  development  of  a  web application  using  web

development programming languages (such as HTML, PHP and others). The main

purpose of this application, will be the common use of files, uploaded by authorized

users using their username and password. The uploaded files will be available for

opening, saving as well as downloading by the authorized users of the application.

During their uploading, the files will receive specific characteristics and properties in

order to render their search and retrieval easier.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Διαδικτυακές Εφαρμογές-Υπηρεσίες Αποθήκευσης 
Αρχείων 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: διαχείριση αρχείων, διαδικτυακή εφαρμογή
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σε αυτό το κεφάλαιο αναλύεται το αντικείμενο της πτυχιακής εργασίας και γίνεται

μια ιστορική αναδρομή γύρω από τις σελίδες που ασχολούνται με τις διαδικτυακές

εφαρμογές διαχείρισης και κοινής χρήσης αρχείων.

 

1.1 Περιγραφή του αντικειμένου της πτυχιακής εργασίας 

Αντικείμενο  της  παρούσας  πτυχιακής  εργασίας,  είναι  η  ανάπτυξη  μίας

διαδικτυακής  εφαρμογής  αποθήκευσης,  διαχείρισης  και  κοινής  χρήσης  αρχείων

(Website of File Hosting Services)

 Η υλοποίηση της παραπάνω εφαρμογής, πραγματοποιήθηκε με την χρήση ενός

απλού text editor (Sublime Text),  καθώς και του λογισμικού  XAMPP για την τοπική

λειτουργία  της  διαδικτυακής  εφαρμογής.  Παρακάτω,  θα  περιγραφεί  αναλυτικά  η

ανάπτυξη της διαδικτυακής εφαρμογής με την χρήση των παραπάνω εργαλείων σε

συνδυασμό με τις διαδικτυακές γλώσσες προγραμματισμού HTML, PHP, Javascript,

CSS και το framework Bootstrap.

 

1.2 Ιστορική αναδρομή και Διαδικτυακές Εφαρμογές Διαχείρισης Αρχείων

1.2.1 Ιστορική αναδρομή [7]

 Κατά  τις  τελευταίες  δύο  δεκαετίες,  έχει  αναπτυχθεί  πλήθος  ιστοσελίδων  που

παρέχουν διαδικτυακές υπηρεσίες διαχείρισης και αποθήκευσης αρχείων (file hosting

services). Παρακάτω παρατίθενται κάποιες από τις πιο σημαντικές, σε χρονολογική

σειρά (Στη λίστα συμπεριλαμβάνονται τόσο ενεργές σελίδες όσο και κάποιες που δεν

βρίσκονται πλέον σε λειτουργία) [7]:

 1998

◦ Tencent, I-drive

 1999

◦ Accelion, FilesAnywhere, ZumoDrive (Ανενεργή), Yahoo! Briefcase 

(Ανενεργή)

 2000

◦ iDisk (Ανενεργή)

 2001
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◦ Hotfile (Ανενεργή)

 2002

◦ RapidShare (Ανενεργή), Steek (Ανενεργή)

 2003

◦ DriveHQ

 2004

◦ Library.nu (Γνωστή ως ebooksclub μέχρι 2007 και ως gigapedia.com από 

το 2007 έως το 2010 και πλεόν ανενεργή)

 2005

◦ Box, ShareFile, Megaupload (Ανενεργή)

 2006

◦ Firmex, MediaFire

 2007

◦ Dropbox, IBM Connections, OneDrive, ShareNow, SpiderOak, Drop.io, 

humyo

 2008

◦ livedrive, Memopal

 2009

◦ SugarSync, WeTransfer, Ubuntu One (Ανενεργή)

 2010

◦ LIBOX (Ανενεργή)

 2011

◦ Amazon Drive, iCloud, TitanFile

 2012

◦ Google Drive, Yandex Disk, Noton Zone (Ανενεργή)

 2013

◦ CloudLocker, CloudMe, Mega(Service)

 2014

◦ Tresorit

 2018

◦ Wuala  (Ανενεργή) [7]
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1.2.2 Σημαντικές Διαδικτυακές Εφαρμογές Διαχείρισης Αρχείων

Σημαντικές ιστοσελίδες  οι  οποίες  παρέχουν διαδικτυακές υπηρεσίες  διαχείρισης

και αποθήκευσης αρχείων (file hosting services) παρατίθενται παρακάτω:

 1.2.2.1 Dropbox 

Η υπηρεσία διαδικτυακής διαχείρισης αρχείων Dropbox, της εταιρείας Dropbox, Inc.

που εδρεύει στο Σαν Φρανσίσκο, προσφέρει χώρο αποθήκευσης σε νέφος (cloud

storage) καθώς και συγχρονισμό αρχείων μεταξύ συσκευών. Το Dropbox ιδρύθηκε το

2007 από τους φοιτητές του MIT, Drew Houston και Arash Ferdowsi.[2]

Πως λειτουργεί

Το  Dropbox  δημιουργεί  έναν  φάκελο  στον  υπολογιστή  του  χρήστη,  που

συγχρονίζεται με τους servers του Dropbox καθώς και τους υπόλοιπους υπολογιστές

και  τις  διάφορες  συσκευές  στις  οποίες  ο χρήστης  έχει  εγκαταστήσει  το  Dropbox,

διατηρώντας τα ίδια αρχεία σε όλες αυτές τις συσκευές. Όταν ένα αρχείο διαγραφεί,

υπάρχει η δυνατότητα ανάκτησής του εντός τριάντα ημερών, ενώ για τους χρήστες

του  Dropbox Plus αυτό  το  διάστημα μπορεί  να  φτάσει  μέχρι  και  τον  ένα  χρόνο.

Ακόμη, το Dropbox εμποδίζει την κοινή χρήση των αρχείων τα οποία προστατεύονται

από πνευματικά δικαιώματα (copyright). Αυτό εφαρμόζεται σε αρχεία τα οποία είτε

βρίσκονται σε κοινή χρήση με άλλους χρήστες είτε είναι δημόσια – δεν εφαρμόζεται

σε προσωπικά αρχεία τα οποία διατηρούν οι χρήστες στους λογαριασμούς τους.[2]

Παροχές

Η χρήση λογαριασμού στο  Dropbox είναι δωρεάν για έναν δεδομένο αποθηκευτικό

χώρο (μέχρι τα 2 gigabytes), ενώ προσφέρεται περισσότερος αποθηκευτικός χώρος

για  τους  χρήστες  οι  οποίοι  θα  αγοράσουν  το  Dropbox  plus.  Το  Dropbox  plus,

προσφέρει  αποθηκευτικό  χώρο  ίσο  με  1  terabyte  καθώς  και  άλλα  πρόσθετα

χαρακτηριστικά.[2]

Το Dropbox κυκλοφορεί για υπολογιστές Microsoft Windows, Apple MacOS και Linux,

έχει λάβει το βραβείο Crunchie για την καλύτερη διαδικτυακή εφαρμογή το 2010 και

το βραβείο της επιλογής συντακτών του περιοδικού Macworld το 2009, ενώ από τον

Μάρτιο του 2016 το Dropbox έχει 500 εκατομμύρια χρήστες.[2]
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Ιστορία του Dropbox

Την ιδέα για τη δημιουργία του  Dropbox  την εμπνεύστηκε ο ιδρυτής του  Dropbox

Drew Houston,  ο οποίος ξεχνούσε επανειλημμένως το φορητό USB Drive του, ενώ

ήταν  φοιτητής  στο  MIT.  Αρχικά,  δημιούργησε  την  εφαρμογή  για  προσωπική  του

χρήση, αλλά στην πορεία συνειδητοποίησε ότι θα μπορούσαν να επωφεληθούν και

πολλοί  άλλοι  από  αυτήν.  Τον  Μάιο  του  2007,  ο  Houston  ίδρυσε  την  εταιρεία

Evenflow.inc,  την  εταιρεία  πίσω  από  το  Dropbox  και  σε  ένα  ετήσιο  συνέδριο

τεχνολογίας το 2008, παρουσίασε επίσημα την εφαρμογή.[2]

Ιδιωτικότητα και Ασφάλεια

Κριτική και  αμφιλεγόμενα σχόλια έχουν συσχετιστεί  με το  Dropbox  κατά καιρούς,

λόγω  πολλαπλών  περιστατικών  που  αφορούσαν  θέματα  ασφαλείας  και

ιδιωτικότητας. Πιο συγκεκριμένα:

 Τον  Ιούνιο  του  2011,  ένα  κενό  ασφαλείας  κατά  την  πρόσβαση  στους

λογαριασμούς  του  Dropbox,  έκανε  τους  λογαριασμούς  προσβάσιμους  για

αρκετές ώρες χωρίς την χρήση κωδικού πρόσβασης.[2]

 Τον Ιούλιο του 2011,  η  νέα πολιτική απορρήτου της  Dropbox έδινε  στους

χρήστες  την εντύπωση ότι  περνούν στην ιδιοκτησία της τα δεδομένα των

χρηστών.[2]

 Ανησυχία  των  χρηστών  σχετικά  με  τη  δυνατότητα  πρόσβασης  των

εργαζομένων του Dropbox στις προσωπικές τους πληροφορίες.[2]

 Τον Αύγουστο  του  2016,  διέρρευσαν 68 εκατομμύρια  κωδικοί  πρόσβασης

λογαριασμών στο διαδίκτυο.[2]

 Τον  Ιανουάριο  του  2017,  ένα  τυχαίο  σφάλμα  κατά  την  επαναφορά

δεδομένων, εμφάνισε στους χρήστες αρχεία, τα οποία υποτίθεται  ότι  είχαν

διαγραφεί εδώ και χρόνια.[2]

 1.2.2.2 Google Drive 

Το  Google Drive  αποτελεί  την υπηρεσία αποθήκευσης και συγχρονισμού αρχείων

της εταιρείας Google, το οποίο λειτουργεί από τις 24 Απριλίου του 2012. Μέσω του

Google Drive, οι χρήστες μπορούν να αποθηκεύουν τα αρχεία τους στους server της

Google,  να  συγχρονίζουν  τα  αρχεία  τους  σε  διάφορες  συσκευές  που  έχουν

εγκατεστημένη  την  εφαρμογή,  να  μοιράζονται  τα  αρχεία  τους  με  άλλους  χρήστες
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καθώς και να τα επεξεργάζονται με τη χρήση προγραμμάτων της Google (όπως τα

Google Docs, Sheets, Slides) που περιλαμβάνονται σε αυτό.[1]

Παροχές

Τα πρώτα 15  gigabytes  χώρου αποθήκευσης προσφέρονται δωρεάν για τη χρήση

του  Google Drive.  Προαιρετικά,  οι  χρήστες  οι  οποίοι  θα χρειαστούν περισσότερο

χώρο αποθήκευσης, μπορούν να αγοράσουν χώρους της τάξης των 100 gigabytes,

200 gigabytes,2 terabytes έως και τα 30 terabytes. Τα αρχεία που μεταφορτώνουν οι

χρήστες, θα πρέπει να μην ξεπερνούν τα 5  terabytes,  ενώ μπορούν να είναι είτε

ιδιωτικά  (να  έχουν  δηλαδή  πρόσβαση  σε  αυτά  μόνο  οι  χρήστες  οι  οποίοι  τα

μεταφορτώνουν) είτε κοινόχρηστα  (να δίνουν δηλαδή τη δυνατότητα και σε άλλους

χρήστες, να έχουν πρόσβαση στα αρχεία τους). To Google Drive είναι διαθέσιμο τόσο

σε υπολογιστές με λειτουργικό σύστημα Windows, όσο και MacOS καθώς και κινητές

συσκευές που χρησιμοποιούν λειτουργικά συστήματα Android και iOS.[1]

Ιδιωτικότητα και Ασφάλεια

Κάποια μέσα επικοινωνίας έχουν κάνει σφοδρή κριτική στην πολιτική απορρήτου του

Google Drive. Οι όροι χρήσης και πολιτική απορρήτου της Google, καλύπτουν όλες

της υπηρεσίες της ενώ δίνουν στην εταιρεία ισχυρά δικαιώματα, με την δυνατότητα

να  χρησιμοποιήσουν,  να  αναπαράγουν  και  να  πραγματοποιήσουν  παράγωγες

εργασίες από τα δεδομένα των χρηστών τα οποία αποθηκεύονται στο Google Drive.

Ενώ τα πνευματικά δικαιώματα εξακολουθούν να ανήκουν στους χρήστες οι οποίοι

μεταφορτώνουν  τα  αρχεία,  υποστηρίζεται  ότι  η  Google  έχει  τη  δυνατότητα  να

χρησιμοποιήσει πληροφορίες και δεδομένα των χρηστών για την προσαρμογή των

διαφημίσεών της, καθώς και άλλων υπηρεσιών που παρέχει. Από την άλλη πλευρά,

υποστηρίζεται από άλλα μέσα επικοινωνίας, ότι η άδεια χρήσης των δεδομένων των

χρηστών από την  Google, είναι  απαραίτητη για την μετακίνηση των αρχείων των

χρηστών στους servers και τη δημιουργία thumbnails των αρχείων.[1]

Από τον Μάρτιο του 2017, το Google Drive έχει 800 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες,

ενώ  από  τον  Σεπτέμβριο  του  2015  έχει  πάνω  από  1  εκατομμύριο  χρήστες  επί

πληρωμή. Από τον Μάιο του 2017, υπάρχουν πάνω από 2 τρισεκατομμύρια αρχεία

αποθηκευμένα στο Google Drive.[1]
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Χαρακτηριστικά

Κάποια  από  τα  χαρακτηριστικά  που  περιλαμβάνονται  στο  Google  Drive  είναι  τα

ακόλουθα:

 Κοινή  Χρήση  – Κατά  την  μεταφόρτωση  των  αρχείων  στο  Google  Drive,

ιδιοκτήτης των αρχείων, είναι ο χρήστης ο οποίος μεταφορτώνει το αρχείο.

Κατόπιν,  μπορεί  να  δώσει  την δυνατότητα  και  σε  κάποιον  άλλο χρήστη ο

οποίος έχει λογαριασμό Google, να έχει πρόσβαση στα αρχεία του καθώς και

να  του  μεταφέρει  την ιδιοκτησία του αρχείου.  Η κοινή  χρήση του αρχείου,

μπορεί να γίνει και με τη δημιουργία ενός μοναδικού  URL,  προκειμένου να

έχουν πρόσβαση στα  αρχεία  του  χρήστη και  χρήστες  οι  οποίοι  δεν  έχουν

λογαριασμό Google.[1]

 Άλλες Εφαρμογές – Μαζί με το  Google Drive,  χρησιμοποιούνται επιπλέον

εφαρμογές οι οποίες είναι διαθέσιμες στο διαδικτυακό κατάστημα εφαρμογών

της  Google.  Μερικές από αυτές τις εφαρμογές είναι τα  Google Docs για την

διαχείριση και επεξεργασία αρχείων, καθώς και τα Google Sheets και Slides.

[1]

 Αναζήτηση – Τα κριτήρια αναζήτησης των αρχείων εκτείνονται από τον τύπο

των αρχείων και την ιδιοκτησία τους έως την ορατότητα και την περιγραφή

τους. Ακόμη, με τη χρήση της οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων σε αρχεία

pdf και εικόνες που περιλαμβάνουν κείμενο, το κείμενο αυτό αναγνωρίζεται και

είναι αναζητήσιμο.[1]

 Μεταδεδομένα (Metadata) – Η προσθήκη μεταδεδομένων είναι δυνατή για

αρχεία και φακέλους με την καταχώρηση περιγραφής σε ένα επιπλέον πεδίο

το οποίο είναι αναζητήσιμο από τον χρήστη.[1]

 Εφαρμογή κινητού – Η εφαρμογή κινητού του Google Drive, μέχρι το 2014

έδινε  την  δυνατότητα  στους  χρήστες  να  επεξεργαστούν  αρχεία  μέσω των

εφαρμογών  (πχ  Google  Docs),  ενώ  αργότερα  οι  εφαρμογές  αυτές

λειτουργούσαν αυτούσια και αυτόνομα εκτός του Google Drive.[1]

 Κρυπτογράφηση – Μέχρι  και  πριν το  2013, τα  αρχεία  των χρηστών στο

Google Drive  δεν περνούσαν από το στάδιο της κρυπτογράφησης και ήταν

ορατά  σε  όσους  είχαν  πρόσβαση  στους  servers  της  εταιρείας.  Η  εταιρεία

ξεκίνησε να δοκιμάζει την κρυπτογράφηση των αρχείων τον Ιούλιο του ίδιου
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έτους  κατά  την  μεταφορά  αρχείων  μεταξύ  των  διαφόρων  servers,  με  την

κρυπτογράφηση στους clients να μην παρέχεται από το 2015.[1]

 1.2.2.3 Amazon Drive 

Το Amazon Drive ή αλλιώς Amazon Cloud Drive είναι μία εφαρμογή αποθηκευτικού

χώρου  νέφους  (cloud  storage)  από  την  Amazon  που  προσφέρει  υπηρεσίες

αποθήκευσης αρχείων σε νέφος, backup αρχείων καθώς και κοινής χρήσης αρχείων.

Με ένα λογαριασμό  Amazon,  τα αρχεία και οι  φάκελοι  των χρηστών μπορούν να

μεταφερθούν  και  να  χρησιμοποιηθούν  από  πολλές  διαφορετικές  συσκευές  (Τόσο

υπολογιστές όσο και κινητές συσκευές).[3]

Παροχές

Με μία συνδρομή στο Amazon Prime, παρέχεται απεριόριστος αποθηκευτικός χώρος

για  φωτογραφίες  ενώ  σε  χώρες  όπως  η  Κίνα  και  η  Βραζιλία  λειτουργεί  ως  μία

περιορισμένη δωρεάν υπηρεσία αποθήκευσης των 5 gigabytes.[3]

Ιστορία του Amazon Drive

Η υπηρεσία ανακοινώθηκε πρώτη φορά στις 29 Μαρτίου 2011, με τους χρήστες να

πληρώνουν  μόνο  για  τον  αποθηκευτικό  χώρο  τον  οποίο  χρειαζόντουσαν  και

χρησιμοποιούσαν, ο οποίος μπορούσε να φτάσει μέχρι και το 1 terabyte. Το Μάρτιο

του 2015 ξεκίνησε ο σχεδιασμός του απεριόριστου αποθηκευτικού χώρου ο οποίος

αρχικά προσφέρονταν δωρεάν για τρεις μήνες ενώ ακολουθούσε ετήσια συνδρομή

για όσους ήθελαν να συνεχίσουν την χρήση του. Τον Ιούνιο του 2017 η  Amazon

έστρεψε το ενδιαφέρον της στις ΗΠΑ όσον αφορά τον απεριόριστο αποθηκευτικό

χώρο, ενώ τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς εγκατέλειψε τα σχέδιά της για απεριόριστο

αποθηκευτικό χώρο στον Καναδά.[3]

Συσκευές-Πλατφόρμες Χρήσης

Το Amazon Drive είναι διαθέσιμο μέσω web τόσο σε υπολογιστές όσο και σε κινητές

συσκευές από όλους τους γνωστούς browsers. Ακόμη, είναι διαθέσιμο σε εφαρμογή

για Microsoft Windows, MacOS, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι αρχεία με μέγεθος άνω

των  2  gigabytes  μπορούν  να  μεταφορτωθούν  μόνο  μέσω  της  εφαρμογής.
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Εφαρμογές  του  Amazon  Drive  διατίθενται  και  για  τις  κινητές  συσκευές  στα

λειτουργικά Android και iOS.[3]

Κοινή Χρήση και Περιορισμοί

Όσον αφορά την κοινή χρήση των αρχείων, αυτή επιτυγχάνεται με την χρήση ενός

κοινού συνδέσμου. Με την δημιουργία του συνδέσμου και την αποστολή αυτού σε

κάποιον τρίτο, αυτός ο τρίτος έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στα αρχεία. 

Ο  διαθέσιμος  αποθηκευτικός  χώρος  για  την  αποθήκευση  φωτογραφιών,  είναι

απεριόριστος  ενώ  για  τα  υπόλοιπα  αρχεία  περιορίζεται  στα  5  gigabytes.  Στην

περίπτωση  επιλογής  του  απεριόριστου  χώρου  αποθήκευσης,  τα  αρχεία  που

μεταφορτώνουν οι χρήστες δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τα 2  gigabytes  κάτι  που

ισχύει μόνο στην web έκδοση και όχι στην εφαρμογή.[3]

 1.2.2.4 Box 

Το Box αναπτύχθηκε από την εταιρεία Box, Inc. η οποία βρίσκεται στο Redwood City,

California  και αποτελεί υπηρεσία διαχείρισης και κοινής χρήσης αρχείων καθώς και

διαχείρισης  περιεχομένου  σε  νέφος  (cloud  content  management).  Η  εταιρεία

ιδρύθηκε  το  2005  και  η  εφαρμογή  είναι  διαθέσιμη  για  υπολογιστές  windows  και

MacOS καθώς και για κινητές συσκευές.[4]

Ιστορία του Box

Ο Aaron Levie  ανέπτυξε αρχικά το  Box ως μία εργασία στο πλαίσιο των σπουδών

του ενώ φοιτούσε στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας το 2004. Το 2005, ο

Levie  διέκοψε τις σπουδές του προκειμένου να ασχοληθεί πλήρως με την εταιρεία

του ως CEO της επιχείρισης, μαζί με τον παιδικό του φίλο Dylan Smith ο οποίος έγινε

CFO.[4]

Χαρακτηριστικά και Παροχές του Box

Οι βασικές  υπηρεσίες  που προσφέρει  το  Box  περιλαμβάνουν υπηρεσίες  νέφους,

κοινή χρήση αρχείων καθώς και την παροχή εργαλείων για διαχείριση αρχείων που

μεταφορτώνονται στους servers της. Οι χρήστες μπορούν να μοιραστούν τα αρχεία

τους είτε εντός του  Box  ή και εκτός του  Box  καθιστώντας φακέλους και αρχεία ως
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κοινόχρηστα για πολλαπλούς χρήστες. Οι  τρεις βασικοί  λογαριασμοί  που παρέχει

είναι ο Προσωπικός, ο Business και ο Enterprise και η επίσημη εφαρμογή του Box

είναι διαθέσιμη για  Windows, MacOS  αλλά όχι για  Linux.  Η εφαρμογή για κινητές

συσκευές  είναι  διαθέσιμη  για  Android,  Blackberry,  iOS,  WebOS  και  Windows

Phones.[4]

Μερικοί από τους πελάτες της  Box οι οποίοι χρησιμοποιούν την Enterprise  έκδοση

είναι οι IBM, GE, Scheiner Electric και Procter & Gample [4]

 1.2.2.5 iCloud Drive

Το  iCloud  Drive  αποτελεί  μέρος  του  γνωστού  iCloud  της  εταιρείας  Apple,  που

αποτελεί  χώρο αποθήκευσης σε νέφος και ξεκίνησε στις 12 Οκτωβρίου του 2011.

Από  τον  Φεβρουάριο  του  2016,  η  υπηρεσία  έχει  782  εκατομμύρια  χρήστες.  Η

υπηρεσία  αυτή  δίνει  τη  δυνατότητα  στους  χρήστες  να  αποθηκεύουν,  να

επεξεργάζονται  και  να  κατεβάζουν  δεδομένα  όπως  έγγραφα,  φωτογραφίες  και

μουσική στους servers της εταιρείας. Ακόμη, δίνει την δυνατότητα συγχρονισμού των

αρχείων  σε  διαφορετικές  συσκευές  (υπολογιστές  και  κινητές  συσκευές)  με  την

επιπλέον  δυνατότητα  διαχείρισης  συσκευών  apple  στην  περίπτωση  κλοπής  ή

απώλειάς τους.[5]

Το  iCloud  ανακοινώθηκε  τον  Ιούνιο  του  2011  στο  Παγκόσμιο  Συνέδριο

Προγραμματιστών της  Apple,  όπου ανακοινώθηκε η διακοπή του  MobileMe  και  η

αντικατάστασή του από το iCloud. Η χρήση του iCloud κατέστη δυνατή μετά από την

ενημέρωση του iTunes και σε λιγότερο από μία εβδομάδα απέκτησε 20 εκατομμύρια

χρήστες.[5]

Αποθηκευτικός Χώρος

Από τις πρώτες μέρες κυκλοφορίας του, το  iCloud  πρόσφερε 5  gigabytes  δωρεάν

χώρου ενώ οι χρήστες μπορούσαν να αγοράσουν επιπλέον χώρους της τάξης των

50 gigabytes, 200 gigabytes ή 2 terabytes.[5]
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Ειδικά για το iCloud Drive

Παρόλο  που  ο  συνολικός  αποθηκευτικός  χώρος  που  παρέχονταν  στο  νέφος

αφορούσε το  iCloud,  η υπηρεσία για την διαδικτυακή διαχείριση των αρχείων των

χρηστών  ήταν  το  iCloud  Drive.  Η  υπηρεσία  αυτή  ήταν  διαθέσιμη  τόσο  στα

λειτουργικά συστήματα της  Apple  όσο και στα  Windows 7  και τα μεταγενέστερα. Ο

τρόπος  λειτουργίας  του  δεν  διέφερε  σημαντικά  σε  σχέση  με  τις  υπηρεσίες

διαχείρισης και συγχρονισμού αρχείων που αναφέρθηκαν παραπάνω, με την βασική

αρχή να παραμένει  η ίδια – αποθήκευση αρχείων στον  server  και  πρόσβαση και

κοινή  χρήση  σε  αυτά  από  όλες  τις  συσκευές  που  περιέχουν  την  υπηρεσία.  Οι

περιορισμοί  στους  αποθηκευτικούς  χώρους  παραμένουν  οι  ίδιοι  με  το  iCloud

γενικότερα, ενώ από την έκδοση 11 του iOS το iCloud έχει ενωθεί με την εφαρμογή

Files, χωρίς να διατίθεται πλέον ως ξεχωριστή εφαρμογή.[5]

Κριτική, Ιδιωτικότητα και Απώλεια Δεδομένων

Το iCloud όπως και οι προηγούμενες υπηρεσίες έχει λάβει με την σειρά του κριτική,

κυρίως  από  προγραμματιστές  άλλων  εταιρειών  για  bugs  τα  οποία  έχουν  κατά

καιρούς καταστήσει  την εφαρμογή δύσχρηστη.  Συγκεκριμένα, οι  προγραμματιστές

των άλλων εταιρειών αναφέρουν ότι χάρη σε αυτή την κριτική πραγματοποιήθηκαν οι

αναβαθμίσεις που έγιναν στο λειτουργικό σύστημα  iOS 7,  που διορθώνουν τα εν

λόγω bugs.

Αναφορικά με την ιδιωτικότητα, τόσο το  iCloud  γενικότερα όσο και το  iCloud Drive

δεν  περιλαμβάνουν  κρυπτογράφηση  των  αρχείων,  πράγμα  που  σημαίνει  ότι  τα

αρχεία των χρηστών, μένουν εκτεθειμένα σε πρόσβαση από άτομα τα οποία δεν

έχουν το δικαίωμα για κάτι τέτοιο. Τον Αύγουστο του 2014, κυκλοφόρησε η φήμη ότι

hackers που εκμεταλλεύτηκαν ένα κενό ασφαλείας στην υπηρεσία Find My iPhone,

κατόρθωσαν  να  αποκτήσουν  πρόσβαση  σε  προσωπικά  αρχεία  διαφόρων

διασημοτήτων, κατά τον συγχρονισμό του  iCloud  με τις κινητές συσκευές  iPhone.

Τελικά  η  φήμη  αποδείχθηκε  λανθασμένη,  και  μετά  από  έρευνα  της  Apple  σε

συνεργασία  με  τις  αρχές,  επιβεβαιώθηκε  ότι  τα  αρχεία  διέρρευσαν  έπειτα  από

στοχευμένη επίθεση με την μορφή phishing σε συγκεκριμένες διασημότητες.

Τέλος,  ένα  γνωστό  bug  στο  iCloud  Drive,  μπορεί  να  προκαλέσει  την  απώλεια

δεδομένων.  Αρκεί  μία  απλή  μετακίνηση  μη  συγχρονισμένων  αρχείων,  από  έναν

φάκελο σε κάποιον άλλο, και τα δεδομένα θα χαθούν.[5]
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 1.2.2.6 OneDrive 

Η  υπηρεσία  διαδικτυακής  διαχείρισης  και  συγχρονισμού  αρχείων  της  Microsoft

ονομάζεται  OneDrive  (η  οποία  υπήρξε  γνωστή  και  ως  SkyDrive,  Windows  Live

SkyDrive και Windows Live Folders). Το OneDrive λειτουργώντας από τον Αύγουστο

του 2007, δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες του να μεταφορτώνουν τα προσωπικά

τους  αρχεία  και  να  τα  συγχρονίζουν  με  κινητές  συσκευές  (Android,  Windows

Phones,iOS),  υπολογιστές  (Windows,  MacOS)  καθώς  και  με  τις  κονσόλες  της

Microsoft  Xbox  360  και  Xbox  One  ενώ  τα  αρχεία  του  Microsoft  Office

μεταφορτώνονται κατευθείαν στο OneDrive.[6]

Παροχές

Ο δωρεάν χώρος που παρέχεται  από το  OneDrive  είναι  5  gigabytes  ενώ με την

συνδρομή στο  Office  365  οι  χρήστες  μπορούν να  επεκτείνουν τον  αποθηκευτικό

χώρο τους μέχρι και στο 1 terabyte. Κατά την διαγραφή τους, τα αρχεία μεταβαίνουν

στον κάδο ανακύκλωσης, και ο χρήστης μπορεί να τα επαναφέρει μέχρις ότου τα

διαγράψει οριστικά. Ακόμη, δίνεται η δυνατότητα κατεβάσματος ολόκληρων φακέλων

από  το  OneDrive  σε  μορφή  αρχείου  Zip  (συμπιεσμένο  αρχείο),  με  το  όριο

χωρητικότητας  κατά το  κατέβασμα να  είναι  20  gigabytes  (τη  στιγμή που το  όριο

χωρητικότητας στο κατέβασμα για τα υπόλοιπα αρχεία είναι στα 15 gigabytes)  ενώ

κάθε Zip αρχείο θα πρέπει να περιλαμβάνει το πολύ 10000 αρχεία.[6]

Αξίζει να σημειωθεί η συνεργασία του OneDrive με το Office Online. Τα αρχεία που

αποθηκεύονται  στο  OneDrive  μπορούν να επεξεργαστούν από προγράμματα του

Office  Online  όπως  το  Word  ή  το  Excel  Online  μέσω  ενός  απλού  Browser,

ταυτόχρονα από πολλαπλούς χρήστες.[6]

Ιστορία του OneDrive

Πρώτη ονομασία της υπηρεσίας ήταν το Windows Live Folders ως μία beta έκδοση

για  κάποιους  δοκιμαστές  στις  Ηνωμένες  Πολιτείες.  Η  υπηρεσία  επεκτάθηκε  τον

Αύγουστο  του  2007  στο  Ηνωμένο  Βασίλειο  και  την  Ινδία  όπου  και  έλαβε  την

ονομασία  Windows  Live  SkyDrive.  Μέχρι  τα  τέλη  του  2008  το  SkyDrive  είχε

επεκταθεί  σε  62  χώρες,  είχε  αυξήσει  τον  ατομικό  αποθηκευτικό  χώρο από  τα  5

gigabytes  στα  25  gigabytes,  είχε  προσθέσει  επιπλέον  χαρακτηριστικά  όπως  την

υπηρεσία  Windows  Live  Photos  για  την  προβολή  εικόνων  και  βίντεο  και  την
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ευκολότερη αναζήτησή τους με την χρήση μεταδεδομένων  (metadata) και ετικετών

(tags). Το 2010 προστέθηκε η δυνατότητα επεξεργασίας των αρχείων με διαδικτυακά

προγράμματα του  Office  ενώ την επόμενη χρονιά  οι  διαδικτυακές  υπηρεσίες  του

SkyDrive  επιταχύνθηκαν  με  την  χρήση  νέων  διαδικτυακών  τεχνολογιών  σε

συνδυασμό με την χρήση της γλώσσας  HTML5.  Το 2011 το  SkyDrive  επεκτάθηκε

από  το  διαδίκτυο  και  δημιουργήθηκαν  εφαρμογές  για  αυτό,  τόσο  για  κινητές

συσκευές  όσο  και  για  υπολογιστές.  Το  2012  άλλαξε  σημαντικά  το  γραφικό

περιβάλλον  τόσο  της  εφαρμογής  όσο  και  της  ιστοσελίδας  ενώ  βελτιώθηκαν  και

χρηστικές  λειτουργίες  της  υπηρεσίας  όπως  η  άμεση  αναζήτηση  και  η  άμεση

μεταφορά των αρχείων στην εφαρμογή (drag and drop).[6]

Θέματα Ιδιωτικότητας

Το  γεγονός  ότι  αρχεία  τα  οποία  μεταφορτώνονται  στο  One  Drive,  υπόκεινται  σε

ελέγχους  περιεχομένου  για  να  αποφευχθούν  περιστατικά  παραβίασης  των  όρων

χρήσης της Microsoft και να επιβληθούν οι ανάλογες κυρώσεις (από τη διαγραφή του

αρχείου  μέχρι  και  τη  διαγραφή  του  λογαριασμού   Microsoft),  έχει  προκαλέσει

ανησυχία  όσον  αφορά  την  ιδιωτικότητα  των  χρηστών.  Ωστόσο  η  Microsoft

υποστηρίζει  ότι  αυστηρές  εσωτερικές  πολιτικές  περιορίζουν  την  πρόσβαση  μη

εξουσιοδοτημένων ατόμων στα αρχεία καθώς και τα προγράμματά της εμποδίζουν το

ανέβασμα αρχείων τα οποία παραβιάζουν τους όρους χρήσης της εταιρείας.[6]
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αυτό  το  κεφάλαιο  χωρίζεται  σε  δύο  μέρη:  Την  εισαγωγή  στις  διαδικτυακές

εφαρμογές  διαχείρισης  αρχείων  καθώς  και  τον  σχεδιασμό  της  διαδικτυακής

εφαρμογής που υλοποιήθηκε στα πλαίσια αυτής της πτυχιακής εργασίας.

2.1  Εισαγωγή στη Διαδικτυακή Εφαρμογή Διαχείρισης Αρχείων

2.1.1 Εισαγωγή 

Αυτή  η  ενότητα,  αφού  πραγματοποιήσει  μία  σύντομη  ιστορική  διαδρομή  της

διαδικτυακής διαχείρισης αρχείων, θα επικεντρωθεί κυρίως στα χαρακτηριστικά των

Διαδικτυακών  Εφαρμογών  Διαχείρισης  Αρχείων  και  στην  διαδικασία  σχεδιασμού

τους. 

2.1.2 Σύντομη Ιστορία  της Διαδικτυακής Διαχείρισης Αρχείων 

Το ξεκίνημα του διαδικτύου, αποτελούσε μία μορφή απομακρυσμένης πρόσβασης

σε  αποθηκευμένα  αρχεία  άλλων  χρηστών.  Η  αρχική  σελίδα  κάθε  ιστοσελίδας

αποτελούσε την κεντρική τοποθεσία των αποθηκευμένων αρχείων κάθε χρήστη. Με

την  αλλαγή  της  λειτουργίας  του  διαδικτύου  και  την  εισαγωγή  των  δυναμικών

ιστοσελίδων, έπαψε να υφίσταται  σε τόσο μεγάλο βαθμό αυτή η μορφή συνόλου

αρχείων  που  είχαν  οι  ιστοσελίδες.  Ωστόσο,  η  ανάγκη  για  εύκολη  και  απλή

αποθήκευση αρχείων στο διαδίκτυο παρέμεινε και  η δημιουργία νέων υπηρεσιών

διαδικτυακής διαχείρισης αρχείων την κατέστησε ευκολότερη από ποτέ. [15]

2.1.3 Τι είναι η Διαδικτυακή Διαχείριση Αρχείων 

Η  Διαδικτυακή  Διαχείριση  Αρχείων  περιλαμβάνει  υπηρεσίες  παροχής

αποθηκευτικού χώρου αρχείων στο διαδίκτυο και δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες

να αποθηκεύουν διαδικτυακά τα αρχεία τους και να έχουν πρόσβαση σε αυτά με τη

χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης[7]. Ακόμη, σε αυτές τις υπηρεσίες

μπορεί να ενταχθεί και το λογισμικό κοινής χρήσης αρχείων. Η κοινή χρήση αρχείων

είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη τόσο σε εταιρείες όσο και σε ιδιώτες για την αποστολή και
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λήψη αρχείων μέσω διαδικτύου,  με  τη  διαφορά ότι  η  κοινή  χρήση περιλαμβάνει

κυρίως την αποστολή links της τοποθεσίας των αρχείων σε τρίτους [14].

2.2  Τεχνολογίες  -  Μέθοδοι  Υλοποίησης  της  Διαδικτυακής  Εφαρμογής

Διαχείρισης Αρχείων

2.2.1  Εισαγωγή

Για τον σχεδιασμό της εφαρμογής πάνω στην οποία βασίζεται η εν λόγω πτυχιακή

εργασία  που  εκπονήθηκε,  χρησιμοποιήθηκε  πληθώρα  τεχνολογιών  διαδικτύου.

Πρωτίστως,  η  εφαρμογή  λειτουργεί  σε  τοπικό  περιβάλλον  υπολογιστή,  ο  οποίος

χρησιμοποιεί  ειδικό  πρόγραμμα  για  την  παροχή  υπηρεσιών  server  (λογισμικό

XAMPP) και τη χρήση της γλώσσας προγραμματισμού PHP. 

Για  την  δομή  και  το  σχεδιασμό  όλων  τον  οντοτήτων  της  ιστοσελίδας,

χρησιμοποιήθηκε η γλώσσα  HTML  σε συνδυασμό με το  framework Bootstrap,  το

οποίο  παρείχε  κάποιες  επιπλέον  οντότητες,  ενώ  ταυτόχρονα  συνέβαλε  στην

ανταπόκριση της μορφής της ιστοσελίδας σε διαφορετικά μεγέθη οθόνης (και κατ’

επέκταση  σε  κινητές  συσκευές).  Για  την  μορφοποίηση  των  σελίδων,

χρησιμοποιήθηκε κώδικας  CSS  μέσω του οποίου τροποποιήθηκαν οπτικά στοιχεία

της εφαρμογής. Το προγραμματιστικό μέρος της εφαρμογής, πραγματοποιήθηκε με

τη  χρήση  της  γλώσσας  PHP  σε  ότι  αφορούσε  στοιχεία  που  αποστέλλονταν  για

επεξεργασία  στον  server,  ενώ  χρησιμοποιήθηκε  η  γλώσσα  JavaSrcript  για  την

επεξεργασία στοιχείων στον  client.  Τα στοιχεία για την λειτουργία της εφαρμογής,

αποθηκεύονται σε βάση δεδομένων MariaDB, της οποίας η διαχείριση γίνεται από το

γραφικό περιβάλλον που παρέχεται από το λογισμικό XAMPP. (Δημιουργία Βάσεων

Δεδομένων, Πινάκων).

2.2.2 Τεχνολογίες Διαδικτυακών Εφαρμογών 

2.2.2.1 Λογισμικό XAMPP 

Το XAMPP, αποτελεί ένα δωρεάν και ανοικτού κώδικα λογισμικό το οποίο

αναπτύχθηκε από την  Apache Friends  και παρέχει υπηρεσίες  server  σε

κάθε προσωπικό υπολογιστή που το χρησιμοποιεί  τοπικά. Περιλαμβάνει

κυρίως έναν Apache HTTP Server και μία βάση δεδομένων Maria DB και

αναλαμβάνει  την  διερμηνεία  των  γλωσσών  PHP  και  Perl  οι  οποίες
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εκτελούνται  στους  servers.  Με άλλα λόγια,  το  XAMPP  μετατρέπει  κάθε

προσωπικό υπολογιστή σε ένα  server που λειτουργεί τοπικά. Επομένως,

χρησιμοποιώντας  παρόμοιες  λειτουργίες  και  χαρακτηριστικά  με  έναν

τυπικό  server,  το  XAMPP  καθιστά  τυπική  και  εύκολη  διαδικασία  τη

μεταφορά μίας ιστοσελίδας, από έναν υπολογιστή που λειτουργεί τοπικά

σε έναν διαδικτυακό server [8].

2.2.2.2  Γλώσσα HTML 

Η γλώσσα ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρμογών HTML(Hyper Text Markup

Language - Γλώσσα σήμανσης υπερκειμένου) αποτελεί τη βασική γλώσσα

ανάπτυξης  ιστοσελίδων  και  διαδικτυακών  εφαρμογών.  Οι  browsers

πλοήγησης στο διαδίκτυο, αναλαμβάνουν να μετατρέψουν τον κώδικα που

βρίσκεται στα αρχεία HTML (αρχεία που βρίσκονται στο διαδίκτυο ή τοπικά

στον υπολογιστή) σε σελίδες πολυμέσων. Η HTML αφορά κυρίως τη δομή

και την αρχική εμφάνιση κάθε ιστοσελίδας [9]. 

Βασικά στοιχεία που περιλαμβάνει αυτή η γλώσσα, όπως λεκτικά στοιχεία

(Τίτλοι,  Παράγραφοι,  Λίστες,  Σύνδεσμοι  κ.α.),  εικόνες  και  διαδραστικές

φόρμες, αποτελούν τα δομικά στοιχεία δημιουργίας μιας ιστοσελίδας. Κάθε

ένα από αυτά τα στοιχεία,  περιστοιχίζεται  από τα σύμβολα “<>”  (πχ το

στοιχείο  της  παραγράφου  ονομάζεται  “<p>”,  το  στοιχείο  της  εικόνας

ονομάζεται  “<img>”)  τα  οποία  ο  browser  πλοήγησης στο  διαδίκτυο δεν

εμφανίζει  αυτούσια,  αλλά  τα  ερμηνεύει  προκειμένου  να  εμφανίσει  το

αντίστοιχο περιεχόμενο.  (Για παράδειγμα το κείμενο <p>Hello World</p>

θα εμφανίσει μία παράγραφο στην οποία θα αναγράφεται το κείμενο Hello

World - Σημειώνεται ότι με τη χρήση του συμβόλου “/” δηλώνεται το τέλος

κάποιου στοιχείου, σε αυτή την περίπτωση της παραγράφου) [9]

Η  HTML  αναγνωρίζει  και  άλλες  γλώσσες  προγραμματισμού  οι  οποίες

συνεργάζονται  λειτουργικά  με  αυτή,  όπως  η  JavaScript  η  οποία

διαχειρίζεται γεγονότα στη σελίδα (εκτέλεση κώδικα όταν πραγματοποιηθεί

κάποια συγκεκριμένη ενέργεια σε κάποιο στοιχείο της ιστοσελίδας) καθώς

και η CSS που αναλαμβάνει την οπτική μορφοποίηση της ιστοσελίδας [9].
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2.2.2.3 Γλώσσα PHP 

Η διαδικτυακή γλώσσα προγραμματισμού  PHP (Hypertext Preprocessor)

δημιουργήθηκε το 1994 από τον Rasmus Lerdorf και σχεδιάστηκε κυρίως

για ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών και εκτέλεσή της στους  servers,

παρόλο που χρησιμοποιήθηκε και ως προγραμματιστική γλώσσα γενικού

σκοπού.  Κώδικας  PHP  μπορεί  να  βρίσκεται  εντός  κάποιου  αρχείου  με

κώδικα  HTML,  ενώ μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  και  σε  άλλα διαδικτυακά

framework. Ο διερμηνευτής της PHP, βρίσκεται στον εκάστοτε διαδικτυακό

server. Αφού ερμηνευτεί και εκτελεστεί ο κώδικας της PHP, ο διαδικτυακός

server  συνδυάζει τα αποτελέσματα του κώδικα PHP (ο οποίος μπορεί να

περιλαμβάνει εικόνες ή άλλα παραγόμενα δεδομένα) με την ιστοσελίδα που

περιλαμβάνει  αυτό  τον  κώδικα  (Αν  πρόκειται,  για  παράδειγμα,  για  μία

ιστοσελίδα  που  περιλαμβάνει  κώδικα  HTML  και  PHP,  συνδυάζεται  ο

κώδικάς  της  HTML  με  τα  αποτελέσματα  του  κώδικα  της PHP από  τον

διαδικτυακό server) [10].

 2.2.2.4 Γλώσσα CSS 

◦ H γλώσσα CSS (Cascading Style Sheets) αναλαμβάνει τον καθορισμό της

μορφής που θα έχουν οι ιστοσελίδες οι οποίες περιλαμβάνουν κώδικα σε

γλώσσα  HTML.  Επιπλέον,  παρέχει  διαχωρισμό  και  παρουσίαση  του

περιεχομένου  (δηλαδή  δομικά  στοιχεία,  χρώματα  και  γραμματοσειρές)

τροποποιώντας  και  καθορίζοντας  συγκεκριμένες  ιδιότητες  που  αφορούν

στοιχεία της HTML. Παρόλο που ο κώδικας CSS μπορεί να συγγραφεί και

να συμπεριληφθεί  μέσα σε ένα αρχείο  HTML,  η πιο συνήθης πρακτική

είναι  η  δημιουργία  ενός  αρχείου  με  την  κατάληξη  CSS,  το  οποίο

συμπεριλαμβάνεται  σε  κάθε  αρχείο  HTML  το  οποίο  θέλουμε  να

συμπεριλάβει την μορφοποίηση που περιγράφεται στο αρχείο CSS [11].

 2.2.2.5 Γλώσσα JavaScript 

◦ Η γλώσσα προγραμματισμού JavaScript,  μαζί με την  HTML και την  CSS

αποτελούν τις τρεις βασικές γλώσσες του παγκόσμιου ιστού. Με τη χρήση

της  JavaScript  δημιουργούνται  διαδραστικές  ιστοσελίδες,  στις  οποίες
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εκτελούνται  εντολές  όταν  πραγματοποιείται  κάποιο  γεγονός  (συνήθως

κάποια ενέργεια του χρήστη σε κάποιο από τα στοιχεία της ιστοσελίδας).

Αρχικά, η ερμηνεία της JavaScript υπήρχε μόνο στους browser πλοήγησης

των  client  υπολογιστών  ενώ  πλέον  χρησιμοποιείται  και  σε  servers  και

βάσει δεδομένων ή ακόμα και προγράμματα εκτός διαδικτύου. Ωστόσο, η

γλώσσα JavaScript δε θα πρέπει να συγχέεται με τη γλώσσα Java, καθώς

παρόλο που έχουν παρόμοιο όνομα και συντακτικό, διαφέρουν σημαντικά

στο σχεδιασμό τους [12].

 2.2.2.6 Bootstrap Framework 

◦ Το  Bootstrap  αποτελεί ένα δωρεάν  framework  ανοιχτού κώδικα το οποίο

βοηθάει τον σχεδιασμό ιστοσελίδων και διαδικτυακών εφαρμογών. Κυρίως

περιλαμβάνει  πρότυπα  στοιχείων  της  HTML  και  της  CSS  σχετικά  με

φόρμες, πλήκτρα, πλοήγηση και άλλα δομικά στοιχεία της  HTML καθώς

και  επιπλέον στοιχεία της γλώσσας  JavaScript.  To framework Bootstrap

χρησιμοποιείται  κυρίως  για  το  λεγόμενο  front-end  development,  που

σημαίνει  ότι  η χρήση του περιορίζεται σε πρότυπα στοιχείων της  HTML

μορφοποιημένα με συγκεκριμένες εντολές CSS (οι οποίες φυσικά μπορούν

να παραμετροποιηθούν) [13].

2.2.3 Σχεδιασμός Βάσης Δεδομένων

Κατά τη δημιουργία λογαριασμού, ένας νέος χρήστης εισάγεται στον πίνακα των

χρηστών. Ο πίνακας των χρηστών, έχει μια απλή δομή που περιλαμβάνει το όνομα

χρήστη, τον κωδικό πρόσβασης, το e-mail και κάποιες επιπλέον απλές πληροφορίες,

ενώ πρωτεύον κλειδί είναι  το όνομα του χρήστη. (Δεν μπορούν να υπάρξουν δύο

ίδιοι χρήστες)

Βασική οντότητα της εφαρμογής αποτελεί το αρχείο. Επομένως, θα δημιουργηθεί

πίνακας στον οποίο θα εισάγονται οι βασικές πληροφορίες που αφορούν το αρχείο

(Όνομα αρχείου, Όνομα αρχείου στο δίσκο, Επέκταση Αρχείου,  Χρήστης Αρχείου

κλπ), καθώς και από αυτό τον πίνακα θα αντλούνται οι ονομασίες των αρχείων που

εμφανίζονται στην εφαρμογή. 

Ο άμεσος πίνακας που θα συσχετίζεται με τον πίνακα των αρχείων, θα είναι ο

πίνακας αρχείων του χρήστη. Πιο συγκεκριμένα, ο πίνακας των αρχείων του χρήστη,
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θα περιλαμβάνει τον συσχετισμό αρχείων (Πίνακας αρχείων) και χρήστη (Πίνακας

χρηστών),  όταν  κάποιος  χρήστης  αποθηκεύει  κάποιο  αρχείο  στην  προσωπική

συλλογή του.

Δύο ακόμη πίνακες που έχουν άμεση σχέση μεταξύ τους, είναι ο πίνακας τύπων

αρχείων  σε  συσχέτιση  με  τον  πίνακα  επεκτάσεων  αρχείων.  Ο  πίνακας  τύπων

αρχείων περιλαμβάνει απλές μορφές αρχείων (πχ αρχεία word, αρχεία excel) ενώ ο

πίνακας  επεκτάσεων  περιλαμβάνει  τις  επεκτάσεις  σε  συσχέτιση  με  τις  μορφές

αρχείων (πχ αρχεία  word - doc, docx,  αρχεία  excel - xls, xlsx). Η χρήση των δύο

αυτών  πινάκων  και  της  συσχέτισης  μεταξύ  τους,  θα  χρησιμεύσει  αργότερα  στα

κριτήρια αναζήτησης, όπου θα ταυτοποιούνται τα στοιχεία των πινάκων επεκτάσεων-

μορφών αρχείων με τις επεκτάσεις που υπάρχουν στον πίνακα των αρχείων.

Μια πιο συνοπτική μορφή των πινάκων φαίνεται παρακάτω:

 Πίνακας Χρηστών

◦ User: User1

 Πίνακας Αρχείων

◦ File: File1.doc 

 Πίνακας  Αρχείων  των  Χρηστών (Κλειδί  Πίνακα  Χρηστών-Κλειδί  Πίνακα

Αρχείων)

◦ File of User: File1.doc-User1

 Πίνακας Μορφών Αρχείων

◦ Μορφή Αρχείου: Έγγραφο

 Πίνακας Συσχετισμού Επεκτάσεων-Μορφών Αρχείων

◦ Επέκταση-Μορφή: Έγγραφο-.doc

Αυτό που συμπεραίνουμε από το παραπάνω παράδειγμα, είναι  ότι  ένας χρήστης

που δημιουργήθηκε (User1) και ένα αρχείο που εισήχθη στον πίνακα των αρχείων

(file1.doc)  συσχετίζονται  στον  πίνακα  των  αρχείων  του  χρήστη  αν  ο  χρήστης

αποθηκεύσει το αρχείο αυτό στη συλλογή του (file1.doc-User1). Ταυτόχρονα, αυτό το

αρχείο είναι τύπου doc το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως έγγραφο, που σημαίνει ότι και

το αρχείο file1 θα χαρακτηριστεί ως έγγραφο.
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2.2.4 Σχεδιασμός Εφαρμογής

Η εφαρμογή αποτελείται  από δύο σελίδες. Την αρχική σελίδα,  και  την κεντρική

σελίδα, στην οποία μεταβαίνουν οι χρήστες αφότου καταχωρήσουν το σωστό όνομα

χρήστη και κωδικό πρόσβασης. 

Η  αρχική  σελίδα,  αποτελείται  από  ένα  κινούμενο  slide  εικόνων,  μία  στήλη

ενημερωτικού χαρακτήρα σχετικά με την εφαρμογή, δύο φόρμες υποβολής στοιχείων

(μία  για  την  εισαγωγή των  στοιχείων  πρόσβασης  και  μία  για  την  εισαγωγή  των

στοιχείων δημιουργίας λογαριασμού) και στο τέλος τα στοιχεία επικοινωνίας, με έναν

εξωτερικό σύνδεσμο για την πρόσβαση σε κοινωνικά δίκτυα. Ο στόχος της αρχικής

σελίδας  είναι  πρωτίστως  ενημερωτικός,  με  την  πρόθεση  να  προσελκύσει  τους

χρήστες στην δημιουργία ενός νέου λογαριασμού, προβάλλοντας την απλότητα και

την λειτουργικότητα.

Με την δημιουργία ενός νέου λογαριασμού ή την εισαγωγή του ονόματος χρήστη

και  του  κωδικού  πρόσβασης,  οι  χρήστες  εισέρχονται  στην  κεντρική  σελίδα  της

εφαρμογής. Η κεντρική σελίδα, αποτελείται από μία μπάρα πλοήγησης στην κορυφή

της  σελίδας,  με  5  συνδέσμους  και  από  μία  πλαϊνή  σταθερή  μπάρα  (σελίδα)  με

κριτήρια αναζήτησης στοιχείων καθώς και την λειτουργία προσθήκης αρχείων. Στο

κέντρο της σελίδας, εμφανίζονται τα βασικά στοιχεία των αρχείων (εικόνα και τίτλος –

σημειώνεται ότι  τόσο ο τίτλος όσο και η εικόνα, αποτελούν συνδέσμους οι  οποίοι

δίνουν την δυνατότητα πλήρους προβολής και αποθήκευσης του εκάστοτε αρχείου),

εναλλάσσοντας  τρεις  διαφορετικές  σελίδες  με  την  επιλογή  των  αντίστοιχων

συνδέσμων που βρίσκονται στην μπάρα πλοήγησης.

Οι  τρεις  πρώτοι  σύνδεσμοι  που  περιλαμβάνονται  στην  μπάρα  πλοήγησης  της

κορυφής,  εναλλάσσουν τις υποσελίδες που εμφανίζονται στο κέντρο της σελίδας και

κάθε μία από αυτές περιλαμβάνει διαφορετικό είδος αρχείων κάθε φορά. Ο επόμενος

σύνδεσμος, ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου που εμφανίζει οδηγίες σχετικά με την

εφαρμογή  και  ο  τελευταίος  σύνδεσμος  πραγματοποιεί  την  αποσύνδεση  από  την

εφαρμογή. Στο σύνολο των αρχείων που εμφανίζεται, το καθένα περιλαμβάνει ένα

πλήκτρο που διαβάζει τα στοιχεία του, και εμφανίζει σε ένα παράθυρο διαλόγου τις

πληροφορίες του, οι οποίες μπορεί να είναι είτε επεξεργάσιμες είτε όχι, ανάλογα με

το  είδος  αρχείων  που  έχει  επιλεγεί  από  τον  αντίστοιχο  σύνδεσμο  στην  μπάρα

πλοήγησης.
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Τέλος, η πλαϊνή μπάρα περιλαμβάνει  κριτήρια αναζήτησης και ταξινόμησης των

εμφανιζόμενων αρχείων καθώς και  το  πλήκτρο  της  προσθήκης  των  αρχείων.  Το

πλήκτρο προσθήκης αρχείων ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου, στο οποίο εισάγονται

το αρχείο και οι βασικές πληροφορίες του. Πέραν των βασικών πληροφοριών του,

αποθηκεύονται και αυτόματα στοιχεία όπως το όνομα του χρήστη που εισήγαγε το

αρχείο καθώς και η ημερομηνία εισαγωγής. Όσον αφορά τα κριτήρια αναζήτησης, με

την  επιλογή  κριτηρίων  από  τις  λίστες  τιμών  στην  πλαϊνή  μπάρα  (σελίδα),

πραγματοποιείται στοχευμένη αναζήτηση και εμφάνιση συγκεκριμένων αρχείων στο

κέντρο της σελίδας τα οποία πληρούν τα κριτήρια που έχουν επιλεγεί.

Κύριος στόχος της διαδικτυακής εφαρμογής που αναπτύχθηκε, είναι  η βέλτιστη

εισαγωγή, αναζήτηση και αποθήκευση αρχείων σε διαδικτυακό χώρο με σιγουριά και

αξιοπιστία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφονται τα λειτουργικά στοιχεία και οι οδηγίες χρήσης

της διαδικτυακής εφαρμογής διαχείρισης αρχείων “FILUP” η οποία αναπτύχθηκε στα

πλαίσια της εκπόνησης της παρούσας πτυχιακής εργασίας.

3.1 Εισαγωγή στη Διαδικτυακή Εφαρμογή FILUP 

Το  FILUP  αποτελεί  μια  διαδικτυακή  εφαρμογή  διαχείρισης  και  κοινής  χρήσης

αρχείων  (file  hosting  and  file  sharing  service)  μεταξύ  πιστοποιημένων  χρηστών.

(πιστοποιημένοι χρήστες με την χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης).

Τα βασικά βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσει ένας χρήστης για την χρήση της εν

λόγω διαδικτυακής εφαρμογής, είναι η δημιουργία λογαριασμού με όνομα χρήστη,

κωδικό πρόσβασης και κάποια επιπλέον βασικά στοιχεία. 

Κατόπιν,  συνδέεται  στην  εφαρμογή  με  το  όνομα  χρήστη  και  τον  κωδικό

πρόσβασης που έχει καταχωρήσει και με αυτό τον τρόπο του δίνεται η δυνατότητα να

μεταφορτώσει  αρχεία  οποιασδήποτε  μορφής.  Κατά  την  εισαγωγή  των  αρχείων,

καταχωρούνται από τον χρήστη και κάποια επιπλέον στοιχεία που συνοδεύουν τα

αρχεία του, όπως ένα νέο όνομα αρχείου, μία περιγραφή αρχείου καθώς και ετικέτες

(tags) σχετικές με το αρχείο, προκειμένου να είναι ευκολότερη η αναζήτησή του. Τα

αρχεία  που  μεταφορτώνουν  όλοι  οι  χρήστες  του  FILUP,  μπορούν  να  είναι  είτε

προσωπικά  (δηλαδή  ορατά  μόνο  στον  χρήστη  ο  οποίος  τα  μεταφορτώνει)  είτε
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κοινόχρηστα (δηλαδή  ορατά  σε  οποιονδήποτε  έχει  δημιουργήσει  λογαριασμό  στο

FILUP).

Πέραν  της  εισαγωγής  των  αρχείων  τους,  οι  χρήστες  του  FILUP,  έχουν  τη

δυνατότητα να αναζητήσουν και αρχεία που έχουν μεταφορτώσει άλλοι χρήστες και

έχουν χαρακτηρίσει ως “Κοινόχρηστα”. Κατά τη διάρκεια της αναζήτησης, αν κάποιος

χρήστης  του  FILUP  εντοπίσει  κάποιο  αρχείο  που  τον  ενδιαφέρει,  μπορεί  να  το

προσθέσει στην προσωπική του συλλογή (καθώς και να το αφαιρέσει αργότερα από

την  προσωπική  του  συλλογή).  Αξίζει  να  σημειωθεί  πως  τα  πλήρη  δικαιώματα

επεξεργασίας του κάθε αρχείου, τα έχει ο χρήστης ο οποίος το έχει μεταφορτώσει

στο FILUP. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι κάθε χρήστης που μεταφορτώνει ένα αρχείο,

είναι ο μόνος που μπορεί να επεξεργαστεί λεπτομέρειες του αρχείου όπως το όνομά

του, την περιγραφή του, τις ετικέτες του και την ορατότητά του (Αν θα είναι δηλαδή το

αρχείο  δημόσιο  ή  κοινόχρηστο)  καθώς  φυσικά  και  να  αφαιρέσει  το  αρχείο

ολοκληρωτικά από την εφαρμογή.

Στόχος  του  FILUP  είναι  η  παροχή  ενός  απλού,  εύχρηστου  και  αξιόπιστου

διαδικτυακού χώρου οργάνωσης και αποθήκευσης αρχείων.

3.2 Ενότητες της Αρχικής Σελίδας 

Δεδομένου ότι ο βασικότερος στόχος του FILUP είναι η απλότητα και η αμεσότητα

προς τον χρήστη, έχει καταβληθεί η προσπάθεια να διατηρηθεί και η Αρχική Σελίδα

της εφαρμογής σε ένα απλό και ουσιαστικό επίπεδο. Τα βασικά στοιχεία της αρχικής

σελίδας είναι τα εξής:

 “Αρχική Σελίδα”

Επιλέγοντας  τον  σύνδεσμο  “Αρχική  Σελίδα”,  ο  χρήστης  μεταβαίνει  στην

κορυφή της αρχικής σελίδας.
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 “Δημιουργία Λογαριασμού”

Επιλέγοντας τον σύνδεσμο “Δημιουργία Λογαριασμού”,  ο χρήστης μεταβαίνει

στο πλαίσιο με τίτλο “Εγγραφείτε σήμερα Δωρεάν” και ο κέρσορας μεταβαίνει

στο  πεδίο  “Όνομα  Χρήστη”,  προκειμένου  να  ξεκινήσει  ο  χρήστης  την

καταχώρηση  των  στοιχείων  του  για  την  δημιουργία  λογαριασμού  με  την

επιλογή του πλήκτρου “Εγγραφή” που βρίσκεται παρακάτω.

 “Συνδεθείτε”

Επιλέγοντας τον σύνδεσμο “Συνδεθείτε”, ο χρήστης μεταβαίνει στο πλαίσιο με

τίτλο  “Είσοδος  στο  FILUP”  και  ο  κέρσορας  μεταβαίνει  στο  πεδίο  “Όνομα

Χρήστη”, προκειμένου να ξεκινήσει ο χρήστης την εισαγωγή των στοιχείων

του για την είσοδο στο FILUP.
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Αν ο χρήστης επιλέξει την ένδειξη “Να με θυμάσαι”, τότε κατά την επόμενη

είσοδό  του  στην  εφαρμογή,  τα  πεδία  “Όνομα  Χρήστη”  και  “Κωδικός

Πρόσβασης” θα είναι συμπληρωμένα με τα στοιχεία του.

 “Επικοινωνία”

Επιλέγοντας τον σύνδεσμο “Επικοινωνία”, ο χρήστης μεταβαίνει στο τέλος της

σελίδας όπου εμφανίζονται τα στοιχεία επικοινωνίας της σελίδας, καθώς και ο

σύνδεσμος για την μετάβαση στην σελίδα που δημιουργήθηκε για το  FILUP

στο  Facebook.  Ενώ  με   την  επιλογή  του  λογότυπου  “FILUP”,  ο  χρήστης

μεταβαίνει εκ νέου στην κορυφή της σελίδας (Δηλαδή στην αρχική σελίδα).
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 Πλήκτρα “Ξεκινήστε” και “Πως Λειτουργεί”

Με την επιλογή του πλήκτρου της κεντρικής οθόνης “Ξεκινήστε”, ο χρήστης

μεταβαίνει  στην  οθόνη  Δημιουργίας  Λογαριασμού  και  Σύνδεσης  στην

εφαρμογή.  Με  την  επιλογή  του  πλήκτρου  της  κεντρικής  οθόνης  “Πως

Λειτουργεί”,  ο χρήστης μεταβαίνει στην σύντομη περιγραφή της λειτουργίας

του FILUP για τους νεοεισερχόμενους χρήστες στο FILUP.

 Συνολικά Μία Σελίδα:

Σχεδιαστικά όλες οι ενότητες της σελίδας ανήκουν σε μία σελίδα. Ουσιαστικά,

αυτό  σημαίνει  πως  αν  κάποιος  κάνει  μία  πλήρη  κύλιση  στην  σελίδα,  θα

μπορέσει να δει όλες τις ενότητες της σελίδας χωρίς να χρησιμοποιήσει τα
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πλήκτρα της σελίδας. Παρόλα αυτά, τα πλήκτρα αποτελούν έναν πιο άμεσο

και γρήγορο τρόπο για την πρόσβαση στις ενότητες της σελίδας.

3.3 Δημιουργία Λογαριασμού και είσοδος στην εφαρμογή

Τόσο η δημιουργία λογαριασμού, όσο και η σύνδεση στην εφαρμογή αποτελούν

αρκετά απλές διαδικασίες. Για την δημιουργία λογαριασμού, όπως αναφέρθηκε και

παραπάνω  επιλέγεται  ο  σύνδεσμος  “Δημιουργία  Λογαριασμού”  και  αρκεί  η

συμπλήρωση  απλών  στοιχείων,  όπως  το  Όνομα  Χρήστη,  η  Διεύθυνση  E-mail,

Κωδικός  Πρόσβασης  και  το  Όνομα  και  το  Επίθετο  του  Χρήστη.  Ο  κωδικός

πρόσβασης πληκτρολογείται  δύο φορές για την επιβεβαίωσή του.  Για την είσοδο

στην εφαρμογή, επιλέγεται ο σύνδεσμος “Συνδεθείτε” και αρκεί απλά η εισαγωγή του

ονόματος χρήστη και  του κωδικού πρόσβασης ο οποίος καταχωρήθηκε κατά την

δημιουργία του λογαριασμού. Επαναλαμβάνεται, ότι με την επιλογή της ένδειξης “Να

με θυμάσαι”, τα στοιχεία του χρήστη διατηρούνται συμπληρωμένα κατά την επόμενη

είσοδό του στο σύστημα.
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3.4 Ενότητες της Κεντρικής Σελίδας της Εφαρμογής

Εφόσον  συμπληρωθούν  σωστά  τα  στοιχεία  σύνδεσης  στην  εφαρμογή  (Όνομα

Χρήστη και  Κωδικός  Πρόσβασης),  ο  χρήστης  μεταβαίνει  στην  παραπάνω οθόνη,

που αποτελεί την κεντρική σελίδα του  FILUP. H κεντρική σελίδα χωρίζεται σε τρεις

ενότητες:

 “Τα Αρχεία Μου” - Επιλέγοντας τον σύνδεσμο “Τα Αρχεία μου”, οι χρήστες

αποκτούν πρόσβαση στα  αρχεία  τα  οποία  έχουν μεταφορτώσει  οι  ίδιοι.  Η

ενότητα “Τα Αρχεία μου” χωρίζεται στα “Προσωπικά Αρχεία” (Αρχεία τα οποία

εμφανίζονται  μόνο  στην ενότητα  “Τα Αρχεία  μου”  στον εκάστοτε  χρήστη  ο

οποίος τα έχει μεταφορτώσει) και τα “Κοινόχρηστα Αρχεία” (Αρχεία τα οποία

εμφανίζονται σε όλους τους χρήστες του FILUP στην ενότητα “Όλα τα Αρχεία”)
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Επιλέγοντας το πλήκτρο “Περισσότερα” σε ένα από τα αρχεία, εμφανίζονται οι

πληροφορίες του εκάστοτε αρχείου, οι οποίες είναι και επεξεργάσιμες από τον

χρήστη ο οποίος και τα έχει  μεταφορτώσει. Ακόμη, κάνοντας κλικ είτε στην

εικόνα, είτε στο όνομα της εικόνας, πραγματοποιείται είτε πλήρης προβολή αν

πρόκειται για αρχείο εικόνας ή pdf, είτε απευθείας download στον υπολογιστή

του χρήστη.

Με την επιλογή του πλήκτρου “Κλείσιμο” ή του “Χ” κλείνει το παράθυρο που

εμφανίζει τις πληροφορίες του αρχείου. Η επιλογή “Διαγραφή” διαγράφει το

αρχείο,  ενώ  η  επιλογή  “Αποθήκευση”  αποθηκεύει  οποιαδήποτε  αλλαγή  ή

προσθήκη πραγματοποιήσει ο χρήστης στο αρχείο.
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 “Αποθηκευμένα Αρχεία”

Με  την  επιλογή  του  συνδέσμου  “Αποθηκευμένα  Αρχεία”,  εμφανίζονται  τα

αρχεία διαφόρων άλλων χρηστών τα οποία έχει αποθηκεύσει ο χρήστης, και

αποτελούν την  προσωπική του  συλλογή.  Τα  αρχεία  που επιλέγονται  προς

αποθήκευση εντοπίζονται στην παρακάτω ενότητα με τίτλο “Όλα τα αρχεία”

Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι πληροφορίες που εμφανίζονται με την επιλογή του

πλήκτρου  “Περισσότερα”  δεν  είναι  επεξεργάσιμες,  ενώ η  μόνη  δυνατότητα

που δίνεται σε αυτή την ενότητα, όσον αφορά τα αρχεία, είναι η αφαίρεση του

εκάστοτε αρχείου από τη συλλογή με την επιλογή του πλήκτρου “Αφαίρεση”.
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 “Όλα τα Αρχεία”

Η ενότητα “Όλα τα Αρχεία”, εκτός από την εμφάνισή της με την επιλογή του

συνδέσμου “Όλα τα Αρχεία”, είναι και η αρχική και προκαθορισμένη σελίδα

που  εμφανίζεται  κατά  την  είσοδο  στην  εφαρμογή.  Σε  αυτή  την  ενότητα,

εμφανίζονται  όλα  τα  αρχεία  τα  οποία  έχουν  εισαχθεί  από  όλους  τους

εγγεγραμμένους  χρήστες  του  FILUP  (και  έχουν  την  ένδειξη  “Κοινόχρηστο

Αρχείο”) ξεκινώντας από το πιο πρόσφατο μέχρι το παλαιότερο.

Στην  περίπτωση  της  ενότητας  “Όλα  τα  Αρχεία”,  κατά  την  επιλογή  του

πλαισίου “Περισσότερα” σε κάποιο από τα αρχεία, τα στοιχεία των αρχείων

δεν είναι επεξεργάσιμα. Στο τέλος του παραθύρου των λεπτομερειών, με την

επιλογή  του  πλήκτρου  “Προσθήκη”,  πραγματοποιείται  η  προσθήκη  του

επιλεγμένου αρχείου στην προσωπική συλλογή του χρήστη.
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Επιπλέον,  εκτός  από  τις  τρεις  βασικές  ενότητες,  υπάρχει  και  ένας  επιπλέον

σύνδεσμος με το όνομα “Οδηγίες”, ο οποίος ανοίγει ένα παράθυρο με σύντομες και

περιεκτικές  οδηγίες  σχετικά  με  τα  περιεχόμενα  και  τα  στοιχεία  της  διαδικτυακής

εφαρμογής.
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3.5 Στοιχεία της Πλαϊνής Σελίδας της Εφαρμογής

Πολλές  και  σημαντικές  λειτουργίες  εκτελούνται  και  από  την  πλαϊνή  σελίδα  της

εφαρμογής. Αρχικά, η πρώτη και πιο σημαντική λειτουργία, είναι η μεταφόρτωση των

αρχείων  η  οποία  πραγματοποιείται  μέσω  του  πλήκτρου  “Προσθήκη  Αρχείου”.

Κατόπιν, ακολουθούν λίστες τιμών οι οποίες χρησιμεύουν στην ταξινόμηση και την

στοχευμένη αναζήτηση αποτελεσμάτων, όσον αφορά τα αρχεία. Οι λίστες τιμών και

τα κριτήρια αναζήτησης είναι τα ακόλουθα:

 Λίστα  τιμών:   Ταξινόμηση  Κατά     (Τιμές:  Όνομα  Αρχείου,  Ημερομηνία

Μεταφόρτωσης,  Χρήστης  Μεταφόρτωσης,  Επέκταση  Αρχείου) – Επιλέγεται

από τη λίστα το κριτήριο βάσει του οποίου θα καθοριστεί η σειρά με την οποία

θα εμφανιστούν τα αρχεία.

 Κριτήριο Αναζήτησης:    Όνομα Αρχείου – Συμπληρώνεται το όνομα, ή μέρος

του ονόματος του αρχείου το οποίο αναζητείται.

 Λίστα τιμών:   Τύποι Αρχείων     (Τιμές: Όλοι, Αρχείο   Word  , Αρχείο   Excel  , Αρχείο

Pdf  , Εκτελέσιμο Αρχείο, Αρχείο Εικόνας, Αρχείο Ήχου, Αρχείο Βίντεο, Άλλο

Αρχείο, Αρχείο  (zip/rar)  ) – Επιλέγεται από τη λίστα το είδος των αρχείων που

επιθυμούμε να εμφανιστούν.

 Λίστα τιμών:   Επέκταση Αρχείου     (Τιμές: Όλες οι επεκτάσεις αρχείων τα οποία

έχουν μεταφορτωθεί στην εφαρμογή) – Επιλέγεται από τη λίστα η επέκταση

των αρχείων που επιθυμούμε να εμφανιστούν.

 Λίστα  τιμών:   Αρχεία  του  Χρήστη     (Τιμές:  Όλοι  οι  διαθέσιμοι  χρήστες  της

εφαρμογής) – Επιλέγεται  από  τη  λίστα  ο  χρήστης  του  οποίου  τα  αρχεία

επιθυμούμε να εμφανιστούν.

Χρήστος Σπυρίδων Κ. Καραγιώτης                                                                                                                        
43



Διαδικτυακή  Εφαρμογή Διαχείρισης Κατηγοριοποιημένων Κοινόχρηστων Αρχείων

 Κριτήριο Αναζήτησης:   Ημερομηνία Μεταφόρτωσης (Από-Έως) – Επιλέγεται

το  εύρος  ημερομηνιών  μεταφόρτωσης,  προκειμένου  να  εμφανιστούν  μόνο

αρχεία τα οποία μεταφορτωθήκαν κατά αυτή την περίοδο.

 Κριτήριο Αναζήτησης:   Tag   του Αρχείου – Συμπληρώνεται το tag του αρχείου

το οποίο αναζητείται.

 Πλήκτρο:   Αναζήτηση – Με  την  επιλογή  του  πλήκτρου  “Αναζήτηση”,

λαμβάνονται υπόψη όλα τα κριτήρια αναζήτησης τα οποία συμπληρώθηκαν,

και  εκτελείται  η  αναζήτηση  και  εμφάνιση  των  αρχείων  με  βάσει  αυτά  τα

κριτήρια

3.6 Διαδικασία Μεταφόρτωσης Αρχείου

Η  διαδικασία  Μεταφόρτωσης  Αρχείου  είναι  απλή  και  συγκεκριμένη  και

περιγράφεται  στα  παρακάτω  βήματα  που  θα  πρέπει  να  ακολουθηθούν  από  τον

εκάστοτε χρήστη:

 Πρώτα επιλέγεται το πλήκτρο “Εισαγωγή Αρχείου” από την πλαϊνή σελίδα της

εφαρμογής.

 Το πλήκτρο “Εισαγωγή Αρχείου” ανοίγει το παράθυρο στο οποίο εισάγονται

όλα τα στοιχεία του αρχείου το οποίο μεταφορτώνεται.

 Επιλέγεται  το  πλήκτρο  “Επιλογή  Αρχείου”,  με  το  οποίο  πραγματοποιείται

αναζήτηση από τον χρήστη στα αρχεία που διατηρεί στον τοπικό δίσκο του

προσωπικού του υπολογιστή.

 Επιλέγεται το επιθυμητό αρχείο για εισαγωγή στην εφαρμογή, και επιλέγεται

το πλήκτρο άνοιγμα.

 Πληκτρολογείται από το χρήστη ένα νέο όνομα για το αρχείο καθώς και μία

σχετική περιγραφή για αυτό.
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 Πληκτρολογούνται tags από τον χρήστη σχετικά με το αρχείο, προκειμένου να

καταστεί ευκολότερη η αναζήτηση του αρχείου στο μέλλον. Τα tags θα πρέπει

να ξεκινούν με τον χαρακτήρα # (λόγω αυτού του χαρακτήρα θα μπορούσαν

να χαρακτηριστούν και ως hashtags) και να χωρίζονται μεταξύ τους με κενό.

(#tag1 #tag2)

 Επιλέγεται  από  τη  λίστα  τιμών  αν  το  αρχείο  θα  είναι  Κοινόχρηστο

(Προκειμένου  να  εμφανίζεται  στην  ενότητα  “Όλα  τα  Αρχεία”  που  είναι

προσβάσιμη  από  όλους  τους  χρήστες  της  εφαρμογής)  ή  Προσωπικό

(Προκειμένου να είναι ορατό μόνο στην ενότητα “Τα Αρχεία Μου”).

 Τέλος, επιλέγεται το πλήκτρο “Προσθήκη” και το αρχείο εισάγεται στο  FILUP

επιτυχώς.

 Σημειώνεται ότι: 

1. Όλα  τα  πεδία  μπορούν  να  ενημερωθούν  από  τον  χρήστη  ο  οποίος

μεταφορτώνει το αρχείο, στην ενότητα “Τα Αρχεία Μου”

2. Πληροφορίες  όπως  η  Ημερομηνία  Μεταφόρτωσης,  ο  Χρήστης

Μεταφόρτωσης και  η  Επέκταση Αρχείου  αποθηκεύονται  αυτόματα  κατά

την  εισαγωγή.  Οι  πληροφορίες  αυτές,  βοηθούν  τόσο  στην  ευκολότερη

ανεύρεση και ταξινόμηση των αρχείων, αλλά η αναγνώριση της επέκτασης

αρχείου  καθορίζει  και  την  εμφάνιση  των  αρχείων.  (πχ  Thumbnail στα

αρχεία εικόνας, προκαθορισμένα εικονιδίων στα αρχεία Word και Excel)
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3.7 Διαδικασία Αποθήκευσης Μεταφορτωμένου Αρχείου

Για την Αποθήκευση Μεταφορτωμένου Αρχείου αρκούν δύο απλές κινήσεις (υπό

την προϋπόθεση ότι το αρχείο έχει χαρακτηριστεί ως Κοινόχρηστο από τον χρήστη ο

οποίος το έχει μεταφορτώσει):

 Αναζήτηση Αρχείου στην ενότητα “Όλα τα Αρχεία” και επιλογή του πλήκτρου

“Περισσότερα”

 Επιλογή του πλήκτρου “Προσθήκη”
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 Επιλογή της ενότητας “Αποθηκευμένα Αρχεία” για επιβεβαίωση
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 

4.1 Σύνοψη της πτυχιακής εργασίας

Η  παρούσα  πτυχιακή  εργασία  επικεντρώθηκε  στην  ανάδειξη  των  διαδικτυακών

εφαρμογών διαχείρισης και κοινής χρήσης αρχείων. Αρχικά, πραγματοποιήθηκε μία

ιστορική  αναδρομή  στην  πλειοψηφία  των  διαδικτυακών  εφαρμογών  που

αναπτύχθηκαν κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Κατόπιν, αναλύθηκαν πιο διεξοδικά

μερικές από αυτές ως προς την ιστορική τους διαδρομή και τα χαρακτηριστικά τους.

Στη  συνέχεια,  έγινε  μία  περεταίρω  προσπάθεια  κατανόησης  της  διαδικτυακής

διαχείρισης  αρχείων  καθώς  και  του  σχεδιασμού  μίας  διαδικτυακής  εφαρμογής

διαχείρισης  αρχείων.  Ακολούθησε  η  αναλυτική  περιγραφή  της  λειτουργίας  της

εφαρμογής  FILUP,  μιας  διαδικτυακής  εφαρμογής  διαχείρισης  αρχείων  η  οποία

αναπτύχθηκε στα πλαίσια εκπόνησης της παρούσας πτυχιακής εργασίας

4.2  Συμπεράσματα και Προοπτικές

Τόσο  κατά  την  αναδρομή  σε  προγενέστερες  διαδικτυακές  εφαρμογές

διαχείρισης  αρχείων,  όσο  και  κατά  την  δημιουργία  μίας  διαδικτυακής  εφαρμογής

διαχείρισης αρχείων, το πρώτο συμπέρασμα στο οποίο μπορούμε να καταλήξουμε,

είναι ότι πρόκειται για μία άκρως χρηστική υπηρεσία. Φυσικά, όπως αναλύθηκε και

στο  πρώτο  κεφάλαιο,  υπάρχουν  φορές  που  οι  εφαρμογές  αυτές  παρουσιάζουν

αδυναμίες όσον αφορά την ιδιωτικότητα και το απόρρητο των δεδομένων. Παρόλα

αυτά,  δεν  παύουν  να  έχουν  έναν  πολύ  μεγάλο  βαθμό  χρηστικότητας,  για  κάθε

χρήστη που αναζητά μια γρήγορη,  εύχρηστη και  αξιόπιστη λύση προκειμένου να

διατηρεί τα αρχεία του ή αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων του, σε μία τοποθεσία η

οποία μπορεί να είναι εύκολα προσβάσιμη από πολλές διαφορετικές συσκευές.

Από την πλευρά ενός προγραμματιστή, μία τέτοια εφαρμογή θα πρέπει να

αντιμετωπιστεί  με  την  ανάλογη  σοβαρότητα,  καθώς  πρόκειται  για  τη  διαχείριση

ευαίσθητων δεδομένων τα οποία απαιτούν προστασία. Πρωτίστως,  θα πρέπει  να

προστατεύεται  η  διαδικασία  πρόσβασης  των  χρηστών  σε  μία  τέτοια  σελίδα,

προκειμένου να αποτραπεί με τη σειρά της η πρόσβαση στη βάση δεδομένων. Τα

αρχεία που εισάγονται, καλό θα είναι να έχουν κρυπτογραφηθεί, προκειμένου να μην

είναι προσβάσιμα από εργαζόμενους και προγραμματιστές οι οποίοι διαχειρίζονται
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τις εφαρμογές (μία πρακτική που δεν ακολουθήθηκε στην διαδικτυακή εφαρμογή που

αναπτύχθηκε,  αλλά  ακολουθείται  από  γνωστές  εταιρείες  παροχής  αυτής  της

υπηρεσίας, όπως αναφέρθηκε στο πρώτο κεφάλαιο).  Ακόμη, θα πρέπει να δίνεται

προσοχή στο μέγεθος του αποθηκευτικού χώρου που μοιράζεται σε κάθε χρήστη,

λαμβάνοντας υπόψη και το συνολικό μέγεθος που παρέχεται από την εταιρεία που

παρέχει το  hosting  της σελίδας. Τέλος, όπως και στις περισσότερες εφαρμογές, θα

πρέπει  να  καταβάλλεται  κάθε  προσπάθεια  από  τον  προγραμματιστή,  για  την

βελτιστοποίηση της εφαρμογής και για την ανεύρεση μεθόδων οι οποίες αυξάνουν

την χρηστικότητα, την ταχύτητα διεκπεραίωσης των εργασιών, την αξιοπιστία και την

ασφάλεια της εφαρμογής.

Οι υπηρεσίες διαδικτυακής διαχείρισης αρχείων, ως μέρος των τεχνολογιών

υπολογιστών σε νέφος, έχουν πολύ σπουδαίο μέλλον μπροστά τους. Η χρησιμότητα

και η χρηστικότητά τους είναι η αφετηρία για αυτό, αλλά όλες οι γνωστές εταιρείες

παροχής αυτών των υπηρεσιών εξελίσσουν ολοένα και περισσότερο τις εφαρμογές

τους. Όπως είδαμε και στην εφαρμογή του FILUP, τα μεταδεδομένα (metadata) των

αρχείων  μπορούν  να  προσφέρουν  πολύ  χρήσιμες  λειτουργίες  σχετικά  με  την

ταξινόμηση και ανεύρεση των αρχείων (πχ οι ετικέτες(tags), το είδος του αρχείου, ο

χρήστης μεταφόρτωσης, η ημερομηνία μεταφόρτωσης). Οι λειτουργίες αυτές, βέβαια,

μπορούν να εξελιχθούν περισσότερο, με την περιορισμένη συμμετοχή του χρήστη

στη  συλλογή  και  αποθήκευση  των  μεταδεδομένων.  Ήδη  σε  κάποιες  από  τις

υπηρεσίες που αναφέρθηκαν στο πρώτο κεφάλαιο, χρησιμοποιείται η αναγνώριση

κειμένου από φωτογραφίες, και κατά συνέπεια η αναζήτηση κειμένου σε αυτές τις

φωτογραφίες.

Χρήστος Σπυρίδων Κ. Καραγιώτης                                                                                                                        
49



Διαδικτυακή  Εφαρμογή Διαχείρισης Κατηγοριοποιημένων Κοινόχρηστων Αρχείων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

Στο παράρτημα αυτό παρατίθεται ο κώδικας ανάπτυξης της παρούσας εφαρμογής.

Η εφαρμογή αποτελείται από τα εξής αρχεία:

 Index.php (Η αρχική σελίδα της εφαρμογής) (Σελίδα 51)

 conn.inc.php (Ο  κώδικας  που  πραγματοποιεί  τη  σύνδεση  στη  βάση

δεδομένων) (Σελίδα 57)

 server.inc.php (Ο  κώδικας  που  πραγματοποιεί  την  διαχείριση  της

σύνδεσης στην εφαρμογή) (Σελίδα 57)

 Home.php (Η κεντρική σελίδα της εφαρμογής-Μετά από τη σύνδεση του

χρήστη) (Σελίδα 61)

◦ useruploads.inc.php (Η  σελίδα  που  περιλαμβάνεται  στην  κεντρική

Home.php  και  εμφανίζει  τα  αρχεία  που  έχει  ανεβάσει  ο  χρήστης)

(Σελίδα 72)

◦ userfiles.inc.php (Η  σελίδα  που  περιλαμβάνεται  στην  κεντρική

Home.php  και  εμφανίζει  τα αρχεία που έχει  αποθηκεύσει  ο χρήστης)

(Σελίδα 81)

◦ allfiles.inc.php (Η σελίδα που περιλαμβάνεται στην κεντρική Home.php

και εμφανίζει τα αρχεία που έχουν ανεβάσει όλοι οι χρήστες)  (Σελίδα

87)

◦ lists.inc.php (Η  σελίδα  που  περιλαμβάνει  τον  κώδικα  δυναμικής

δημιουργίας των λιστών αναζήτησης) (Σελίδα 86)

◦ errors.inc.php (Η σελίδα που περιλαμβάνει τον κώδικα που εμφανίζει

τα errors) (Σελίδα 87)

 gallery-upload.inc.php (Ο  κώδικας  που  πραγματοποιεί  το  upload  των

αρχείων στην εφαρμογή, καθώς και τη διαχείριση (insert, update, delete)

των αρχείων) (Σελίδα 87)

Ακόμη  περιλαμβάνεται  το  αρχείο  flm.sql  το  οποίο  περιλαμβάνει  τους  παρακάτω

πίνακες της βάσης δεδομένων της εφαρμογής (Σελίδα 92):

 flm_users – Πίνακας στον οποίο εισάγονται οι χρήστες της εφαρμογής

 flm_files – Πίνακας των αρχείων τα οποία μεταφορτώνονται στην εφαρμογή
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 flm_user_files –  Πίνακας ο οποίος περιέχει  τα  αποθηκευμένα αρχεία  των

χρηστών

 flm_file_types – Πίνακας ο οποίος περιέχει τους τύπους αρχείων (πχ Εικόνα,

Έγγραφο κλπ)

 flm_file_formats – Πίνακας ο οποίος περιέχει το συσχετισμό τύπων αρχείων

με τις επεκτάσεις των αρχείων (πχ Έγγραφο – doc, Εικόνα – jpg)

Index.php

<?php include ('includes/server.inc.php'); ?>

<?php include('includes/errors.inc.php');?>

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

<meta charset="utf-8">

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

<link rel="icon" href="img/logo.ico">

<title>FILUP - Ανεβάστε τα αρχεία σας Έξυπνα!</title>

<link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css"/>

<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>

<script 

src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.9/umd/popper.min.js"></script>

<script src="js/bootstrap.min.js"></script>

<script src="https://use.fontawesome.com/releases/v5.0.8/js/all.js"></script>

<link href="style.css" rel="stylesheet">

</head>

<body>

<!-- Navigation -->

<nav class="navbar navbar-expand-md navbar-light sticky-top">

<a class="navbar-brand" href="#">

<img src="img/logo.png"></a>
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<button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-

target="#navbarResponsive" aria-controls="navbarResponsive" aria-expanded="false" aria-

label="Toggle navigation">

<span class="navbar-toggler-icon"></span>

</button>

<div class="collapse navbar-collapse" id="navbarResponsive" style=" padding: .8rem; 

background-color: #8ef8f9;height: 90px;">

<ul class="navbar-nav ml-auto">

<li class="nav-item">

<a  class="nav-link" href="#">Αρχική Σελίδα</a>

</li>

<li class="nav-item">

<a  class="nav-link" href="#inputUsernameR">Δημιουργία Λογαριασμού</a>

</li>

<li class="nav-item">

<a  class="nav-link" href="#inputUsername">Συνδεθείτε</a>

</li>

<li class="nav-item">

<a  class="nav-link" href="#contact">Επικοινωνία</a>

</li>

</ul>

</div>

</nav>

<!--- Image Slider -->

<div id="slides" class="carousel slide" data-ride="carousel">

<ul class="carousel-indicators">

<li data-target="#slides" data-slide-to="0"></li>

<li data-target="#slides" data-slide-to="1"></li>

<li data-target="#slides" data-slide-to="2"></li>

</ul>

<div class="carousel-inner">

<div class="carousel-item active">

<img src="img/arrangement-blur-blurred-background3.jpg">

<div class="carousel-caption">

<h1 class="display-2">FILUP</h1>

<h3>Ανεβάστε και Οργανώστε τα αρχεία σας έξυπνα</h3>

<a href="#howworks" class="btn btn-outline-primary btn-lg">Πώς Λειτουργεί</a>

<a href="#starttoday" class="btn btn-primary btn-lg">
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Ξεκινήστε Σήμερα</a>

</div>

</div>

<div class="carousel-item">

<img src="img/access-book-business2.jpg">

<div class="carousel-caption">

<h2>Εύκολη και Γρήγορη Πρόσβαση</h2>

<h3>Όλα τα αρχεία σας, εύκολα προσβάσιμα βάσει κατηγορίας και είδους, για 

αποτελεσματικότερη αναζήτηση</h3>

</div>

</div>

<div class="carousel-item">

<img src="img/account-black-and-white-business2.jpg">

<div class="carousel-caption">

<h2>Κοινή Χρήση</h2>

<h3>Κοινή χρήση των χαρακτηρισμένων αρχείων με τους συνεργάτες σας</h3>

</div>

</div>

</div>

<a class="carousel-control-prev" href="#slides" role="button" data-slide="prev">

<span class="carousel-control-prev-icon" aria-hidden="true"></span>

<span class="sr-only">

Previous

</span></a>

  <a class="carousel-control-next" href="#slides" role="button" data-slide="next">

 <span class="carousel-control-next-icon" aria-hidden="true"></span>

<span class="sr-only">

Next

</span>

  </a>

</div>

<!--- Two Column Section -->

<div class="container-fluid padding" id="howworks">

<div class="row padding">

<div class="col-lg-6">

<h2>Πώς Λειτουργεί</h2>

<p>Κάθε χρήστης δημιουργεί το δικό του προσωπικό του λογαριασμό στο FILUP.</p>

Χρήστος Σπυρίδων Κ. Καραγιώτης                                                                                                                        
53



Διαδικτυακή  Εφαρμογή Διαχείρισης Κατηγοριοποιημένων Κοινόχρηστων Αρχείων

<p>Όλοι οι εγγεγραμμένοι χρήστες, ανεβάζουν τα αρχεία τους στην κεντρική διαχείριση 

αρχείων του FILUP. 

Κατά την εισαγωγή των αρχείων στο σύστημα, δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες να 

καταχωρήσουν ετικέτες (tags), που σχετίζονται με τα αρχεία που ανεβάζουν εκείνη τη 

στιγμή.</p>

<p>Τα αρχεία της κεντρικής διαχείρισης αρχείων του FILUP, είναι διαθέσιμα σε όλους τους 

εγγεγραμμένους χρήστες του FILUP, ενώ ταυτόχρονα δίνεται και η δυνατότητα στους χρήστες 

να διατηρούν τα αρχεία τους προσωπικά χωρίς αυτά να είναι ορατά στην κεντρική διαχείριση 

αρχείων. Η αναζήτηση των αρχείων που ενδιαφέρει τους εγγεγραμμένους χρήστες, γίνεται 

επιλέγοντας ως κριτήρια αναζήτησης, γνωρίσματα των αρχείων όπως η Ημερομηνία 

Εισαγωγής τους στο FILUP, ο χρήστης ο οποίος μεταφόρτωσε το αρχείο στο FILUP, οι ετικέτες 

που καταχωρήθηκαν κατά την εισαγωγή των αρχείων στο σύστημα κ.α.</p>

<p>Κάθε πιστοποιημένος χρήστης, έχει τη δυνατότητα να επιλέξει και να αποθηκεύσει στον 

προσωπικό του κατάλογο στο FILUP, αρχεία άλλων χρηστών τα οποία έχουν χαρακτηριστεί 

ως κοινόχρηστα.</p>

<br>

</div>

<div class="col-lg-6">

<img src="img/background-blank-business2.jpg" class="img-fluid">

</div>

</div>

</div>

<!--- Two Column Section -->

<div class="card" style="background-color: #005768; color:#d8d8d8">

<div class="card-body" id="starttoday">

<h2>Ξεκινήστε Σήμερα!</h2>

<div class="container-fluid padding">

<div class="row padding" style="background-color: #005768">

<div class="col-lg-6">

<div class="card" style="background-color: #007187">

<h3> Είσοδος στο FILUP<h3>

<div class="card-body">

<form class="form-signin" method="post" action="index.php">

<label for="inputUsername" class="sr-only">Όνομα Χρήστη</label>

<input type="text" id="inputUsername" name="inputUsername" class="form-control" 

placeholder="Όνομα Χρήστη" value="<?php if(isset($_COOKIE["member_inputUsername"])) 

{ echo $_COOKIE["member_inputUsername"]; } ?>" style="background-color: #c6fff4">
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<label for="inputPassword" class="sr-only">Κωδικός Πρόσβασης</label>

<input type="password" id="inputPassword" name="inputPassword" value="<?php 

if(isset($_COOKIE["member_inputPassword"])) { echo 

$_COOKIE["member_inputPassword"]; } ?>" class="form-control" placeholder="Κωδικός 

Πρόσβασης" required style="background-color: #c6fff4">

<div class="checkbox mb-3">

<label>

<input type="checkbox" name="remember" value="remember" <?php 

if(isset($_COOKIE["member_inputUsername"])) { ?> checked <?php } ?>> Να με θυμάσαι

</label>

</div>

<button class="btn btn-lg btn-primary btn-block" type="submit" name="login_user">

Είσοδος

</button>

</form>

</div>

</div>

</div>

<div class="col-lg-6">

<div class="card" style="background-color: #007187">

<h3>Δεν είστε Μέλος;</h3>

<h3>Εγγραφείτε σήμερα δωρεάν</h3>

<div class="card-body">

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

<div class="form-row">

<div class="form-group col-md-6">

<label for="inputUsernameR">Όνομα Χρήστη</label>

<input type="text" class="form-control" id="inputUsernameR" name="inputUsernameR" 

placeholder="Όνομα Χρήστη (Username)" style="background-color: #c6fff4">

</div>   

<div class="form-group col-md-6">

<label for="inputEmailR">Διεύθυνση Email</label>

<input type="email" class="form-control" id="inputEmailR" name="inputEmailR" 

placeholder="Διεύθυνση Email" style="background-color: #c6fff4">

</div>
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</div>

<div class="form-group">

<label for="inputPasswordR">Κωδικός Πρόσβασης</label>

<input type="password" class="form-control" id="inputPasswordR" name="inputPasswordR" 

placeholder="Κωδικός Πρόσβασης" style="background-color: #c6fff4">

</div>

<div class="form-group">

<label for="inputPassword2R">Κωδικός Πρόσβασης (Επιβεβαίωση)</label>

<input type="password" class="form-control" id="inputPassword2R" 

name="inputPassword2R" placeholder="Κωδικός Πρόσβασης" style="background-color: 

#c6fff4">

</div>

<div class="form-row">     

<div class="form-group col-md-6">

<label for="inputFirstnameR">Όνομα</label>

<input type="text" class="form-control" id="inputFirstnameR" name="inputFirstnameR" 

placeholder="Όνομα" style="background-color: #c6fff4">

</div>

<div class="form-group col-md-6">

<label for="inputLastnameR">Επίθετο</label>

<input type="text" class="form-control" id="inputLastnameR" name="inputLastnameR" 

placeholder="Επίθετο" style="background-color: #c6fff4">

</div>

</div>

<button type="submit" class="btn btn-primary" name="reg_user">Εγγραφή</button>

</form>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>
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<!--- Footer -->

<footer id="contact">

<div class="container-fluid padding">

<div class="row text-center">

<div class="col-12">

<h5 class="light-100">

<a class="navbar-brand" href="#">

<img src="img/logo.png" height="80" width="240">

</a>

<hr class="light">

<h5>FILUP - Ανεβάστε τα Αρχεία σας Εύκολα και Γρήγορα!</h5>

<hr class="light">

<p>Το FILUP αποτελεί έναν διαδικτυακό τόπο διαχείρισης και αποθήκευσης αρχείων</p> 

<p>και δημιουργήθηκε στα πλαίσια πτυχιακής εργασίας για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 

(Πρώην ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ.)</p>

<p>Χρήστος Σπυρίδων Καραγιώτης - Α.Μ. 43346</p>

</div>

<div class="col-12">

<hr class="light">

<h5 class="light-100">

<h2>Βρείτε μας στο Facebook <a href="https://www.facebook.com/thefilup/" target="blank"><i

class="fab fa-facebook"></i></a></h2>

</div>

<div class="col-12">

<hr class="light">

<h5 class="light-100">

&copy; filup.com

</h5>

</div>

</div>

</div>

</footer>

</body>

</html>

conn.inc.php

<?php

 $db = mysqli_connect('localhost','root','','flm');

 mysqli_set_charset( $db, "utf8");

 ?>
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server.inc.php

<?php

$status = session_status();

if($status == PHP_SESSION_NONE){

//There is no active session

session_start();

}else

if($status == PHP_SESSION_DISABLED){

//Sessions are not available

}else

if($status == PHP_SESSION_ACTIVE){

//Destroy current and start new one

session_destroy();

session_start();

}

$username = "";

$email = "";

$password_1 = "";

$password_2 = "";

$errors = array();

include_once "conn.inc.php";

//if the register button is clicked

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

$username   = mysqli_real_escape_string($db,$_POST['inputUsernameR']);

$email      = mysqli_real_escape_string($db,$_POST['inputEmailR']);

$password_1 = mysqli_real_escape_string($db,$_POST['inputPasswordR']);

$password_2 = mysqli_real_escape_string($db,$_POST['inputPassword2R']);

$fname      = mysqli_real_escape_string($db,$_POST['inputFirstnameR']);

$lname      = mysqli_real_escape_string($db,$_POST['inputLastnameR']);

//ensure that form fields are filled properly

if (empty($username)){

array_push($errors,"Username is required");

}

if (empty($email)){

array_push($errors,"E-mail is required");

}
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if (empty($password_1)){

array_push($errors,"Password is required");

}

if ($password_1!=$password_2){

array_push($errors,"The two passwords do not match");

}

if (empty($fname)){

array_push($errors,"First Name is required");

}

if (empty($lname)){

array_push($errors,"Last Name is required");

}

// first check the database to make sure 

// a user does not already exist with the same username and/or email

$user_check_query = "SELECT * FROM FLM_USERS

 WHERE FLM_USERNAME='$username' 

OR FLM_EMAIL='$email' LIMIT 1";

$result = mysqli_query($db, $user_check_query);

$user = mysqli_fetch_assoc($result);

if ($user) { // if user exists

if ($user['FLM_USERNAME'] === $username) {

array_push($errors, "Username already exists");

}

if ($user['FLM_EMAIL'] === $email) {

array_push($errors, "email already exists");

}

}

//if there are no errors, save user to database

if (count($errors)==0){

$password = md5($password_1);

$sql = "INSERT INTO `FLM_USERS`  

(`FLM_USERNAME`,`FLM_EMAIL`,`FLM_PASSWORD`,`FLM_UPL_DATE`,`FLM_FNAME`,`FLM_L

NAME`)

VALUES ('$username','$email','$password',SYSDATE(),'$fname','$lname')";

mysqli_query($db,$sql);

$_SESSION['username']=$username;
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$_SESSION['success']="You are now logged in.";

header('location: home.php');

}

}

//log user in from login page

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

$username   = mysqli_real_escape_string($db,$_POST['inputUsername']);

$password   = mysqli_real_escape_string($db,$_POST['inputPassword']);

//ensure that form fields are filled properly

if (empty($username)){

array_push($errors,"Username is required");

}

if (empty($password)){

array_push($errors,"Password is required");

}

if (count($errors)==0){

$password = md5($password);//encrypt password before comparing with that from 

database

$query = "SELECT * FROM FLM_USERS WHERE FLM_USERNAME='$username' AND 

FLM_PASSWORD='$password'";

$result = mysqli_query($db,$query);

$user = mysqli_fetch_array($result);

if($user) {

$_SESSION["FLM_USER_ID"] = $user["FLM_USER_ID"];

if(!empty($_POST["remember"])) {

setcookie ("member_inputUsername",$_POST["inputUsername"],time()+ (10 * 

365 * 24 * 60 * 60));

setcookie ("member_inputPassword",$_POST["inputPassword"],time()+ (10 * 

365 * 24 * 60 * 60));

} else {

if(isset($_COOKIE["member_inputUsername"])) {

setcookie ("member_inputUsername","");

}

if(isset($_COOKIE["member_inputPassword"])) {

setcookie ("member_inputPassword","");
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}

}

} else {

$message = "Invalid Login";

}

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

$_SESSION['username']=$username;

$_SESSION['success']="You are now logged in.";

header('location: home.php');//redirect to home page

}else{

array_push($errors,"wrong username/password combination");

}

}

}

//logout

if (isset($_GET['logout'])){

session_destroy();

unset($_SESSION['username']);

header('location: index.php');

}

?>

Home.php

<?php 

session_start(); 

if (!isset($_SESSION['username'])) {

$_SESSION['msg'] = "You must log in first";

header('location: index.php');

}

if (isset($_GET['logout'])) {

session_destroy();

unset($_SESSION['username']);

header("location: index.php"); 

}?>

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">
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<head>

<meta charset="utf-8">

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

<link rel="icon" href="img/logo.ico">

<title>FILUP - Ανεβάστε τα αρχεία σας Έξυπνα!</title>

<link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css"/>

<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>

<script 

src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.9/umd/popper.min.js"></script>

<script src="js/bootstrap.min.js"></script>

<script src="https://use.fontawesome.com/releases/v5.0.8/js/all.js"></script>

<link href="style.css" rel="stylesheet">

<!--w3shools-->

<style>

.sidenav {

height: 100%;

width: 220px;

position: fixed;

z-index: 1;

top: 0;

left: 0;

background-color: #002826;

overflow-x: hidden;

padding-top: 0px;

padding-left: 7px;

padding-right: 7px;

}

.sidenav a {

padding: 6px 8px 6px 16px;

text-decoration: none;

font-size: 20px;

color: #c1fff2;

display: block;
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}

.sidenav a:hover {

color: #f1f1f1;

}

.main {

margin-left: 220px; /* Same as the width of the sidenav */

/*padding: 0px 10px;*/

}

@media screen and (max-height: 450px) {

.sidenav {padding-top: 15px;}

.sidenav a {font-size: 18px;}

}

</style>

</head>

<body>

<?php include "includes/lists.inc.php";

if(isset($_SESSION['success'])){

unset($_SESSION['success']);}

if (!isset($_GET['page'])) {

$cur_page="includes/allfiles.inc.php";

}else{

$cur_page=$_GET['page'];

}?>

<!-- Navigation -->

<nav class="navbar navbar-expand-md navbar-light sticky-top">

<a class="navbar-brand" href="#">

<img src="img/logo.png">

</a>

<button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-

target="#navbarResponsive"

aria-controls="navbarResponsive" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">

<span class="navbar-toggler-icon"></span>
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</button>

<div class="collapse navbar-collapse" id="navbarResponsive" 

style=" padding: .8rem; background-color: #8ef8f9;height: 90px;">

<ul class="navbar-nav ml-auto">

<li class="nav-item">

<a  class="nav-link" href="home.php?page=useruploads.inc.php">Τα Αρχεία μου</a>

</li>

<li class="nav-item">

<a  class="nav-link" href="home.php?page=userfiles.inc.php">Αποθηκευμένα 

Αρχεία</a>

</li>

<li class="nav-item">

<a  class="nav-link" href="home.php?page=allfiles.inc.php">Όλα τα Αρχεία</a>

</li>

<li class="nav-item">

<a  class="nav-link" href="#" data-toggle="modal" data-

target="#instructionsModal">Οδηγίες</a>

</li>

<li class="nav-item">

<a class="nav-link" href="index.php" style="color: blue;">Αποσύνδεση</a>

</li>

<li class="nav-item">

<?php if (isset($_SESSION["username"])):?>

<p><i>Χρήστης:</i><br/> <strong><a href="#"><?php echo $_SESSION['username'];?

></a></strong>

<p>

<?php endif ?>

</li>

</ul>

</div>

</nav>

<!--w3shools-->

<div class="sidenav">

<a class="navbar-brand" href="#">

<img src="img/logo.ico" height="80" width="150">

</a>
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<!-- Button trigger modal -->

<button type="button" class="btn btn-primary" data-toggle="modal" data-

target="#addFileModal"

style="height: 35px; width: 190px;">

Προσθήκη Αρχείου

</button>

<form  method="post" action="home.php?page=<?php echo "$cur_page";?>">

<label style="color:white;"> <u>Ταξινόμηση Κατά:</u></label>

<br>

<select class="form-control" name="fileOrderBy" id="fileOrderBy" style="height: 35px; width: 

190px;">

<option value="FILE_NAME">Όνομα Αρχείου</option>

<option value="FILE_UPL_DATE">Ημερομηνία Μεταφόρτωσης</option>

<option value="FILE_UPL_USER">Χρήστης Μεταφόρτωσης</option>

<option value="FILE_EXT">Επέκταση Αρχείου</option>

</select>

<br>

<label style="color:white;"> <u>Κριτήρια Αναζήτησης</u></label>

<br>

<input class="form-control" type="text" name="fileSearchName" id="fileSearchName" 

placeholder="Όνομα Αρχείου" style="height: 35px; width: 190px;">

<label for="fileListType" style="color:white;">Τύποι Αρχείων:</label>

<?php 

echo '<select class="form-control" name="fileListType" id="fileListType" style="height: 35px;

width: 190px;">';

$stmt = mysqli_stmt_init($db);

if (!mysqli_stmt_prepare($stmt,$sql_file_type)) {

echo "SQL Statement failed!";

} else {

mysqli_stmt_execute($stmt);

$result = mysqli_stmt_get_result($stmt);

echo '<option value="1" selected>'.'Όλοι'.'</option>';

while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {

echo '<option value="'.$row['FILE_TP_ID'].'">'.

$row['FILE_TP_DESC'].'</option>';

}

Χρήστος Σπυρίδων Κ. Καραγιώτης                                                                                                                        
65



Διαδικτυακή  Εφαρμογή Διαχείρισης Κατηγοριοποιημένων Κοινόχρηστων Αρχείων

echo '</select>';

}?>

<label for="fileListExt" style="color:white;">Επέκταση Αρχείου:</label>

<?php 

echo '<select class="form-control" name="fileListExt" id="fileListExt" 

style="height: 35px; width: 190px;">';

$stmt = mysqli_stmt_init($db);

if (!mysqli_stmt_prepare($stmt,$sql_extension)) {

echo "SQL Statement failed!";

} else {

mysqli_stmt_execute($stmt);

$result = mysqli_stmt_get_result($stmt);

echo '<option value="1" selected>'.'Όλες'.'</option>';

while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {

echo '<option value="'.$row['FILE_EXT'].'">'.$row['FILE_EXT'].'</option>';

}

echo '</select>';

}?>

<label for="fileListUser" style="color:white;">Αρχεία του Χρήστη:</label>

<?php 

echo '<select class="form-control" name="fileListUser" id="fileListUser" style="height: 35px; 

width: 190px;">';

$stmt = mysqli_stmt_init($db);

if (!mysqli_stmt_prepare($stmt,$sql_file_user)) {

echo "SQL Statement failed!";

} else {

mysqli_stmt_execute($stmt);

$result = mysqli_stmt_get_result($stmt);

echo '<option value="1" selected>'.'Όλοι'.'</option>';

while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {

echo '<option value="'.$row['FILE_UPL_USER'].'">'.

$row['FILE_UPL_USER'].'</option>';

}

echo '</select>';

}?>
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<label for="startDate" style="color:white;">Από Ημερομηνία:</label>

<input type="date" id="startDate" name="startDate" min="2018-01-01" max="2080-12-31" 

style="height: 35px; width: 190px;">

<label for="endDate" style="color:white;">Έως Ημερομηνία:</label>

<input type="date" id="endDate" name="endDate" min="2018-01-01" max="2080-12-31" 

style="height: 35px; width: 190px;">

<label for="fileSearchTags" style="color:white;">Tag του Αρχείου:</label>

<input class="form-control" type="text" name="fileSearchTags" id="fileSearchTags" 

placeholder="#Tag " 

style="height: 35px; width: 190px;">

<button type="submit" class="btn btn-secondary" name="searchCriteria" id="searchCriteria" 

style="height: 35px; width: 190px;">

Αναζήτηση

</button>

</form>

</div>

<div class="main">

<main>

<section>

<?php 

if (!isset($_GET['page'])) {

include("includes/allfiles.inc.php");

}else{

$page=$_GET['page'];

include("includes/$page");

}?>

<!-- Modal Input File -->

<div class="modal fade" id="addFileModal" tabindex="-1" role="dialog" 

aria-labelledby="addFileModalLabel" aria-hidden="true">

<div class="modal-dialog" role="document">

<div class="modal-content">

  <div class="modal-header">

Χρήστος Σπυρίδων Κ. Καραγιώτης                                                                                                                        
67



Διαδικτυακή  Εφαρμογή Διαχείρισης Κατηγοριοποιημένων Κοινόχρηστων Αρχείων

    <h5 class="modal-title" id="addFileModalLabel">Προσθήκη Νέου Αρχείου</h5>

    <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close">

      <span aria-hidden="true">&times;</span>

    </button>

  </div>

<div class="modal-body">

<div class="container-fluid padding">

<form  method="post" action="includes/gallery-upload.inc.php" enctype="multipart/form-

data">

<div class="form-group col-12">

<input class="form-control" type="file" name="file" id="file" required>

<input class="form-control" type="text" name="filename" id="filename" 

placeholder="Νέο Όνομα Αρχείου..." required>

<textarea class="form-control" name="filedesc" id="filedesc" rows="3" cols="50" 

placeholder="Περιγραφή Αρχείου..." required></textarea>

<textarea class="form-control" name="filetags" id="filetags" rows="3" cols="50"  

placeholder="Tags Αρχείου..."></textarea>

<select class="form-control" name="fileInputVisible" id="fileInputVisible">';

<option value="1" selected>Κοινόχρηστο Αρχείο</option>

<option value="0">Προσωπικό Αρχείο</option>

</select>

<input type="hidden" name="curUser" id="curUser" 

value="<?php echo $_SESSION["username"];?>">

<hr>

<button type="button" class="btn btn-secondary" data-

dismiss="modal">Κλείσιμο</button>

<button type="submit" class="btn btn-primary" name="submit">Προσθήκη</button>
          

</div>

</form>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

<!-- Modal Instructions-->

<div class="modal fade" id="instructionsModal" tabindex="-1" role="dialog" 
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aria-labelledby="instructionsModalLabel" aria-hidden="true">

<div class="modal-dialog" role="document">

<div class="modal-content">

<div class="modal-header">

<h5 class="modal-title" id="instructionsModalLabel">Οδηγίες</h5>

<button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close">

<span aria-hidden="true">&times;</span>

</button>

</div>

<div class="modal-body">

<div class="container-fluid padding">

<div class="form-group col-12">

<ul>

<h5><b><u>Ενότητες Σελίδας</u></b></h5>

<li>

<h6><b>Τα Aρχεία μου</b></h6>

<p><i>Σε αυτή την ενότητα εμφανίζονται τα αρχεία τα οποία έχει μεταφορτώσει

ο χρήστης ο οποίος έχει συνδεθεί στο FILUP</i><b> - Ο χρήστης μπορεί να 

επεξεργαστεί

τις πληροφορίες των μεταφορτωθέντων αρχείων καθώς και να τα διαγράψει.</b></p>

</li>

<li>

<h6><b>Αποθηκευμένα Αρχεία</b></h6>

<p><i>Σε αυτή την ενότητα εμφανίζονται αρχεία διαφόρων χρηστών τα οποία έχει

αποθηκεύσει ο χρήστης που έχει συνδεθεί στο FILUP</i><b> - Ο χρήστης δεν μπορεί 

να επεξεργαστεί τις πληροφορίες των εμφανιζόμενων αρχείων, παρα μόνο να τα αφαιρέσει 

από τα "Αποθηκευμένα Αρχεία" του.</b></p>

</li>

<li>

<h6><b>Όλα τα Αρχεία</b></h6>

<p><i>Σε αυτή την ενότητα εμφανίζονται όλα τα αρχεία που έχουν ανεβάσει οι χρήστες

του FILUP, τα οποία έχουν την ένδειξη "Δημόσια Προβολή" (Δηλαδή την εμφάνισή τους

σε όλους τους πιστοποιημένους χρήστες του FILUP)<b> - Ο χρήστης δεν μπορεί να 

επεξεργαστεί τις πληροφορίες των εμφανιζόμενων αρχείων, παρα μόνο να τα 

προσθέσει στα "Αποθηκευμένα Αρχεία" του.</b></i></p>

</li>

<hr>

<h5><b><u>Προσθήκη Αρχείου</u></b></h5>

<p><i>(Αρχικά επιλέγεται το επιθυμητό αρχείο προς μεταφόρτωση με την επιλογή του 

πλήκτρου "Επιλογή Αρχείου")</i></p>
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<li>

<h6><b>Νέο Όνομα Αρχείου</b></h6>

<p><i>Επιλέγεται το όνομα με το οποίο θα αποθηκευτεί το αρχείο στο FILUP</i></p>

</li>

<li>

<h6><b>Περιγραφή Αρχείου</b></h6>

<p><i>Εισάγεται μία περιγραφή του αρχείου από τον χρήστη</i></p>

</li>

<li>

<h6><b>Tags Αρχείου</b></h6>

<p><i>Για την ευκολότερη αναζήτηση των αρχείων, εισάγονται από τον χρήστη 

λέξεις ετικέτες-tags, προκειμένου με την πληκτρολόγηση αυτών των λέξεων να 

είναι δυνατή η ανεύρεση του αρχείου. Κάθε tag θα πρέπει να ξεκινάει με το 

σύμβολο # και να ακολουθείται από κενό. (π.χ. Για το αρχείο <b>"file 1"</b>

θα συμπληρώθούν τα tags <b>#tag1 #tag2</b>)</i></p>

</li>

<hr>

<h5><b><u>Κριτήρια Αναζήτησης</u></b></h5>

<li>

<h6><b>Όνομα Αρχείου</b></h6>

<p><i>Αναζήτηση βάσει του ονόματος ή μέρους του ονόματος του αρχείου</i></p>

</li>

<li>

<h6><b>Τύποι Αρχείων</b></h6>

<p><i>Αναζήτηση βάσει του τύπου του αρχείου (Αν πρόκειται για αρχείο εικόνας,

έγγραφο κλπ)</i></p>

</li>

<li>

<h6><b>Επέκταση Αρχείου</b></h6>

<p><i>Αναζήτηση βάσει της επέκτασης που έχει το κάθε αρχείο στο τέλος του 

ονόματός του (Αν πρόκειται για έγγραφο πχ docx)</i></p>

</li>

<li>

<h6><b>Αρχεία του Χρήστη</b></h6>

<p><i>Αναζήτηση βάσει του χρήστη ο οποίος έχει μεταφορτώσει το αρχείο</i></p>

</li>

<li>

<h6><b>Από Ημερομηνία-Έως Ημερομηνία</b></h6>

<p><i>Αναζήτηση βάσει των ημερομηνιών κατά τις οποίες έχει 

μεταφορτωθεί το αρχείο</i></p>
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</li>

<li>

<h6><b>Tag του Αρχείου</b></h6>

<p><i>Αναζήτηση βάσει των Tags που περιλαμβάνει το κάθε αρχείο</i></p>

</li>

</ul>

<hr>

<button type="button" class="btn btn-secondary" data-dismiss="modal">Κλείσιμο</button>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

<script type="text/javascript">

$('#editFileModal').on('show.bs.modal', function (event) {

var button = $(event.relatedTarget) // Button that triggered the modal

var fnam = button.data('whatever') // Extract info from data-* attributes

// If necessary, you could initiate an AJAX request here (and then do the updating in a 

callback).

// Update the modal's content. We'll use jQuery here, but you could use a data binding library 

or other methods instead.

var fdesc = button.data('whatever2') 

var fimg = button.data('whatever3') 

var fid = button.data('whatever4')

var img_path = button.data('whatever5')

var ftag = button.data('whatever6')

var fuser = button.data('whatever7')

var fdate = button.data('whatever8')

var fvisible = button.data('whatever9')

var modal = $(this)

modal.find('.modal-title').text('Λεπτομέρειες του Αρχείου "' + fnam+'"')

modal.find('.modal-body #filename').val(fnam)

modal.find('.modal-body #filedesc').val(fdesc)

modal.find('.modal-body #fileid').val(fid)

modal.find('.modal-body #filetags').val(ftag)

modal.find('.modal-body #fileActName').val(fimg)

modal.find('.modal-body #fileUploadUser').val(fuser)
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modal.find('.modal-body #fileUploadDate').val(fdate)

modal.find('.modal-body #fileInputVisible').val(fvisible)     

document.getElementById('modalIMG').src=img_path

})

</script>

</section>

</main>

<!--- Footer -->

<footer id="contact">

<div class="container-fluid padding">

<div class="row text-center">

<div class="col-12">

<h5 class="light-100">

<a class="navbar-brand" href="#">

<img src="img/logo.png" height="80" width="240">

</a>

<hr class="light">

<h5>FILUP - Ανεβάστε τα Αρχεία σας Εύκολα και Γρήγορα!</h5>

<hr class="light">

<p>Το FILUP αποτελεί έναν διαδικτυακό τόπο διαχείρισης και αποθήκευσης αρχείων</p> 

<p>και δημιουργήθηκε στα πλαίσια πτυχιακής εργασίας για το Πανεπιστήμιο Δυτικής

Αττικής (Πρώην ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ.)</p>

<p>Χρήστος Σπυρίδων Καραγιώτης - Α.Μ. 43346</p>

</div>

<div class="col-12">

<hr class="light">

<h5 class="light-100">

<h2>Βρείτε μας στο Facebook <a href="https://www.facebook.com/thefilup/" target="blank">

<i class="fab fa-facebook"></i></a></h2>

</div>

<div class="col-12">

<hr class="light">

<h5 class="light-100">

&copy; filup.com

</h5>

</div>

</div>

</div>
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</footer>

</div>

</body>

</html>

useruploads.inc.php

<?php include_once "conn.inc.php";?>

<div class="row">

<?php

$sql0 = 'SELECT * FROM flm_files

WHERE FILE_VISIBLE="0"

AND FILE_UPL_USER= "'.$_SESSION['username'].'"

ORDER BY FILE_UPL_DATE DESC,FILE_ID DESC';

$sql1 = 'SELECT * FROM flm_files

WHERE FILE_VISIBLE="1"

AND FILE_UPL_USER= "'.$_SESSION['username'].'"

ORDER BY FILE_UPL_DATE DESC,FILE_ID DESC';  

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

$fileListExt = $_POST['fileListExt'];

$fileListUser = $_POST['fileListUser'];

$fileSearchTags = $_POST['fileSearchTags'];

$fileSearchName = $_POST['fileSearchName'];

$fileListType = $_POST['fileListType'];

$startDate = $_POST['startDate'];

$endDate = $_POST['endDate'];

$orderBy = $_POST['fileOrderBy'];

$sql0 = 'SELECT * FROM flm_file_formats,flm_file_types,flm_files

WHERE  FILE_VISIBLE="0"

AND FILE_FR_DESC=FILE_TP_ID 

AND FILE_FR_EXT=FILE_EXT

AND ( FILE_EXT= ? OR ?="1")

AND (FILE_TP_ID= ? OR ?="1")

AND (FILE_UPL_USER= "'.$_SESSION['username'].'")';
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$sql1 = 'SELECT * FROM flm_file_formats,flm_file_types,flm_files

WHERE  FILE_VISIBLE="1"

AND FILE_FR_DESC=FILE_TP_ID 

AND FILE_FR_EXT=FILE_EXT

AND ( FILE_EXT= ? OR ?="1")

AND (FILE_TP_ID= ? OR ?="1")

AND (FILE_UPL_USER= "'.$_SESSION['username'].'")';

if (!$fileSearchTags) {

$fileSearchTags="1";

$sql0 = $sql0.' AND ('.$fileSearchTags.'="1")';

$sql1 = $sql1.' AND ('.$fileSearchTags.'="1")';

}else {

$fileSearchTags = $_POST['fileSearchTags'];

$sql0 = $sql0.' AND (FILE_TAGS LIKE "%'.$fileSearchTags.'%")';

$sql1 = $sql1.' AND (FILE_TAGS LIKE "%'.$fileSearchTags.'%")';

}

if (!$fileSearchName) {

$fileSearchName="1";

$sql0 = $sql0.' AND ('.$fileSearchName.'="1")';

$sql1 = $sql1.' AND ('.$fileSearchName.'="1")';

}else {

$fileSearchName = $_POST['fileSearchName'];

$sql0 = $sql0.' AND (FILE_NAME LIKE "%'.$fileSearchName.'%")';

$sql1 = $sql1.' AND (FILE_NAME LIKE "%'.$fileSearchName.'%")';

}

if (!$startDate) {

$sql0 = $sql0.' AND (1=1)';

$sql1 = $sql1.' AND (1=1)';

}else {

$startDate = $_POST['startDate'];

$sql0 = $sql0.' AND (FILE_UPL_DATE >= "'.$startDate.'")';

$sql1 = $sql1.' AND (FILE_UPL_DATE >= "'.$startDate.'")';

}

if (!$endDate) {

$sql0 = $sql0.' AND (1=1)';
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$sql1 = $sql1.' AND (1=1)';

}else {

$endDate = $_POST['endDate'];

$sql0 = $sql0.' AND (FILE_UPL_DATE <=  "'.$endDate.'")';

$sql1 = $sql1.' AND (FILE_UPL_DATE <=  "'.$endDate.'")';

}

if (!$orderBy) {

$sql0 = $sql0.'ORDER BY FILE_UPL_DATE DESC,FILE_ID DESC';

$sql1 = $sql1.'ORDER BY FILE_UPL_DATE DESC,FILE_ID DESC';

}else {

$sql0 = $sql0.'ORDER BY '.$orderBy;

$sql1 = $sql1.'ORDER BY '.$orderBy;

}

} ?>  

<div class="col-12">

Τα Προσωπικά Αρχεία Μου

<hr style="margin-bottom: 0;margin-top: 0;">

</div>

<?php

$stmt = mysqli_stmt_init($db);

if (!mysqli_stmt_prepare($stmt,$sql0)) {

echo "SQL Statement failed!";

} else {

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

mysqli_stmt_bind_param($stmt, "ssii",$fileListExt,$fileListExt,$fileListType,

$fileListType);

}

mysqli_stmt_execute($stmt);

$result = mysqli_stmt_get_result($stmt);

while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {

if ($row["FILE_EXT"]=='pdf'){

$file_image_path="img/icon-pdf.png";

$more='height="100" width="100"';

$class='class="img-thumbnail"';

}else if ($row["FILE_EXT"]=='docx'|| $row["FILE_EXT"]=='doc') {

$file_image_path="img/icon-word.png";
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$more='height="100" width="100"';

$class='class="img-thumbnail"';

}else if ($row["FILE_EXT"]=='xlsx'|| $row["FILE_EXT"]=='xls'|| $row["FILE_EXT"]=='csv') {

$file_image_path="img/icon-excel.png";

$more='height="100" width="100"';

$class='class="img-thumbnail"';

}else if ($row["FILE_EXT"]=='zip'|| $row["FILE_EXT"]=='rar') {

$file_image_path="img/icon-rar.png";

$more='height="100" width="100"';

$class='class="img-thumbnail"';

}else if ($row["FILE_EXT"]=='docx'||$row["FILE_EXT"]=='doc') {

$file_image_path="img/icon-word.png";

$more='height="100" width="100"';

$class='class="img-thumbnail"';

}else if ($row["FILE_EXT"]=='exe') {

$file_image_path="img/icon-exe.png";

$more='height="100" width="100"';

$class='class="img-thumbnail"';

}else if ($row["FILE_EXT"]=='jpg'||

$row["FILE_EXT"]=='jpeg'||

$row["FILE_EXT"]=='png'||

$row["FILE_EXT"]=='bmp'||

$row["FILE_EXT"]=='ico'||

$row["FILE_EXT"]=='gif') {

$file_image_path= "img/gallery/".$row["FILE_FULLNAME"];

$more="";

$class='class="card-img-top"'; 

}else {

$file_image_path="img/icon-file.png";

$more='height="100" width="100"';

$class='class="img-thumbnail"';

}

echo '

<div class="col-lg-3 col-md-4 col-sm-5" id="showFiles">

<div class="card mb-2 shadow-sm" style="height:360px;">

<div class="text-center">

<a href="img/gallery/'.$row["FILE_FULLNAME"].'" target="_blank">

<img '.$class.' src="'.$file_image_path.'" alt="Image not loaded" '.$more.'/>

</a>

</div>
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<div class="card-body">

<a href="img/gallery/'.$row["FILE_FULLNAME"].'" target="_blank">

<p class="card-text" style="font-size: .9rem;">'.

$row["FILE_NAME"].'</p>

</a>   

<div class="d-flex justify-content-between align-items-center">

<div class="btn-group">

  <button type="button" class="btn btn-sm btn-outline-

secondary" data-toggle="modal" data-target="#editFileModal" 

  data-whatever="'.$row["FILE_NAME"].'" 

  data-whatever2="'.$row["FILE_DESCRIPTION"].'" 

  data-whatever3="img/gallery/'.

$row["FILE_FULLNAME"].'"  

  data-whatever4="'.$row["FILE_ID"].'"

  data-whatever5="'.$file_image_path.'"

  data-whatever6="'.$row["FILE_TAGS"].'"

  data-whatever7="'.$row["FILE_UPL_USER"].'"

  data-whatever8="'.$row["FILE_UPL_DATE"].'"

  data-whatever9="'.$row["FILE_VISIBLE"].'">

  Περισσότερα

  </button>

</div>

'

./*<small class="text-muted">9 mins</small>*/

'

</div>

<p class="card-text" style="font-size: .9rem;"> Χρήστης: <b>'.

$row["FILE_UPL_USER"].'</b> 

<br/> <b>'.$row["FILE_UPL_DATE"].'</b></p>

</div>

</div>

</div>';}

}

?>

<div class="col-12">

Τα Κοινόχρηστα Αρχεία Μου

<hr style="margin-bottom: 0;margin-top: 0;">
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</div>

<?php

$stmt = mysqli_stmt_init($db);

if (!mysqli_stmt_prepare($stmt,$sql1)) {

echo "SQL Statement failed!";

} else {

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

mysqli_stmt_bind_param($stmt, "ssii",$fileListExt,$fileListExt,$fileListType,

$fileListType);

}

mysqli_stmt_execute($stmt);

$result = mysqli_stmt_get_result($stmt);

while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {

if ($row["FILE_EXT"]=='pdf'){

$file_image_path="img/icon-pdf.png";

$more='height="70" width="70"';

$class='class="img-thumbnail"';

}else if ($row["FILE_EXT"]=='docx'|| $row["FILE_EXT"]=='doc') {

$file_image_path="img/icon-word.png";

$more='height="70" width="70"';

$class='class="img-thumbnail"';

}else if ($row["FILE_EXT"]=='xlsx'|| $row["FILE_EXT"]=='xls'|| $row["FILE_EXT"]=='csv') {

$file_image_path="img/icon-excel.png";

$more='height="70" width="70"';

$class='class="img-thumbnail"';

}else if ($row["FILE_EXT"]=='zip'|| $row["FILE_EXT"]=='rar') {

$file_image_path="img/icon-rar.png";

$more='height="70" width="70"';

$class='class="img-thumbnail"';

}else if ($row["FILE_EXT"]=='docx'||$row["FILE_EXT"]=='doc') {

$file_image_path="img/icon-word.png";

$more='height="70" width="70"';

$class='class="img-thumbnail"';

}else if ($row["FILE_EXT"]=='exe') {

$file_image_path="img/icon-exe.png";

$more='height="70" width="70"';

$class='class="img-thumbnail"';

}else if ($row["FILE_EXT"]=='jpg'||

$row["FILE_EXT"]=='jpeg'||

$row["FILE_EXT"]=='png'||
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$row["FILE_EXT"]=='bmp'||

$row["FILE_EXT"]=='ico'||

$row["FILE_EXT"]=='gif') {

$file_image_path= "img/gallery/".$row["FILE_FULLNAME"];

$more="";

$class='class="card-img-top"'; 

}else {

$file_image_path="img/icon-file.png";

$more='height="70" width="70"';

$class='class="img-thumbnail"';

}

echo '

<div class="col-lg-3 col-md-4 col-sm-5" id="showFiles">

<div class="card mb-2 shadow-sm" style="height:360px;">

<div class="text-center">

<a href="img/gallery/'.$row["FILE_FULLNAME"].'" target="_blank">

<img '.$class.' src="'.$file_image_path.'" alt="Image not loaded" '.$more.'/>

</a>

</div>

<div class="card-body">

<a href="img/gallery/'.$row["FILE_FULLNAME"].'" target="_blank">

<p class="card-text" style="font-size: .9rem;">'.

$row["FILE_NAME"].'</p>

</a>   

<div class="d-flex justify-content-between align-items-center">

<div class="btn-group">

  <button type="button" class="btn btn-sm btn-outline-

secondary" data-toggle="modal" data-target="#editFileModal" 

  data-whatever="'.$row["FILE_NAME"].'" 

  data-whatever2="'.$row["FILE_DESCRIPTION"].'" 

  data-whatever3="img/gallery/'.

$row["FILE_FULLNAME"].'"  

  data-whatever4="'.$row["FILE_ID"].'"

  data-whatever5="'.$file_image_path.'"

  data-whatever6="'.$row["FILE_TAGS"].'"

  data-whatever7="'.$row["FILE_UPL_USER"].'"

  data-whatever8="'.$row["FILE_UPL_DATE"].'"

  data-whatever9="'.$row["FILE_VISIBLE"].'">

  Περισσότερα

  </button>

Χρήστος Σπυρίδων Κ. Καραγιώτης                                                                                                                        
79



Διαδικτυακή  Εφαρμογή Διαχείρισης Κατηγοριοποιημένων Κοινόχρηστων Αρχείων

</div>

'

./*<small class="text-muted">9 mins</small>*/

'

</div>

<p class="card-text" style="font-size: .9rem;"> Χρήστης: <b>'.

$row["FILE_UPL_USER"].'</b> 

<br/> <b>'.$row["FILE_UPL_DATE"].'</b></p>

</div>

</div>

</div>';}

}

?>

</div>

<!-- Modal Edit File -->

<div class="modal fade" id="editFileModal" tabindex="-1" role="dialog" aria-

labelledby="editFileModalLabel" aria-hidden="true">

<div class="modal-dialog" role="document">

<div class="modal-content">

<div class="modal-header">

<h5 class="modal-title" id="editFileModalLabel">Λεπτομέρειες Αρχείου</h5>

<button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close">

<span aria-hidden="true">&times;</span>

</button>

</div>

<div class="modal-body">

<form method="post" action="includes/gallery-upload.inc.php">

<div class="text-center">

<img class="img-thumbnail" src="" id="modalIMG"/>

</div>

<div class="form-group">

<label for="filename" class="col-form-label">Όνομα Αρχείου:</label>
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<input type="text" class="form-control" name="filename" id="filename">

</div>

<div class="form-group">

<label for="filedesc" class="col-form-label">Περιγραφή Αρχείου:</label>

<input type="text" class="form-control" name="filedesc" id="filedesc">

</div>

<div class="form-group">

<label for="filetags" class="col-form-label">Tags Αρχείου:</label>

<input type="textarea" class="form-control" name="filetags" id="filetags">

</div>

<select class="form-control" name="fileInputVisible" id="fileInputVisible">';

<option value="1">Κοινόχρηστο Αρχείο</option>

<option value="0">Προσωπικό Αρχείο</option>

</select>

<hr>

<div class="form-group">

<input type="hidden" name="fileid" id="fileid">

</div>

<div class="form-group">

<input type="hidden" name="fileActName" id="fileActName">

<input type="hidden" name="curUserSave" id="curUserSave" value="<?php echo 

$_SESSION["username"];?>">

</div>

<button type="button" class="btn btn-secondary" data-dismiss="modal">Κλείσιμο</button>

<button type="submit" class="btn btn-danger" name="delFile" 

id="delFile">Διαγραφή</button>

<!--<button type="submit" class="btn btn-success" name="insMyFiles" 

id="insMyFiles">Προσθήκη</button>-->

<button type="submit" class="btn btn-primary" name="updateChanges" 

id="updateChanges">Αποθήκευση</button>

</form>

</div>

</div>

</div>

</div>

allfiles.inc.php

<?php include_once "conn.inc.php";?>

<div class="row">

<div class="col-12">

Χρήστος Σπυρίδων Κ. Καραγιώτης                                                                                                                        
81



Διαδικτυακή  Εφαρμογή Διαχείρισης Κατηγοριοποιημένων Κοινόχρηστων Αρχείων

Όλα τα Αρχεία

<hr style="margin-bottom: 0;margin-top: 0;">

</div>

<?php

$sql = 'SELECT * FROM flm_files

WHERE FILE_VISIBLE="1" 

ORDER BY FILE_UPL_DATE DESC,FILE_ID DESC';

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

$fileListExt = $_POST['fileListExt'];

$fileListUser = $_POST['fileListUser'];

$fileSearchTags = $_POST['fileSearchTags'];

$fileSearchName = $_POST['fileSearchName'];

$fileListType = $_POST['fileListType'];

$startDate = $_POST['startDate'];

$endDate = $_POST['endDate'];

$orderBy = $_POST['fileOrderBy'];

$sql = 'SELECT * FROM flm_file_formats,flm_file_types,flm_files

WHERE FILE_VISIBLE="1"

AND FILE_FR_DESC=FILE_TP_ID 

AND FILE_FR_EXT=FILE_EXT

AND ( FILE_EXT= ? OR ?="1")

AND (FILE_UPL_USER= ? OR ?="1")

AND (FILE_TP_ID= ? OR ?="1")';

if (!$fileSearchTags) {

$fileSearchTags="1";

$sql = $sql.' AND ('.$fileSearchTags.'="1")';

}else {

$fileSearchTags = $_POST['fileSearchTags'];

$sql = $sql.' AND (FILE_TAGS LIKE "%'.$fileSearchTags.'%")';

}

if (!$fileSearchName) {

$fileSearchName="1";

$sql = $sql.' AND ('.$fileSearchName.'="1")';

}else {
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$fileSearchName = $_POST['fileSearchName'];

$sql = $sql.' AND (FILE_NAME LIKE "%'.$fileSearchName.'%")';

}

if (!$startDate) {

$sql = $sql.' AND (1=1)';

}else {

$startDate = $_POST['startDate'];

$sql = $sql.' AND (FILE_UPL_DATE >= "'.$startDate.'")';

}

if (!$endDate) {

$sql = $sql.' AND (1=1)';

}else {

$endDate = $_POST['endDate'];

$sql = $sql.' AND (FILE_UPL_DATE <=  "'.$endDate.'")';

}

if (!$orderBy) {

$sql = $sql.'ORDER BY FILE_UPL_DATE DESC,FILE_ID DESC';

}else {

$sql = $sql.'ORDER BY '.$orderBy;

}

}

$stmt = mysqli_stmt_init($db);

if (!mysqli_stmt_prepare($stmt,$sql)) {

echo "SQL Statement failed!";

} else {

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

mysqli_stmt_bind_param($stmt, "ssssii",$fileListExt,$fileListExt,$fileListUser,

$fileListUser,$fileListType,$fileListType);

}

mysqli_stmt_execute($stmt);

$result = mysqli_stmt_get_result($stmt);

while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {

if ($row["FILE_EXT"]=='pdf'){
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$file_image_path="img/icon-pdf.png";

$more='height="100" width="100"';

$class='class="img-thumbnail"';

}else if ($row["FILE_EXT"]=='docx'|| $row["FILE_EXT"]=='doc') {

$file_image_path="img/icon-word.png";

$more='height="100" width="100"';

$class='class="img-thumbnail"';

}else if ($row["FILE_EXT"]=='xlsx'|| $row["FILE_EXT"]=='xls'|| $row["FILE_EXT"]=='csv') {

$file_image_path="img/icon-excel.png";

$more='height="100" width="100"';

$class='class="img-thumbnail"';

}else if ($row["FILE_EXT"]=='zip'|| $row["FILE_EXT"]=='rar') {

$file_image_path="img/icon-rar.png";

$more='height="100" width="100"';

$class='class="img-thumbnail"';

}else if ($row["FILE_EXT"]=='docx'||$row["FILE_EXT"]=='doc') {

$file_image_path="img/icon-word.png";

$more='height="100" width="100"';

$class='class="img-thumbnail"';

}else if ($row["FILE_EXT"]=='exe') {

$file_image_path="img/icon-exe.png";

$more='height="100" width="100"';

$class='class="img-thumbnail"';

}else if ($row["FILE_EXT"]=='jpg'||

$row["FILE_EXT"]=='jpeg'||

$row["FILE_EXT"]=='png'||

$row["FILE_EXT"]=='bmp'||

$row["FILE_EXT"]=='ico'||

$row["FILE_EXT"]=='gif') {

$file_image_path= "img/gallery/".$row["FILE_FULLNAME"];

$more="";

$class='class="card-img-top"'; 

}else {

$file_image_path="img/icon-file.png";

$more='height="100" width="100"';

$class='class="img-thumbnail"';

}

echo '

<div class="col-lg-3 col-md-4 col-sm-5" id="showFiles">

<div class="card mb-2 shadow-sm" style="height:360px;">
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<div class="text-center">

<a href="img/gallery/'.$row["FILE_FULLNAME"].'" target="_blank">

<img '.$class.'src="'.$file_image_path.'" alt="Image not loaded" '.$more.'/>

</a>

</div>

<div class="card-body">

<a href="img/gallery/'.$row["FILE_FULLNAME"].'" target="_blank">

<p class="card-text" style="font-size: .9rem;">'.$row["FILE_NAME"].'</p>

</a>   

<div class="d-flex justify-content-between align-items-center">

<div class="btn-group">

  <button type="button" class="btn btn-sm btn-outline-secondary" data-

toggle="modal" data-target="#editFileModal" 

  data-whatever="'.$row["FILE_NAME"].'" 

  data-whatever2="'.$row["FILE_DESCRIPTION"].'" 

  data-whatever3="img/gallery/'.$row["FILE_FULLNAME"].'"  

  data-whatever4="'.$row["FILE_ID"].'"

  data-whatever5="'.$file_image_path.'"

  data-whatever6="'.$row["FILE_TAGS"].'"

  data-whatever7="'.$row["FILE_UPL_USER"].'"

  data-whatever8="'.$row["FILE_UPL_DATE"].'">

  Περισσότερα

  </button>

</div>

'

./*<small class="text-muted">9 mins</small>*/

'</div>

<p class="card-text" style="font-size: .9rem;"> Χρήστης: <b>'.

$row["FILE_UPL_USER"].'</b> 

<br/> <b>'.$row["FILE_UPL_DATE"].'</b></p>

</div>

</div>

</div>';}

}?>

</div>

<!-- Modal Edit File -->

<div class="modal fade" id="editFileModal" tabindex="-1" role="dialog" aria-

labelledby="editFileModalLabel" aria-hidden="true">

<div class="modal-dialog" role="document">
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<div class="modal-content">

<div class="modal-header">

<h5 class="modal-title" id="editFileModalLabel">Λεπτομέρειες Αρχείου</h5>

<button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close">

<span aria-hidden="true">&times;</span>

</button>

</div>

<div class="modal-body">

<form method="post" action="includes/gallery-upload.inc.php">

<div class="text-center">

<img class="img-thumbnail" src="" id="modalIMG"/>

</div>

<div class="form-group">

<label for="filename" class="col-form-label"><b><i>Όνομα Αρχείου:</i></b></label>

<input type="text" class="form-control" name="filename" id="filename" style="border:0px; 

background: white; color: #004259;" readonly>

</div>

<div class="form-group">

<label for="filedesc" class="col-form-label"><b><i>Περιγραφή Αρχείου:</i></b></label>

<input type="textarea" class="form-control" name="filedesc" id="filedesc" style="border:0px; 

background: white; color: #004259;" readonly>

</div>

<div class="form-group">

<label for="filetags" class="col-form-label"><b><i>Tags Αρχείου:</i></b></label>

<input type="textarea" class="form-control" name="filetags" id="filetags" style="border:0px; 

background: white; color: #004259;" readonly>

</div>

<div class="form-group">

<label for="fileUploadUser" class="col-form-label"><b>Μεταφορτώθηκε από τον χρήστη: 

</b></label>

<input type="textarea" class="form-control" name="fileUploadUser" id="fileUploadUser" 

style="border:0px; background: white; color: #004259;" readonly>

<label for="fileUploadDate" class="col-form-label"><b>Ημερομηνία Μεταφόρτωσης: 

</b></label>

<input type="textarea" class="form-control" name="fileUploadDate" id="fileUploadDate" 

style="border:0px; background: white; color: #004259;" readonly>

</div>

<hr>

<div class="form-group">
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<input type="hidden" name="fileid" id="fileid">

</div>

<div class="form-group">

<input type="hidden" name="fileActName" id="fileActName">

<input type="hidden" name="curUserSave" id="curUserSave" value="<?php echo 

$_SESSION["username"];?>">

</div>

<button type="button" class="btn btn-secondary" data-dismiss="modal">Κλείσιμο</button>

<button type="submit" class="btn btn-success" name="insMyFiles" 

id="insMyFiles">Προσθήκη</button>

</form>

</div>

</div>

</div>

</div>

lists.inc.php

<?php include_once "conn.inc.php";?>   

<?php

$sql_category = "SELECT * FROM `flm_file_categories` ORDER BY FILE_CT_DESC";

$sql_extension = "SELECT DISTINCT FILE_EXT FROM `flm_files` ORDER BY FILE_EXT";

$sql_file_user = "SELECT DISTINCT FILE_UPL_USER FROM `flm_files` ORDER BY 

FILE_UPL_USER";

$sql_file_type = "SELECT FILE_TP_ID,FILE_TP_DESC FROM `flm_file_types` ORDER BY 

FILE_TP_ID";

?>

errors.inc.php

<?php

include ('server.inc.php');

 if (count($errors) > 0): ?>

<div class="error">

<?php foreach ($errors as $error): ?>

<p><?php echo $error; ?></p>

<?php endforeach ?>

</div>

<?php endif ?>

gallery-upload.inc.php
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<?php

include_once "conn.inc.php";

include "home.php";

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

$newFileName = $_POST['filename'];

if (empty($_POST['filename'])) {

$newFileName = "gallery";

} else {

$newFileName = str_replace(" ","-",$newFileName);

}

$imageTitle = $_POST['filename'];

$imageDesc = $_POST['filedesc'];

$imageTag = $_POST['filetags'];

$imageCateg = $_POST['fileInputCateg'];

$imageVisible = $_POST['fileInputVisible'];

$filename_check_query = 'SELECT count(*) cnt FROM flm_files WHERE FILE_NAME="'.

$imageTitle.'"';

$result = mysqli_query($db, $filename_check_query);

$filn_chk = mysqli_fetch_assoc($result);

if ($filn_chk) { 

if ($filn_chk['cnt'] > 0) {

$numb=$filn_chk['cnt']+1;

$imageTitle=$imageTitle.rand($numb,$numb+10);

}

}

$file= $_FILES['file'];

$fileName = $file["name"];

$fileType = $file["type"];

$fileTempName = $file["tmp_name"];

$fileError = $file["error"];

$fileSize = $file["size"];
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$fileExt = explode(".", $fileName); //extension of file

$fileActualExt = strtolower(end($fileExt)); // last index of array $fileExt

if ($fileError == 0) {

if ($fileSize<2000000) {

$imageFullName = $newFileName . "." . uniqid("",true).".".$fileActualExt;

$fileDestination = "../img/gallery/".$imageFullName;

if (empty($imageTitle) || empty($imageDesc)) {

header("Location: ../home.php");

exit();

} else {

$sql = "SELECT * FROM flm_files";

$stmt = mysqli_stmt_init($db);

if (!mysqli_stmt_prepare($stmt,$sql)) {

echo "SQL statement failed!";

} else {

mysqli_stmt_execute($stmt);

$result = mysqli_stmt_get_result($stmt);

$rowCount = mysqli_num_rows($result);

$setImageOrder = $rowCount + 1;

$sysdate  = DATE("Y/m/d");

$curUser = $_POST['curUser'];

$sql = "INSERT INTO 

flm_files(FILE_NAME,FILE_SIZE,FILE_FULLNAME,FILE_DESCRIPTION,FILE_ORDER,FILE_UP

L_DATE,FILE_UPL_USER,FILE_EXT,FILE_CATEGORY,FILE_TAGS,FILE_VISIBLE) 

VALUES    (?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?)";

if (!mysqli_stmt_prepare($stmt,$sql)) {

echo "SQL statement failed!";

} else {

mysqli_stmt_bind_param($stmt, "sissssssisi",$imageTitle,$fileSize,

$imageFullName,$imageDesc,$setImageOrder,$sysdate,$curUser,$fileActualExt,$imageCateg,

$imageTag,$imageVisible);

mysqli_stmt_execute($stmt);

move_uploaded_file($fileTempName, $fileDestination);

header("Location: ../home.php");

}
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}

}

} else {

echo "File is too big";

exit();

}

} else {

echo "You had an error";

exit();

}

}

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

$updFileID=$_POST['fileid'];

$updFileName=$_POST['filename'];

$updFileDesc=$_POST['filedesc'];

$updFileTag = $_POST['filetags'];

$updFileVis = $_POST['fileInputVisible'];

$stmt = mysqli_stmt_init($db);

mysqli_stmt_execute($stmt);

$result = mysqli_stmt_get_result($stmt);

$rowCount = mysqli_num_rows($result);

$sql="UPDATE flm_files SET FILE_NAME=?, FILE_DESCRIPTION=?, FILE_TAGS=?, 

FILE_VISIBLE=? WHERE FILE_ID=?";

if (!mysqli_stmt_prepare($stmt,$sql)) {

echo "SQL statement failed!";

} else {

mysqli_stmt_bind_param($stmt, "sssii",$updFileName,$updFileDesc,$updFileTag,

$updFileVis,$updFileID);

mysqli_stmt_execute($stmt);

header("Location: ../home.php");}

}

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

$delFileID=$_POST['fileid'];

$fileActName=$_POST['fileActName'];
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$stmt = mysqli_stmt_init($db);

mysqli_stmt_execute($stmt);

$result = mysqli_stmt_get_result($stmt);

$rowCount = mysqli_num_rows($result);

$delActFile = unlink("../".$fileActName);

if ($delActFile){

$sql = "DELETE FROM flm_files WHERE FILE_ID=?";

if (!mysqli_stmt_prepare($stmt,$sql)) {

echo "SQL statement failed!";

} else {

mysqli_stmt_bind_param($stmt, "i",$delFileID);

mysqli_stmt_execute($stmt);

header("Location: ../home.php");

} 

} else { 

echo "Directory does not exist";

}

}

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

$insUserFileID=$_POST['fileid'];

$curUser = $_POST['curUserSave'];

$stmt = mysqli_stmt_init($db);

mysqli_stmt_execute($stmt);

$result = mysqli_stmt_get_result($stmt);

$rowCount = mysqli_num_rows($result);

$sql = "INSERT INTO 

flm_user_files (USER_FILE_ID, USER_FILE_USERNAME) 

VALUES    (?,?)";

if (!mysqli_stmt_prepare($stmt,$sql)) {

echo "SQL statement failed!";

} else {

mysqli_stmt_bind_param($stmt, "is",$insUserFileID,$curUser);

mysqli_stmt_execute($stmt);
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header("Location: ../home.php");

}

}

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

$RemoveUserFileID=$_POST['fileid'];

$curUser = $_POST['curUserRemove'];

$stmt = mysqli_stmt_init($db);

mysqli_stmt_execute($stmt);

$result = mysqli_stmt_get_result($stmt);

$rowCount = mysqli_num_rows($result);

$sql = "DELETE FROM flm_user_files

WHERE USER_FILE_ID=? 

AND USER_FILE_USERNAME=?";

if (!mysqli_stmt_prepare($stmt,$sql)) {

echo "SQL statement failed!";

} else {

mysqli_stmt_bind_param($stmt, "is",$RemoveUserFileID,$curUser);

mysqli_stmt_execute($stmt);

header("Location: ../home.php");

}

}

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

$categoryInput = $_POST['categoryInput'];

$curUser = $_POST['curUserCateg'];

$stmt = mysqli_stmt_init($db);

mysqli_stmt_execute($stmt);
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$result = mysqli_stmt_get_result($stmt);

$rowCount = mysqli_num_rows($result);

$sql = "INSERT INTO 

flm_file_categories (FILE_CT_DESC, FILE_CT_USERNAME) 

VALUES    (?,?)";

if (!mysqli_stmt_prepare($stmt,$sql)) {

echo "SQL statement failed!";

} else {

mysqli_stmt_bind_param($stmt, "ss",$categoryInput,$curUser);

mysqli_stmt_execute($stmt);

header("Location: ../home.php");

}

}

?>

Export   της Βάσης δεδομένων   Flm   (  flm.sql  )  :

-- phpMyAdmin SQL Dump

-- version 4.6.5.2

-- https://www.phpmyadmin.net/

--

-- Φιλοξενητής: 127.0.0.1

-- Χρόνος δημιουργίας: 05 Δεκ 2018 στις 09:20:26

-- Έκδοση διακομιστή: 10.1.21-MariaDB

-- Έκδοση PHP: 7.1.1

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";

SET time_zone = "+00:00";

/*!40101 SET 

@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT

*/;
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/*!40101 SET 

@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESU

LTS */;

/*!40101 SET 

@OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION

*/;

/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--

-- Βάση δεδομένων: `flm`

--

-- --------------------------------------------------------

--

-- Δομή πίνακα για τον πίνακα `flm_files`

--

CREATE TABLE `flm_files` (

  `FILE_ID` int(11) NOT NULL,

  `FILE_NAME` varchar(200) CHARACTER SET utf8 DEFAULT NULL,

  `FILE_LOCATION` varchar(500) DEFAULT NULL,

  `FILE_SIZE` int(11) DEFAULT NULL,

  `FILE_TAGS` varchar(800) DEFAULT NULL,

  `FILE_TYPE` int(11) DEFAULT NULL,

  `FILE_CATEGORY` int(11) DEFAULT NULL,

  `FILE_UPL_DATE` date DEFAULT NULL,

  `FILE_UPL_USER` varchar(200) DEFAULT NULL,

  `FILE_FULLNAME` varchar(200) CHARACTER SET utf8 NOT NULL,
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  `FILE_DESCRIPTION` varchar(200) CHARACTER SET utf8 NOT 

NULL,

  `FILE_ORDER` varchar(200) NOT NULL,

  `FILE_EXT` varchar(10) NOT NULL,

  `FILE_VISIBLE` int(1) NOT NULL DEFAULT '1'

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

--

-- Δομή πίνακα για τον πίνακα `flm_file_formats`

--

CREATE TABLE `flm_file_formats` (

  `FILE_FR_ID` int(11) NOT NULL,

  `FILE_FR_EXT` varchar(10) NOT NULL,

  `FILE_FR_DESC` int(11) DEFAULT NULL

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

--

-- Άδειασμα δεδομένων του πίνακα `flm_file_formats`

--

INSERT INTO `flm_file_formats` (`FILE_FR_ID`, `FILE_FR_EXT`, 

`FILE_FR_DESC`) VALUES

(1, 'docx', 3),

(2, 'doc', 3),

(3, 'xls', 4),

(4, 'xlsx', 4),

(5, 'pdf', 5),

(6, 'exe', 6),
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(7, 'jpg', 7),

(8, 'jpeg', 7),

(9, 'png', 7),

(10, 'bmp', 7),

(11, 'ico', 7),

(12, 'gif', 7),

(13, 'mp3', 8),

(14, 'amr', 8),

(15, 'm4a', 8),

(16, 'avi', 9),

(17, 'xxx', 10),

(18, 'zip', 11),

(19, 'rar', 11);

-- --------------------------------------------------------

--

-- Δομή πίνακα για τον πίνακα `flm_file_types`

--

CREATE TABLE `flm_file_types` (

  `FILE_TP_ID` int(11) NOT NULL,

  `FILE_TP_DESC` varchar(100) CHARACTER SET utf8 DEFAULT 

NULL

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

--

-- Άδειασμα δεδομένων του πίνακα `flm_file_types`

--
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INSERT INTO `flm_file_types` (`FILE_TP_ID`, `FILE_TP_DESC`) 

VALUES

(3, 'Αρχείο Word'),

(4, 'Αρχείο Excel'),

(5, 'Αρχείο Pdf'),

(6, 'Εκτελέσιμο Αρχείο'),

(7, 'Αρχείο Εικόνας'),

(8, 'Αρχείο Ήχου'),

(9, 'Αρχείο Βίντεο'),

(10, 'Άλλο Αρχείο'),

(11, 'Συμπιεσμένο Αρχείο(zip/rar)');

-- --------------------------------------------------------

--

-- Δομή πίνακα για τον πίνακα `flm_users`

--

CREATE TABLE `flm_users` (

  `FLM_USER_ID` int(11) NOT NULL,

  `FLM_USERNAME` varchar(255) NOT NULL,

  `FLM_PASSWORD` varchar(255) NOT NULL,

  `FLM_EMAIL` varchar(255) NOT NULL,

  `FLM_UPL_DATE` date NOT NULL,

  `FLM_FNAME` varchar(100) NOT NULL,

  `FLM_LNAME` varchar(100) NOT NULL,

  `FLM_HASH` varchar(32) NOT NULL,

  `FLM_ACTIVE` int(1) NOT NULL DEFAULT '0'
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) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

-- --------------------------------------------------------

--

-- Δομή πίνακα για τον πίνακα `flm_user_files`

--

CREATE TABLE `flm_user_files` (

  `USER_FILE_ID` int(11) NOT NULL,

  `USER_FILE_USERNAME` varchar(200) NOT NULL,

  `USER_FILE_CATEGORY` int(11) DEFAULT NULL,

  `USER_FILE_IMPORTANCE` int(11) DEFAULT NULL,

  `USER_FILE_PRIORITY` int(11) DEFAULT NULL

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

--

-- Ευρετήρια για πίνακα `flm_files`

--

ALTER TABLE `flm_files`

  ADD PRIMARY KEY (`FILE_ID`);

--

-- Ευρετήρια για πίνακα `flm_file_formats`

--

ALTER TABLE `flm_file_formats`

  ADD PRIMARY KEY (`FILE_FR_ID`);

--
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-- Ευρετήρια για πίνακα `flm_file_types`

--

ALTER TABLE `flm_file_types`

  ADD PRIMARY KEY (`FILE_TP_ID`);

--

-- Ευρετήρια για πίνακα `flm_users`

--

ALTER TABLE `flm_users`

  ADD PRIMARY KEY (`FLM_USER_ID`);

--

-- Ευρετήρια για πίνακα `flm_user_files`

--

ALTER TABLE `flm_user_files`

  ADD PRIMARY KEY (`USER_FILE_ID`,`USER_FILE_USERNAME`);

--

-- AUTO_INCREMENT για πίνακα `flm_files`

--

ALTER TABLE `flm_files`

  MODIFY `FILE_ID` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

AUTO_INCREMENT=47;

--

-- AUTO_INCREMENT για πίνακα `flm_file_formats`

--

ALTER TABLE `flm_file_formats`
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  MODIFY `FILE_FR_ID` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

AUTO_INCREMENT=20;

--

-- AUTO_INCREMENT για πίνακα `flm_file_types`

--

ALTER TABLE `flm_file_types`

  MODIFY `FILE_TP_ID` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

AUTO_INCREMENT=12;

--

-- AUTO_INCREMENT για πίνακα `flm_users`

--

ALTER TABLE `flm_users`

  MODIFY `FLM_USER_ID` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

AUTO_INCREMENT=17;

/*!40101 SET 

CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;

/*!40101 SET 

CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS 

*/;

/*!40101 SET 

COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;
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