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Τι είναι οι δυναμικές τοποθεσίες; 

Οι δυναμικές τοποθεσίες Ιστού είναι ευέλικτα 

και ισχυρά δημιουργήματα, που για την ακρίβεια 

αποτελούν πλήρεις εφαρμογές. Οι δυναμικές το-

ποθεσίες έχουν της εξής ιδιότητες: 

♦ Λαμβάνουν υπόψη τους διάφορες παραμέ-

τρους (για παράδειγμα, η ώρα της ημέρας ή η 

έκδοση του φυλλομετρητή του επισκέπτη). 

♦ Διαθέτουν "μνήμη", που επιτρέπει την εγ-

γραφή και τη σύνδεση χρηστών, το ηλεκτρο-

νικό εμπόριο, και παρόμοιες διαδικασίες. 

♦ Περιέχουν σχεδόν πάντα φόρμες HTML, ώ-

στε οι χρήστες να εκτελούν αναζητήσεις, να 

παρέχουν πληροφορίες, κλπ. 

♦ Συχνά διαθέτουν διασυνδέσεις που επιτρέ-

πουν τη διαχείριση του περιεχομένου της το-

ποθεσίας από τους διαχειριστές. 

♦ Συντηρούνται, αναβαθμίζονται, και επεκτεί-

νονται πιο εύκολα σε σχέση με τις στατικές 

τοποθεσίες. 

Για τη δημιουργία δυναμικών τοποθεσιών υπάρ-

χουν διαθέσιμες πολλές τεχνολογίες. Οι πιο συ-

νηθισμένες είναι οι ASP.NET (Active Server 

Pages — Ενεργοί Σελίδες Διακομιστή — της 

Microsoft), JSP (Java Server Pages — Σελίδες 

Διακομιστή Java), ColdFusion, Ruby on Rails, 

και PHP. Οι δυναμικές τοποθεσίες δεν υποστη-

ρίζονται πάντα από βάσεις δεδομένων, αν και 

τώρα πια οι περισσότερες τοποθεσίες βασίζονται 

στις βάσεις δεδομένων, αφού υπάρχουν διαθέσι-

μες με λίγο ή καθόλου κόστος εξαιρετικές ε-

φαρμογές βάσεων δεδομένων όπως η MySQL. 

Εικόνα ε.1 Η αρχική σελίδα της PHP. 
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Τι είναι η PHP; 

Το ακρωνύμιο PHP αρχικά σήμαινε "Personal 

Home Page" (προσωπική αρχική σελίδα), επειδή 

το δημιούργησε το 1994 ο Rasmus Lerdorf για 

να παρακολουθεί τις επισκέψεις στο δημοσιευ-

μένο στο Διαδίκτυο βιογραφικό του. Καθώς η 

χρησιμότητα και οι δυνατότητες της PHP αυξά-

νονταν (και χρησιμοποιούνταν σε πιο επαγγελ-

ματικές περιστάσεις), κατέληξε να σημαίνει 

"PHP: Hypertext Preprocessor" (Προεπεξεργα-

στής Υπερ-κειμένου). 

Σύμφωνα με την επίσημη τοποθεσία Ιστού της 

PHP, στη διεύθυνση www.php.net (Εικόνα ε.1), 

η PHP είναι μια ευρέως διαδεδομένη γλώσσα 

σεναρίων γενικού σκοπού, ιδιαίτερα κατάλληλη 

για ανάπτυξη εφαρμογών Ιστού, και μπορεί να 

ενσωματωθεί σε κώδικα HTML. Πρόκειται για 

ένα μακροσκελή αλλά περιγραφικό ορισμό, που 

θα εξηγήσω στη συνέχεια. 

Ξεκινώντας από το τέλος, η δυνατότητα ενσω-

μάτωσης σε κώδικα HTML σημαίνει ότι μπο-

ρούμε να πάρουμε μια τυπική σελίδα HTML, να 

προσθέσουμε κώδικα PHP στη θέση που θέλου-

με, και να καταλήξουμε σε ένα δυναμικό αποτέ-

λεσμα. Αυτό το χαρακτηριστικό διευκολύνει τη 

χρήση της PHP από οποιονδήποτε έχει έστω και 

μια μικρή ιδέα από κώδικα HTML. 

Επίσης, η PHP είναι μια γλώσσα σεναρίων που, 

αντίθετα από τις γλώσσες προγραμματισμού, 

έχει σχεδιαστεί για τη γραφή σεναρίων Ιστού και 

όχι αυτόνομων εφαρμογών (αν και με κάποια 

επιπλέον προσπάθεια μπορούμε τώρα πια να 

δημιουργήσουμε εφαρμογές σε PHP). Τα σενά-

ρια της PHP εκτελούνται μόνο μετά από ένα 

συμβάν — για παράδειγμα, όταν ένας χρήστης 

υποβάλει μια φόρμα ή μόλις επισκεφθεί μια δι-

εύθυνση URL. 

Σε αυτόν τον ορισμό, θα πρέπει να προσθέσω 

ότι η PHP είναι μια τεχνολογία στην πλευρά του 

διακομιστή (sever-side). Αυτό σημαίνει ότι οτι-

δήποτε κάνει ο κώδικας PHP συμβαίνει στο δια-

κομιστή. Για την εκτέλεση κώδικα PHP απαιτεί-

ται μια εφαρμογή διακομιστή Ιστού, όπως ο 

Apache ή ο IIS (Internet Information Services) 

της Microsoft, και όλα τα σενάρια PHP πρέπει 

να προσπελάζονται μέσω διευθύνσεων URL 

(http://-κάτι). Επίσης, η PHP είναι μια διασυ-

στημική τεχνολογία, που σημαίνει ότι εκτελείται 

στα περισσότερα λειτουργικά συστήματα, μετα-

ξύ των οποίων τα Windows, Unix (και οι διάφο-

ρες παραλλαγές του), και Macintosh. Πιο σημα-

ντικό ακόμη, τα σενάρια PHP που είναι γραμμέ-

να για ένα διακομιστή λειτουργούν σε έναν άλλο 

διακομιστή με λίγες ή καθόλου τροποποιήσεις. 

Κατά τη συγγραφή του βιβλίου, η PHP βρισκό-

ταν στην έκδοση 5.2.4. με υποστήριξη μέχρι και 

την έκδοση 4.4.7. Η υποστήριξη της έκδοσης 4 

διακόπηκε, και σας συνιστώ να χρησιμοποιήσετε 

τουλάχιστον την έκδοση 5. Το βιβλίο δίνει έμ-

φαση στην έκδοση 6 που πρόκειται να κυκλο-

φορήσει στο άμεσο μέλλον. Αν εξακολουθείτε 

να χρησιμοποιείτε την έκδοση 4, θα πρέπει να 

την αναβαθμίσετε. Η έκδοση 5 αρκεί (στο βιβλίο 

επισημαίνω ποιες είναι οι λειτουργίες και οι συ-

ναρτήσεις της έκδοσης 6). 
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Τι νέο υπάρχει στην PHP 6 

Λόγω της επικείμενης κατάργησης της έκδοσης 

4 της PHP, πολλοί χρήστες και εταιρείες παρο-

χής υπηρεσιών Διαδικτύου είναι πιθανό να ανα-

βαθμίσουν γρήγορα τα συστήματά τους από την 

έκδοση 4 στην 5, και μετά στην 6. Πριν αναφέ-

ρω λοιπόν τι νέο υπάρχει στην έκδοση 6, θα ξε-

κινήσω με τις πολύ μεγαλύτερες διαφορές μετα-

ξύ των εκδόσεων 4 και 5 της PHP. 

Η PHP 5, όπως και η PHP 4 πριν από αυτή, είναι 

μια νέα σημαντική αναβάθμιση αυτής της δημο-

φιλούς γλώσσας προγραμματισμού. Οι πιο κρίσι-

μες αλλαγές στην PHP 5 αφορούν τον αντικειμε-

νοστρεφή προγραμματισμό (Object Oriented 

Programming — OOP). Αυτές οι αλλαγές δε μας 

επηρεάζουν στην πράξη, αφού το βιβλίο δεν α-

ναφέρεται καθόλου σε αυτό το θέμα (ο αντικει-

μενοστρεφής προγραμματισμός καλύπτεται στο 

βιβλίο μου PHP 5 Advanced: Visual QuickPro 

Guide). Όσο αφορά το παρόν βιβλίο, η μεγαλύτε-

ρη αλλαγή στην PHP 5 είναι η προσθήκη της 

Βελτιωμένης Επέκτασης MySQL (Improved 

MySQL Extension), που χρησιμοποιείται για την 

επικοινωνία με τη MySQL. Η βελτιωμένη επέ-

κταση της MySQL παρέχει πολλά οφέλη σε σχέ-

ση με την παλαιότερη επέκταση MySQL, και θα 

τη χρησιμοποιούμε αποκλειστικά. 

Η μεγάλη αλλαγή στην PHP 6 είναι η υποστήρι-

ξη του προτύπου Unicode, που σημαίνει ότι τώ-

ρα η PHP μπορεί να χειριστεί χαρακτήρες από 

όλες τις γλώσσες του κόσμου. Πρόκειται για τε-

ράστιο εγχείρημα και αυτός είναι ο λόγος για 

την καθυστέρηση στην κυκλοφορία της PHP 6. 

Θα δούμε τι σημαίνει αυτό από προγραμματι-

στική άποψη στο Κεφάλαιο 14, "Δημιουργία 

διεθνών τοποθεσιών". Οι πληροφορίες αυτού 

του κεφαλαίου χρησιμοποιούνται και στο Κεφά-

λαιο 15, "Παράδειγμα — πίνακας ανακοινώσε-

ων". Εκτός από την υποστήριξη του προτύπου 

Unicode, η PHP 6 ξεκαθαρίζει κάποια θέματα 

που είχαν παραμείνει στην PHP 5, αν και γινό-

ταν σύσταση να αποφεύγεται η χρήση τους. Τα 

δύο κυριότερα που αφαιρέθηκαν είναι τα "μαγι-

κά εισαγωγικά" (magic quotes) και η "καθολικές 

μεταβλητές εγγραφής" (register globals). 

Γιατί να χρησιμοποιήσετε PHP; 

Με απλά λόγια, για την ανάπτυξη δυναμικών 

τοποθεσιών Ιστού η PHP είναι καλύτερη, ταχύ-

τερη, και πιο εύκολη από τις εναλλακτικές λύ-

σεις. Η PHP παρέχει εξαιρετική απόδοση, άψογη 

συνεργασία με σχεδόν κάθε διαθέσιμο σύστημα 

βάσης δεδομένων, σταθερότητα, φορητότητα, 

και απεριόριστες δυνατότητες χάρη στην επε-

κτασιμότητά της. Όλα αυτά παρέχονται δωρεάν 

(η PHP είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα) και 

χωρίς μεγάλο κόπο. Πράγματι, η PHP συνδυάζει 

μοναδικά την ευκολία χρήσης της από αρχά-

ριους προγραμματιστές, με δυνατότητες προχω-

ρημένου προγραμματισμού. 

Σε επίρρωση όλων αυτών, η PHP γνώρισε τερά-

στια αποδοχή από την εποχή της εμφάνισής της, 

και ξεπέρασε την ASP ως η πιο δημοφιλής 

γλώσσα σεναρίων σε χρήση σήμερα. Είναι η 

υπομονάδα με τη μεγαλύτερη ζήτηση για τον 

Apache (το δημοφιλέστερο διακομιστή Ιστού), 

και μέχρι τη στιγμή της κυκλοφορίας του βιβλί-

ου, η PHP θα είναι εγκατεστημένη σε σχεδόν 25 

εκατομμύρια υπολογιστές υπηρεσίας. 

Βέβαια, επειδή έχω γράψει αρκετά βιβλία για 

την PHP, ίσως νομίσετε ότι είμαι προκατειλημ-

μένος. Εκτός από την PHP, για την ανάπτυξη 

τοποθεσιών έχω χρησιμοποιήσει, αν και όχι στον 

ίδιο βαθμό, τις τεχνολογίες Java Server Pages 

(JSP), Ruby on Rails (RoR), και ASP.NET. Κά-

θε μία από αυτές έχει πλεονεκτήματα και μειο-

νεκτήματα, αλλά η PHP είναι η τεχνολογία στην 

οποία επιστρέφω πάντα. Ίσως ακούσετε ότι δεν 

αποδίδει τόσο καλά όσο οι άλλες τεχνολογίες, 

αλλά η Yahoo! χειρίζεται περισσότερες από 3,5 

δισεκατομμύρια "επισκέψεις" (hits) την ημέρα 

με τη βοήθεια της PHP (ναι, δισεκατομμύρια). 

Επίσης, ίσως αναρωτηθείτε πόσο ασφαλής είναι 

η PHP. Όμως, το θέμα της ασφάλειας έχει σχέση 

με το πώς χρησιμοποιείται η γλώσσα, και όχι με 

την ίδια τη γλώσσα. Να είστε βέβαιοι ότι στο 

βιβλίο θα βρείτε μια πλήρη και ενημερωμένη 

ανάλυση για όλα τα ζητήματα ασφαλείας! 
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Πώς λειτουργεί η PHP 

Όπως είπα προηγουμένως, η PHP είναι γλώσσα 

διακομιστή. Αυτό σημαίνει ότι ο κώδικας που 

γράφετε βρίσκεται σε έναν υπολογιστή υπηρεσί-

ας (host computer) που ονομάζεται διακομιστής 

(server). Ο διακομιστής στέλνει ιστοσελίδες 

στους φυλλομετρητές των επισκεπτών (πελατών 

— clients) που τις ζητούν. 

Όταν ένας χρήστης επισκέπτεται μια σελίδα 

γραμμένη σε PHP, ο διακομιστής διαβάζει τον 

κώδικα PHP (σενάριο) και εκτελεί τις εντολές 

του. Στο παράδειγμα της Εικόνας ε.2, το σενά-

ριο PHP δημιουργεί τον κώδικα (δεδομένα) 

HTML και τον στέλνει στο φυλλομετρητή, ο 

οποίος τον εμφανίζει σαν μια τυπική ιστοσελίδα. 

Η διαφορά από μια στατική ιστοσελίδα είναι ότι, 

στη δεύτερη περίπτωση, ο διακομιστής απλώς 

στέλνει τα δεδομένα HTML στο φυλλομετρητή 

χωρίς να ερμηνεύει τίποτε (Εικόνα ε.3). Επειδή 

δεν απαιτείται κάποια άλλη ενέργεια του διακο-

μιστή, μπορείτε να ανοίξετε απλές ιστοσελίδες 

HTML στο φυλλομετρητή σας χωρίς τη μεσο-

λάβηση διακομιστή. 

Στον τελικό χρήστη και στο φυλλομετρητή του, 

η διαφορά στην εμφάνιση μεταξύ των σελίδων 

home.html και home.php δε γίνεται αντιληπτή, 

αλλά το περιεχόμενο κάθε σελίδας δημιουργή-

θηκε με διαφορετικό τρόπο, και αυτή είναι η 

σημαντική διαφορά. 

Εικόνα ε.2 Η θέση της PHP στο μοντέλο πελάτη/διακομιστή όταν ένας χρήστης ζητάει μια ιστοσελίδα. 

Εικόνα ε.3 Η διαδικασία πελάτη/διακομιστή όταν ζητείται μια στατική σελίδα HTML. 
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Τι είναι η MySQL; 

Η MySQL (www.mysql.com, Εικόνα ε.4) είναι η 

πιο δημοφιλής βάση δεδομένων ανοιχτού κώδι-

κα στον κόσμο. Μάλιστα, σήμερα η MySQL 

συναγωνίζεται τους πανάκριβους Γολιάθ όπως 

οι Oracle και Microsoft SQL Server. Όπως και η 

PHP, η MySQL παρέχει εξαιρετική απόδοση, 

φορητότητα, και αξιοπιστία, με λίγο κόπο και 

μικρό έως μηδενικό κόστος. 

Η MySQL είναι ένα Σύστημα Διαχείρισης Σχε-

σιακών Βάσεων Δεδομένων (Relational Data-

base Management System — RDBMS). Μια 

βάση δεδομένων, με απλά λόγια, είναι ένα σύ-

νολο σχετιζόμενων μεταξύ τους δεδομένων 

(κείμενο, αριθμοί, ή δυαδικά αρχεία) αποθηκευ-

μένων και οργανωμένων στο σύστημα DBMS. 

Υπάρχουν πολλά είδη βάσεων δεδομένων, από 

βάσεις επιπέδων αρχείων (flat file) μέχρι τις σχε-

σιακές και τις αντικειμενοστρεφείς. Μια σχεσια-

κή βάση δεδομένων χρησιμοποιεί πολλούς πίνα-

κες για την αποθήκευση πληροφοριών διαχωρι-

σμένων σε όσο το δυνατόν πιο απλά μέρη. Αν 

και οι φάσεις σχεδιασμού και προγραμματισμού 

των σχεσιακών βάσεων δεδομένων απαιτούν 

περισσότερη σκέψη, παρέχουν βελτιωμένη α-

ξιοπιστία και ακεραιότητα δεδομένων που αξί-

ζουν τον επιπλέον κόπο. Επίσης, οι σχεσιακές 

βάσεις δεδομένων επιτρέπουν την ταυτόχρονη 

χρήση από πολλούς χρήστες, και η αναζήτηση 

σε αυτές γίνεται πιο εύκολα και γρήγορα. 

Με την ενσωμάτωση μιας βάσης δεδομένων σε 

μια εφαρμογή Ιστού, κάποια από τα δεδομένα 

που παράγει η PHP μπορούν να ανακτηθούν από 

τη MySQL (Εικόνα ε.5). Με αυτόν τον τρόπο, η 

τοποθεσία γίνεται ακόμη πιο ευέλικτη (η ευελι-

ξία είναι το κλειδί για δυναμικές τοποθεσίες Ι-

στού). 

Η MySQL είναι μια εφαρμογή ανοιχτού κώδικα, 

όπως και η PHP, πράγμα που σημαίνει ότι μπο-

ρείτε να τη χρησιμοποιήσετε και να την τροπο-

ποιήσετε ελεύθερα (μπορείτε να κατεβάσετε τον 

πηγαίο κώδικα της MySQL από το Διαδίκτυο). 

Σε κάποιες περιπτώσεις ίσως χρειαστεί να πλη-

ρώσετε για την άδεια χρήσης της MySQL, ειδι-

κά αν κερδίζετε χρήματα από τις πωλήσεις ή την 

ενσωμάτωση του προϊόντος MySQL. Ελέγξτε 

ποια είναι η πολιτική αδειοδότησης όσο αφορά 

τη MySQL. 

 

Εικόνα ε.4 Η αρχική σελίδα 

της εφαρμογής βάσης δεδο-

μένων MySQL. 
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Το λογισμικό της MySQL αποτελείται από διά-

φορα τμήματα, που περιλαμβάνουν το διακομι-

στή MySQL (mysqld, ο οποίος εκτελεί και δια-

χειρίζεται τις βάσεις δεδομένων), τον πελάτη 

MySQL (mysql, που παρέχει μια διασύνδεση με 

το διακομιστή), και διάφορα βοηθητικά προ-

γράμματα για συντήρηση και άλλες λειτουργίες. 

Η PHP υποστήριζε πάντα ικανοποιητικά τη 

MySQL, και αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο 

στις πρόσφατες εκδόσεις της γλώσσας. 

Η MySQL μπορεί να υποστηρίξει βάσεις δεδο-

μένων με μέχρι 60000 πίνακες και περισσότερες 

από πέντε δισεκατομμύρια γραμμές. Η MySQL 

μπορεί να επεξεργαστεί πίνακες μεγέθους μέχρι 

οκτώ εκατομμύρια terabyte σε μερικά λειτουρ-

γικά συστήματα, και γενικά μεγέθους μέχρι 4 

GB. Μεταξύ άλλων, η MySQL χρησιμοποιείται 

από τη NASA και τη Στατιστική Υπηρεσία των 

Η.Π.Α. 

Όταν γραφόταν αυτό το βιβλίο, η MySQL ήταν 

στην έκδοση 5.0.45 και αναμένονταν οι εκδόσεις 

5.1 και 6.0. Η έκδοση της MySQL που χρησιμο-

ποιείτε επηρεάζει τις δυνατότητες που έχετε στη 

διάθεσή σας, οπότε είναι σημαντικό να γνωρίζε-

τε με ποια έκδοση δουλεύετε. Γι' αυτό το βιβλίο 

χρησιμοποίησα την έκδοση 5.0.45 της MySQL, 

αλλά δε θα έχετε πρόβλημα με τα παραδείγματα 

εφόσον χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε έκδοση 

μεταγενέστερη της 4.1. (Στο βιβλίο μου MySQL 

Visual QuickStart Guide αναφέρω τις πιο προ-

χωρημένες και νεότερες λειτουργίες της MySQL 

5 που δε χρησιμοποιώ σε αυτό το βιβλίο.) 

Εικόνα ε.5 Ο τρόπος λειτουργίας των περισσότερων δυναμικών εφαρμογών Ιστού του βιβλίου, με τη χρήση 

PHP και MySQL. 

 

Οδηγός προφοράς 

Αν και μπορεί να σας φαίνεται αυτονόητο, 

θα πρέπει να ξεκαθαρίσω εξαρχής ότι η 

MySQL προφέρεται "μάι ες κιου ελ", όπως 

και η SQL θα έπρεπε να προφέρεται "ες κι-

ου ελ". Πρόκειται για μια απορία που πολ-

λοί έχουν όταν ασχολούνται για πρώτη φο-

ρά με αυτές τις τεχνολογίες. Αν και δεν έχει 

μεγάλη σημασία, καλό είναι να προφέρουμε 

σωστά τα ακρωνύμια. 
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Τι θα χρειαστείτε 

Για να ακολουθήσετε τα παραδείγματα του βι-

βλίου, θα χρειαστείτε τα παρακάτω εργαλεία: 

♦ Μια εφαρμογή διακομιστή Ιστού (για παρά-

δειγμα, Apache, Abyss, ή IIS). 

♦ Την PHP. 

♦ Τη MySQL. 

♦ Ένα φυλλομετρητή Ιστού (τον Internet Ex-

plorer της Microsoft, το Firefox της Mozilla, 

το Safari της Apple, κλπ.). 

♦ Ένα διορθωτή κειμένου, μια εφαρμογή με 

δυνατότητες WYSIWYG που υποστηρίζει 

PHP (το Dreamweaver της Adobe αρκεί), ή 

ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον εργασίας (In-

tegrated Development Environment — IDE). 

♦ Μια εφαρμογή FTP, αν χρησιμοποιείτε απο-

μακρυσμένο διακομιστή. 

Ένα από τα πιο ωραία σχετικά με την ανάπτυξη 

δυναμικών τοποθεσιών Ιστού με τη χρήση PHP 

και MySQL είναι ότι όλες οι απαιτήσεις μπο-

ρούν να ικανοποιηθούν χωρίς καθόλου κόστος, 

ανεξάρτητα από το λειτουργικό σύστημα! Τα 

εργαλεία Apache, PHP, και MySQL διατίθενται 

δωρεάν, όπως και οι περισσότεροι φυλλομετρη-

τές Ιστού, ενώ υπάρχουν και πολλοί καλοί δω-

ρεάν διορθωτές κειμένου. 

Στο παράρτημα περιγράφεται η διαδικασία ε-

γκατάστασης στα λειτουργικά συστήματα Win-

dows και Mac OS X. Αν έχετε υπολογιστή, δεν 

έχετε παρά να κατεβάσετε μερικά αρχεία, και θα 

είστε σε θέση να δημιουργήσετε δυναμικές το-

ποθεσίες (σε αυτή την περίπτωση, ο υπολογι-

στής σας θα αναλάβει το ρόλο και του πελάτη 

και του διακομιστή, όπως φαίνεται στις Εικόνες 

ε.2 και ε.5). Εναλλακτικά, μπορείτε να αγοράσε-

τε υπηρεσίες φιλοξενίας τοποθεσίας Ιστού ένα-

ντι ενός μικρού ποσού, και θα έχετε έτοιμο ένα 

Διαδικτυακό περιβάλλον με ενεργοποιημένες τις 

PHP και MySQL. 
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Σχετικά με το βιβλίο 

Αυτό το βιβλίο σάς μαθαίνει να αναπτύσσετε 

δυναμικές τοποθεσίες Ιστού με τη χρήση PHP 

και MySQL, και καλύπτει όλη τη γνώση που θα 

χρειαστούν οι περισσότεροι προγραμματιστές. 

Σύμφωνα με τη γενική μορφή των βιβλίων της 

σειράς, οι πληροφορίες αναλύονται βήμα-βήμα 

με αντίστοιχες εικόνες. Εστιάστηκα στα πραγ-

ματικά, πρακτικά παραδείγματα του πραγματι-

κού κόσμου και φρόντισα να αποφύγω σενάρια 

του τύπου "να κάτι που θα μπορούσατε ίσως να 

κάνετε αλλά που δε θα κάνετε ποτέ". Ως πρακτι-

κός προγραμματιστής εφαρμογών Ιστού που εί-

μαι, φρόντισα να συμπεριλάβω εκείνες τις πλη-

ροφορίες που χρησιμοποιώ και εγώ και απέφυγα 

θέματα άσχετα με το προκείμενο. Ως συγγραφέ-

ας με πρακτικό πνεύμα, φρόντισα να συμπερι-

λάβω θέματα και τεχνικές για τα οποία οι ανα-

γνώστες ζητούν πληροφορίες. 

Η δομή του βιβλίου είναι γραμμική, και πρόθεσή 

μου είναι να διαβαστεί με τη σειρά. Ξεκινάει με 

τρία κεφάλαια που αναφέρουν τα βασικά της 

PHP (από το δεύτερο μόλις κεφάλαιο θα δη-

μιουργήσετε την πρώτη σας δυναμική ιστοσελί-

δα). Ακολουθούν τρία κεφάλαια που καλύπτουν 

την SQL (Structured Query Language — Δομη-

μένη Γλώσσα Ερωτημάτων — που χρησιμο-

ποιείται για την αλληλεπίδραση με όλες τις βά-

σεις δεδομένων) και τη MySQL. Συγκεκριμένα, 

καλύπτονται τα βασικά της SQL, θέματα σχεδί-

ασης βάσεων δεδομένων, και η εφαρμογή 

MySQL. Μετά υπάρχει ένα κεφάλαιο που ανα-

φέρεται στην αποσφαλμάτωση και τη διαχείριση 

σφαλμάτων, πληροφορίες απαραίτητες σε όλους. 

Ακολουθεί ένα κεφάλαιο που αναφέρεται στη 

συνεργασία των PHP και MySQL, κάτι που γί-

νεται εξαιρετικά εύκολα. 

Τα επόμενα πέντε κεφάλαια καλύπτουν διάφο-

ρες πρόσθετες τεχνικές που συμπληρώνουν τις 

γνώσεις σας. Το θέμα της ασφάλειας, ιδιαίτερα, 

καλύπτεται σε διάφορες θέσεις. Το Κεφάλαιο 

14, "Δημιουργία διεθνών τοποθεσιών", είναι τε-

λείως νέο σε αυτή την έκδοση του βιβλίου, και 

σας δείχνει πώς να εμπλουτίσετε τις τοποθεσίες 

σας. Τέλος, συμπεριέλαβα τρία κεφάλαια με πα-

ραδείγματα, στα οποία αναπτύσσω τον πυρήνα 

τριών διαφορετικών εφαρμογών Ιστού, με οδη-

γίες. 

Είναι αυτό το βιβλίο για σας; 

Αυτό το βιβλίο γράφηκε για ένα μεγάλο εύρος 

αναγνωστών, από αρχάριους μέχρι μέσους προ-

γραμματιστές. Χρησιμοποιεί την XHTML την 

οποία πρέπει να γνωρίζετε καλά (ή έστω την 

προκάτοχό της HTML). Αν και το βιβλίο καλύ-

πτει πολλά πράγματα, δε σας διδάσκει επίσημα 

την HTML ή τη σχεδίαση ιστοσελίδων. Θα 

βρείτε διάσπαρτες κάποιες αναφορές σε CSS 

στις σελίδες αυτές, αλλά δεν καλύπτει ούτε τα 

CSS. 

Δεύτερον, το βιβλίο αναμένει να έχετε κάτι από 

τα παρακάτω: 

♦ Την όρεξη και την ικανότητα να μάθετε χω-

ρίς πολλή βοήθεια, ή… 

♦ γνώση κάποιας άλλης γλώσσας προγραμμα-

τισμού (ακόμη και γνώσεις JavaScript αρ-

κούν), ή… 

♦ σχετική γνώση της PHP. 

Το βιβλίο καλύπτει τις PHP και MySQL από το 

Α έως το Ω, και σας μαθαίνει όλα όσα θα χρεια-

στείτε για να αναπτύξετε πραγματικές τοποθεσί-

ες Ιστού, αλλά ειδικά τα πρώτα κεφάλαια καλύ-

πτουν την PHP με γρήγορο ρυθμό. Γι' αυτόν το 

λόγο, πρέπει είτε να έχετε κάποια πείρα στον 

προγραμματισμό είτε να διαθέτετε ένα ανεξάρ-

τητο και φιλοπερίεργο πνεύμα σχετικά με νέες 

γνώσεις. Αν νομίζετε ότι η ύλη προχωρεί πολύ 

γρήγορα, ίσως πρέπει να ξεκινήσετε με το βιβλίο 

"Εισαγωγή στην PHP για τον Παγκόσμιο Ιστό 

με εικόνες", όπου ο ρυθμός είναι πιο αργός. 

Για τις βάσεις δεδομένων δε χρειάζεται να έχετε 

προηγούμενη πείρα, επειδή η εξέταση των SQL 

και MySQL ξεκινάει σε πιο βασικό επίπεδο. 
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Τι νέο υπάρχει σε αυτή την έκδοση 

Οι πρώτες δύο εκδόσεις του βιβλίου είχαν μεγά-

λη επιτυχία και δέχθηκα πολλά θετικά σχόλια 

(ευχαριστώ!). Σε αυτή τη νέα έκδοση ήθελα να 

κάνω κάτι παραπάνω από το να αναβαθμίσω 

απλώς την ύλη ώστε να καλύπτει τις τελευταίες 

εκδόσεις των PHP και MySQL, αν και το φρό-

ντισα και αυτό σε όλο το βιβλίο. Μερικά από τα 

νέα θέματα είναι τα εξής: 

♦ Νέα παραδείγματα σχετικά με τεχνικές που 

ζητούν συχνά οι αναγνώστες. 

♦ Κάποια πρόσθετα προχωρημένα παραδείγμα-

τα SQL και MySQL. 

♦ Ένα κεφάλαιο αφιερωμένο στην αντιμετώπι-

ση συνηθισμένων επιθέσεων σε τοποθεσίες 

Ιστού. 

♦ Ένα εντελώς νέο κεφάλαιο για τη δημιουργία 

πολύγλωσσων ιστοσελίδων και τη χρήση ζω-

νών ώρας. 

♦ Ένα εντελώς νέο παράδειγμα πίνακα ανακοι-

νώσεων (ή φόρουμ). 

♦ Ενημερωμένες και πιο αναλυτικές οδηγίες 

εγκατάστασης και διευθέτησης. 

♦ Αφαίρεση παρωχημένου περιεχομένου (όπως 

για παράδειγμα λειτουργίες παλαιότερων εκ-

δόσεων της PHP που δε χρησιμοποιούνται 

στην PHP 6). 

Όσοι έχετε την πρώτη ή τη δεύτερη έκδοση του 

βιβλίου (ευχαριστώ πολύ γι' αυτό!), νομίζω ότι 

οι νέες δυνατότητες καθιστούν και αυτή την έκ-

δοση απαραίτητη προσθήκη για τη βιβλιοθήκη 

σας. 

Σύγκριση με τα άλλα βιβλία μου 

Αυτό είναι το τέταρτο βιβλίο μου για την PHP 

και τη MySQL, μετά από τα εξής (με τη σειρά): 

♦ PHP for the World Wide Web: Visual Quick-

Start Guide. 

♦ PHP 5 Advanced for the World Wide Web: 

Visual QuickStart Guide. 

♦ My SQL: Visual QuickStart Guide. 

Ελπίζω αυτό το "βιογραφικό" να μου δίνει το 

δικαίωμα να γράψω αυτό το βιβλίο, αλλά εσείς 

με τι κριτήρια θα διαλέξετε ποιο βιβλίο σάς ται-

ριάζει σε ένα βιβλιοπωλείο; Φυσικά δεν έχω κα-

νένα πρόβλημα να τα αγοράσετε όλα, και θα σας 

είμαι αιωνίως ευγνώμων, αλλά… 

Το βιβλίο PHP for the World Wide Web: Visual 

QuickStart Guide είναι κυρίως ένας οδηγός για 

νέους χρήστες PHP και η ύλη του συμπίπτει σε 

ένα βαθμό, και ειδικά στα τρία πρώτα κεφάλαια, 

με την ύλη του παρόντος βιβλίου, που όμως πε-

ριέχει νέα παραδείγματα. Για τους αρχάριους, 

αυτό το βιβλίο μπορεί να θεωρηθεί ως συνέχεια 

του προηγούμενου. Το βιβλίο PHP 5 Advanced 

for the World Wide Web: Visual QuickStart 

Guide αποτελεί συνέχεια του παρόντος, αφού 

προϋποθέτει αρκετές γνώσεις και βασίζεται σε 

πολλές από τις πληροφορίες που υπάρχουν εδώ. 

Το βιβλίο για τη MySQL εστιάζεται σχεδόν α-

ποκλειστικά στη MySQL (υπάρχουν μόνο δύο 

κεφάλαια όπου χρησιμοποιείται η PHP). 

Έχοντας αυτά υπόψη, διαβάστε την ενότητα 

"Είναι αυτό το βιβλίο για σας;" και κρίνετε. Αν 

δεν έχετε προηγούμενη πείρα προγραμματισμού 

και προτιμάτε να μάθετε PHP σιγά-σιγά, το 

πρώτο βιβλίο σάς ταιριάζει καλύτερα. Αν έχετε 

ήδη μεγάλη εξοικείωση με την PHP και θέλετε 

να μάθετε περισσότερα για τις προχωρημένες 

δυνατότητές της, πάρτε το δεύτερο βιβλίο. Αν 

σας ενδιαφέρει περισσότερο η MySQL και όχι 

τόσο η PHP, δείτε το τρίτο βιβλίο. 

Μετά από αυτά, αν θέλετε να μάθετε όλα όσα 

χρειάζεστε για να ξεκινήσετε την ανάπτυξη δυ-

ναμικών τοποθεσιών με τη χρήση PHP και 

MySQL σήμερα, αυτό είναι το βιβλίο για σας! 

Αναφέρεται στις πιο πρόσφατες εκδόσεις και 

των δύο τεχνολογιών, χρησιμοποιεί τεχνικές που 

δεν υπάρχουν σε άλλα βιβλία, και περιέχει τα 

δικά του μοναδικά παραδείγματα. 

Οποιοδήποτε βιβλίο και αν διαλέξετε, φροντίστε 

να είναι η πιο πρόσφατη έκδοση ή η έκδοση που 

ταιριάζει καλύτερα στις τεχνολογίες που θα 

χρησιμοποιήσετε. 
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Η συνοδευτική τοποθεσία Ιστού 

Έχω δημιουργήσει μια συνοδευτική τοποθεσία 

ειδικά για το βιβλίο αυτό, στη διεύθυνση www.

DMCInsights.com/phpmysql3/ (Εικόνα ε.6). 

Εκεί θα βρείτε όλα τα σενάρια του βιβλίου, ένα 

αρχείο κειμένου με εκτενείς εντολές SQL, και 

μια λίστα με τα παροράματα που προέκυψαν 

κατά την έκδοση του βιβλίου. (Αν έχετε πρό-

βλημα με μια εντολή ή σενάριο, και ακολουθείτε 

ακριβώς τα βήματα του βιβλίου, ελέγξτε τα πα-

ροράματα μήπως υπάρχει κάποιο τυπογραφικό 

λάθος πριν τρελαθείτε τελείως.) Στην τοποθεσία 

Ιστού, θα βρείτε επίσης χρήσιμους συνδέσμους, 

ένα πολύ δημοφιλές φόρουμ όπου οι αναγνώ-

στες μπορούν να εκφράσουν και να λύσουν με-

ταξύ τους τις απορίες τους (απαντώ σε πολλές 

από αυτές εγώ ο ίδιος), και πολλά άλλα! 

Ερωτήσεις, σχόλια, ή προτάσεις; 

Αν έχετε απορίες σχετικά με την PHP ή τη 

MySQL, μπορείτε να ανατρέξετε σε κάποια από 

τις πολλές τοποθεσίες Ιστού, ταχυδρομικούς κα-

ταλόγους, ομάδες ειδήσεων (συζήτησης), και 

αποθετήρια συχνών ερωτήσεων (FAQ reposito-

ries) που υπάρχουν. Μια γρήγορη αναζήτηση 

στο Διαδίκτυο θα σας δώσει άπειρες πηγές. Αν 

χρειάζεστε μια άμεση απάντηση, αυτές οι πηγές 

ή η αναζήτηση στο Διαδίκτυο σχεδόν σίγουρα 

θα καλύψουν τις ανάγκες σας (κατά πάσα πιθα-

νότητα, κάποιος άλλος θα έχει αντιμετωπίσει και 

λύσει το πρόβλημά σας). 

Μπορείτε επίσης να απευθύνετε τις ερωτήσεις, 

τα σχόλια, και τις προτάσεις σας σε μένα. Θα 

πάρετε άμεσες απαντήσεις μέσω του φόρουμ του 

βιβλίου (πάντα απαντώ πρώτα σε αυτές τις ερω-

τήσεις). Αν προτιμάτε να μου στείλετε μήνυμα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα βρείτε τα στοι-

χεία επικοινωνίας μαζί μου στην τοποθεσία Ι-

στού. Προσπαθώ να απαντώ σε κάθε μήνυμα 

που δέχομαι, αν και δε σας εγγυώμαι ότι η απά-

ντηση θα είναι γρήγορη. 

Εικόνα ε.6 Η συνοδευτική τοποθεσία Ιστού του βιβλίου. 
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Βασική σύνταξη 

Όπως είπαμε στην εισαγωγή του βιβλίου, η PHP 

είναι μια γλώσσα σεναρίων ενσωματωμένη σε 

HTML. Αυτό σημαίνει ότι αναμιγνύετε κώδικα 

PHP και HTML μέσα στο ίδιο αρχείο. Έτσι, για 

να αρχίσετε να προγραμματίζετε σε ΡΗΡ, θα ξε-

κινήσετε από μια απλή ιστοσελίδα. Το Σενάριο 

1.1 είναι ένα παράδειγμα απλής μεταβατικής 

XHTML, που θα χρησιμοποιήσουμε ως βάση 

για όλες τις ιστοσελίδες του βιβλίου (δεν καλύ-

πτουμε επίσημα την [X]HTML σε αυτό το βι-

βλίο· για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε 

σε άλλες σχετικές πηγές). 

Για να προσθέσετε κώδικα PHP σε μια ιστοσε-

λίδα, τον τοποθετείτε ανάμεσα σε ετικέτες PHP: 

<?php 

?> 

Οτιδήποτε ανάμεσα σε αυτές τις ετικέτες θεω-

ρείται από το διακομιστή Ιστού κώδικας PHP 

(που σημαίνει ότι θα τον επεξεργαστεί ο ερμη-

νευτής της PHP). Οτιδήποτε έξω από τις ετικέ-

τες PHP στέλνεται αμέσως στο φυλλομετρητή 

Ιστού ως απλός κώδικας HTML. 

Εκτός από την τοποθέτηση του κώδικα ΡΗΡ α-

νάμεσα στις αντίστοιχες ετικέτες, τα αρχεία PHP 

πρέπει να έχουν την κατάλληλη προέκταση. Η 

προέκταση λέει στο διακομιστή να μεταχειριστεί 

το σενάριο με ειδικό τρόπο, και συγκεκριμένα 

σαν σελίδα PHP. Οι περισσότεροι διακομιστές 

Ιστού χρησιμοποιούν τις προεκτάσεις .html ή 

.htm για τις τυπικές ιστοσελίδες HTML, και για 

τα αρχεία PHP συνήθως προτιμάται η προέκτα-

ση .php. 

Δημιουργήστε ένα απλό σενάριο PHP: 

1. Δημιουργήστε ένα νέο έγγραφο στο διορθω-

τή κειμένου ή στο ολοκληρωμένο περιβάλ-

λον ανάπτυξης λογισμικού (IDE) που χρησι-

μοποιείτε (Σενάριο 1.2). 

Σενάριο 1.1 Μια απλή ιστοσελίδα μεταβατικής 

XHTML 1.0 

1    <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 

     1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/ 

     TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

2    <html xmlns="http://www.w3.org/1999/ 

     xhtml" xml:lang="en" lang="en"> 

3    <head> 

4      <meta http-equiv="content-type" content= 

       "text/html; charset=iso-8859-1" /> 

5      <title>Page Title</title> 

6    </head> 

7    <body> 

8    </body> 

9    </html> 
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Σενάριο 1.2 Αυτό το πρώτο σενάριο PHP δεν κά-

νει τίποτε από μόνο του, αλλά σας δείχνει πώς γρά-

φεται ένα σενάριο. Θα το χρησιμοποιήσουμε δοκι-

μαστικά πριν προχωρήσουμε σε πιο εξελιγμένο κώ-

δικα PHP. 

1    <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 

     1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/ 

     TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

2    <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" 

     xml:lang="en" lang="en"> 

3    <head> 

4      <meta http-equiv="content-type" content= 

       "text/html; charset=iso-8859-1" /> 

5      <title>Basic PHP Page</title> 

6    </head> 

7    <body> 

8    <p>This is standard HTML.</p> 

9    <?php 

10   ?> 

11   </body> 

12   </html> 

Γενικά, δεν έχει σημασία τι εφαρμογή θα 

χρησιμοποιήσετε· μπορεί να είναι το 

Dreamweaver (ένα IDE με πολλές δυνατότη-

τες, το BBEdit (ένας απλός και δημοφιλής 

διορθωτής κειμένου του Macintosh), ή το vi 

(ένας διορθωτής απλού κειμένου του Unix, 

χωρίς διασύνδεση γραφικών). Πάντως, μερι-

κοί διορθωτές και IDE διευκολύνουν την 

πληκτρολόγηση και την αποσφαλμάτωση 

κώδικα HTML και ΡΗΡ (αντίθετα, το Ση-

μειωματάριο — Notepad — των Windows 

κάνει κάποια πράγματα που δυσκολεύουν τη 

γραφή κώδικα). Αν δεν έχετε ήδη μια προτι-

μώμενη εφαρμογή, ψάξτε στον Ιστό ή χρησι-

μοποιήστε το φόρουμ του βιβλίου 

(www.DMCInsights.com/phorum/) για να βρείτε 

κάποια. 

2. Ξεκινήστε ένα βασικό έγγραφο HTML. 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C// 

� DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"" 

� http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/ 

� xhtml1-transitional.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/ 

� xhtml" xml:lang="en" lang="en"> 

<head> 

  <meta http-equiv="content-type" 

  � content="text/html; charset= 

� iso-8859-1" /> 

  <title>Basic PHP Page</title> 

</head> 

<body> 

<p>This is standard HTML.</p> 

</body> 

</html> 

Αν και αυτή είναι η σύνταξη που χρησιμο-

ποιούμε σε ολόκληρο το βιβλίο, μπορείτε να 

αλλάξετε την HTML ώστε να συμφωνεί με 

το πρότυπο που θέλετε να ακολουθήσετε (για 

παράδειγμα, HTML 4.0 Strict). Και εδώ, αν ο 

παραπάνω κώδικας HTML δε σας είναι οι-

κείος, συμβουλευθείτε μια αποκλειστική πη-

γή HTML (δείτε την πρώτη συμβουλή). 

συνεχίζεται στην επόμενη σελίδα 
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3. Πριν από την ετικέτα κλεισίματος body πλη-

κτρολογήστε τις ετικέτες τής PHP: 

<?php 

?> 

Αυτές είναι οι επίσημες ετικέτες ΡΗΡ, γνω-

στές και ως ετικέτες σε στυλ XML. Αν και η 

ΡΗΡ υποστηρίζει και άλλους τύπους ετικε-

τών (δείτε τη δεύτερη συμβουλή), σας συνι-

στώ να χρησιμοποιείτε τον επίσημο τύπο, 

πράγμα που κάνω και εγώ σε ολόκληρο το 

βιβλίο. 

4. Αποθηκεύστε το αρχείο, με όνομα first.php. 

Μην ξεχνάτε ότι, αν δεν αποθηκεύσετε το 

αρχείο με μια κατάλληλη προέκταση ΡΗΡ, το 

σενάριο δε θα εκτελεστεί σωστά. 

5. Τοποθετήστε το αρχείο στον κατάλληλο κα-

τάλογο του διακομιστή Ιστού σας. 

Αν εκτελείτε την PHP στο δικό σας υπολογι-

στή (υποθέτω ότι ακολουθήσατε τις οδηγίες 

εγκατάστασης του Παραρτήματος Α, "Εγκα-

τάσταση"), αρκεί να μετακινήσετε, να αντι-

γράψετε, ή να αποθηκεύσετε το αρχείο σε 

ένα συγκεκριμένο φάκελο του υπολογιστή 

σας. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του προ-

σωπικού σας διακομιστή Ιστού για να βρείτε 

ποιος είναι ο σωστός κατάλογος, αν δεν τον 

ξέρετε. 

Αν εκτελείτε την PHP σε ένα φιλοξενούμενο 

διακομιστή (για παράδειγμα, σε έναν απομα-

κρυσμένο υπολογιστή), θα χρειαστείτε μια 

εφαρμογή FTP για να ανεβάσετε το αρχείο 

στο σωστό κατάλογο. Ο πάροχος φιλοξενίας 

θα σας δώσει τις απαραίτητες πληροφορίες 

για να προσπελάσετε τον κατάλογο και τυχόν 

άλλες. 

6. Φορτώστε το αρχείο first.php στο φυλλομε-

τρητή Ιστού σας (Εικόνα 1.1). 

Επειδή τα σενάρια PHP πρέπει να αναλυθούν 

συντακτικά από το διακομιστή, πρέπει οπωσ-

δήποτε να τα προσπελάσετε με τη διεύθυνση 

URL του αρχείου. Δεν αρκεί απλώς να τα 

ανοίξετε στο φυλλομετρητή σας όπως θα κά-

νατε με αρχεία σε άλλες εφαρμογές. 

Αν εκτελείτε την PHP στο δικό σας υπολογι-

στή, θα πρέπει να πληκτρολογήσετε μια διεύ-

θυνση URL όπως η http://localhost/first. 

php, http://127.0.0.1/first.php, ή http:// 

localhost/~<χρήστης>/first.php (στο λει- 

τουργικό σύστημα Mac OS X, χρησιμοποιή-

στε το πραγματικό όνομα χρήστη σας). Αν 

χρησιμοποιείτε φιλοξενούμενο διακομιστή 

υπηρεσίας, θα πρέπει να πληκτρολογήσετε  

τη διεύθυνση http://όνομα-τομέα/first.php 

(όπως για παράδειγμα, http://www.example. 

com/first.php). 

Εικόνα 1.1 Αν και μοιάζει με μια (απλή) ιστοσελί-

δα HTML, πρόκειται για ένα σενάριο PHP στο οποίο 

βασίζονται τα υπόλοιπα παραδείγματα του βιβλίου. 
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7. Αν δε δείτε ένα αποτέλεσμα σαν αυτό της 

Εικόνας 1.1, ξεκινήστε την αποσφαλμάτωση. 

Η αποσφαλμάτωση αποτελεί μέρος της δια-

δικασίας εκμάθησης μιας γλώσσας προγραμ-

ματισμού. Μερικές φορές είναι μια κουρα-

στική, αλλά απαραίτητη διαδικασία. Σε αυτό 

το πρώτο παράδειγμα, αν δε δείτε μια απλή 

αλλά απόλυτα έγκυρη ιστοσελίδα, ακολου-

θήστε τα παρακάτω βήματα: 

1. Βεβαιωθείτε ότι η PHP εγκαταστάθηκε σω-

στά (δείτε στο Παράρτημα Α τις οδηγίες). 

2. Βεβαιωθείτε ότι εκτελείτε το σενάριο μέ-

σω της διεύθυνσης URL. Η διεύθυνση 

URL στο φυλλομετρητή πρέπει να ξεκι-

νάει με http://. Αν ξεκινάει με file://, 

υπάρχει πρόβλημα (Εικόνα 1.2). 

3. Αν εμφανιστεί το μήνυμα σφάλματος file 

not found (δε βρέθηκε το αρχείο) ή κάτι 

παρόμοιο, μάλλον έχετε αποθηκεύσει το 

αρχείο σε λάθος κατάλογο ή πληκτρολο-

γήσατε λάθος το όνομα του αρχείου (είτε 

κατά την αποθήκευση είτε στο φυλλομε-

τρητή Ιστού σας). 

Αν ελέγξατε τα παραπάνω και το πρόβλημα 

επιμένει, ανατρέξτε στο σχετικό με το βιβλίο 

φόρουμ (στη διεύθυνση www.DMCInsights.com 

/phorum/list.php?20). 

� Συμβουλές 

�

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις 

γλώσσες HTML και XHTML, δείτε το εξαι-

ρετικό βιβλίο HTML, XHTML, and CSS: Vis-

ual QuickStart Guide, Έκτη Έκδοση της 

Elizabeth Castro (Peachpit Press, 2006) ή 

ψάξτε στο Διαδίκτυο. 

�

Στην πραγματικότητα, υπάρχουν τρία διαφο-

ρετικά ζεύγη ετικετών PHP. Εκτός από τις 

επίσημες ετικέτες (<?php> και ?>), υπάρχουν 

οι σύντομες (<? και ?>) και οι ετικέτες στυλ 

σεναρίου (<script language="php"> και 

</script>). Οι τελευταίες χρησιμοποιούνται 

σπάνια, και συνιστάται η χρήση των επίση-

μων ετικετών. 

�

Επειδή έχω εγκαταστήσει την PHP στον υ-

πολογιστή μου, κάποιες φορές στις εικόνες 

του βιβλίου θα δείτε διευθύνσεις URL όπως 

η http://127.0.0.1:8000/first.php. Το ση-

μαντικό είναι ότι εκτελώ τα αρχεία PHP μέ-

σω του πρωτοκόλλου http://· μην ασχολεί-

στε με τα υπόλοιπα της διεύθυνσης URL. 

�

Μπορείτε να ενσωματώσετε πολλές ενότητες 

κώδικα PHP σε ένα έγγραφο HTML (δηλα-

δή, μπορείτε να εναλλάσσεστε μεταξύ των 

δύο γλωσσών). Θα δείτε τέτοια παραδείγμα-

τα σε όλη την έκταση του βιβλίου. 

Εικόνα 1.2 Αν στο φυλλομετρητή Ιστού δείτε τον κώδικα της PHP (εδώ, τις ετικέτες) σημαίνει  

ότι ο διακομιστής Ιστού της PHP δεν εκτελεί τον κώδικα για κάποιο λόγο. 
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Αποστολή δεδομένων στο 

φυλλομετρητή Ιστού 

Για να δημιουργήσετε δυναμικές ιστοσελίδες με 

την PHP, θα πρέπει να γνωρίζετε πώς να στέλνε-

τε δεδομένα στο φυλλομετρητή· η PHP διαθέτει 

αρκετές ενσωματωμένες συναρτήσεις γι' αυτόν 

το σκοπό με πιο συνηθισμένες τις echo() και 

print(). Εγώ προσωπικά προτιμώ την echo(): 

echo 'Γεια σου, κόσμε!'; 

echo 'Τι νέα;'; 

Αν προτιμάτε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη 

συνάρτηση print(): 

print 'Γεια σου, κόσμε!; 

print 'Τι νέα;'; 

Όπως βλέπετε στα παραδείγματα αυτά, μπορείτε 

να χρησιμοποιήσετε είτε απλά είτε διπλά εισα-

γωγικά (υπάρχει όμως διαφορά μεταξύ τους, που 

θα αποσαφηνίσουμε προς το τέλος του κεφαλαί-

ου). Το πρώτο εισαγωγικό μετά από το όνομα 

της συνάρτησης δηλώνει την αρχή του μηνύμα-

τος που θα τυπωθεί. Το επόμενο αντίστοιχο ει-

σαγωγικό (δηλαδή, το επόμενο εισαγωγικό του 

ίδιου είδους με το εισαγωγικό ανοίγματος) δη-

λώνει το τέλος του προς εκτύπωση μηνύματος. 

Μαθαίνοντας πώς στέλνετε δεδομένα στο φυλ-

λομετρητή Ιστού, πρέπει επίσης να σημειώσετε 

ότι όλες οι εντολές της PHP (οι γραμμές του ε-

κτελούμενου κώδικα με απλά λόγια) πρέπει να 

τερματίζονται με ελληνικό ερωτηματικό. Επί-

σης, η ΡΗΡ δεν κάνει διάκριση μεταξύ πεζών 

και κεφαλαίων στα ονόματα των συναρτήσεων, 

οπότε οι ECHO(), echo(), eCHo(), κλπ. θα εκτελε-

στούν όλες σωστά. Φυσικά, η χρήση αποκλει-

στικά πεζών γραμμάτων διευκολύνει την πλη-

κτρολόγηση. 

Ανάγκη διαφυγής 

Όπως ίσως θα διαπιστώσετε, ένα από τα 

προβλήματα κατά την αποστολή δεδομένων 

στο φυλλομετρητή είναι η εκτύπωση των 

απλών και των διπλών εισαγωγικών. Οποια-

δήποτε από τις παρακάτω εντολές θα προ-

καλέσει σφάλμα: 

echo "Είπε, "Τι πουλάτε;""; 

echo 'Απ' όλα τα καλά'; 

Υπάρχουν δύο λύσεις σε αυτό το πρόβλημα. 

Η πρώτη είναι να περικλείσετε σε απλά ει-

σαγωγικά τα διπλά εισαγωγικά που θέλετε 

να εμφανίσετε, ή το αντίστροφο: 

echo 'Είπε, "Τι πουλάτε;"'; 

echo "Απ' όλα τα καλά"; 

Ή, μπορείτε πριν από το εισαγωγικό που 

θέλετε να εμφανίσετε να πληκτρολογήσετε 

το χαρακτήρα διαφυγής της ανάποδης καθέ-

του (\): 

echo "Είπε, \"Τι πουλάτε;\""; 

print 'Απ \'όλα τα καλά'; 

Με το χαρακτήρα διαφυγής, το εισαγωγικό 

θα τυπωθεί όπως οποιοσδήποτε άλλος χα-

ρακτήρας. Η κατανόηση της χρήσης της α-

νάποδης καθέτου ως χαρακτήρα διαφυγής 

είναι μια σημαντική έννοια, που θα καλύ-

ψουμε σε μεγαλύτερο βάθος στο τέλος του 

κεφαλαίου. 

 



Εισαγωγή στην PHP 

27 

Σενάριο 1.3 Με τις συναρτήσεις print() και 

echo(), η PHP στέλνει δεδομένα στο φυλλομετρη-

τή Ιστού (δείτε την Εικόνα 1.3). 

1    <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 

     1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/ 

     TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

2    <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" 

     xml:lang="en" lang="en"> 

3    <head> 

4      <meta http-equiv="content-type" content= 

       "text/html; charset=iso-8859-1" /> 

5      <title>Using Echo()</title> 

6    </head> 

7    <body> 

8    <p>This is standard HTML.</p> 

9    <?php 

10   echo 'This was generated using PHP!'; 

11   ?> 

12   </body> 

13   </html>

Εικόνα 1.3 Το αποτέλεσμα και πάλι δεν είναι ε-

ντυπωσιακό, αλλά αυτή η ιστοσελίδα δημιουργή-

θηκε δυναμικά κατά ένα μέρος από την PHP. 

Εικόνα 1.4 Αυτό είναι το πρώτο από τα πολλά 

σφάλματα συντακτικής ανάλυσης που θα δείτε ως 

προγραμματιστές της PHP (αυτό εδώ οφείλεται 

στην παράλειψη του χαρακτήρα διαφυγής πριν από 

ένα εισαγωγικό). 

Στείλτε δεδομένα στο φυλλομετρητή Ιστού: 

1. Ανοίξτε το αρχείο first.php (δείτε το Σενά-

ριο 1.2) στο διορθωτή κειμένου ή το IDE που 

χρησιμοποιείτε. 

2. Ανάμεσα στις ετικέτες της PHP (γραμμές 9 

και 10) προσθέστε ένα απλό μήνυμα (Σενά-

ριο 1.3). 

echo 'This was generated using 

� PHP!'; 

Δεν έχει καμία σημασία τι μήνυμα θα πλη-

κτρολογήσετε, ποια συνάρτηση θα χρησιμο-

ποιήσετε  (echo() ή print()), ούτε καν ποια 

εισαγωγικά θα βάλετε — απλώς προσέξτε αν 

θέλετε να τυπώσετε απλά ή διπλά εισαγωγικά 

ως τμήμα του μηνύματος (δείτε το ειδικό 

πλαίσιο "Ανάγκη διαφυγής"). 

3. Αν θέλετε, αλλάξτε τον τίτλο της σελίδας με 

κάτι πιο περιγραφικό (γραμμή 5). 

<title>Using Echo()</title> 

Αυτή η αλλαγή επηρεάζει μόνο τη γραμμή 

τίτλου του παραθύρου του φυλλομετρητή. 

4. Αποθηκεύστε το αρχείο ως second.php, στο 

φάκελο του διακομιστή Ιστού, και φορτώστε 

το στο φυλλομετρητή σας για να το δοκιμά-

σετε (Εικόνα 1.3) 

5. Αν χρειάζεται, αποσφαλματώστε το σενάριο. 

Αν δείτε ένα σφάλμα συντακτικής ανάλυσης 

αντί για το μήνυμα (Εικόνα 1.4), ελέγξτε αν 

ανοίξατε και κλείσατε σωστά τα εισαγωγικά 

σας και αν χρησιμοποιήσατε χαρακτήρα δια-

φυγής όπου χρειάζεται (δείτε το ειδικό πλαί-

σιο). Βεβαιωθείτε επίσης ότι κάθε εντολή 

τερματίζεται με ελληνικό ερωτηματικό. 

συνεχίζεται στην επόμενη σελίδα 



Κεφάλαιο 1 

28 

Αν δείτε μια τελείως κενή σελίδα, αυτό πιθανόν 

οφείλεται σε μία από τις παρακάτω δύο αιτίες: 

♦ Υπάρχει πρόβλημα με τον κώδικα HTML. 

Ελέγξτε το εξετάζοντας τον πηγαίο κώδικα 

της ιστοσελίδας σας για σφάλματα (Εικόνα 

1.5). 

♦ Προέκυψε κάποιο σφάλμα, αλλά είναι απε-

νεργοποιημένη η ρύθμιση display_errors στη 

διευθέτηση της PHP, οπότε δεν εμφανίζεται 

τίποτε. Στην περίπτωση αυτή, δείτε στο Πα-

ράρτημα Α την ενότητα που περιγράφει τη 

διευθέτηση της ΡΗΡ για να ενεργοποιήσετε 

ξανά τη ρύθμιση display_errors. 

� Συμβουλές 

�

Από τεχνική άποψη, οι echo() και print() 

είναι γλωσσικές δομές, όχι συναρτήσεις. Για 

λόγους απλότητας όμως θα εξακολουθήσω 

να τις αποκαλώ συναρτήσεις, οπότε μην πα-

ραξενευθείτε. Επίσης, όταν αναφέρομαι σε 

συναρτήσεις περιλαμβάνω και τις παρενθέ-

σεις — για παράδειγμα, echo() και όχι απλώς 

echo — ώστε να διευκολύνω τη διάκρισή 

τους από τις μεταβλητές και άλλα στοιχεία 

της PHP. Πρόκειται για μια δική μου σύμβα-

ση. 

�

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε, και θα το κάνε-

τε συχνά, τις echo() και print() για να στέλ-

νετε κώδικα HTML στο φυλλομετρητή Ι-

στού, ως εξής (Εικόνα 1.6): 

echo '<p>Γεια σου, b>κόσμε</b>!</p>'; 

�

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε τις echo() 

και print() σε περισσότερες από μία γραμ-

μές: 

echo 'Αυτή η πρόταση 

τυπώνεται σε δύο γραμμές.'; 

Σε αυτή την περίπτωση, ο χαρακτήρας επα-

ναφοράς κεφαλής (το πάτημα του πλήκτρου 

Enter ή Return) γίνεται τμήμα του τυπωμέ-

νου μηνύματος, το οποίο δεν τερματίζεται 

παρά μόνο με το απλό εισαγωγικό κλεισίμα-

τος. Το αποτέλεσμα είναι η εκτύπωση του 

χαρακτήρα επαναφοράς κεφαλής (Εικόνα 

1.7). Η παραγόμενη ιστοσελίδα δε θα επηρε-

αστεί (Εικόνα 1.8). Για περισσότερες πλη-

ροφορίες σχετικά με αυτό, δείτε το ειδικό 

πλαίσιο "Τι είναι ο λευκός χώρος;". 

Εικόνα 1.5 Μια πιθανή αιτία για την εμφάνιση 

κενής σελίδας PHP είναι ένα απλό σφάλμα στον 

κώδικα της HTML (εδώ λείπει η κάθετος από την 

ετικέτα τέλους </title>). 

Εικόνα 1.6 Η PHP μπορεί να στείλει στο φυλλομε-

τρητή Ιστού τόσο κώδικα HTML (όπως η μορφο-

ποίηση εδώ) όσο και απλό κείμενο (Εικόνα 1.3). 
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Εικόνα 1.7 Η εκτύπωση πολλών γραμμών κειμέ-

νου και κώδικα HTML μέσα σε ετικέτες PHP παρά-

γει πηγαίο κώδικα HTML που επίσης καταλαμβάνει 

πολλές γραμμές. Παρατηρήστε ότι ο επιπλέον λευ-

κός χώρος στον πηγαίο κώδικα HTML δεν επηρεά-

ζει την εμφάνιση της ιστοσελίδας (Εικόνα 1.8), αλ-

λά διευκολύνει την ανάγνωση του κώδικα. 

Εικόνα 1.8 Ο χαρακτήρας επαναφοράς κεφαλής 

στον πηγαίο κώδικα HTML (Εικόνα 1.7) δεν επηρε-

άζει το αποτέλεσμα. Ο μόνος τρόπος αλλαγής του 

κενού χώρου μιας ιστοσελίδας είναι με ετικέτες 

HTML (όπως οι <br /> και <p></p>). 

 

Τι είναι ο λευκός χώρος; 

Η PHP στέλνει στο φυλλομετρητή Ιστού 

δεδομένα (ετικέτες HTML και κείμενο), που 

με ο φυλλομετρητής εμφανίζει στην ιστοσε-

λίδα που βλέπει ο τελικός χρήστης. Δηλαδή, 

αυτό που κάνει η PHP είναι να δημιουργεί 

τον πηγαίο κώδικα HTML μιας ιστοσελίδας. 

Έτσι, λευκός χώρος (επιπλέον αποστάσεις, 

στηλοθέτες, και κενές γραμμές) μπορεί να 

υπάρχει: στα σενάρια PHP, στον πηγαίο 

κώδικα HTML, και στην τελική ιστοσελίδα. 

Στην PHP ο λευκός χώρος δεν παίζει κανέ-

να ρόλο, οπότε μπορείτε να διατάξετε τον 

κώδικά σας ελεύθερα ώστε τα σενάριά σας 

να είναι πιο ευανάγνωστα. Και η HTML γε-

νικά αγνοεί το λευκό χώρο. Το μόνο που 

λαμβάνει υπόψη είναι το απλό κενό διάστη-

μα (περισσότερα από ένα κενά αποδίδονται 

ως ένα). Αν ο πηγαίος κώδικας της HTML 

εκτείνεται σε πολλές γραμμές, δε σημαίνει 

ότι το κείμενο θα καταλαμβάνει πολλές 

γραμμές στην ιστοσελίδα στο φυλλομετρη-

τή (δείτε τις Εικόνες 1.7 και 1.8). 

Για να τροποποιήσετε το λευκό χώρο μιας 

ιστοσελίδας, χρησιμοποιήστε τις ετικέτες 

<br /> (αλλαγή γραμμής, <br> σύμφωνα με 

τα παλιά πρότυπα της HTML) και <p></p> 

(παράγραφος). Για να τροποποιήσετε το 

λευκό χώρο του πηγαίου κώδικα HTML που 

δημιουργείται με PHP, μπορείτε να κάνετε 

τα εξής: 

♦ Να χρησιμοποιήσετε τις echo() και 

print() σε πολλές γραμμές. 

ή 

♦ Να χρησιμοποιήσετε το χαρακτήρα αλ-

λαγής γραμμής (\n) μέσα σε διπλά εισα-

γωγικά. 




