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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
 
 Σε αυτήν την πτυχιακή εργασία καλούµαστε να βελτιώσουµε τις εγγενείς 
ρουτίνες µιας κοινωνικής πλατφόρµας, µε στόχο την βελτίωση του γραφικού 
περιβάλλοντος χρήστη και απώτερο στόχο την αξιοποίηση της έννοιας του viral 
marketing. Έτσι, µετά από την ανάπτυξη τµηµάτων κώδικα που δρουν και αυτόνοµα 
ως µικρο-εφαρµογές, η πλατφόρµα µας στο τελικό της στάδιο θα έχει σχεδόν την 
µορφή που έχει σήµερα µία γνωστή σε όλους µας Facebook application. 
 Στο πρώτο κεφάλαιο, λοιπόν, κάνουµε µια σύντοµη ιστορική αναδροµή στον 
ρόλο που έπαιξαν οι Κοινωνικές Πλατφόρµες καθώς και η τεχνολογία που 
αξιοποιούν στην ιστορία του ∆ιαδικτύου. Στο δεύτερο κεφάλαιο, συγκρίνουµε 
ποικίλες αντίστοιχες τεχνολογίες, και επιλέγουµε την αρµόζουσα, τελικώς 
αξιολογόντας το υπάρχον Περιβάλλον Ανάπτυξης (API) που µας προσφέρει. Στο 
τρίτο, και τελευταίο, κεφάλαιο αναπτύσσουµε µια µικρο-εφαρµογή µε χρήση των 
προαναφερθέντων τεχνολογιών. 
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Κεφάλαιο 1ο 
Τα Social Communities και ο σηµερινός τους ρόλος 
1.1 Το Web 2.0 και οι τεχνολογίες του 

Ο όρος Web 2.0 (Παγκόσµιος Ιστός [έκδοση] 2,0), 
χρησιµοποιείται για να περιγράψει τη νέα γενιά του 
Παγκόσµιου Ιστού η οποία βασίζεται στην όλο και 
µεγαλύτερη δυνατότητα των χρηστών του ∆ιαδικτύου 
να µοιράζονται πληροφορίες και να συνεργάζονται 
online. Μιλάµε για µία δυναµική διαδικτυακή 
πλατφόρµα στην οποία µπορούν να αλληλεπιδρούν 
χρήστες χωρίς εξειδικευµένες γνώσεις σε θέµατα 

υπολογιστών. 

 Ιστορία του Web 2.0 

Η φράση Web 2.0 ειπώθηκε για πρώτη φορά το 2004 κατά τη διάρκεια ενός 
συνεδρίου µεταξύ της O'Reilly Media και της MediaLive International όπου 
προτείνονταν ιδέες για την αναβάθµιση του παγκόσµιου ιστού. Ο Dale Dougherty, 
web pioneer και O'Reilly VP, παρατήρησε ότι το διαδίκτυο είχε αρχίσει να γίνεται 
πολύ δηµοφιλές και σηµαντικό µέρος της καθηµερινότητας όλο και µεγαλύτερου 
ποσοστού ανθρώπων. Συνεχώς έβγαιναν νέες εφαρµογές και ιστοσελίδες οι οποίες 
αναγνωρίζονταν από το ευρύ κοινό σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. Επιπλέον οι 
περισσότερες εταιρείες άρχισαν να στρέφουν την επιχειρηµατική τους δράση στο 
διαδίκτυο και να προσπαθούν να φέρουν τους καταναλωτές τους προς αυτό το 
κανάλι. 

Έχοντας όλα αυτά ως δεδοµένα εξέτασαν το Web 2.0 ως µια δεύτερη γενιά 
υπηρεσιών βασισµένες στο ∆ιαδίκτυο. Χρησιµοποίησαν αυτή την φράση σαν τίτλο 
για µια σειρά από συνέδρια. Τα συνέδρια αυτά συνεχίζονται και µέχρι σήµερα για να 
αποσαφινιστεί ο όρος και να προωθηθεί η ιδέα σε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη. 
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1.2 Χαρακτηριστικά του Web 2.0 

Όπως έχει αναφερθεί το Web 2.0 ξεπερνά τα όρια της περιορισµένης πλατφόρµας 
ενός υπολογιστή. Ο χρήστης θα µπορεί να δρα στον Παγκόσµιο Ιστό όπως δρούσε 
µέχρι τώρα στον υπολογιστή του. Οι πιό ειδικοί µιλούν για έναν νέο τρόπο σχεδίασης 
των ιστοσελίδων ο οποίος θα βασίζεται στην διάδραση του χρήστη. Θα επιτρέπει 
στον χρήστη να αλλάξει τόσο το περιβάλλον της σελίδας όσο και να παρέµβει στο 
περιεχόµενό της. Χαρακτηριστικές εφαρµογές του Web 2.0 είναι τα κοινωνικά µέσα 
(social media), τα wiki και τα blog. Πολλές από τις εντολές διάδρασης που 
χαρακτηρίζουν την λειτουργία του Web 2.0 µας είναι ήδη γνωστές από διάφορες 
ιστοσελίδες social media όπως το facebook ή το youtube για παράδειγµα. Τέτοιες 
εκφράσεις είναι η αναζήτηση (search), το tag, η παράθεση links ή το authoring 
όπως λειτουργεί σε πολλά wiki όπου οι χρήστες µπορούν να δηµιουργήσουν άρθρα 
αλλά και να ανανεώσουν ή να διαγράψουν ήδη υπάρχοντα. 

1.3 Κριτικές για το Web 2.0 

Το ακριβές νόηµά του όρου παραµένει ανοιχτό προς αντιπαράθεση, και µερικοί 
ειδικοί, συµπεριλαµβανοµένου και του Tim Berners Lee, έχουν αµφισβητήσει εάν ο 
όρος έχει κάποιο πραγµατικό νόηµα. Ανάµεσα σ'άλλα έχει κατηγορηθεί ότι αποτελεί 
εφεύρεση του µάρκετινγκ. Αναφέρεται σαν επιχείρηµα πως οι τεχνολογίες που είναι 
σε χρήση στο ίντερνετ αναβαθµίζονται συνεχώς και η προηγούµενη µέρα πριν το web 
2.0 δεν απείχε πολύ. Επίσης µε την ίδια λογική, µερικοί µήνες µετά την χρήση ενός 
υποτιθέµενου Web 2.0, το Web 2.1 θα εµφανιζόταν. Είναι όµως αδύνατο να 
εκφραστεί η τεχνολογική ιδιότητα του ίντερνετ ακριβώς µε έναν αριθµό µιας και το 
αµάλγαµα τεχνολογιών που είναι αυτή τη στιγµή σε χρήση στο ίντερνετ είναι αχανώς 
πολυσύνθετο. Επιπροσθέτως, λειτουργίες όπως επικοινωνία µε τον χρήστη υπήρχαν 
πριν πολλά χρόνια, όπως η χρήση σελίδων χρήστη (home pages), τα φόρα, τα chat 
(IRC) και πολλά άλλα. Αυτό που µπορεί να ειπωθεί ότι άλλαξε είναι η ευκολία 
χρήσης, κάτι αναµενόµενο. 
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1.4 Ιδιωτικότητα στο Web 2.0 

Ίσως το σηµαντικότερο πράγµα που πρέπει να γνωρίζουµε ως χρήστες του 
διαδικτύου είναι πως οτιδήποτε γράφεται στο web θα µείνει για πάντα εκεί. 
Εργοδότες, εταιρείες η ακόµα και η κυβέρνηση µπορεί να σε εντοπίσουν καθώς 
περιηγήσε στο διαδίκτυο και να συλλέξουν πληροφορίες για σένα. Το γεγονός αυτό 
γίνεται ιδιαίτερα έντονο όσον αφορά στη στοχευµένη διαφήµιση. Αξιοσηµείωτο είναι 
το παράδειγµα των στοχευµένων διαφηµίσεων Phorm από την British Telecom την 
περίοδο 2006-2007 που είχε ως αποτέλεσµα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δεχτεί 
χιλιάδες καταγγελίες από τους χρήστες της εταιρείας οι οποίοι δήλωναν ότι η 
καταγραφή των online δραστηριοτήτων τους για διαφηµιστικούς σκοπούς έγινε εν 
αγνοία τους. Ως αποτέλεσµα, η Κοµισιόν κάλεσε τη Μεγάλη Βρετανία να 
συµµορφωθεί µε την κοινοτική οδηγία για την προστασία των προσωπικών 
δεδοµένων στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και να αναθεωρήσει την εθνική νοµοθεσία 
της σε αυτή την κατεύθυνση, απειλώντας τη χώρα ακόµη και µε προσφυγή στο 
Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο. Ωστόσο παρόµοια υπηρεσία στοχευµένης διαφήµισης έθεσε 
σε λειτουργία και η Google. Βέβαια, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι η online 
παρακολούθηση δεν θα αφορά ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα που αφορούν 
θρησκευτικές πεποιθήσεις, σεξουαλικό προσανατολισµό, θέµατα υγείας, κ.λπ. 
Επιπλέον, η πρόσφατη δηµιουργία της µηχανής αναζήτησης pipl.com φαίνεται να 
περιορίζει και ίσως να θέτει σε κίνδυνο τα επίπεδα της ιδιωτικότητας. Αρκεί να 
αναφέρουµε ότι η pipl αποτελεί µηχανή αναζήτησης µόνο για ανθρώπους. Αξίζει να 
σηµειω8εί ότι σύµφωνα µε κοινοτική οδηγία της E.E όλοι οι πάροχοι ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών είναι υποχρεωµένοι να κρατούν αρχεία µε τα e-mail και τα site που 
επισκέπτονται οι συνδροµητές τους για ένα χρόνο για λόγους ασφαλείας. Στο σηµείο 
αυτό, ας ορίσουµε ποια στοιχεία νοούνται ως προσωπικά δεδοµένα: Ως προσωπικό 
δεδοµένο χαρακτηρίζεται οποιαδήποτε αντικειµενική ή υποκειµενική πληροφορία 
αφορά ένα άτοµο. Αναλυτικότερα, το όνοµα, η διεύθυνση, προσωπικοί αριθµοί , το 
γένος, η οµάδα αίµατος ,εισόδηµα, τραπεζικοί αριθµοί, σεξουαλικές προτιµήσεις, 
πολιτικές πεποιθήσεις, θρησκευτικά πιστεύω είναι µερικά παραδείγµατα ιδιωτικών 
στοιχείων. 

Παρακάτω αναφέρουµε ,εν συντοµία, τα δικαιώµατα που έχουν οι χρήστες σύµφωνα 
µε το µανιφέστο για την ιδιωτικότητα στο web 2.0: 

1.Κάθε χρήστης έχει το δικαίωµα να γνωρίζει εάν οι ιδιωτικές πληροφορίες 
συλλέγονται και σε τι βαθµό. 

2.Κάθε χρήστης έχει το δικαίωµα να γνωρίζει το σκοπό για τον οποίο συλλέγονται οι 
πληροφορίες. Ο σκοπός πρέπει να γίνεται ξεκάθαρος από την αρχή και να µην 
συµπεραίνεται από το περιεχόµενο του site. 

3.Καθένας έχει την κυριότητα των προσωπικών του δεδοµένων. Αυτό συνεπάγεται 
ότι οι οργανισµοί δεν µπορούν να πουλήσουν τα στοιχεία αυτά χωρίς τη συγκατάθεση 
του χρήστη. Επιπλέον ο χρήστης έχει το δικαίωµα να αλλάξει τα στοιχεία αυτά. 
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1.5 H ελληνική διάσταση του Web 2.0 και των Digital Media 

Όσοι ανήκουν στο χώρο του Interactive Marketing κάνουν συχνά λόγο για την 
ψηφιακή επανάσταση που έχει επιφέρει το Web 2.0 - η δεύτερη γενιά του Internet 
που χαρακτηρίζεται από το social networking sites και τη δυνατότητα των χρηστών 
για online collaboration. Η επικοινωνιακή αυτή επανάσταση έχει καταστήσει τον 
καταναλωτή κυρίαρχο των media και συνεπώς των διαφηµιστικών µηνυµάτων που 
«καταναλώνει». 

Το ερώτηµα που γεννιέται ειναι, αν αυτή η επανάσταση η οποία έχει αρχισει να 
εισχωρεί και στην Ελλάδα, έχει γίνει αντιληπτή από τον Έλληνα marketer, τις 
διαφηµιστικές εταιρίες, και τη συνολική Ελληνική αγορά. 

Για παράδειγµαι σε “broadcast yourself websites” όπως το Youtube.com, υπάρχουν 
250.000 Έλληνες επισκέπτες που παρακολουθούν, «ανεβάζουν» και σχολιάζουν 
εκατοντάδες videos καθηµερινά. Πολλά από αυτά είναι καθηµερινά γεγονότα, 
σηµαντικά και ασήµαντα, και θα τα ζήλευαν ακόµα και οι πιο επιτυχηµένοι ρεπόρτερ. 

Αξιοσηµειώτο είναι το γεγονός ότι στο Google υπάρχουν περισσότεροι από 10.000 
Έλληνες ανά εβδοµάδα (πιθανά ελληνίδες µητέρες) που πραγµατοποιούν αναζήτηση 
µε τη φράση «παιδικά παιχνίδια», σύµφωνα µε τα στατιστικά µιας καµπάνιας search 
engine marketing για λογαριασµό της Fisher Price. 

Με το λανσάρισµα του Auris  στην Ελλάδα, του νέου µοντέλου αυτοκινήτου της 
Toyota, έχουν γίνει σε διάστηµα 1,5 µήνα περίπου 80.000 αναζητήσεις µε τις λέξεις 
«Toyota» και «Auris», ενώ η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα παγκοσµίως (!) σε 
αναζητήσεις στο Google µε τις παραπάνω . 

Στο pathfinder.gr υπάρχουν 9.000 κοινότητες/ “clubs” µε 170.000 µέλη που 
ανταλλάσσουν απόψεις για µια πλειάδα θεµάτων: από τoν αθλητισµό και την µόδα 
µέχρι την πολιτική και τη µουσική. Στο zoo.gr υπάρχουν 190.000 άτοµα που κάνουν 
networking, ενώ στο MSN Live Messenger 542.000 Έλληνες κάνουν chat και άλλοι 
320.000 στο Yahoo! Messenger. Στο MSN Live Spaces 285.000 επισκέπτες 
διαβάζουν τις προσωπικές σελίδες φίλων τους, δηµιουργούν photo albums, γράφουν, 
ανεβάζουν videos.Επίσης, σε άλλα community και networking sites όπως στο 
hi5.com, στο myspace.com, στο joy.gr, και στο asmallworld.net χιλιάδες Έλληνες 
καθηµερινά ασχολούνται µε το δίκτυο φίλων που έχουν σχηµατίσει, δηµιουργούν 
περιεχόµενο, ανταλλάσσουν µηνύµατα και έρχονται σε επαφή µεταξύ τους µε τρόπο 
διαδραστικό. 
Υπάρχουν 70.000.000 Blogs παγκοσµίως (user generated websites σε στυλ 
ηµερολογίου), δηµιουργούνται 120.000 νέα blogs και γράφονται 1.500.000 άρθρα 
καθηµερινά. Παράλληλα, υπάρχουν blogs τα οποία δέχονται χιλιάδες επισκέψεις, 
ενώ εκατοντάδες είναι τα comments που ανταλλάσσουν οι χρήστες. 
Το pestaola.gr έχει 40.000 επισκέπτες το µήνα, το blog του γνωστού συγγραφέα 
Νίκου ∆ήµου δέχτηκε σε 15 µήνες 1.000.000 επισκέψεις και 90.000 σχόλια χρηστών 
σε 332 άρθρα του. 

Καταλήγουµε λοιπόν στο συµπέρασµα ότι οι συνήθειες των Ελλήνων καταναλωτών, 
σε σχέση µε την καθηµερινή έκθεσή τους στα media, έχουν αλλάξει σηµαντικά.Η 
τεχνολογία επηρεάζει όλο και περισσότερο την ρουτίνα κατανάλωσης media που έχει 
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καθένας από εµάς . Κι αυτό γιατί η τεχνολογία είναι που µας δίνει την ευκαιρία να 
µην είµαστε πλέον απλά παθητικοί αποδέκτες µηνυµάτων, αλλά να επιλέγουµε και να 
διαµορφώνουµε το περιεχόµενο και την πληροφορία που επιθυµούµε. 

 

 

 

1.6 Virtual community 

Μία εικονική κοινωνία (virtual community , e-community ή online community)  
είναι ένα σύνολο ανθρώπων που προτίστως αλληλεπιδρούν µεταξύ τους από διαύλους 
επικοινωνίας (κατά κύριο λόγο ψηφιακά), όπως είναι τα newsletters, το τηλέφωνο,το 
email, οι υπηρεσίες social network ή οι υπηρεσίες άµεσων µηνυµάτων (instant 
messages), µε επαγγελµατικούς, κοινωνικούς, εκπαιδευτικούς ή άλλους σκοπούς. Αν 
ο δίαυλος επικοινωνίας είναι το διαδίκτυο, τότε οι κοινωνίες αυτές ονοµάζονται 
ψηφιακές κοινωνίες ή αλλιώς τα σε όλους µας γνωστά online communities. Έχουν 
υπάρξει και κατά το παρελθόν υποκατάστατα επικοινωνίας µεταξύ ανθρώπων που 
γνωρίζονται µεταξύ τους και στην καθηµερινή τους ζωή. Οι ψηφιακές κοινωνίες 
εµφανίζονται µε ποικίλους τρόπους και διαστάσεις όπως τα κοινωνικά fora, τα chat 
rooms, και τις υπηρεσίες δικτυακής επικοινωνίας κειµένου, βίντεο και ήχου.  

  

Οι ψηφιακές ή διαδικτυακές κοινωνίες, χρησιµοποιούνται από ποικίλα σύνολα 
κοινωνικών και επαγγελµατικών οµάδων, µέσα στο διαδίκτυο. ∆εν σηµαίνει 
απαραίτητα ότι υπάρχει ένας δυνατός δεσµός ανάµεσα στα µέλη, ωστόσο ο Howard 
Rheingold, συγγραφέας του οµώνυµου βιβλίου, αναφέρει ότι οι εικονικές κοινωνίες 
διαµορφώνονται «όταν οι άνθρωποι διατηρούν δηµόσιες συζητήσεις για µεγάλο 
χρονικό διάστηµα, µε επαρκές ανθρώπινο συναίσθηµα, για να διαµορφώσουν δίκτυα 
προσωπικών σχέσεων». Μία λίστα διανοµής e-mail µπορεί να έχει εκατοντάδες µέλη 
και η επικοινωνία που λαµβάνει χώρα µπορεί να είναι απλώς ενηµερωτική (ερωτήσεις 
και απαντήσεις δηµοσιεύονται), όµως τα µέλη της µπορεί να παραµένουν σχετικά 
άγνωστα και το ποσοστό του κύκλου εργασιών µπορεί να είναι υψηλό. Αυτό 
συµφωνεί µε τη φιλελεύθερη χρήση του όρου κοινότητα. 

Οι εικονικές κοινότητες µπορεί να συνθέτουν της τεχνολογίες του web 2.0 µε την 
κοινότητα, και γι’ αυτό έχουν περιγραφεί ως Κοινότητα 2.0, αν και ισχυροί δεσµοί 
κοινότητας έχουν σφυρηλατηθεί διαδικτυακά από τις πρώτες µέρες του USENET. Οι 
διαδικτυακές κοινότητες εξαρτώνται από την κοινωνική αλληλεπίδραση και την 
ανταλλαγή µεταξύ των διαδικτυακών χρηστών. Αυτό τονίζει το στοιχείο της 
αµοιβαιότητας του άγραφου κοινωνικού συµβολαίου µεταξύ των µελών της 
κοινότητας. Κάποιες από τις πρώτες µορφές των ιστοσελίδων των εικονικών 
κοινοτήτων του web 1.0, περιλαµβάνουν τις: Theglobe.com (1994), Geocities (1994) 
και Tripod (1995). Αυτές οι πρώτες κοινότητες εστίαζαν στο να φέρνουν ανθρώπους 
κοντά για να αλληλεπιδρούν µεταξύ τους µέσω των chat rooms, και να µοιράζονται 
προσωπικές πληροφορίες και ιδέες γύρω από οποιαδήποτε θέµατα µέσω των 
εργαλείων δηµοσίευσης της προσωπικής ιστοσελίδας, οι οποίες ήταν πρόδροµοι των 
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ιστολογίων και του φαινοµένου της κοινωνικής δικτύωσης. Το κύµα της web 2.0 
διαδικτυακής κοινότητας έφτασε στις αρχές του 2000 και χαρακτηρίζεται απαραίτητα 
από εικονικές κοινότητες όπως το Flickr, το Facebook και το Del.icio.us. Μια 
παρόµοια τάση αρχίζει να αναδύεται στις επιχειρήσεις, όπου οι διαδικτυακές ή 
εικονικές κοινότητες εδραιώνονται. Αυτές οι κοινότητες µπορεί να είναι οργανωτικές, 
περιφερειακές ή τοπικές ανάλογα µε την επιχείρηση. Από τεχνικής άποψης, τα 
εργαλεία λογισµικών αφθονούν για να δηµιουργήσουν και να γαλουχήσουν αυτές τις 
κοινότητες περιλαβάνοντας τα: BigTent, Yahoo Groups, Google Groups, LISTSERV, 
Microsoft Sharepoint και Lotus Connections. 

Η εκρηκτική διάδοση του ∆ιαδικτύου από τα µέσα της δεκαετίας του ’90 προώθησε 
τη διάδοση των εικονικών κοινοτήτων. Η φύση αυτών των κοινοτήτων είναι 
πολυποίκιλη, και οι παροχές που οραµατίστηκε ο Rheingold δεν πραγµατοποιούνται 
κατ’ανάγκη, ή επιδιώκονται, από πολλούς. Την ίδια στιγµή, είναι µάλλον κοινότυπο 
να δούµε ιστορίες κάποιου σε ανάγκη για ειδική βοήθεια ή σε αναζήτηση µιας 
κοινότητας, επωφελούµενος από τη χρήση του ∆ιαδικτύου. 

∆ιαφορετικές εικονικές κοινότητες έχουν διαφορετικά επίπεδα αλληλεπίδρασης και 
συµµετοχής µεταξύ των µελών τους. Αυτό κυµαίνεται από την προσθήκη σχολίων ή 
ετικετών σε ένα blog ή ένα πίνακα µηνυµάτων έως τον ανταγωνισµό µε άλλους 
ανθρώπους σε διαδικτυακά βιντεοπαιχνίδια, όπως είναι το MMORGPGs. Πολλές 
κοινότητες που διαχειρίζονται από την Homeowner Associations χρησιµοποιούν τους 
συναιτερισµούς ιδιοκτητών ακινήτων για να διευκολύνουν όλες τις επικοινωνίες, τις 
επιχειρηµατικές συνδιαλλαγές, και τις κοινωνικές προσπάθειες κάθε είδους. Χωρίς να 
διαφέρουν από τις παραδοσιακές κοινωνικές οµάδες ή συλλόγους, οι εικονικές 
κοινότητες συχνά χωρίζονται σε κλίκες ή χωρίζονται για να δηµιουργήσουν νέες 
κοινότητες. Η συγγραφέας Amy Jo Kim επισηµαίνει µία ενδεχόµενη διαφορά µεταξύ 
των παραδοσιακών δοµηµένων διαδικτυακών κοινοτήτων (πίνακες µηνυµάτων, chat 
rooms, κ.λπ.), και περισσότερο ανθρωποκεντρικά, πρωταρχικου/αυξάνοντος επιπέδου 
κοινωνικών εργαλείων (blogs, λίστες φίλων άµεσων µηνυµάτων), και προτείνει ότι τα 
τελευταία κερδίζουν σε δηµοτικότητα. 

Η ενσωµάτωση της εικονικής κοινότητας στις εµπειρίες της καθηµερινής ζωής και 
τον προβληµατισµό της για την επιρροή σχετικά µε τις πρακτικές της επικοινωνίας 
και του ρυθµού σχηµατισµού ταυτότητας κάνουν τη διαδικτυακή κοινότητα µια 
κολοσσιαία επιχείρηση έρευνας η οποία απαιτεί συνεχή έρευνα και θεωρία. 
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1.7 Ο κύκλος ζωής των µελών για τις εικονικές κοινότητες 

Ένας κύκλος ζωής των µελών για τις διαδικτυακές κοινότητες προτάθηκε από την 
Amy Jo Kim (2000). Επισηµαίνει ότι τα µέλη των εικονικών κοινοτήτων ξεκινούν τη 
ζωή τους σε µια κοινότητα ως επισκέπτες, είτε ως παρατηρητές. Έπειτα από τη 
υπέρβαση ένος ορίου, οι άνθρωποι γίνονται αρχάριοι και συµµετέχουν στη ζωή της 
κοινότητας. Μετά τη συµβολή τους για µια παρατεταµένη χρονική περίοδο γίνονται 
τακτικοί. Σε περίπτωση που σπάσουν και άλλο όριο γίνονται ηγέτες, και τη στιγµή 
που θα συµβάλουν στην κοινότητα για κάποιο χρονικό διάστηµα γίνονται γηραιοί. 
Αυτός ο κύκλος της ζωής µπορεί να εφαρµοστεί σε πολλές εικονικές κοινότητες, οι 
σηµαντικότερες των οποίων είναι τα bulletin boards, αλλά επίσης και τα blogs και οι 
κοινότητες βασισµένες στα wikis όπως η Wikipedia. 

Ένα παρόµοιο µοντέλο µπορεί να βρεθεί στις εργασίες των Lave και Wenger, οι 
οποίοι επιδεικνύουν έναν κύκλο του πως οι χρήστες ενσωµατώνονται µέσα σε 
εικονικές κοινότητες χρησµιοποιώντας τις αρχές της νόµιµης περιφερειακής 
συµµετοχής. Προτείνουν πέντε τύπους τροχιών µεταξύ των µαθησιακών κοινοτήτων: 

1. Insider (π.χ. Τακτικός χρήστης/µέλος) – Ιδιαίτερα προσκολληµένος στην 
virtual community και ενεργός χρήστης σε όλες της τις εκφάνσεις. 

2. Οδηγός/ Ηγέτης – Ηγέτης που υποστηρίζει και υποβοηθά την έµπρακτη 
συµµετοχή και τις διαδράσεις 

3. Εξερχόµενος (π.χ. Βετεράνος) – Στο τέλος του Learning/ interacting curve,  
που λόγω νέων του κοινωνικών υποχρεώσεων πλέον έχει αρχίσει να 
διαφοροποιείται και να απογαλακτίζεται από την ψηφιακή µικρο-κοινωνία 

4. Περιφεριακός χρήστης (γνωστός και ως Lurker) – Μία εξωτερική αδόµητη 
συµµετοχή 

5. Εισερχόµενος χρήστης (π.χ. Αρχάριος) – Ο νεοφερµένος επενδύεται στην 
κοινότητα και κατευθύνεται προς την πλήρη συµµετοχή 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11 

 
1.8 Τι µας περιµένει στο µέλλον 

Ο ντόρος που αναπτύσσεται σχετικά µε το Web 3.0 είναι ήδη τεράστιος, αλλά, ως 
συνήθως, κάποιος θα πρέπει να φιλτράρει όλη τη διαφηµιστική εκστρατεία, τους 
αυτοεξυπηρετούµενους PR, τις παλιοµοδίτικες ανοησίες, τις µοντέρνες πολυλογίες 
του µάρκετινγκ και άλλους θορύβους. Θα βρει τότε κάποια γεγονότα µε τα οποία 
µπορεί να συσχετιστεί το Web 3.0 και να καταλάβει τι περίπου συµβαίνει. Το πρώτο 
πράγµα που πρέπει κάποιος να θυµάται είναι πως, όπως το «Web 2.0», ο όρος Web 
3.0 δεν είναι ένας επίσηµος όρος οποιουδήποτε είδους, δεν αντιπροσωπεύει κανένα 
ιδιαίτερο πρωτόκολλο ή πρότυπο, δεν ανήκει σε κανέναν – και χρησιµοποιείται, 
καταχρηστικά χωρίς να βγάζει νόηµα από τον καθένα. Είναι απλούστατα ένας 
αυθαίρετος «αριθµός έκδοσης», ο οποίος, στην καλύτερη περίπτωση, περιγράφει πως 
είναι δοµηµένο το ∆ιαδίκτυο και πως παρέχει υπηρεσίες, τουλάχιστον από τη 
συγκεκριµένη, ορισµένη χρονικά στιγµή που αντιπροσωπεύει το τέλος του 2.0 και 
την αρχή του 3.0. 

Ορισµένες φορές ονοµάζεται «σηµαντικός Ιστός», αλλά ίσως ο λιγότερο 
χρησιµοποιούµενος όρος «παντού» είναι πιο περιγραφικός. Το νέο λοιποόν σενάριο 
του Web 3.0, αφορά παγκοσµιοποιηµένο computing, κατά µεγάλο µέρος cloud 
computing όπου ένας τελικός χρήστης µε ένα “χαζό τερµατικό” (µε όχι κάτι 
παραπάνω από µία οθόνη και ένα πληκτρολόγιο), τρέχει πολύπλοκές εφαρµογές µέσω 
τεχνολογίας πληροφορικής-σύννεφου καθώς και υπηρεσίες µε την ίδια µέθοδο. Το 
iPhone της Apple και το iPad είναι όλα παραδείγµατα πρώην αυτόνοµων συσκευών 
που ενσωµατώθηκαν στον Ιστό, και συνδέουν ανθρώπους σε πραγµατικό χρόνο και 
µε πολύ απλό τρόπο µε  - λοιπόν, µε τα πάντα, από βιβλιοθήκες και καταστήµατα έως 
άλλους ανθρώπους, οπουδήποτε στον κόσµο. 

 

Από το «Μόνο για ανάγνωση» στην Αλληλεπίδραση 

Ένας από τους πραγµατικούς «πατέρες» του Ιστού ήταν ο Tim Berners-Lee, ο οποίος 
είχε τη δική του άποψη του πως αναπτύχθηκαν η τεχνολογία και το ∆ιαδίκτυο. Η 
πρώτη φάση του Ιστού είχε ικανότητες «µόνο για ανάγνωση». Ήταν ουσιαστικά µία 
εµπειρία βασισµένη στη θέαση έως ότου έφτασε η λειτουργία ανάγνωσης-εγγραφής 
(σίγουρα, ονοµάστε το Web 2.0) η οποία περιελάµβανε λειτουργίες που καθιστούσαν 
δυνατή την προσφορά, τη συνεργασία, τη δηµιουργία περιεχοµένου και της 
διαδραστικότητας. Το επόµενο βήµα στην έκδοση του οράµατος του Berners-Lee, το 
Web 3.0, αναγγέλεται ως «νέο έδαφος», όπου οι χρήστες µπορούν να 
συναρµολογήσουν και να εκτελέσουν τις δικές τους εφαρµογές, να δηµιουργήσουν 
όλα τα είδη συνεταιριστικών και συνεργατικών επιχειρήσεων, και πραγµατικά να 
βάλουν τις ιδέες τους σε δράση, αντί απλά να «ανεβάζουν» υλικό σε εκείνη ή την 
άλλη ιστοσελίδα. 

 
Άνθρωποι µε χρήµατα που επένδυσαν σε άλλες , ακόµα χρήσιµες συσκευές – 
τηλέφωνα, PDA, µηχανήµατα φαξ, κ.ά. -  δε χρειάζεται να ανησυχούν ότι το Web 3.0 
θα τους απαρχαιώσει. Εκτός του ότι επιτρέπει στους χρήστες να δηµιουργούν τα δικά 
τους εργαλεία, το Web 3.0 είναι ακόµη ένα βήµα στην εξέλιξη της χρήσης και της 
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αλληλεπίδρασης στην οποία το ∆ιαδίκτυο κρατά πολλαπλές βάσεις δεδοµένων και 
περιεχόµενο το οποίο θα είναι προσβάσιµο από πολλές συσκευές που δεν 
υποστηρίζουν προγράµµατα περιήγησης και εφαρµογές. Οι προφανείς χρήσεις θα 
είναι βίντεο που θα µεταφέρεται από έναν Η/Υ σε µια τηλεόραση, κορνίζες που θα 
λαµβάνουν ασύρµατες ενηµερώσεις από µία διαδικτυακή ή τοπική εφαρµογή 
φωτογραφιών, και τηλέφωνα που εκθέτουν αντικείµενα που προτείνονται από τις 
αξιόπιστες πηγές σας – τους φίλους σας, τις αξιολογήσεις των ιστοσελίδων, τους 
ειδικούς – ενώ εσείς κάνετε τις αγορές σας. 

Από την Πληροφορία στη Γνώση 

Εκτός από τα παραπάνω χαρακτηριστικά, το Web 3.0, πιστεύεται ότι 
συµπεριλαµβάνει και άλλα σηµαντικά βήµατα. Για ένα πράγµα, όλων των ειδών οι 
εισαγωγές είναι δυνατές, το οποίο σηµαίνει ότι όλων των ειδών οι νέοι συνδυασµοί 
καθίστανται δυνατοί. Το περιεχόµενο µπορεί να γίνει ευρύτερα σχετικό όταν 
σχετίζεται µε GPS, έτσι ώστε η κοινωνική δικτύωση, για παράδειγµα, µπορεί να 
ενισχυθεί µε τη γνώση του ποιος είναι που και τι κάνει. 

 

Το πιο σηµαντικό, θα πάρετε περισσότερο και καλύτερο έλεγχο των δεδοµένων σας 
και θα είστε ικανοί να ιδρύσετε έναν αριθµό από συστήµατα προσωποποίησης για να 
«τυλίξετε» τις προσωπικές σας πληροφορίες µε διαφορετικών επιπέδων και τυπών 
προστασίας – έτσι ώστε να το µοιράζεστε ευρέως, στενά ή και καθόλου. Με την 
πάροδο του χρόνου, η ακρίβεια των προτάσεων και της αξιοπιστίας των συστηµάτων 
κατάταξης θα µας βοηθήσει να καθορίσουµε ποιες πηγές πληροφοριών να πάρουµε 
στα σοβαρά και ποιες να αποφύγουµε. 

Από τα Εταιρικά Φαξ στα ∆ιαδικτυακά Παιχνίδια 

 
Με την άνοδο των «συνεργαζόµενων διαδικτυακών εφαρµογών» θα είµαστε σε θέση 
να χρησιµοποιήσουµε όλες τις διαφορετικές επιφάνειες εργασίας, τους εξυπηρετητές 
και τις συσκευές κινητών και τις εφαρµογές – τηλέφωνα, µηχανήµατα φαξ και 
διαδικτυακές υπηρεσίες φαξ, άµεσα µηνύµατα, συσκευές τηλεειδοποίησης – και να 
τα αξιοποιήσουµε από ένα µόνο παράθυρο του προγράµµατος περιήγησης στην 
επιφάνεια εργασίας, το smartphone σας ή φορητή συσκευή µας. Όλα αυτά θα λάβουν 
χώρα σε ένα always-on, always-everywhere περιβάλλον, µε µε τη λειτουργικότητα 
ενσωµατωµένα στο υλικό µερικές φορές, µερικές φορές σε λογισµικό, µερικές φορές 
και στα δύο - έτσι ώστε όταν χρειαστεί να τακτοποιήσετε την επιχείρησή σας χώρις 
να «κατεβάσετε» τη δυνατότητα, θα είστε σε θέση να το πράξετε. 

Μαζί µε περισσότερες από τις οπτικές και φωνητικές υπηρεσίες που ήδη έχουν 
αρχίσει να πολλαπλασιάζονται, θα υπάρχουν περισσότερες αλληλεπιδράσεις ειδώλων 
στον αναπτυσσόµενο εικονικό κοινωνικό δικτυακό κόσµο. Αυτό θα οδηγήσει σε 
κοινωνικά ταξίδια αγορών και σε εικονικά παιχνίδια ριάλιτι πολύ πέρα από όσα 
γίνονται αυτή τη στιγµή. 

Στα µέσα του 2009, η «Wall Street Journal» δηµοσίευσε µια ιστορία για την 
ανάπτυξη των δυνατοτήτων του Web 3.0 και την υπόσχεσή της για όλο και 



 13 

µεγαλύτερη διασύνδεση µεταξύ των τεχνολογιών, προϊόντων, υπηρεσιών και 
ανθρώπων.  Η ιστορία µάλιστα µας έδωσε ένα µέτρο µε το οποίο µπορεί να µετρηθεί 
η επιτυχία του Web 3.0, αν τελικά επιτύχει. Αν, όπως το θέτει το WSJ, «η χρήση των 
υπολογιστών µπορεί να ενσωµατωθεί και να γίνει αόρατη όπως το ηλεκτρικό και 
εξίσου σηµαντική» - και εµείς µπορούµε να το αποδώσουµε στο νέο και βελτιωµένο 
Ιστό – θα γνωρίζουµε πως η υπόσχεση ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες! 
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Κεφάλαιο 2ο 
Η κοινωνική πλατφόρµα Dolphin Community 
Builder 7.0 
 
2.1 Είδη κοινωνικής πλατφόρµας 
Μετά την εξάπλωση των ψηφιακών κοινωνιών, λογικό ήταν να επέλθει και η 
διαφοροποίηση τους (σε µεγάλο βαθµό παροµοιάζεται µάλιστα µε την 
βιοποικιλότητα διαφόρων ανοιχτών συστηµάτων). Έτσι λοιπόν, έχουµε πλέον µια 
πλειάδα ειδών ψηφιακών κοινωνιών, όπου τα µέλη τους είτε ενεργά είτε έµµεσα, 
συµβάλλουν στην πραγµάτωση του σκοπού τους. 
Μερικά είδη τέτοιων ψηφιακών κοινωνιών είναι: 
 
1)Chat rooms: 
Ειδικά κανάλια γραπτής επικοινωνίας µε ιδιαίτερη έµφαση στα άµεσα γραπτά 
µηνύµατα.  
 
2)IMs: 
Η εξειδίκευση των παραπάνω σε one-on-one περιπτώσεις χρήσης 
 
3)Bulletin Boards: 
Τα γνωστά σε όλους µας fora, ξεκίνησαν µε κοινωνική κυρίως εστίαση τόσο σε 
ζητήµατα διαλόγου όσο και σε αυτοσκοπό τους. 
 
4)Wikis: 
Συναντόνται κυρίως ως εγκυκλοπαίδιες, πλέον αποκεντρωµένες από την βασική τους 
αρχή που τα δηµηούργησε (βλ. Wikipedia) 
 
5)VR Communities 
∆υστυχώς δραστηριοποιούνται όπου το κέρδος είναι αυξηµένο, δηλαδή στον τοµέα 
της «ενήλικης» διασκέδασης. 
 
6)Social Comunities 
 Με ιδιαίτερη έµφαση στα dating συστήµατα, έως και τις αρχές της εµφάνισης του 
Facebook, όπου πλέον συναντόνται σε πιο απενοχοποιηµένες µορφές (βλ. Twitter) 
 
7)Social Mashups 
Η πρώτες ενδείξεις του Web 3.0 στη ζωή µας, µε εµφάνιση «συνοθυλευµάτων» 
χρηστικότητας όπως το NetBibes



 15 

 
2.2 Η πλατφόρµα Dolphin 
Η πλατφόρµα αναπτύσσεται διαρκώς από το 2000 από την εταιρία Boonexκαι 
πρόκειται για µια καλή περίπτωση MashUp ψηφιακής κοινωνίας. Περιέχει µεταξύ 
άλλων τις εξείς δυνατότητες: 

• Media Sharing, όλων των ειδών εικόνων, βίντεο, και µουσικών 
κοµµατιών αλλά και αρχείων. 

• Έµφυτο σύστηµα match making που µπορεί κάλλιστα να αξιοποιηθεί 
και για εναλλακτικές λειτουργίες 

• Εξελιγµένο σύστηµα ασφαλείας και ασφάλειας κατά την ανάπτυξη 
• Εξελιγµένο σύστηµα Modular development 
• Σύστηµα Groups για κοινωνικές οµάδες. 
• Σύστηµα Data Fetching για ευκολότερη ανεύρεση και ενσωµάτωση 

δεδοµένων άλλων σελίδων. 
• Templating Σύστηµα για καλύτερο διαχωρισµό µεταξύ όψης/ 

δεδοµένων 
• Σύστηµα Web Feeds για καλύτερη διανοµή δραστηριοτήτων στο 

διαδίκτυο 
• Cluster Τεχνολογία για ανάπτυξη σε επίπεδο εκατοµµυρίων χρηστών. 

 
Όπως βλέπουµε λοιπόν, συγκεντρώνει τα συµαντικότερα στοιχεία και όχι µόνο, όλων 
των ειδών των Social Communities. 
 
2.3 Τεχνολογίες 
Η πλατφόρµα Dolphin 7.0 υποστηρίζει πλήρως τα κάτωθι: 
 

• PHP 5.2.0 ή νεότερες εκδόσεις 
• MySQL 4.1.2 ή νεότερες εκδόσεις 
• GD Library ή εναλλακτικά την βιβλιοθήκη επεξεργασίας γραφικών 

ImageShack 
• SendMail  και Postfix για την αποστολή mail προς τους χρήστες 
• mbstring, domxml σε περίπτωση που δεν έχουµε εγκατεστηµένη την 
τελευταία έκδοση της PHP 

• GNU/GPL License  
• Open Source  

 
Η πλατφόρµα Dolphin 7.0 είναι µεν εµπορική πλατφόρµα (για την εµπορική χρήση 
της χρειάζεται η αγορά άδειας), αλλά όµως έχει εκδοθεί υπό το πρωτόκολλο 
GNU/GPL, δίνοντας έτσι την δυνατότητα να αξιοποιηθεί ως πλατφόρµα ανοιχτού 
κώδικα, αφού όλος πλέον δίδεται µη κρυπτογραφηµένος από την εταιρία που την 
ανέπτυξε. 
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2.4 Πληροφορίες Ανάπτυξης Προγραµµατιδίων 

Τα βασικά στοιχεία της πλατφόρµας µε τα οποία µπορούµε να δουλέψουµε για την 
παραγωγή προγραµµατιδίων,αναφέρονται παρακάτω: 

  

• Privacy – Το περιεχόµενο των προγραµµατιδίων µπορεί να υπόκειται σε 
κανόνες συµπεριφοράς ιδιωτικότητας από τον χρήστη, όπως αυτά 
καθορίζονται από την κλάση BxDolPrivacy.  

• Alerts – Η πλατφόρµα διεγείρει alerts για διαφορετικές διαδράσεις του 
χρήστη, που µπορούν να γίνουν αντιληπτά από κάθε προγραµµατίδιο, σε 
αντιστοίχηση µε τοπολογίες listeners.Επίσης,τα  alerts,µπορούν να παραχθούν 
και από τα προγραµµατίδια, όπως περιγράφονται στην κλάση BxDolAlerts.  

• Forms – Ενοποιηµένες φόρµες στην πλατφόρµα, µε αυτόµατο έλεγχο 
επικύρωσης/απόρριψης και αποθήκευσης στην βάση δεδοµένων, µπορούν 
επίσης να χρησιµοποιηθούν, όπως αυτά περιγράφονται στην κλάση 
BxDolForm.  

• Page builders – Μπορούµε να σχεδιάσουµε νέες σελίδες, χρησιµοποιώντας 
τον εγγενή  page builder, που βρίσκεται στο κέντρο διαχείρισης της 
πλατφόρµας.  

• Cron – Η πλατφόρµα υποστηρίζει επαναλαµβανόµενες λειτουργίες, µέσω του 
συστήµατος Cron των Unix  συστηµάτων, χωρίς να χρειάζεται η χειροκίνητη 
εγκατάστασή τους µέσω SSH ή cPanel  

• Tags –Αυτόµατη διαχείριση όλων των ετικετών για οποιοδήποτε είδος 
περιεχοµένου και media µπορούµε να επιτύχουµε µε την αξιοποίηση της 
κλάσης BxDolTags.  

• Categories – Αντίστοιχη αξιοποίηση του εγγενούς συστήµατος των 
«οµάδων», για κατηγοριοποίηση όλων των ειδών περιεχοµένου, µέσω της 
κλάσης BxDolCategories.  

• Albums – Λειτουργία για την χρήση Albums για το περιεχόµενο παντός 
τύπου και διαχείρισής τους από τον χρήστη, µέσω της κλάσης BxDolAlbums.  

• ACL (Επίπεδα Χρηστών και προσβάσεων) – Ο διαχειριστής της 
πλατφόρµας είναι σε θέση να ορίζει επίπεδα χρηστών και τµήµατα της 
πλατφόρµας στα οποία κάθε επίπεδο έχει πρόσβαση. Επίσης µπορεί να 
καθορίσει ρόλους για τους χρήστες και ο έλεγχος γίνεται µέσω της ρουτίνας 
checkAction function που συγχωνεύεται στο αρχείο 
membership_levels.inc.php.  
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• Comments – Για σχόλια στα προγραµατίδιά µας, ανατρέχουµε στην κλάση 
BxDolCmts.  

• Voting –για αξιοποίηση ψηφοφοριών για τα προγραµµατίδιά µας 
χρησιµοποιούµε τις εγγενείς ρουτίνες της κλάσεως BxDolVoting.  

• Calendar –Ενεργοποιούµε την δυνατότητα ηµερολογίου για κάθε 
προγραµµατίδιό µας µε χ΄ρηση της κλάσης BxDolCalendar.  

• Member Menu – ∆ιαχειρίσιµο µενού επιλογών χρηστών, µε δυνατότητα 
πρόσθεσης/διαχείρισης και αφαίρεσης επιλογών, µε πλήρως διαχειριζόµενα 
υποµενού, µέσω της κλάσης BxDolMemberMenu.  

• Top Menu – Το κεντρικό µενού επιλογών της πλατφόρµας, διαχειριζόµενο 
µέσω του πίνακα sys_menu_top της βάσης δεδοµένων.  

• Admin menu Το κεντρικό µενού επιλογών του κέντρου ∆ιαχείρισης είναι 
επεκτάσιµο µέσω του πίνακα sys_menu_admin της βάσης δεδοµένων.  

• Admin Top Menu – Το άνωθεν ευρισκόµενο µενού του ∆ιαχειριστή, 
φιλοξενείτε στον πίνακα sys_menu_admin_top και µπορεί να περιέχει 
εξωτερικούς συνδέσµους.  

• Admin Dashboard – Κεντρικός πίνακας διαχείρισης στον πίνακα  
sys_admin_dashboard της βάσης δεδοµένων, επεκτάσιµο µέσω της κλάσης 
BxDolAdminDashboard.  

• Bottom Menu – Το κάτωθεν ευρισκόµενο µενού φιλοξενείται στον πίνακα 
sys_menu_bottomτης βάσης δεδοµένων.  

• Email templates – Μάσκες εφαρµογής των ηλεκτρονικών γραµµάτων που 
αυτοµάτων αποστέλλονται µέσω της πλατφόρµας, είτε δικές µας 
παραµετροποιηµένες µε χρήση της κλάσης BxDolEmailTemplates. Όλα 
πλήρως διαχειριζόµενα µέσω του πίνακα διαχείρισης της πλατφόρµας  

• Paginate – Έτοιµη σελιδοποίηση παντός τύπου περιεχοµένου µε χρήση της 
κλάσης BxDolPaginate.  

• Permalinks – Για φιλικές προς τον χρήστη διευθύνσεις και συνδέσµους, 
αξιοποιούµε την κλάση BxDolPermalinks της πλατφόρµας.  

• RSS – Αυτόµατη δηµιουργία RSS XML για όλα τα είδη περιεχοµένου, µέσω 
της κλάσης BxDolRssFactory της πλατφόρµας.  

• Site Search – Ιδιότητα ευρετηρίου και αναζήτησης όλων των ειδών 
περιεχοµένου, µέσω της κλάσης BxDolSearch της πλατφόρµας.  

• Services – Υπηρεσίες κλήσης/ διάδρασης µεταξύ των προγραµµατιδίων και 
µεταξύ προγραµµατιδίου/πλατφόρµας, όπως αυτή περιγράφεται στην κλάση 
BxDolService της πλατφόρµας.  
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• Subscriptions – Κάθε χρήστης µπορεί να «εγγραφθεί» ούτως ώστε να 
λαµβάνει ειδοποιήσεις για ενηµερώσεις χρηστών και περιεχοµένου. Για χρήση 
της δυνατότητας αξιοποιούµε την κλάση BxDolSubscription.  

• Images resizing – Για αυξοµείωση και διαχείριση µεγέθους εικόνων και 
φωτογραφιών, κάνουµε χρήση της BxDolImageResize κλάσης του 
συστήµατός µας.  

• Action buttons Για να εµφανίσουµε κουµπιά ενεργειών που ο χρήστης µπορεί 
να κάνει, αξιοποιούµε τις ρουτίνες BxBaseFunctions::genObjectsActions, 
BxBaseMenu::setCustomSubActions και τον πίνακα  sys_objects_actions 
της βάσης δεδοµένων µας.  

• Authentication types – Μοναδικοποίηση της εισόδου ενός χρήστη στο 
σύστηµα, της πρωταρχικής µεθόδου αλλά και της µεθόδου που 
χρησιµοποιείται από το προγραµµατίδιο Facebook Connect, µπορούµε να 
προσθέσουµε δικές µας µοναδικοποιήσεις, µέσω του πίνακα 
sys_objects_auths της βάσης δεδοµένων.  

• Injections – Εισαγωγή τµηµάτων κώδικα σε διάφορα σηµεία των σελίδων της 
πλατφόρµας, µε χρήση της κλάσης BxDolTemplate.  

• Site stat – Για εµφάνιση στατιστικών στοιχείων σε µέρος της πλατφόρµα,. 
χρησιµοποιούµε τον πίνακα sys_stat_member της βάσης δεδοµένων.  

• User stat – Για εµφάνιση στατιστικών στοιχείων που αφορούν κάθε χρήστη 
µεµονοµένα, χρησιµοποιούµε τον πίνακα sys_stat_site της βάσης δεδοµένων.  
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Κεφάλαιο 3ο 

Ανάπτυξη Προγραµµατιδίου στην πλατφόρµα 
Dolphin 

3.1 ∆οµή Προγραµµατιδίου (εγκαταστάσιµης/ λειτουργικής µορφής) 

Η δοµή κάθε προγραµµατιδίου βρίσκεται µέσα στον κύριο φάκελο της πλατφόρµας 
(public_html) και στον ειδικό φάκελο Modules, υπό τον φάκελο του εκάστοτε 
δηµιουργού (εν προκειµένω στον υποφάκελο bloggie ,όνοµα και φάκελος υπό τον 
κεντρικό φάκελο προγραµµατιδίων modules/lamda/. To Bloggie είναι το όνοµα του 
προγραµµατιδίου,ενώ είναι καλή τεχνική το να ονοµάζουµε τον φάκελο της εκάστοτε 
εφαρµογής µε το ίδιο της το όνοµα, όπου θα στεγάζονται τα αρχεία της.  

Η εφαρµογή θα δίνει την δυνατότητα σε κάθε χρήστη της πλατφόρµας να ανοίγει όσα 
και όποια δικά του ιστολόγια επιθυµεί.  

Η δοµή των υποφακέλων/αρχείων του προγραµµατιδίου θα είναι η κάτωθι:  

bloggie/classes  
Φάκελος µε όλες τις κλάσεις  του προγραµµατιδίου 

bloggie/classes/MeBlggConfig.php  
Η κλάση δειχειριστικού περιεχοµένου του προγραµµατιδίου.Κληρονοµεί την κλάση 
συστήµατος και οποιεσδήποτε διαχειριστικές µεταβλητές χρειαστούν  

bloggie/classes/MeBlggDb.php  
Κλάση της βάσης δεδοµένων του προγραµµατιδίου. Όλες οι ρουτίνες SQL 
βρίσκονται σε αυτή την κλάση, ούτως ώστε να είµαστε σε θέση να καλέσουµε ήδη 
έτοιµες µεθόδους της πλατφόρµας 

bloggie/classes/MeBlggModule.php  
Κλάση τύπου Controller. Όλες οι βασικές λειτουργίες γίνονται σε αυτήν.  

bloggie/classes/MeBlggTemplate.php  
Κλάση template. Κληρονοµεί την κεντρική κλάση templating system της πλατφόρµας 
και µας δίνει την δυνατότητα να χρησιµοποιούµε templates για να διαχωρίσουµε την 
όψη του προγραµµατιδίου από τα δυναµικά δεδοµένα τα οποία αυτό πιθανόν να 
καλεί. 

bloggie/install  
Φάκελος που χρειάζεται για την εγκατάσταση του προγραµµατιδίου στην µητρική 
πλατφόρµα. Περιέχει αρχεία και ρουτίνες SQL που χρειάζονται ώστε το 
προγραµµατίδιο να γίνεται αντιληπτό από την υπόλοιπη πλατφόρµα 
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bloggie/install/config.php  
∆ιαχειριστικό αρχείο εγκατάστασης. ∆ίνει πληροφορίες στον εγκαταστάτη της 
πλατφόρµας όπως την ανακατασκευή γλωσσών και µενού επιλογών.  

bloggie/install/info  
Πληροφορίες εγκατάστασης προγραµµατιδίου.παρέχει πληροφορίες κατά τη ν 
εγκατάσταση/απεγκατάσταση του προγραµµατιδίου, καθώς και ειδικές οδηγίες που 
χρειάζονται, όπως π.χ. προαπαιτούµενα προγραµµατίδια καθώς και επιτυχία/αποτυχία 
εγκατάστασης.  

bloggie/install/installer.php  
Εγκαταστάτης προγραµµατιδίου. Εδώ προσθέτουµε οποιαδήποτε παρακαµπτήρια 
τµήµατα κώδικα χρειάζονται για την εκγατάσταση, αλλιώς, περαµένει ως έχει, 
κληρονοµόντας την αντίστοιχη κλάση της πλατφόρµας.  

bloggie/install/langs  
Φάκελος γλωσσών προγραµµατιδίου. Το php αρχείο µε όλα τα απαιτούµενα 
αρτικόλεξα που χρησιµοποιεί το προγραµµατίδιο, και δεν υπάρχουν στην κεντρική 
γλώσσα της πλατφόρµας.  

bloggie/install/langs/en.php  
Βασικό αρχείο αγγλικής γλώσσας.  

bloggie/install/sql  
SQL αρχεία για εγκατάσταση/απεγκατάσταση του προγραµµατιδίου.  

bloggie/install/sql/install.sql  
Αρχείο εγκατάστασης SQL.  

bloggie/install/sql/uninstall.sql  
Αρχείο απεγκατάστασης SQ.  

bloggie/request.php  
Αρχείο που δροµολογεί όλες τις κλήσεις προς την κλάση  

bloggie/templates  
Φάκελος templates του προγραµµατιδίου. Εδώ βρίσκονται τα αρχεία html, css και 
αρχεία εικόνων.  

bloggie/templates/base  
Βασικός φάκελος Template. ∆εν είναι ανάγκη να δηµιουργήσουµε ξεχωριστό φάκελο 
για κάθε template, αλλά σε περίπτωση που θελήσουµε να αναπτύξουµε ένα τεµπλατε, 
µας υποβοηθά στην γενικευµένη προσαρµογή της όψης.  

bloggie/templates/base/css  
Τα CSS αρχεία µας.  

bloggie/templates/base/images  
Τα αρχεία εικόνας µας.  
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bloggie/templates/base/images/icons  
Τα αρχεία εικονιδίων µας.  

bloggie/templates/base/main.html  
Το βασικό µας αρχείο Template.  

Η θέση κάθε αρχείου/φακέλου είναι πολύ σηµαντική, ειδικά αν πρόκειται για 
προγραµµατίδιο που θα διανεµηθεί σε πολλούς χρήστες. Επισηµαίνουµε ότι, 
διατηρώντας την δοµή των φακέλων ακι τις ονοµασίες των σηµαντικών αρχείων, 
βελτιστοποιούµε την πιθανότητα το προγραµµατίδιο να εφαρµόζεται και σε επόµενες 
εκδόσεις της πλατφόρµας..  

Για αρχή, θα εγκαταστήσουµε την δοκιµαστική εφαρµογή της πλατφόρµας, 
πηγαίνοντας στο κέντρο διαχείρισης του Dolphin και επιλέγοντας τα µη 
εγκατεστηµένα προγραµµατίδια.Εδώ θα βρούµε το προγραµµατίδιο Bloggie version 
1.0.0 by Lamda. Αφού επιλέξουµε το προγραµµατίδιο και πατήσουµε το κουµπί 
εγκατάστασης, θα είµαστε σε θέση να δούµε την λειτουργία του προγραµµατιδίου 
µέσω της διευθύνσεως: 

http://www.your-site.com/lamda/m/bloggie/home 

ή αν το mod rewrite του Εξυπηρετητή Ιστού µας δεν είναι ενεργοποιηµένο:  

http://www.your-site.com/lamda/modules/?r=bloggie/home 
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3.2 Αλλαγή κειµένου  

Η επόµενη φράση βρίσκεται µέσα στο αρχείο γλώσσας (en.php) του προγραµµατιδίου 
µας. Το συγκεκριµένο αρτικόλεξο µπορεί να αλλάξει από το αρχείο, είτε από το 
Κέντρο ∆ιαχείρισης από τον σύνδεσµο ∆ιαχείρισης Γλωσσών.Εµείς θα εφαρµόσουµε 
την πρώτη µέθοδο, µέσω επεξεργασίας του αρχείου bloggie/install/langs/en.php.  

Έτσι τα περιεχόµενα του αρχείου είναι:  

$sLangCategory = 'My Bloggie'; 
 
$aLangContent = array( 
    '_me_blgg' => 'My Bloggie', 
    '_me_blgg_text' => 'For a community to be whole and healthy, it 
must be based on people\'s love and concern for each other.', 
); 

Το αρχείο γλώσσας είναι ένα κλασσικό PHP αρχείο, που περιέχει τα κλειδιά γλώσσας 
του συστήµατος, και τα αντίστοιχα αρτικόλεξά τους, την µετάφρασή τους δηλαδή 
στην αναµενόµενη γλώσσα. Όποτε επεξεργαζόµεστε τα αρχεία γλωσσών, θα πρέπει 
να προσέχουµε ώστε οι χαρακτήρες να είναι σε κωδικοποίηση UTF-8.Τέλος, το 
τελικό αρχείο µας θα είναι ως εξής:  

$sLangCategory = 'My Bloggie'; 
 
$aLangContent = array( 
    '_me_blgg' => 'My Bloggie', 
    '_me_blgg_text' => 'Hello World!', 
); 

 

Οι αλλαγές µας θα είναι εµφανείς µόνο µετά από Recompiling των γλωσσών στην 
πλατφόρµα µας. Αυτό συµβαίνει επειδή, τα αρτικόλεξα και τα αντίστοιχα κλειδιά 
συστήµατος, δεν ανακαλούνται από τα αρχεία γλωσσών αλλά από ένα cached αρχείο 
που δηµιουργείται κατά το compilation µε βάση τα δεδοµένα της βάσης δεδοµένων 
και των κατά τόπους γλωσσών των προγραµµατιδίων.  
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3.3 ∆υναµικό περιεχόµενο 

Για µερικούς χρήστες, µπορεί να θεωρηθεί χρήσιµο το να βλέπουν τον χρόνο χρήσης 
του προγραµµατιδίου µας, καθώς και τον αντίστοιχο χρόνο του εξυπηρετητή µας.  

Έτσι, δηµιουργούµε ένα νέο κλειδί γλώσσας στο αρχείο µας.:  

$sLangCategory = 'My Bloggie'; 
 
$aLangContent = array( 
    '_me_blgg' => 'My Bloggie', 
    '_me_blgg_server_time' => 'Server time:', 
    '_me_blgg_user_time' => 'User time:', 
); 

 

Έπειτα, αλλάζουµε το αρχείο του Template ώστε να ανταποκρίνεται στις αλλαγές 
µας. Το αρχείο bloggie/templates/base/main.html µετατρέπεται από:  

<div style="text-align:center;"> 
    <bx_text:_me_blgg_text /> 
</div> 

σε:  

<div style="text-align:center;"> 
    <bx_text:_me_blgg_server_time /> __server_time__ 
    <br /> 
    <bx_text:_me_blgg_user_time /> 
    <script type="text/javascript"> 
        document.write(new Date()); 
    </script> 
</div> 

Προσοχή στα σηµεία:  

• Το bx_text είναι µια ειδική οδηγία προς την πλατφόρµα, η οποία εξάγει την 
µετάφραση ενός κλειδιού γλώσσας του συστήµατός µας.  

• Το server_time είναι µια µεταβλητή της template µας την οποία ακόµη δεν 
έχουµε ορίσει.  

• Για την εµφάνιση του χρόνου χρήσης του χρήστη χρησιµοποιούµε ένα τµήµα 
κώδικα javascript, επειδή τα javascripts εκτελλούντε στον περιηγητή του 
χρήστη και έτσι θα εµφανίσουµε τον σωστό χρόνο χρήσης.  

Μόλις ανανεώσουµε την σελίδα µας θα δούµε το παρακάτω:  

Server time: __server_time__ 
User time: Fri Jan 22 2010 13:46:07 GMT+1100 
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Τώρα το µόνο που µας λείπει είναι ο χρόνος χρήσης του Εξυπηρετητή µας, τον οποίο 
µπορούµε να εξάγουµε µε χρήση php γλώσσας. Τα underscoresεξακολουθούν να 
εµφανίζονται επειδή δεν έχουµε ορίσει ακόµα την αντίστοιχη µεταβλητή. 

Επειδή πρόκειται για δυναµική µεταβλητή και όχι στατικό αρτικόλεξο, θα 
τροποποιήσουµε το αρχείο bloggie/classes/MeBlggModule.php καταλλήλως:  

    function actionHome () { 
        $this->_oTemplate->pageStart(); 
        $aVars = array (); 
        echo $this->_oTemplate->parseHtmlByName('main', $aVars); 
        $this->_oTemplate->pageCode(_t('_me_blgg'), true); 
    } 

Με τις κατάλληλες προσθήκες:  

    function actionHome () { 
        $this->_oTemplate->pageStart(); 
        $aVars = array ( 
            'server_time' => date('r'), 
        ); 
        echo $this->_oTemplate->parseHtmlByName('main', $aVars); 
        $this->_oTemplate->pageCode(_t('_me_blgg'), true); 
    } 

Έτσι πλεόν έχουµε το επιθυµητό αποτέλεσµα στο τελικό µας αρχείο.  

Server time: Fri, 22 Jan 2010 13:56:54 +1100 
User time: Fri Jan 22 2010 13:56:55 GMT+1100 

Ας δούµε όµως κάποια σηµεία ενδιαφέροντος εδώ:  

• _oTemplate  - πρόκειται για µια κλάση τύπου template που ορίζεται 
αυτόµατα από το σύστηµά µας, στην περίπτωσή µας πρόκειται για instance 
της κλάσης MeBlggTemplate 

  

• pageStart –είναι οδηγία προς την πλατφόρµα πως τα δεδοµένα που θα 
εµφανιστούν ακολουθούν 

 

  

• pageCode επεξηγεί πως η εξαγωγή των δεδοµένων έχει τελειώσει, οπότε 
εµφανίζει τα δεδοµένα σύµφωνα µε τους κανόνες που έχουµε καθορίσει.  

o Η πρώτη παράµετρος είναι το όνοµα της σελίδας html που θα 
χρησιµοποιηθεί, το οποίο λαµβάνουµε από το αντίστοιχο αρχείο 
γλώσσας (χρησιµοποιούµε την λειτουργία  _t) 

• Η δεύτερη παράµετρος επικοινωνεί µε την πλατφόρµα µας και εγκλωβίζει όλη 
την έξοδο των δεδοµένων σε ένα block  
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• parseHtmlByName- η λειτουργία που εξάγει το αρχείο main.html  κάνοντας 
όλες τις αναγκαίες αντικαταστάσεις. ∆έχεται την παράµετρο $aVars 
(µεταβλητή όπου αποθηκεύσαµε τον χρόνο του εξυπηρετητή) και δηλώσαµε 
στο κλειδί server_time.  
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3.4 Προσθήκη σελίδας κέντρου ∆ιαχείρισης.  

Για να προσθέσουµε µια λειτουργεία ενεργοποίησης και απενεργοποίησης του 
προγραµµατιδίου µας, εργαζόµαστε µε την παρακάτω µέθοδο. 

  

Το κέντρο διαχείρισης, αποτελείται από τα παρακάτω σηµεία:  

• ∆ηµιουργία σελίδας ∆ιαχείρισης του προγραµµατιδίου  
• Μεταβλητές εγκατάστασης/απεγκατάστασης του προγραµµατιδίου 
• Εµφάνιση δεδοµένων των νεο-δηµιουργηµένων σελίδων  
• Σύνδεσµος προς την σελίδα διαχείρισης 

3.4.1 Σελίδα διαχείρισης Προγραµµατιδίου 

Προσθέτουµε τα παρακάτω στο αρχείο bloggie/classes/MeBlggModule.phpως 
µέθοδο κλάσης:  

    function actionAdministration () { 
 
        if (!$GLOBALS['logged']['admin']) { 
            $this->_oTemplate->displayAccessDenied (); 
            return; 
        } 
 
        $this->_oTemplate->pageStart(); 
 
        echo DesignBoxAdmin (_t('_me_blgg'), 'It works!'); 
         
        $this->_oTemplate->pageCodeAdmin (_t('_me_blgg')); 
    } 
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3.2 Μεταβλητές διαχείρισης 

Τροποποιούµε τα αρχεία εγκατάστασης SQL και ρουτίνων SQL:  

    'install' => array( 
        'update_languages' => 1, 
    ), 
    'uninstall' => array ( 
        'update_languages' => 1, 
    ), 

to the following:  

    'install' => array( 
        'update_languages' => 1, 
        'execute_sql' => 1, 
    ), 
    'uninstall' => array ( 
        'update_languages' => 1, 
        'execute_sql' => 1, 
    ), 

Αρχεία SQL:  

SET @iMaxOrder = (SELECT `menu_order` + 1 FROM `sys_options_cats` 
ORDER BY `menu_order` DESC LIMIT 1); 
INSERT INTO `sys_options_cats` (`name`, `menu_order`) VALUES ('My 
Bloggie', @iMaxOrder); 
SET @iCategId = (SELECT LAST_INSERT_ID()); 
INSERT INTO `sys_options` (`Name`, `VALUE`, `kateg`, `desc`, `Type`, 
`check`, `err_text`, `order_in_kateg`, `AvailableValues`) VALUES 
('me_blgg_date_format', 'Y-m-d H:i', @iCategId, 'Format for server 
date/time', 'digit', '', '', '1', ''), 
('me_blgg_enable_js_date', 'on', @iCategId, 'Show user time', 
'checkbox', '', '', '2', ''); 

uninstall.sql:  

-- settings 
SET @iCategId = (SELECT `ID` FROM `sys_options_cats` WHERE `name` = 
'My Bloggie' LIMIT 1); 
DELETE FROM `sys_options` WHERE `kateg` = @iCategId; 
DELETE FROM `sys_options_cats` WHERE `ID` = @iCategId; 

Σηµαντικότατα εδώ, η δήλωση κατηγορίας στον πίνακα επιλογών του 
προγραµµατιδίου, ώστε η απεγκατάστασή του να είναι εύκολη και διακριτή. Εδώ 
τροποποιούµε τους πίνακες sys_options και sys_options_cats 
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Η λειτουργία actionHome τροποποιείται ως εξής:  

    function actionHome () { 
        $this->_oTemplate->pageStart(); 
 
        $sDateFormat = getParam ('me_blgg_date_format'); 
        $isShowUserTime = getParam('me_blgg_enable_js_date') ? true : 
false; 
        $aVars = array ( 
            'server_time' => date($sDateFormat), 
            'bx_if:show_user_time' => array( 
                'condition' => $isShowUserTime, 
                'content' => array(), 
            ), 
        ); 
        echo $this->_oTemplate->parseHtmlByName('main', $aVars); 
        $this->_oTemplate->pageCode(_t('_me_blgg'), true); 
    } 

Τροποποίηση αρχείου template:  

<div style="text-align:center;"> 
    <bx_text:_me_blgg_server_time /> __server_time__ 
    <bx_if:show_user_time> 
        <br /> 
        <bx_text:_me_blgg_user_time /> 
        <script type="text/javascript"> 
            document.write(new Date()); 
        </script> 
    </bx_if:show_user_time> 
</div> 

Σηµεία ενδιαφέροντος:  

• getParam – λειτουργία που χρησιµεύει στο να δηµιουργήσουµε επιλογή µε το 
συγκεκριµένο όνοµα, τύπου checkbox,που θα επιστρέψει την τιµή on ως τιµή 
true προς το προγραµµατίδιο.  

• bx_if ειδική οδηγία του templating system όπου έχουµε ροή δεδοµένων χωρίς 
κατάλληλη δυναµική επεξεργασία.  
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3.4.3 Φόρµα επιλογών στο Κέντρο ∆ιαχείρισης 

Η ρουτίνα actionAdministration  θα είναι η παρακάτω:  

    function actionAdministration () { 
 
        if (!$GLOBALS['logged']['admin']) { // check access to the 
page 
            $this->_oTemplate->displayAccessDenied (); 
            return; 
        } 
 
        $this->_oTemplate->pageStart(); // all the code below will be 
wrapped by the admin design 
 
        $iId = $this->_oDb->getSettingsCategory(); // get our setting 
category id 
        if(empty($iId)) { // if category is not found display page 
not found 
            echo MsgBox(_t('_sys_request_page_not_found_cpt')); 
            $this->_oTemplate->pageCodeAdmin (_t('_me_blgg')); 
            return; 
        } 
 
        bx_import('BxDolAdminSettings'); // import class 
 
        $mixedResult = ''; 
        if(isset($_POST['save']) && isset($_POST['cat'])) { // save 
settings 
            $oSettings = new BxDolAdminSettings($iId); 
            $mixedResult = $oSettings->saveChanges($_POST); 
        } 
 
        $oSettings = new BxDolAdminSettings($iId); // get display 
form code 
        $sResult = $oSettings->getForm(); 
                    
        if($mixedResult !== true && !empty($mixedResult)) // attach 
any resulted messages at the form beginning 
            $sResult = $mixedResult . $sResult; 
 
        echo DesignBoxAdmin (_t('_me_blgg'), $sResult); // dsiplay 
box 
         
        $this->_oTemplate->pageCodeAdmin (_t('_me_blgg')); // output 
is completed, admin page will be displaed here 
    }    
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Και έπειτα προσθέτουµε την παρακάτω µέθοδο στο αρχείο 
modules/me/bloggie/classes/MeBlggDb.php: 

 

 

 

  

    function getSettingsCategory() { 
        return $this->getOne("SELECT `ID` FROM `sys_options_cats` 
WHERE `name` = 'My Bloggie' LIMIT 1"); 
    } 

Επεξηγήσεις:  

• η µέθοδος getSettingsCategory τοποθετείται µέσα στο αρχείο MeBlggDb.  
• Η µέθοδος getOne επιστρέφει την τιµή του κλειδιού του πίνακα ID  µέσω ενός 

SELECT SQL query. Άλλες εξίσου χρήσιµες ρουτίνες υπάρχουν στο αρχείο 
inc/classes/BxDolDb.php.  

• Η _oDb δηλώνεται αυτόµατα στην κλάση MeBlggDb  
• Η λειτουργία MsgBox εσωκλείει σε ένα block ειδοποίησης το κείµενο που 

θέλουµε.  
• Η λειτουργία bx_import  εισάγει αυτόµατα µια κλάση µε βάση το όνοµά της 

και ενεργοποιεί κλάσεις µε αρχικό πρόσθετο BxDol, BxBase, BxTempl  
• Η κλάση BxDolAdminSettings χρησιµοποιείται για να εµφανίσει και να 

αποθηκεύσει επιλογές µας στο Κέντρο ∆ιαχείρισης 
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3.4.4 Σύνδεσµος προς σελίδα ∆ιαχείρισης του Προγραµµατιδίου 

Προσθέτουµε τα εξείς στο αρχείο install.sql:  

-- settings 
SET @iMaxOrder = (SELECT `menu_order` + 1 FROM `sys_options_cats` 
ORDER BY `menu_order` DESC LIMIT 1); 
INSERT INTO `sys_options_cats` (`name`, `menu_order`) VALUES ('My 
Bloggie', @iMaxOrder); 
SET @iCategId = (SELECT LAST_INSERT_ID()); 
INSERT INTO `sys_options` (`Name`, `VALUE`, `kateg`, `desc`, `Type`, 
`check`, `err_text`, `order_in_kateg`, `AvailableValues`) VALUES 
('me_blgg_permalinks', 'on', 26, 'Enable friendly permalinks in 
Bloggie', 'checkbox', '', '', '0', ''), 
('me_blgg_date_format', 'Y-m-d H:i', @iCategId, 'Format for server 
date/time', 'digit', '', '', '1', ''), 
('me_blgg_enable_js_date', 'on', @iCategId, 'Show user time', 
'checkbox', '', '', '2', ''); 
 
-- permalinks 
INSERT INTO `sys_permalinks` VALUES (NULL, 'modules/?r=bloggie/', 
'm/bloggie/', 'me_blgg_permalinks'); 
 
-- admin menu 
SET @iMax = (SELECT MAX(`order`) FROM `sys_menu_admin` WHERE 
`parent_id` = '2'); 
INSERT IGNORE INTO `sys_menu_admin` (`parent_id`, `name`, `title`, 
`url`, `description`, `icon`, `order`) VALUES 
(2, 'me_blgg', '_me_blgg', 
'{siteUrl}modules/?r=bloggie/administration/', 'My Bloggie by Me', 
'modules/me/bloggie/|icon.png', @iMax+1); 

Και στο uninstall.sql:  

-- settings 
SET @iCategId = (SELECT `ID` FROM `sys_options_cats` WHERE `name` = 
'My Bloggie' LIMIT 1); 
DELETE FROM `sys_options` WHERE `kateg` = @iCategId; 
DELETE FROM `sys_options_cats` WHERE `ID` = @iCategId; 
DELETE FROM `sys_options` WHERE `Name` = 'me_blgg_permalinks'; 
 
-- permalinks 
DELETE FROM `sys_permalinks` WHERE `standard` = 
'modules/?r=bloggie/'; 
 
-- admin menu 
DELETE FROM `sys_menu_admin` WHERE `name` = 'me_blgg'; 
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Επίσης, τροποποιούµε το αρχείο modules/me/bloggie/install/config.phpακριβώς 
επειδή πρέπει να το επικαιροποιήσουµε µε βάση τον πίνακα sys_permalinks της 
βάσης δεδοµένων µας:  

    'install' => array( 
        'update_languages' => 1, 
        'execute_sql' => 1, 
        'recompile_permalinks' => 1, 
    ), 
    'uninstall' => array ( 
        'update_languages' => 1, 
        'execute_sql' => 1, 
        'recompile_permalinks' => 1, 
    ), 

the recompile_permalinks instruction was added above.  
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3.5 Λειτουργία Ιστολογίου 

Το προγραµµατίδιο Bloggie θα περιέχει τις εξείς σελίδες:  

• Σελίδα τελευταίων δηµοσιεύσεων Ιστολογίων 
• Σελίδα προβολής Ιστολογίου 
• Σελίδα Προσθήκης ∆ηµοσιεύµατος 
• Σελίδα Τροποποίησης ∆ηµοσιεύµατος 

 

Το πλέον συµαντικό αυτού του τµήµατος κώδικα είναι η χρήση φορµών µέσα από το 
εγγενές σύστηµα της πλατφόρµας  

∆οµή της βάσης δεδοµένων µας 

Εδώ θα φιλοξενούνται τα δεδοµένα των ιστολογίων µας:  

CREATE TABLE `me_blgg_posts` ( 
    `id` INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY , 
    `title` VARCHAR( 255 ) NOT NULL , 
    `text` TEXT NOT NULL , 
    `author_id` INT UNSIGNED NOT NULL , 
    `added` INT UNSIGNED NOT NULL , 
    INDEX ( `author_id` ) 
); 

Τα παραπάνω θα βρίσκονται στο αρχείο install.sql. Επίσης θα προσθέσουµε µια 
οδηγία τύπου "drop" στην αρχή του αρχείου uninstall.sql:  

DROP TABLE `me_blgg_posts`; 

Πρόκειται για βασικές λειτουργίες σύνταξης SQL, οπότε δεν θα επεκταθούµε 
περεταίρω σε αυτές. Γενικά όµως,κάθε δηµοσίευµα του προγραµµατιδίου Bloggie θα 
περιέχει τίτλο, και κείµενο της εν λόγω δηµοσίευσης:  

• id – µοναδικό κλειδί στον πίνακα της βάσης δεδοµένων 
• author_id –το µοναδικό κλειδί του συγγραφέα  
• added – ηµεροµηνία και ώρα της δηµοσίευσης  
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3.5.1 Σελίδα Προσθήκης δηµοσιεύµατος 

Τοποθετούµε την παρακάτω µέθοδο στην κλάση MeBlggModule:  

    function actionAdd () { 
 
        if (!$GLOBALS['logged']['member'] && 
!$GLOBALS['logged']['admin']) { // check access to the page 
            $this->_oTemplate->displayAccessDenied (); 
            return; 
        } 
 
        $this->_oTemplate->pageStart(); // all the code below will be 
wrapped by the user design 
 
        bx_import ('BxTemplFormView'); // import forms class 
 
        $oForm = new BxTemplFormView ($this->aForm); // create foprms 
class 
 
        $oForm->initChecker(); // init form checker 
 
        if ($oForm->isSubmittedAndValid ()) { // if form is submitted 
and not form errors were found, save form data 
 
            $aValsAdd = array ( // add additional fields 
                'added' => time(), 
                'author_id' => $_COOKIE['memberID'], 
            );                         
            $iEntryId = $oForm->insert ($aValsAdd); // insert data to 
database 
 
            if ($iEntryId) { // if post was successfully added 
                $sRedirectUrl = BX_DOL_URL_ROOT . $this->_oConfig-
>getBaseUri() . 'view/' . $iEntryId; 
                header ('Location:' . $sRedirectUrl); // redirect to 
created post view page 
                exit; 
            } else { 
                MsgBox(_t('_Error Occured')); // if error occured 
display erroro message 
            }                 
 
        } else { 
 
            echo $oForm->getCode (); // display form, if the form is 
not submiyyed or data is invalid 
 
        } 
 
        $this->_oTemplate->pageCode(_t('_me_blgg_page_title_add'), 
true); // output is completed, display all output above data wrapped 
by user design 
    } 
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Τέλος τροποποιούµε τον class constructor  της κλάσης MeBlggModule:  

    function MeBlggModule(&$aModule) {         
        parent::BxDolModule($aModule); 
 
        $this->aForm = array( 
 
            'form_attrs' => array( 
                'name'     => 'form_bloggie', 
                'action'   => '', 
                'method'   => 'post', 
            ),       
 
            'params' => array ( 
                'db' => array( 
                    'table' => 'me_blgg_posts', 
                    'key' => 'id', 
                    'submit_name' => 'submit_form', 
                ), 
            ), 
                   
            'inputs' => array( 
 
                'title' => array( 
                    'type' => 'text', 
                    'name' => 'title', 
                    'caption' => _t('_me_blgg_form_caption_title'), 
                    'required' => true, 
                    'checker' => array ( 
                        'func' => 'length', 
                        'params' => array(3,255), 
                        'error' => _t ('_me_blgg_form_err_title'), 
                    ), 
                    'db' => array ( 
                        'pass' => 'Xss', 
                    ), 
                ),             
                 
                'text' => array( 
                    'type' => 'textarea', 
                    'name' => 'text', 
                    'caption' => _t('_me_blgg_form_caption_text'), 
                    'required' => true, 
                    'html' => 2, 
                    'checker' => array ( 
                        'func' => 'length', 
                        'params' => array(20,64000), 
                        'error' => _t ('_me_blgg_form_err_text'), 
                    ),                     
                    'db' => array ( 
                        'pass' => 'XssHtml', 
                    ),                     
                ), 
 
                'submit' => array ( 
                    'type' => 'submit', 
                    'name' => 'submit_form', 
                    'value' => _t('_Submit'), 
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                    'colspan' => true, 
                ),             
 
            ),             
        ); 
    } 

Η αλφαριθµιτική τιµή του constructor είναι η περιγραφή της φόρµας µας. Την 
τοποθετούµε εκεί για λόγους τάξης και επαναχρησιµοποίησης.  

Μπορούµε να περιγράψουµε το αλφαριθµιτικό µε τον παρακάτω τρόπο:  

form_attrs  – πρόκειται για HTML µεταβλητές που προστίθενται στην ετικέτα 
<form>.  

params – πρόκειται για ειδικές παραµέτρους της λειτουργίας. Οι πιο µσηµαντικές 
είναι ο υποκατάλογος db που περιγράφει τον πίνακα όπου αποθηκεύονται τα 
δηµοσιεύµατα.  

• Το table είναι το όνοµα του πίνακα 
• Το key είναι το πρωτεύων κλειδί του πίνακα  
• Το submit_name είναι το όνοµα του κουµπιού που θα έχει η φόρµα.  

Το αλφαριθµητικό inputs περιγράφει κάθε πεδίο του πίνακα όπου αποθηκεύονται τα 
δηµοσιεύµατα:  

• type – είδος δεδοµένωνόπως text, textarea κτλ  
• name - Το όνοµα του πεδίου της φόρµας που πρέπει να είναι ίδιο µε το όνοµα 

του πεδίου της βάσης δεδοµένων 
• caption – Η επικεφαλίδα της φόρµας µας 
• required – Ελεγκτής για το αν το πεδίο πρόκειται για υποχρεωτικό 
• checker ∆ηλώνει τον έλεγχο που γίνεται στο αντιστοιχισµένο πεδίο.Εδώ 

γίνεται ο πραγµατικός έλεγχος του πεδίου.  
o Func – η λειτουργία ελέγχου όπως length, preg, avail, κτλ.  
o params – οι παραµετροι της λειτουργίας ελέγχου.  
o error  – το µύνηµα σφάλµατος αν τα εισαγόµενα δεδοµένα δεν 

περάσουν τον έλεγχο επιτυχώς.  
• Το db περιγράφει το πεδίο της βάσης όπου αποθηκεύεται το εκάστοτε 

δεδοµένο:  
o pass – πρόκειται για λειτουργία της πλατφόρµας όπου έχουµε έλεγχο 

του τύπου των δεδοµένων του πεδίουόπως π.χ. Xss, XssHtml?, Int , 
Float, Date, κτλ.  



 37 

 

3.5.2 Προβολή ∆ηµοσιεύµατος 

Προσθέτουµε τον παρακάτω κώδικα στην κλάση MeBlggModule:  

    function actionView ($iEntryId) { 
 
        $aEntry = $this->_oDb->getEntryById ((int)$iEntryId); 
        if (!$aEntry) { // check if entry exists 
            $this->_oTemplate->displayPageNotFound (); 
            return; 
        } 
 
        $this->_oTemplate->pageStart(); // all the code below will be 
wrapped by the user design 
 
        $aVars = array ( 
            'title' => $aEntry['title'], 
            'text' => $aEntry['text'], 
            'author' => getNickName($aEntry['author_id']), 
            'added' => defineTimeInterval($aEntry['added']), 
        ); 
        echo $this->_oTemplate->parseHtmlByName('view', $aVars); // 
display post 
 
        $this->_oTemplate->pageCode($aEntry['title'], true); // 
output is completed, display all output above data wrapped by user 
design 
    } 
 

Εδώ η λειτουργία µας δέχεται για πρώτη φορά παραµέτρους:  

• $iEntryId  – παράµετρος λειτουργίας που περνάει µόλις καλέσουµε την 
διεύθυνση: http://www.your-site.com/m/bloggie/view/15,σε αυτή την 
περίπτωση ίση µε «15».  

• getNickName είναι λειτουργία συστήµατος που θα µας επιστρέψει το user id.  
• defineTimeInterval – λειτουργία που δηµιουργεί timestamp.  
• displayPageNotFound εµφανίζει µήνυµα τύπου 404µαζί µε τους 

κατάλληλους headers.  
• getEntryById  είναι η λειτουργία που συγχρονίζει την βάση δεδοµένων µας.  

Προσθέτουµε την παρακάτω µέθοδο στην κλάση MeBlggDb:  

    function getEntryById ($iEntryId) { 
        return $this->getRow("SELECT * FROM `" . $this->_sPrefix . 
"posts` WHERE `id` = '$iEntryId'"); 
    } 
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Τέλος ορίζουµε τα δεδοµένα του αρχείου bloggie/templates/base/view.html:  

<div> 
    <h1>__title__</h1> 
    <p>__text__</p> 
    <p style="text-align:right; font-
style:italic;"><bx_text:_me_blgg_posted_by /> __author__ 
(__added__)</p> 
</div> 
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3.6 Αρχική Σελίδα 

Τροποποιούµε την λειτουργία actionHome καταλλήλως:  

    function actionHome () { 
        $this->_oTemplate->pageStart(); // all the code below will be 
wrapped by the user design 
 
        $aPosts = $this->_oDb->getAllPosts 
(getParam('me_blgg_max_posts_to_show')); // get all posts from 
database 
        foreach ($aPosts as $sKey => $aRow) { // add human readable 
values to the resulted array 
            $aPosts[$sKey]['url'] = BX_DOL_URL_ROOT . $this-
>_oConfig->getBaseUri() . 'view/' . $aRow['id']; 
            $aPosts[$sKey]['added'] = 
defineTimeInterval($aRow['added']); 
            $aPosts[$sKey]['author'] = 
getNickName($aRow['author_id']); 
        }         
        $aVars = array ( // define template variables 
            'bx_repeat:posts' => $aPosts, 
        ); 
        echo $this->_oTemplate->parseHtmlByName('main', $aVars); // 
output posts list 
 
        $this->_oTemplate->pageCode(_t('_me_blgg'), true); // output 
is completed, display all output above data wrapped by user design 
    } 

Και αντιστοίχως το αρχείο template bloggie/templates/base/main.html:  

    <bx_repeat:posts> 
        <h2> 
            <a href="__url__">__title__</a> 
        </h2> 
        <p>__text__</p> 
        <p style="text-align:right; font-
style:italic;"><bx_text:_me_blgg_posted_by /> __author__ 
(__added__)</p> 
        <hr /> 
    </bx_repeat:posts> 

Η νέα µέθοδός µας:  

    function getAllPosts ($iLimit) { 
        return $this->getAll("SELECT *, LEFT(`text`, 256) AS `text` 
FROM `" . $this->_sPrefix . "posts` ORDER BY `added` DESC LIMIT 
$iLimit"); 
    } 

Χρησιµοποιούµε την οδηγία bx_repeat:posts για να έχουµε επανάληψη της 
εµφάνισης των δηµοσιευµάτων. Ιδιαίτερη προσοχή στην µέθοδο κλάσης getBaseUri 
που επιστρέφει το modules/?r=bloggie/ or m/bloggie/ αναλόγως µε το αν τα 
permalinks και το mod_rewrite είναι ενεργοποιηµένα ή όχι.  



 40 

 

3.7 Επεξεργασία δηµοσιεύσεων Ιστολογίου 

Προσθέτουµε τα παρακάτω στστην κλάση MeBlggModule:  

    function actionEdit ($iEntryId) { 
 
        $aEntry = $this->_oDb->getEntryById ((int)$iEntryId); 
        if (!$aEntry) { // check if entry exists 
            $this->_oTemplate->displayPageNotFound (); 
            return; 
        } 
 
        if ((!$GLOBALS['logged']['member'] && 
!$GLOBALS['logged']['admin']) || $aEntry['author_id'] != 
$_COOKIE['memberID']) { // check access to the page 
            $this->_oTemplate->displayAccessDenied (); 
            return; 
        } 
 
        $this->_oTemplate->pageStart(); // all the code below will be 
wrapped by the user design 
 
        bx_import ('BxTemplFormView'); // import forms class 
 
        $oForm = new BxTemplFormView ($this->aForm); // create forms 
class 
 
        $oForm->initChecker($aEntry); // init form checker 
 
        if ($oForm->isSubmittedAndValid ()) { // if form is submitted 
and there is no form errors were found, save form data 
 
            $iRes = $oForm->update ($iEntryId); // update data in 
database 
 
            if ($iRes) { // if post was successfully added 
                $sRedirectUrl = BX_DOL_URL_ROOT . $this->_oConfig-
>getBaseUri() . 'view/' . $iEntryId; 
                header ('Location:' . $sRedirectUrl); // redirect to 
updated post view page 
                exit; 
            } else { 
                MsgBox(_t('_Error Occured')); // if error occured 
display error message 
            }                 
 
        } else { 
 
            echo $oForm->getCode (); // display form, if the form is 
not submitted or data is invalid 
 
        } 
 
        $this->_oTemplate->pageCode(_t('_me_blgg_page_title_edit'), 
true); // output is completed, display all output above data wrapped 
by user design 
    } 
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Η λειτουργία είναι ίδια µε την actionAdd method – µε τις παρακάτω 
διαφοροποιήσεις:  

• Έχουµε επιπρόσθετο έλεγχο της ασφάλειας ώστε να επιτρέπουµε µόνο στον 
χρήστη που έκανε την δηµοσίευση, να έχει δικαίωµα τροποποίησης της 

• Ο initChecker δέχεται την µεταβλητή $aEntry ως παράµετρο για να γεµίσει 
τα πεδία µε δεδοµένα της δηµοσίευσης 

• Αντί για save καλέσαµε την λειτουργία της φόρµας updateµε το id του 
χρήστη.  

Ο σύνδεσµος δηµοσίευσης τοποθετείται κοντά στον τίτλο του δηµοσιεύµατος, για 
συνοχικότητα της όψης, και για να το επιτύχουµε, τροποποιούµε την µέθοδο 
actionView όπως περιγράφεται ακολούθως:  

    function actionView ($iEntryId) { 
 
        $aEntry = $this->_oDb->getEntryById ((int)$iEntryId); 
 
        if (!$aEntry) { // check if entry exists 
            $this->_oTemplate->displayPageNotFound (); 
            return; 
        } 
 
        $this->_oTemplate->pageStart(); // all the code below will be 
wrapped by the user design 
 
        $aVars = array ( 
            'title' => $aEntry['title'], 
            'text' => $aEntry['text'], 
            'author' => getNickName($aEntry['author_id']), 
            'added' => defineTimeInterval($aEntry['added']), 
            'bx_if:edit' => array( 
                'condition' => ($GLOBALS['logged']['member'] || 
$GLOBALS['logged']['admin']) && $aEntry['author_id'] == 
$_COOKIE['memberID'], 
                'content' => array( 
                    'edit_url' => BX_DOL_URL_ROOT . $this->_oConfig-
>getBaseUri() . 'edit/' . $aEntry['id'], 
                ), 
            ),         
        ); 
        echo $this->_oTemplate->parseHtmlByName('view', $aVars); // 
display post 
 
        $this->_oTemplate->pageCode($aEntry['title'], true); // 
output is completed, display all output above data wrapped by user 
design 
    } 
 

Ο παρακάτω κώδικας εφαρµόζεται στο αρχείο bloggie/templates/base/view.html: 

  

<div> 
    <h1> 
        __title__ 
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        <bx_if:edit> 
            <a href="__edit_url__"><bx_text:_me_blgg_edit /></a> 
        </bx_if:edit> 
    </h1> 
    <p>__text__</p> 
    <p style="text-align:right; font-
style:italic;"><bx_text:_me_blgg_posted_by /> __author__ 
(__added__)</p> 
</div> 
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3.x Τελικά αρχεία 
 
Το Αρχείο request.php 
 
<? 
require_once(BX_DIRECTORY_PATH_INC . 'profiles.inc.php'); 
 
check_logged(); 
 
bx_import('BxDolRequest'); 
BxDolRequest::processAsAction($GLOBALS['aModule'], $GLOBALS['aRequest']); 
 
?> 
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Οι κλάσεις µας  και τα αντίστοιχα αρχεία στο προγραµµατίδιο: 
1)MeBlggConfig.php 
<? 
bx_import('BxDolConfig'); 
 
class MeBlggConfig extends BxDolConfig { 
 
 function MeBlggConfig($aModule) { 
     parent::BxDolConfig($aModule); 
 } 
} 
 
?> 
2)MeBlggDB 
<? 
 
bx_import('BxDolModuleDb'); 
 
class MeBlggDb extends BxDolModuleDb { 
 
 function MeBlggDb(&$oConfig) { 
  parent::BxDolModuleDb(); 
        $this->_sPrefix = $oConfig->getDbPrefix(); 
    } 
 
    function getSettingsCategory() { 
        return $this->getOne("SELECT `ID` FROM `sys_options_cats` WHERE `name` 
= 'My Bloggie' LIMIT 1"); 
    }     
 
    function getEntryById ($iEntryId) { 
        return $this->getRow("SELECT * FROM `" . $this->_sPrefix . "posts` WHERE 
`id` = '$iEntryId'"); 
    } 
 
    function getAllPosts ($iLimit) { 
        return $this->getAll("SELECT *, LEFT(`text`, 256) AS `text` FROM `" . $this-
>_sPrefix . "posts` ORDER BY `added` DESC LIMIT $iLimit"); 
    } 
} 
 
?> 
 
3)MeBlggTemplate.php 
<? 
bx_import ('BxDolTwigTemplate'); 
 
class MeBlggTemplate extends BxDolTwigTemplate { 
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 function MeBlggTemplate(&$oConfig, &$oDb) { 
     parent::BxDolTwigTemplate($oConfig, $oDb); 
    } 
} 
 
?> 



 46 

 
4)MeBlggModule.php 
<?php 
 
bx_import('BxDolModule'); 
 
class MeBlggModule extends BxDolModule { 
 
    function MeBlggModule(&$aModule) {         
        parent::BxDolModule($aModule); 
 
        $this->aForm = array( 
 
            'form_attrs' => array( 
                'name'     => 'form_bloggie', 
                'action'   => '', 
                'method'   => 'post', 
            ),       
 
            'params' => array ( 
                'db' => array( 
                    'table' => 'me_blgg_posts', 
                    'key' => 'id', 
                    'submit_name' => 'submit_form', 
                ), 
            ), 
                   
            'inputs' => array( 
 
                'title' => array( 
                    'type' => 'text', 
                    'name' => 'title', 
                    'caption' => _t('_me_blgg_form_caption_title'), 
                    'required' => true, 
                    'checker' => array ( 
                        'func' => 'length', 
                        'params' => array(3,255), 
                        'error' => _t ('_me_blgg_form_err_title'), 
                    ), 
                    'db' => array ( 
                        'pass' => 'Xss',  
                    ), 
                ),             
                 
                'text' => array( 
                    'type' => 'textarea', 
                    'name' => 'text', 
                    'caption' => _t('_me_blgg_form_caption_text'), 
                    'required' => true, 
                    'html' => 2, 
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                    'checker' => array ( 
                        'func' => 'length', 
                        'params' => array(20,64000), 
                        'error' => _t ('_me_blgg_form_err_text'), 
                    ),                     
                    'db' => array ( 
                        'pass' => 'XssHtml',  
                    ),                     
                ), 
 
                'submit' => array ( 
                    'type' => 'submit', 
                    'name' => 'submit_form', 
                    'value' => _t('_Submit'), 
                    'colspan' => true, 
                ),             
 
            ),             
        ); 
    } 
 
    function actionHome () { 
        $this->_oTemplate->pageStart(); // all the code below will be wrapped by the 
user design 
 
        $aPosts = $this->_oDb->getAllPosts 
(getParam('me_blgg_max_posts_to_show')); // get all posts from database 
        foreach ($aPosts as $sKey => $aRow) { // add human readable values to the 
resulted array 
            $aPosts[$sKey]['url'] = BX_DOL_URL_ROOT . $this->_oConfig-
>getBaseUri() . 'view/' . $aRow['id']; 
            $aPosts[$sKey]['added'] = defineTimeInterval($aRow['added']); 
            $aPosts[$sKey]['author'] = getNickName($aRow['author_id']); 
        }         
        $aVars = array ( // define template variables 
            'bx_repeat:posts' => $aPosts, 
        ); 
        echo $this->_oTemplate->parseHtmlByName('main', $aVars); // output posts list 
 
        $this->_oTemplate->pageCode(_t('_me_blgg'), true); // output is completed, 
display all output above data wrapped by user design 
    } 
 
    function actionView ($iEntryId) { 
 
        $aEntry = $this->_oDb->getEntryById ((int)$iEntryId); 
        if (!$aEntry) { // check if entry exists 
            $this->_oTemplate->displayPageNotFound (); 
            return; 
        } 



 48 

 
        $this->_oTemplate->pageStart(); // all the code below will be wrapped by the 
user design 
 
        $aVars = array ( 
            'title' => $aEntry['title'], 
            'text' => $aEntry['text'], 
            'author' => getNickName($aEntry['author_id']), 
            'added' => defineTimeInterval($aEntry['added']), 
            'bx_if:edit' => array( 
                'condition' => ($GLOBALS['logged']['member'] || 
$GLOBALS['logged']['admin']) && $aEntry['author_id'] == 
$_COOKIE['memberID'], 
                'content' => array( 
                    'edit_url' => BX_DOL_URL_ROOT . $this->_oConfig->getBaseUri() . 
'edit/' . $aEntry['id'], 
                ), 
            ),         
        ); 
        echo $this->_oTemplate->parseHtmlByName('view', $aVars); // display post  
 
        $this->_oTemplate->pageCode($aEntry['title'], true); // output is completed, 
display all output above data wrapped by user design 
    } 
 
    function actionAdd () { 
 
        if (!$GLOBALS['logged']['member'] && !$GLOBALS['logged']['admin']) { // 
check access to the page 
            $this->_oTemplate->displayAccessDenied (); 
            return; 
        } 
 
        $this->_oTemplate->pageStart(); // all the code below will be wrapped by the 
user design 
 
        bx_import ('BxTemplFormView'); // import forms class 
 
        $oForm = new BxTemplFormView ($this->aForm); // create foprms class 
 
        $oForm->initChecker(); // init form checker 
 
        if ($oForm->isSubmittedAndValid ()) { // if form is submitted and not form 
errors were found, save form data 
 
            $aValsAdd = array ( // add additional fields 
                'added' => time(), 
                'author_id' => $_COOKIE['memberID'], 
            );                         
            $iEntryId = $oForm->insert ($aValsAdd); // insert data to database 
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            if ($iEntryId) { // if post was successfully added 
                $sRedirectUrl = BX_DOL_URL_ROOT . $this->_oConfig->getBaseUri() . 
'view/' . $iEntryId;  
                header ('Location:' . $sRedirectUrl); // redirect to created post view page 
                exit; 
            } else { 
                MsgBox(_t('_Error Occured')); // if error occured display erroro message 
            }                 
 
        } else { 
 
            echo $oForm->getCode (); // display form, if the form is not submitted or data 
is invalid 
 
        } 
 
        $this->_oTemplate->pageCode(_t('_me_blgg_page_title_add'), true); // output is 
completed, display all output above data wrapped by user design 
    } 
 
    function actionEdit ($iEntryId) { 
 
        $aEntry = $this->_oDb->getEntryById ((int)$iEntryId); 
        if (!$aEntry) { // check if entry exists 
            $this->_oTemplate->displayPageNotFound (); 
            return; 
        } 
 
        if ((!$GLOBALS['logged']['member'] && !$GLOBALS['logged']['admin']) || 
$aEntry['author_id'] != $_COOKIE['memberID']) { // check access to the page 
            $this->_oTemplate->displayAccessDenied (); 
            return; 
        } 
 
        $this->_oTemplate->pageStart(); // all the code below will be wrapped by the 
user design 
 
        bx_import ('BxTemplFormView'); // import forms class 
 
        $oForm = new BxTemplFormView ($this->aForm); // create forms class 
 
        $oForm->initChecker($aEntry); // init form checker 
 
        if ($oForm->isSubmittedAndValid ()) { // if form is submitted and not form 
errors were found, save form data 
 
            $iRes = $oForm->update ($iEntryId); // insert data to database 
 
            if ($iRes) { // if post was successfully added 
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                $sRedirectUrl = BX_DOL_URL_ROOT . $this->_oConfig->getBaseUri() . 
'view/' . $iEntryId;  
                header ('Location:' . $sRedirectUrl); // redirect to updated post view page 
                exit; 
            } else { 
                MsgBox(_t('_Error Occured')); // if error occured display erroro message 
            }                 
 
        } else { 
 
            echo $oForm->getCode (); // display form, if the form is not submitted or data 
is invalid 
 
        } 
 
        $this->_oTemplate->pageCode(_t('_me_blgg_page_title_edit'), true); // output is 
completed, display all output above data wrapped by user design 
    } 
 
    function actionAdministration () { 
 
        if (!$GLOBALS['logged']['admin']) { // check access to the page 
            $this->_oTemplate->displayAccessDenied (); 
            return; 
        } 
 
        $this->_oTemplate->pageStart(); // all the code below will be wrapped by the 
admin design 
 
     $iId = $this->_oDb->getSettingsCategory(); // get our setting category id 
     if(empty($iId)) { // if category is not found display page not found 
            echo MsgBox(_t('_sys_request_page_not_found_cpt')); 
            $this->_oTemplate->pageCodeAdmin (_t('_me_blgg')); 
            return; 
        } 
 
        bx_import('BxDolAdminSettings'); // import class 
 
        $mixedResult = ''; 
        if(isset($_POST['save']) && isset($_POST['cat'])) { // save settings 
         $oSettings = new BxDolAdminSettings($iId); 
            $mixedResult = $oSettings->saveChanges($_POST); 
        } 
 
        $oSettings = new BxDolAdminSettings($iId); // get display form code 
        $sResult = $oSettings->getForm(); 
                 
        if($mixedResult !== true && !empty($mixedResult)) // attach any resulted 
messages at the form beginning 
            $sResult = $mixedResult . $sResult; 
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        echo DesignBoxAdmin (_t('_me_blgg'), $sResult); // dsiplay box 
         
        $this->_oTemplate->pageCodeAdmin (_t('_me_blgg')); // output is completed, 
admin page will be displaed here 
    }     
} 
?> 
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Το αρχείο των αρτικόλεξων που θα προστεθούν στην βάση δεδοµένων µας: 
<? 
 
$sLangCategory = 'My Bloggie'; 
 
$aLangContent = array( 
 
    '_me_blgg' => 'My Bloggie', 
 
    '_me_blgg_posted_by' => 'Posted by:', 
    '_me_blgg_edit' => 'Edit', 
 
    '_me_blgg_page_title_add' => 'Add Bloggie Post', 
    '_me_blgg_page_title_edit' => 'Edit Bloggie Post', 
 
    '_me_blgg_form_caption_title' => 'Title', 
    '_me_blgg_form_err_title' => 'Title length must be from 3 to 255 characters long', 
    '_me_blgg_form_caption_text' => 'Text', 
    '_me_blgg_form_err_text' => 'Text must be from 20 to 64000 characters long', 
 
); 
 
?> 
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Το αρχείο διαµόρφωσης της εγκατάστασης: 
<? 
$aConfig = array( 
 'title' => 'Bloggie',  
 
    'version' => '1.0.0',  
 'vendor' => 'Lamda',  
 'update_url' => '',  
 
  
 'compatible_with' => array(  
    ), 
 
 'home_dir' => 'me/bloggie/', // folder where module files are located, it 
describes path from /modules/ folder. 
 'home_uri' => 'bloggie', // module URI, so the module will be accessable via 
the following urls: m/bloggie/ or modules/?r=bloggie/ 
  
 'db_prefix' => 'me_blgg_', 
    'class_prefix' => 'MeBlgg',  
  
 'install' => array( 
        'update_languages' => 1, // add languages 
        'execute_sql' => 1, // process install.sql file 
        'recompile_permalinks' => 1, // recompile permalinks cache 
    ), 
   
 'uninstall' => array ( 
        'update_languages' => 1, // remove added languages 
        'execute_sql' => 1, // process uninstall.sql file 
        'recompile_permalinks' => 1, // recompile permalinks cache 
    ), 
 
  
 'language_category' => 'My Bloggie', 
 
 /** 
  * Permissions Section, list all permissions here which need to be changed 
before install and after uninstall, see examples in other BoonEx modules 
  */ 
 'install_permissions' => array(), 
    'uninstall_permissions' => array(), 
 
  
 'install_info' => array( 
  'introduction' => '', 
  'conclusion' => '' 
 ), 
 'uninstall_info' => array( 
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  'introduction' => '', 
  'conclusion' => '' 
 ) 
); 
 
?> 
 
Το αρχείο installer.php 
 
<?php 
 
bx_import("BxDolInstaller"); 
 
class MeBlggInstaller extends BxDolInstaller { 
    function MeBlggInstaller($aConfig) { 
        parent::BxDolInstaller($aConfig); 
    } 
} 
 
?> 
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Αρχείο εγκατάστασης SQL: 
 
CREATE TABLE `me_blgg_posts` ( 
    `id` INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY , 
    `title` VARCHAR( 255 ) NOT NULL , 
    `text` TEXT NOT NULL , 
    `author_id` INT UNSIGNED NOT NULL , 
    `added` INT UNSIGNED NOT NULL , 
    INDEX ( `author_id` ) 
); 
 
-- settings 
SET @iMaxOrder = (SELECT `menu_order` + 1 FROM `sys_options_cats` ORDER 
BY `menu_order` DESC LIMIT 1); 
INSERT INTO `sys_options_cats` (`name`, `menu_order`) VALUES ('My Bloggie', 
@iMaxOrder); 
SET @iCategId = (SELECT LAST_INSERT_ID()); 
INSERT INTO `sys_options` (`Name`, `VALUE`, `kateg`, `desc`, `Type`, `check`, 
`err_text`, `order_in_kateg`, `AvailableValues`) VALUES 
('me_blgg_permalinks', 'on', 26, 'Enable friendly permalinks in Bloggie', 'checkbox', '', 
'', '0', ''), 
('me_blgg_max_posts_to_show', '10', @iCategId, 'Max number of posts to show', 
'digit', '', '', '1', ''); 
 
-- permalinks 
INSERT INTO `sys_permalinks` VALUES (NULL, 'modules/?r=bloggie/', 
'm/bloggie/', 'me_blgg_permalinks'); 
 
-- admin menu 
SET @iMax = (SELECT MAX(`order`) FROM `sys_menu_admin` WHERE 
`parent_id` = '2'); 
INSERT IGNORE INTO `sys_menu_admin` (`parent_id`, `name`, `title`, `url`, 
`description`, `icon`, `order`) VALUES 
(2, 'me_blgg', '_me_blgg', '{siteUrl}modules/?r=bloggie/administration/', 'My Bloggie 
by Me', 'modules/me/bloggie/|icon.png', @iMax+1); 



 56 

 
Το αντίστοιχο αρχείο απεγκατάστασης SQL: 
 
DROP TABLE `me_blgg_posts`; 
 
-- settings 
SET @iCategId = (SELECT `ID` FROM `sys_options_cats` WHERE `name` = 'My 
Bloggie' LIMIT 1); 
DELETE FROM `sys_options` WHERE `kateg` = @iCategId; 
DELETE FROM `sys_options_cats` WHERE `ID` = @iCategId; 
DELETE FROM `sys_options` WHERE `Name` = 'me_blgg_permalinks'; 
 
-- permalinks 
DELETE FROM `sys_permalinks` WHERE `standard` = 'modules/?r=bloggie/'; 
 
-- admin menu 
DELETE FROM `sys_menu_admin` WHERE `name` = 'me_blgg'; 
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Βασικό αρχείο Templating (main.html): 
    <bx_repeat:posts> 
        <h2> 
            <a href="__url__">__title__</a> 
        </h2> 
        <p>__text__</p> 
        <p style="text-align:right; font-style:italic;"><bx_text:_me_blgg_posted_by /> 
__author__ (__added__)</p> 
        <hr /> 
    </bx_repeat:posts> 
 
 
∆ιαχειριστής Views µέσω του Templating System (view.html) 
<div> 
    <h1> 
        __title__ 
        <bx_if:edit> 
            <a href="__edit_url__"><bx_text:_me_blgg_edit /></a> 
        </bx_if:edit> 
    </h1> 
    <p>__text__</p> 
    <p style="text-align:right; font-style:italic;"><bx_text:_me_blgg_posted_by /> 
__author__ (__added__)</p> 
</div> 
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